
 دوستان و کاربران محترم سايت
 با سالم

دفتر اول از خاطرات اين جانب است تحت عنوان . نماييد را در سايت مالحظه می کتابی را که از اين هفته قسمت اول آن
 به روايت سعيد شاهسوندی» هايی از تاريخ معاصر ايران گوشه«

به اعتبار شورش  1342آغاز . را مد نظر دارد 1367تا  1342اين مجموعه به لحاظ تاريخی بيست و پنج سال از 
دانيد که  می. کند  خرداد است و نقشی که اين شورش و سرکوب متعاقب آن در سير تحوالت ايران بازی می 15معروف 

در همين . های سياسی به صورت احزاب علنی بسته در پی اين قيام خودانگيخته سرکوب تشديد شد، و ميدان برای فعاليت
رو نسل  از اين. آورند های مختلف به مبارزه مسلحانه و سرنگونی حکومت روی می ت که نيروهای سياسی از نحلهزمان اس

تاسيس سازمان مجاهدين نيز . های سياسی مستقيم ما از اين زمان است نامند، چرا که آگاهی خرداد نيز می 15ما را، نسل 
عضويت من هم در اين سازمان از اواخر سال . است 1344هريور المللی در ش تحت تاثير اين ماجرا و نيز تحوالت بين

به تاسيس . شد آغاز می 42طرحی که برای خاطرات ريخته بودم بر اساس تاريخ از . شود شروع می 48و اوايل  47
  .کرد انجاميد و از زمان عضويت خودم در اين سازمان ادامه پيدا می می 44سازمان مجاهدين در 

 1350ضربه معروف شهريور . شد های گوناگون را شامل می نظير ماهيت و محتوای مجاهدين از جنبه اين زمان مسايلی
و لو رفتن سازمان توسط ساواک و دستگيری قريب به اتفاق رهبران و مخفی شدن ما بقی کادرها از جمله خود من، 

ولوژی سازمان و کشتارهای درون گروهی، های آغازين مبارزه مسلحانه و تجربيات آن دوران، تحوالت و تغيير ايدئ سال
های  های مربوطه در سال و بعد هم آزادی از زندان و فعاليت 57تا  54دستگيری من و ماجراهای زندان در سال های 

، بعد هم ماجراهای کردستان و راديو مجاهد و سپس رفتن به اروپا و 60خرداد  30اوليه تاسيس جمهوری اسالمی تا 
الب ايدئولوژيکی آقای مسعود رجوی و رفتن ايشان به عراق و نقشی که سازمان مجاهدين در نزديکی با و انق.... عراق 

های اعتراضی که به رجوی نوشتم و پاسخ او و باالخره ماجرای فروغ  دار شدن و نوشته عراق بازی کرد و سرانجام مساله
 .ن، تا خالصی که خود ماجرای مفصل و شنيدنی داردو شرکت من در آن و دوباره گرفتار غل و زنجير و شالق زندان شد

که آقای  هم زد و آن اين ای خارج از تصميم و اراده من اين برنامه را به اين طرحی بود که در دست داشتم ولی حادثه
 .جای نوشتن کلمه مار را در پيش گرفت رجوی در پاسخ به نظرات انتقادی من سياسِت کشيدن مار به

بودن و نجات من از زندان جمهوری اسالمی را در بوق کرد تا نشان دهد که به قول ايشان من مزدور و  هايشان ِصرِف زند
 .گر جمهوری اسالمی هستم دست نشانده و حتی بدتر، تير خالص زن و شکنجه

 .ها تا حدی هم موفق شد البته در وانفسای آن سال
عنوان جلد پنجم و يا ششم مجموعه خاطرات اين جانب  بايستی به دفتری که در پيش روی داريد به لحاظ حوادث در واقع می

باشد ولی ضرورت توهم زدايی و کنار زدِن حداقل اندکی از ابرهای تيره و تار دروغ و تهمت و افترا باعث شد تا با ذکر 
 .را به عنوان دفتر اول منتشر کنم ای آن مقدمه و موخره

را  جويی، تمامی صفحات آن دليل ناتوانی مالی و به منظور صرفه به. آلمان استدر  1996تاريخ انتشار اين دفتر سپتامبر 
جا جادارد از کمک دوست عزيز علی رضوانی که در آن ايام در  همين. بندی کردم در آن ايام خودم تايپ و صفحه

 .فرانکفورت ساکن بود و با راهنمايی او چاپخانه مناسبی برای چاپ کتاب پيداکردم تشکر کنم
های روزمره زندگی  و گرفتاری. فروش رفت نسخه بود که مدتی بعد تمامی نسخ آن به 2000مارگان کتاب در چاپ اول ش

 .اندازی سايت مصمم به گذاشتن آن در سايت شدم ه اخيرا بعد از راه تا اينک. را نداد اجازه بازنگری و تايپ مجدد آن
های مختلفی از اين کتاب را بدون اطالع و گاه  ها قسمت اد و سايتيادآوری اين نکته نيز ضروری است که شماری از افر

هايی از متن کتاب را که مطابق سليقه و يا اعتقاد  ها متاسفانه قسمت شماری از اين جريان. اجازه اين جانب منتشر کردند
نيت اطالع رسانی مبادرت به شود که از کسانی که با  ها البته مانع از آن نمی اين. خودشان نبود به ميل خود حذف کردند

  .هايي از کتاب کردند تشکر نکنم نشر قسمت
ای نوشته  نوشتم هر چند که به اصول پايه ای ديگر می نوشتم به گونه طبيعی است که اگر اکنون من اين مطالب را می

جا توضيحی الزم بود در هر. آورم های پيش بوده می طور که در سال من اين نوشته را همان. کماکان وفادار و باورمندم
  .ام قرارداده[ ] ميان 
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