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 یکاشان یدیمحمد س قیدر بزرگداشت مجاهد صد یرجو میمر یسخنران

 ۱۳۹۷آذر  ۲۹

 
 نیبرگزار شد. در ا ۳در اشرف یکاشان یدیمحمد س قیمجاهد صد ادبودیمراسم  ۱۳۹۷آذر۲۹روز چهارشنبه 

 گفت: یسخنان یط یرجو میخلق برگزار شد، مر نیمراسم که با حضور مجاهد
 راجعون  هیهلل و انا ال انا

 همه خواهران و برادران به سالم
و ساده و صاحبخانه )بابا(  یمیصم همان نام ای ،یکاشان یدیمجاهد خلق محمد س به اریبس یو درودها سالم و

 آشناست. نیهمه مجاهد یکه برا
فکر کردن  یو حت دنشانید شهیکه هم ییهاو از آن انسان نیو مت فیو واال، استوار و ثابت قدم، شر قیصد
 است. زیبرانگها احترام آنبه

 بود. ختهیرا با ادب و تواضع درآم یگریانقالب
 کرده بود.  نیو حساس عج فیلط یرا با روح یمبارزه سخت و طوالن و

و  ۴۲خرداد ۱۵در  یعاص مردم محمد آقا از کشتار»نوشته است:  فیبه حن وستنشیپ یدر مورد روزها خودش
از  نیچنشده بود و هم دهیکه بر همه جا پاش یمرگ شاه، از سلطه ساواک و ترس مردم از آن و َگرد یتورکتاید

خفه گفت:  ییدوخته بود، با صدا میهاچشم به چشم کهیپزخانه سخن گفت و بعد در حالکوره کارگران کشتار
 و سکوت کرد.  ؟یزندگ نیا هیمحمد چ

 رایجمله هرگز از خاطرم نخواهد رفت، ز نینشست و تکانم داد. ا رمیمض در عمق ریمثل تسه کلمه  نیا
 .«ردیتلخ بگ آن حوادث یبنداز جمع توانستیمسئول م انسان کیبود که  ییجهینت نیتریواقع

 یزندگ تمام یهاانتخاب دهیکاغذ آورده که در واقع چک یرا رو یبعد بابا جمالت و کلماتبه  نجایاز ا و
 بوده.  اشیمبارزات
 .دمیازآن بود، بر ریها و راهش سپردم و از هر چه غآن روز، خودم را به محمد آقا و آرمان یاز فردا»بود:  نوشته

 میببست ریغ یصحبت، به رو در ما
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 میو با تو نشست میهمه باز آمد از
  میدیبود بر اری وندینه پ هرچه

 میدوست بود گسست مانیچه نه پ هر
 بابا بود.  یزندگ دهیشعر، چک نیا

 میاز ن شیسازمان در ب یاستراتژ و خطوط یاسیس بر مواضع اشیداریو پا نیمجاهد یآرمان او بر مواضع یداریپا
 است.  ریچشمگ سرمشق کیقرن، 

چه »گفته:  نطورینوشته و ا شیرا بخوانم که او پنج سال پ ییاز نوشته یمورد بازهم خوب است جمالت نیا در
. و اوردیسال دوام ب۴۸( نیسازمان مجاهد یعنیمجموعه ) نیضربه و توطئه، ا همهنیا رغمباعث شده به یعامل

 جهان قرار گرفته باشد. بر بام ن،یا رغمستد و بهیخود با اصول خود، سرزنده و مبارز بر سر اتیح حاال در اوج
 دارد؟  یتیوضع نیچن ،یگریگروه د ایسازمان  ایحزب  کدام

 .میابیینم یزیچ نیچن زین گرید یکشورها یهاجنبش انیدر م یحت
به  یروزیپ نیا متیق. “دیآیبدست نم شیبها پرداخت بدون یدستاورد چیه”: دیگویحاکم بر جهان م قانون

 «.آن نوشته شد سازمان، بر سردر سیتأس اول من، فدا و صداقت است که از روز نظر
و  ییایریب اش،یبود. وارستگ ریاو هم چشمگ یاخالق یایبابا که روشن است. اما سجا یاسیو س یمبارزات یداریپا

 بود. گانهی گانهیاش با جمع و سازمان کهنیو ا اشیانسان یو صفا صداقت
از  یگریانقالب هم، وجه د نیا بخشییرها یهاو ارزش نیمجاهد یدرون انقالببه اشیبندیو پا مانیا و

 بابا بود.  یانقالب تیشخص
 كندیاز دل عبور م زها،یافت و خ رغمحق است. به انقالب، حق»من نوشته بود:  یبرا ۹۵آبان  ۲۸در  یینامه در

 .«دیکه به آن مطمئن هست دانمی. ماز امروز تریو انسان تریقو یلیداشت، خ میخواه یگرید و آن وقت سازمان
 انیمناسبات موضوح در  که خودش را به یزیچ یعنیانقالب  مییگویم کهیهمانطور که او گفت: وقت بله

 زشیبرانگنیتحس یهااست که بابا از نمونه یکردیرو نی. ایگانگیاساس بر یروابط یعنی. کندیها ظاهر مانسان
 بود. 

