
1 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

 
 

 
maryam-rajavi.com                                         
 

 

 نیمجاهد انگذارانیسالگرد شهادت بن ۱۳۵۱مناسبت چهار خرداد به یرجو میمر یسخنران

 ۱۳۹۸خرداد  ۴

 
 
با  ۳در اشرف ) انریمعاصر ا خیدر تار مانیسوگند و پ یو مظاهر اعال یآزاد انیشوایپ نیمجاهد انگذارانیبن

 (نیمجاهد
 و برادران!  خواهران

محسن  دیسع نژاد،فیمحمد حن نیمجاهد ریکب انگذارانیسالگرد شهادت بن نیخرداد امسال چهل و هفتم چهار
محمود  ،رانیا خیسازمان، قهرمانان مردم و تار تیمرکز یدو نفر از اعضا نیچنو هم زادگانعیو اصغر بد

 شدند.  ربارانیشاه ت میتوسط رژ ۱۳۵۱است که در سال  فامنیو عبدالرسول مشک زادهیعسکر
 .است..مؤمنان و مجاهدان است. چقدر پر معن ریچهارم خرداد مصادف با شب قدر و شهادت ام امسال
د با دانیهش نیا نثار ارواح پاک نش،یو محراب خون انیمتق یدر آستان موال نیهمه مجاهد انیپایب یهاسالم

وگند و س یر اعالمظاه وجهاد و انقالب  انیاهگشار ،یآزاد انیشوای. پرندیادامه همان راه و همان مس یکه براست
 .رانیمعاصر ا خیدر تار مانیپ
 

 نیو صداقت سرلوحه مکتب مجاهد فدا
 . نمیبب کیبزرگ را از نزد فیسعادت را نداشتم که حن نیاز شما ا یاریمثل بس من
جنبش مردم  ه بهک میضربه عظ نیاز ا کنم،یلحظه اعدام او فکر مکه به  یسال هنوز وقت ۴۷بعد از گذشت  یول

 .کنمیرا با همه وجود حس م اشیو تلخ چمیپیخود مما وارد شد به 
ستمگر  یهاانخاند ،ینیخمیو بن شاهی( امروز شادند بنیعنی. )هیامبنو تبرکت به ومی: هذا یمسعود رجو قولبه

  …خیشاه و ش
را از  یو کالم حضرت عل هایالبالغه و سخنران بود که نهج فیحن نیا میدانیگواه است و همه م خیتار
 ریت ۴در  ینیکرد. آنقدر که دو دهه بعد خم یمبارزه انقالب نتیعمل ز دانیو در م دیکش رونیب هاکخانهیتار
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 نیزتریهمانجا به ت ینیخم«. البالغه نهجهاشان هم از قرآن بود و از تمام حرف»که  کردیم ادیفغان و فر ۱۳۵۹
«. ببرند نیما را از ب خواهندی( با خود قرآن،با خود نهج البالغه منیمجاهد یعنی) هانیا»کرد که  دیصورت تأک
 کرد.  هیتشب« دزد سرگردنه»ما را با زبان آلوده به  انگذاریبن یو شهدا فیحن لت،یبا رذ ینیخم نیعالوه بر ا

ه ُگل و ب دهیئرو نرایانده و در سراسر ام یببرد، باق نیآنرا از ب خواستیکاشت، و شاه م فیکه حن یبذر اما
 آنرا نداشت.  دنید یارای خینشسته بود. ش

 ه است. گرفت چهار خرداد، سرچشمه نیدم خون دهیاز آن جا، از سپ نیحاضر حاضر گفتن امروز مجاهد بله،
و  که فدا یوزرو  ندهیو افق آ سرنوشت میشد؛ روز ترس نیمجاهد میعظ یخرداد روز فدا ۴گونه بود که  نیا

 قرار گرفت. نیصداقت سرلوحه مکتب مجاهد
ت اس یتیخصشاصر، مع خیدر تار یو ضداستثمار یمبارزه انقالب یراهبر و راهگشا کیعنوان به فیکه حن یبراست

 .یرابربو  یآزاد یمبارزه برا خیاست در تار ی. و فروغ تابناکرانیا خیتمام مردم و تارمتعلق به
 

 تازه است: شهیکه هم میادهیاز خود مسعود شن فیدرباره حن یخوب و نغز فیتوص چه
 نیراهبر و راهگشا و مسئول اول من و همه مجاهد نیبزرگ، نخست فیحن»

و مرشد  یمرب ران،یمعاصر ا خیتار یرجل انقالب نیترکوهمرد، برجسته رآهنیدلبر گلگون عذار من. ش باالبلند
 «.همه مجاهدان...

