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ای را خواندم و بعد سعی کردم   صفحه٦٠٠کتاب . های فدایی خلق را بيرون داده است آقای محمود نادری جلد دوم کتاب خود به نام چریک
ی  ای من فرج اهللا مومبينی کاظمی، و یا کوتاه شده در این کتاب ایشان با ذکر نام شناسنامه. تی تاریخ استدریابم کدام تکه از این کتاب براس

گذرم و  من در اینجا از آن چه به خودم مربوط است می. اهللا کاظمی، و گاه امير، مطالب زیادی آورده و نقدهایی هم نوشته است آن فرج
سوال من از آقای نادری .  دوستان ما وارد شده است و یا اطالعات اشتباهی که در کتاب ثبت شده استپردازم به اتهاماتی که به برخی از می

تا (نویسيد، در حالی که اکثر رهبران و اعضای آن جریان  ی یک جریان را می به عنوان یک مدعی تاریخ نویسی، وقتی شما تاریخ زنده. این است
د، و در حالی که اکثر این افراد آماده هستند با شما رویاروی شوند و به پرسشهای شما پاسخ زنده هستن)  است٢آنجا که مربوط به جلد 

کنيد و یا با گمانه زنی به نوشتن این  های افراد شکنجه شده یا به قتل رسيده استناد می دهند و از شما بپرسند، شما چگونه باز به بازجویی
توجهی و تحریف حقایق  رهبران این سازمان رجوع نکردید تا اطالعات خود را تدقيق کنيد؟ آیا بیپردازید؟ چرا به هيچ یک از اعضا و  تاریخ می

. کنم و تا کنون هيچ کالمی راجع به شما ننوشتم کنيد که من شما را در اینجا متهم نمی توسط هر کس و در هرکجا مجاز است؟ مالحظه می
ون زنده هستيد باید نخست سعی کنم شما را بشناسم و اگر ممکن شد با شما من معتقدم که اگر بخواهم راجع به شما قضاوت کنم چ

توانيد همين روش را در  چرا شما نمی. اکنون، قبل از آن که فرصت کنم و چيزی بنویسم ميپرسم از شما. تماس بگيرم و مسایلی را بپرسم
ما که در نقد و انتقاد . کنيم ندید؟ ما که خطری برای کسی ایجاد نمیی من یا دیگر رهبران و کادرهای جنبش فدایيان خلق ایران به کار بب باره

  .ایم کار خود از دشمنان خویش هم بيشتر مایه گذاشته
  

های افراد زیر  برای شما اصال دشوار نيست که بدانيد حرف. آقای نادری، شما هر که هستيد یک انسان، یک ایرانی و یک فرد اهل فکر هستيد
. نا قرار دادد، چون هم در راست بودن آنها شک هست و هم به لحاظ انسانی و به لحاظ حقوق بشر این کار انسانی نيستشکنجه را نباید مب

بسياری از همين افراد دستگير شده در جریان حرکت سبز، این همه افراد مذهبی و روحانی و وابسته به خود جمهوری اسالمی، اندکی پس 
ی آزادی مبين نظر واقعی  های اینان در دوره آیا به نظر شما حرف. اند ن چه پيش از آن طی سالها گفتههایی زدند عکس آ از دستگيری حرف
ای خادم کشور  های آنها در اسارت؟ آیا به نظر شما اینان همه خائن هستند و تنها آقایان احمدی و مشایی و جنتی و خامنه آنهاست یا حرف

 ناچار به نوشتن تاریخ زندگی خودتان نکنند، چون نتيجه خيلی بدتر از بدترین   هایی  با چنين شکنجههستند؟ من دعا ميکنم که هيچ گاه شما را
  ! های دشمنان شما خواهد شد حرف

  
ام وظيفه دارم  من، با این که خود زیر تيغ نرفته. گذاری کردید فرض ميکنيم که شما کسی از اعضای هيأت سياسی سازمان را با زرد عالمت

ایم همه در برابر درست یا نادرست بودن آن  گر ما هشت عضو هيات سياسی سازمان فدایيان خلق ایران در تاشکند تصميمی گرفتهبگویم، ا
. حتی اگر کسی مخالف آن تصميم بوده است به دليل عضویت وی در آن ارگان به سهم خود مسئوليت داشته است. تصميم مسئول هستيم