بدهد که او چقدر وارسته و متواضع بود و چقدر  یگواه تواندیم شناختیبابا را م کینزد ایکه از دور  هرکس
 قدرشناس.

همه سابقه داشت، آن یالتیقرن سابقه تشک میاز ن شیشده بود، ب یریعضوگ ریکب فیبود که توسط حن یکس او
 بود. دهیسازمان افتخار آفر یهمه براداشت. آن زیانگشیستا یمبارزات
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در  شتازی. و پشدیم دهیو خضوع د یو بدهکار یافتادگ زیاز هرچ شیانش بدر مناسباتش با خواهران و برادر یول
 انقالب.

 ،یو پر از شاداب یپر از انرژ یصدها مسئول را اثبات کرد. البته با سربلند انیسال نیگفت که در ا دیاغراق با یب
 .یریپذتیپر از نشاط و پر از مسئول

. کار و شدیخدمت کند، داوطلب م نیجمع مجاهد به توانستیم که یو اصرار در انجام هرکار اقیاشت با
خودش به آن  یو انقالب یمبارزات ازین ینداشت و از رو دیو سف اهیو کار س یاز کرس یرنگ شیبرا تیمسئول

 مشتاق بود. 
 که چقدر سرزنده است.  میدیدیحال م نیع در
و صفا  یشاداب یرفته بود. ول لیتحل یشدت از نظر جسمبه کهنیو مزمن. با ا یطوالن یهایماریبا وجود ب همآن

 حفظ کرد.  اتیروز ح نیتا آخر شد،یم یناش اشیجنگنده و انقالب هیرا که از روح تیمیو صم
را انتخاب  نیمبارزه و آرمان مجاهد روز،ید نیبلکه هم ش،یسال پ۵۳سرزنده و شاد بود که انگار نه  چنانآن

 کرده است.
 بود. نیبه ضوابط و روابط مجاهد یبندیو پا یاز انضباط انقالب یینمونه برجسته نیچنهم او
)ع(  طالبیبن اب یعل مانیخیتار یموال شهادت در روز»قدر نوشته است:  یهاخودش در شب رینقشه مس در

 ارشیاخت را که تحت یجهان یکه حاضر بود تمام ی. رهبر و امامسمینویرا م ۹۷در سال رمیهستم و نقشه مس
 نیچن روانیپ میکنیمسعود افتخار م ربراد یرهبر تحت ن،یمورچه ستم نکند. ما مجاهد کیبه  یبود بدهد، ول

 .  دگانیستمد اریستمگران و  جهان؛ دشمن خیتار رهبر نیترکالیو راد نیترشجاع ن،یترپاک م؛یهست یامام
شاه  زندان یهابود که از همان سال یارزشمند باباکار ماندگار یهاتیلفعا النیاز ب یکه بخش دیدانیم حتما

 رشیو تأث یکه هنوز تازگ بایز یسرودها نیسازمان انجام داد. ا یسرودها و ترانه یقیموس و خلق آثار دیتول یبرا
 . تاو ساخته شده اس تیهدا را حفظ کرده، عمدتًا تحت

در  شایلینسل م یخصوص برا. بهکردیغوغا م نیمجاهد یهاسرودها و ترانه( ۱۳۶۰-۱۳۵۷) یاسیفاز س در
از  یاریبود. در آنموقع بس هاتیفعال نیا شبردیدر پ نیارزنده مجاهد یاز کادرها یکی. و بابا رانیسراسر ا

 یسازمان، همکار یسرودها اختناو بودند و در س تیشخص ریتحت تأث رانیا نامصاحب دانانیقیموس
 .فرستمیها درود مجا به همه آن نیداشتند که در ا ییمانهیصم

 ۶۰و در سال  کردیم یبا بابا همکار نهیزم نیرستگار که در ا ابوالفضل مثل یمجاهدان به میفرستیدرود م و
 شد. دیشه

 .دیشهادت رسبه  دانیمجاهد خلق مسعود عدل که در فروغ جاو ای
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 ها.درود بر همه آنشد.  دیشه ۶۷ در سال یاسیس انیزندان عامکه در قتل ،یارژنگ یابوالقاسم محمد ای
 یمعمول کار کی یقیموس آثار نیا در ساختن یکاشان یدیبرادر بزرگوارمان محمد س یو کارها هاتیفعال البته

 . ستین
و چه  دادیخرج مبه تیفیکه چقدر وسواس و ک دکننیم یاند، گواهکار کرده کیبا او از نزد کهیکسان

 . گرفتیکار مآثار به نیا را در خلق یو انقالب یمجاهد هیخصوص روح. و بهکردیرا اعمال م ییهاظرافت
 یکتاب، سمفون را شرح داده بود. اسم هاتیفعال نیخالصه ا طورمنتشر کرد که به یگذشته، بابا کتاب سال

 مقاومت است.
 مقاومت بوده است.  مجسم یاو سمفون خود یدر واقع زندگ دمید کردم،یکتاب نگاه م نیامن امروز که به و