 
رس رست ددآمده  شیکه پ یاگر از شکست»نوشت:  نیمجاهد یبرا یامیدر پ فیکوران ضربات ساواک، حن در
درت و ق یاریه هوشناشتباه ماست،  زندیما ضربه مچه که به. آنمیکن یروزیپبه لیآن را تبد میتوانیم میریبگ

 فیهم ضع کیکتبلکه در تا ،یراتژستتنها از نظر اآمد بر ما ثابت کرد که دشمن نه شیکه پ یدشمن. حوادث
 «.است

 
 نیه مجاهدن، بمحس دیسازمان سع گرید انگذاریهمراه با بن یمشترک امیدر پ نیگاه اواز همان شکنجه فیحن

 نوشت: 
 است. مکه باز هم خدا با  دیدار ی... دل قودیمسلحانه بگذار ییدر کفه جنگ توده دیچه دار هر»

 چیز ه. اردیگ خود تیحد رسانده، قادر است ما را حفظ کند و در کنف حما نیکه ما را به ا یمیعظ یروین همان
 «برساند... هانیما را محروم ندارد و به اذن خودش باز هم باالتر از ا یضیف
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 از آن ماست یروزیو پ تیمحسن: موفق دیسع
ز او که ا یهاحرف نی. طندیادهیشاه را شن ینظام دادگاهیمحسن در ب دیسع انگذاریبن دیشه اتیدفاع حتمًا

هم  ینید استبداد رابربقرن، در  میشروع شده، امروز بعد از ن یمبارزه و مجاهدت در برابر استبداد سلطنت دانیم
 امتداد دارد. او گفت : 

ت و اس یاتورکتین داصواًل معلول دورا نیقوان نیا د،ینما تیتبع یفکر ارتجاع کیاز  ستیملزم ن رانیا ملت»
 ستمیاگر س شود. است دور انداخته دهیکه هرچه پوس کندیم جابی. نفس تکامل اباشدیملت مورد قبول نم یبرا

  د؟یدار لحانهمس امیمردم به ق کیاز توطئه و تحر یاست چه ترس یمترق ستمیشما س
نفکر نه روش هلکردیعده تحص کی. میادست گرفتهدفاع از جان و مال و ناموس مردم اسلحه به ی.... ما برا

 . رندیدست گاند که اسلحه بهدارند و نه دزد سرگردنه سمیساد
 یدارا یو انسان یخالقاکه از نظر  ی( فردنینفر گروه ما )مجاهد۱۷۰ نیدر ب دی... شما با تمام تالشتان نتوانست

جامعه  ینساناکه شرافت  میادست گرفتهجهت سالح به نی. ما بددیکن داینباشد پ یاخالق یایمزا نیتریعال
 «…میادهیدزدان سرگردنه د دیخودمان را در خطر تهد

اند و ا شناختهرخود  استقالل انیمناد رای. زردیپذیرا با آغوش باز م ونشیکه ملت ما انقالب ستین هودهیب… »-
 کی یسادگبه گ راامروز مر شرویاست که گروه پم مانیا نی. انندیبیجوانان م نیتبلور شرف خود را در خون ا

 .«ردیپذیخواب راحت م
 ینعی یلع ستمیو س یفکر عل ینادر است ول یبشر خیدر تار یعل تیشخص…»گفت:  یو در مورد حضرت عل ـ
آمال و  تیکه نهابل ،ستین گانهیبشر امروز نه تنها ب یبرا یوحدت و برابر جادیآن و ا یظلم و امحا هیعل امیق

 . «دهدیم دینقاطش تحقق افکار بلند او را نو یاوست. جهان امروز در اقص یآرزو
 امی. قمیاهکرد امیق یهدف نیبه چن لین یما برا ،ی. آرمینیبیرا محقق م یعل شهیاند خ،یما برقله تار… » ـ

 «. انسان از انسان را نابود سازد یکشتا هرگونه بهره میبساز یتا جهان میاکرده
در  نیسهمگ یا نبردبارور شده است. م مانیآمال و آرزوها زدیبر نیکه خون ما به زم ییهرزمان و هرنقطه…» ـ
بس  یکه سهم میاشبساده  یسرباز ارزشمانیکه بانثار جان ب میکنیدراز مدت و افتخار م ی. نبردمیرو دار شیپ

و  تی. موفقمیاساخته جوانه انقالب را بارور زمانیو با خون ناچ میاعهده گرفتهبهمهم را  فهیوظ نیکوچک از ا
 «. از آن ماست یروزیپ

 محسن . درود درود دیبر سع سالم
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 یسلطنت یکتاتوریشاه و د مانیبر دژخ یروزیزادگان، لبخند پ عیاصغر بد یعل

است که  ییهیه ماانداز ارزش هرکس در مبارزه، به»گفته است:  زادگان،عیبد اصغریسازمان ما، عل گرید انگذاریبن
 . «گذاردیراه م نیدر ا

 یگد از زنددها بنبه بند افتاد که ص یکیچر»که:  خواندندیآن روزگار م یهادر نوشته انیاو دانشجو درباره
 ...یدانشکده فن اریزادگان، استاد عیبد اصغریبار را گسسته بود: علاسارت