من حدس . کنيد بدون آن که با او یا با دیگران تماس بگيرید و حقيقت را جویا شوید انتقاد را بر سر یک نفر خرد میشما اگر انتقاد دارید چرا چوب 
اند و با یکی مهربانتر بود  ميزنم شما در مواردی از اسناد بازجویی کسانی از افراد این سازمان استفاده کردید که دیدگاه سخت جناحی داشته

متأسفانه شما با این که کتاب . اید یا این که شما خود سليقه یا منافع خودتان را مبنا قرار داده. اند و با دیگری به نوعی نامهربانتر برخورد کرده
ی غير  یا به گونههای بسياری از دوستان را در باره جوانبی از تاریخ سازمان در دست داشتيد آنها را یا نادیده گرفتيد و  آقای حميدیان و مصاحبه
  . اید قابل قبول خالصه کرده

  
های آنان از تعداد  اند و تعداد قلمزن تجربه و بازیگوش بوده، دانش کافی نداشته در جلد دوم از من نقل و قول شده است که فدایيان بی

من انکار . کل بزرگ و عقل کوچک استیا این که از قول من گفته شده که سازمان مثل دایناسوری با هي. های دست کمتر بوده است انگشت
های سياسی، مثال آقای  اما، آنچه من گفتم به این معنا نبود که سایر جریان. ام و نقل از من تحریف نيست کنم که این مطالب را نوشته نمی

آنچه من . بهره بودیم از این نعمت بیاند و تنها ما  خمينی و جنبش ایشان، مجاهدین و رهبری ایشان و غيره از دانش و عقل کافی برخوردار بوده
های ملی که تا حدی پا به سن گذاشته بودند و  به جز نيروی ليبرال. ام قبل از همه شامل جنبش آقای خمينی و شخص ایشان ميشود گفته

داری امری نيست که یک کشور. ای بودند ی کشور فاقد هرگونه تجربه های دیگری داشت سایرین همه برای اداره ی ایران که نقشه حزب توده
کند این خود  وقتی انقالبی تمام نهادهای دولتی و اداری را تخریب و واژگون می. خواهد کاری می کشورداری ادامه. شبه بتوان آن را یاد گرفت

های دولتی و اداری کشور و انقالب ایران به دليل انحالل مجموع نهاد. بيانگر عدم توانایی و درایت کشورداری در رهبری و نيروی آن انقالب است
پس، . ترین انقالبات عصر بوده است مانده به کشور یکی از مخرب به اجرا گذاشتن یک سناریوی جدید و ناشيانه برای تحميل یک ساختار عقب

ور در آن زمان نظرم ام دایناس های فدایی خلق، گفته یک ها به سازمان خودم، سازمان چر کاری  از سر خشم نسبت به ندانم٥٨اگر من در سال 
جنبش مجاهدین . دانم مغز می من جنبش آقای خمينی را دایناسوری چند سر و تهی. تر بود نسبت به نيروهایی که نامبردم بسيار از این منفی

ياست خشونت مجاهدین خلق در برابر رژیم به خاطر دوری جهانبينی و س. خلق چيزی جز یک کپی اپوزیسيونی از جنبش آقای خمينی نيست
وقتی خمينی گفت منافقين بدتر از . ها بيشتر بروز ميکند برعکس، به دليل مشابهت است که این گونه خشونت. آنان از جنبش خمينی نيست

یکی . آنها جنگ خانگی دارند نه مبارزه بر سر دو راه متضاد. کفار هستند روانشناسی جنبش خود و جنبش مجاهدین خلق هر دو را بيان داشت
دایناسور اصلی همان است که کشور را به نابودی . های بزرگ ما عدم انتقاد کافی و به موقع از دایناسوری به نام خط امام بوده استاز خطا
ترسيد و  دایناسور اصلی همان است که شما آن را قبول ندارید اما از آن می. دایناسور اصلی همان است که حمام خون براه انداخت. کشاند

کشوری که رئيس جمهورش در قرن بيست و یکم مدعی آماده کردن لشکریان جهت . نویسد تان حقایق را آنگونه که هست نمیبرای حفظ خود
خواهند آنقدر ویرانگری و فساد کنند تا امام زمان ظهور کند، آیا توسط یک  ظهور امام زمان است، کشوری که برخی از رهبرانش آگاهانه می

  شود؟ یت نمیعقل هدا دایناسور چند سر بی
  

 .شما ميتوانيد جواب خود را به شکل زیر برای بفرستيد و یا با من تماس بگيرید
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