 ییو کلمات حقه هاامیام، دفاع از پسطور در نظر داشته نیا آنچه من در نگارش»کتاب نوشته است:  نیدر ا بابا
 آن بوده است.چند دهه حامل  نیا یهاها، سرودها و سرودهاست که ترانه

 «و انقالب یسرنگون بخش،یارتش آزاد ،یریناپذمیتسل ،ی: صدق، فدا، برابرای ،یاز کلمه مقاومت، کلمه آزاد دفاع
 مجاهد واال نیا پرفتوح بر او. درود بر روح درود

مقاومت؛  یسمفون»: سدینویکتاب م نیاست، در هم یضرور یداریپا خودش، هنر چرا بقول نکهیا حیتوض در
خود به هنر  یآگاه خیتار هم که انسان در سرآغاز یاست. و روز یبشر یهاو آرمان دهایام نیترفیشر یقیموس

 «.افتاد رییفکر تغ بود که به یرو آورد، زمان
 جهان است؛ رییتغ یبرا یانسان یهاتیها و ظرفها و عشقعاطفه دادنسمت یبرا یقیموس» :سدینویباز هم م و

و  یپرسش و ناخرسند هیروح ،یداریپا یوخو. خلق یو برابر یآزاد نو و بسامان بر اساس نظم کی یبرا
 .زندیاعتراض را دامن م هیموجود كه روح از وضع یتینارضا
 یهادهیا و طرح یآگاه جیشدن بر رعب، ترو رهیچ د،یام زشیانگ ،یذهن یسازآماده یاست برا یپرقدرت سالح

 .«یزدگتیجنس یو نف یمردساالر ینف ،یبرابر ،یو مشخصًا آزاد شرویپ
اش ها و اظهارنظرها و در رفتار و مواضعکه همه ما بارها در صحبت قیصد مجاهد نیا گرید یژگیو کی
 بود.  یمسعود رجو عشق و عالقه وافرش به م،یدیدیم

رفت، اما  فیاگرچه حن» داده که: حیتوض نطوریسازمان ا خیتارمربوط به عیدرباره وقا شیهااز نوشته یکی در
 مسعود حفظ و بارور شد. ها و آرمانش توسطارزش

قافله را از  نیتوانست ا نیمجاهد پاکباز یفدا و صداقت، رهبر یعنی ییهیو پا یمحور همان ارزش یبر مبنا و
را که  یمقاومت ین عبور دهد. و توانست کشتآتش و خو یایدرو از هفت یخیتار خطرناک یهاچیتنگناها و پ

 «.و نابود کرد، عبور دهد دیرا به کام کش انیراه شتریکه ب یسهمناک یهاآن بودند از توفان در محور نیمجاهد
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 دیشه گاهیدر پا ۱۳۴۹مرداد  ۳۰که در  دهدیم حیرا توض یبا مسعود رجو دارشیروز د نیاول یگرید یدر جا و
قدم  ییاول با رضا رضا یاز همان روزها یكیدر »: سدینویم نیبوده. و بعد از ا هاینیحسن سالمه فلسط

 یلیمحمد آقا، مسعود را خ مسعود صحبت كرد و اضافه نمود، یكارها و برخوردها یهایژگیباره و. او درمیزدیم
 دوست دارد.

كرده  یچپ نما سازمان را متالش یهاتسیكه اپورتون ۵۴در سال نیجمله رضا در ذهنم ماند تا زندان او نیا
 بودند.

 جزوات نیو با تدو یروزشبانه و دوباره شكنجه شدن، با تالش تهیانتقال به كم خطر آنروزها، مسعود با وجود در
 كرد. اءیسازمان را اح ،یالتیو تشك كیدئولوژیا

بزرگ به مسعود چه بوده و  فیحن توجه خاص علت دمیفهم گریبار د كیافتادم. و  ییجمله رضا رضا ادی آنجا
 «.است خواندهیم اشندهیاو و آ هیدر ناص یزیچه چ

 
 سرفراز  یانقالب نیو درود بر ا سالم

 .وستیپ یاعل قیرفو به دی. مجاهد از جهان ما پرکشستیکه او مجاهد ز قتایحق
 . افتهیو آرام گانهیاو شاد و مسرور است. سرفراز، رستگار،  لحظه، روح نیا در

 رانیو مقاومت ا نیمجاهد در صفوف اشیمجاهد یهاو ارزش هالتی. اما با فضستیما ن انیاو در م جسم
 جاودانه است.

 در زمانه ماست. یو نمونه سرفراز یداریشرف و پا که او از مظاهر یراست به
. اما مطمئنم که او در وجود تک تک شما و شودیم نیهمواره اندوهگ یمجاهدان نیمن و شما در فقدان چن قلب

او و  نیزم رانیا یدر روز آزاد شکیشما حاضر و ناظر است. ب یشما و تعهدات شما و سوگندها یهادر ارزش
 ها در کنار خلق محبوبشان حاضر خواهند بود.همه جاودانه فروغ

 یکاشان یدیمحمد س قیبر مجاهد صد درود