رشار از س ندهیاو با انقالب، با خلق، با آ یرشته همبستگ یول خت،یگساز هم کرشیپ یروشکنجه بر سمانیر
 سست...ن، نگآنخ  کی یماند و هرگز، حت یبر جا دهیهم تاباستوار و به طبقه،یبا جهان ب ،یآدم یرستگار
پوست  رگی. ددیشزا کبه درا یاجاق بخوابانند. چهارساعت شکنجه اجاق برق یکه او را به پشت بر رو دیرس دستور

 و گوشت سوخته بود. 
کشان کشان وش،هی، بو کمر سوخته جیافل یبودند.... اصغر را با پاها دهیستون فقرات سخت گزند د یهااستخوان

 «. به سلولش کشاندند و در آن رهاکردند
اه و ش انمیبر دژخ یروزیلبخند پ نیمتوجه لبخند اصغر شد. ا ست،بیگر در سلول را مشکنجه یوقت اما
 د رقم خورد. ش ریخرداد که بعدًا تکث ۴همانجا و در  یاستبداد موروث یبود. سرنگون یسلطنت یکتاتورید

 زادگان . درود درود عیبر اصغر بد سالم
 

 و استثمارگر استاستثمارشده  نیبلکه ب ستین خدایبا خدا و ب نیب ،ی: مرزبندریکب فیحن
 :میبگو ریکب فیدر مورد حن اما
ر کا یادگسترپدرش که در د یخانواده محروم و زحمتکش متولد شد. وقت کیدر  زیدر تبر ۱۳۱۷در سال  او
 خانواده دو چندان شد. نیا یروسل مبتال شد فشارها بر یماریبه ب کردیم

اه دانشگ یرزدانشکده کشاو. بعد توانست بهکردیم یها کارگربخواند تابستان که درس نیا یمحمدآقا برا خود
 .ردیبگ یتهران در کرج برود و مهندس

 فیبزرگ نبود. حن یشورش نیا یپاسخگو یشد. اما نهضت آزاد یعضو نهضت آزاد ییمبارزات دانشجو انیجر در
 ۱۱شد و تا  ریشاه، دستگ دیاصطالح انقالب سفبهرفراندم  ی، پنج روز قبل از برگزار۱۳۴۱در اول بهمن

 یبا مهندس بازرگان، فرصت کینزد یوو گفتگ یبا پدر طالقان ییآشنادوره عالوه بر نیدر زندان بود. ا ۴۲وریشهر
باره  نیمتعدد در ا یهازندان نوشته طیو در همان مح شدیندیب یو مسائل مبارزات رانیا خیبود تا درباره تار

 .سدیبنو
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در آن روزگار  ستیدوران احزاب رفرم گری، د۱۳۴۲خرداد  ۱۵از زندان و عبور از سرفصل  فیحن یاز آزاد پس
أس ژاد در رن فیندادند. محمد ح ونیخود را به انقالب یعمل محو شدند و جا انیها در جرشده بود. آن یسپر
 ها بود. آن
 . شد سیتأس نیچننیا رانیخلق ا نی. سازمان مجاهدبست شکن استخراج کردنو، خالق، راهگشا و بن دهیا کی او
نبرد  یژر استراتب یبتناز اسالم و قرآن م یو ضد استثمار یو درک انقالب یدئولوژیبر اساس ا ییمبارزه حرفه کی

 مسلحانه. 
زمان و با هم الب راانقالب که چند انق کینه  ده،یا نیکشف ا یخیما در لحظه تار ریکب گذارانیبن قت،یحق در

 هم محقق کرد. 
مان ساز سیکه لحظه تأس یطور. بهیشکنبستو چند بن کیدئولوژیو ا یخیانقالب، چند جهش تار چند

 کرد. یگرید یایاز مشروطه به بعد را وارد دن رانیمبارزات مردم ا خیتار ن،یمجاهد
صول کار مح ،رانیمعاصر ا خیکلمه در تار یواقع یبه معنا مسلمان یگروه انقالب نینخست سیو تأس لیتشک
  یو ضد استثمار یدیتوح یدئولوژیهم با ااست. آن فیحن
ه کار کرد ک یدرزبنم یبا ارتجاع مذهب ی. او در زماندیدیرا م یگرید یهاجلوتر از زمانه خود افق اریبس فیحن
 روشنفکران نامدار در طرف او بودند.  یو امثال او پررونق بود و برخ ینیخم
 اریبس هجینت بود. در گانهیو  یمیصم یزیانگنحو شگفت. بهشدیغرق تفکر و تأمل م اریبس انگذاریبن فیحن
 از هرگونه مماشات.  یو عار اللهجهحیصر

 هاتااگر با اشتب دادیمحمدآقا هشدار م گرفت،یصورت م ییهم خطا یوقت کردیم فیتعر یرجو مسعود
 کیعواقب  ک،یامنید کردیرو کیدر  دیآن با یجا. بهمیریها درس بگاز آن میتوانینم م،یبرخورد کن کیاستات

رتقا اسلوب ا ه سطحب دیرا با باهاشت». درس گرفتن از میکن یبررس شیخطا را در خالل پروسه و تا نقطه انتها
 «.ختخروار تجربه آمو کی دیگرم شکست با کیاز »بود که  نیمحمد آقا ا گریکالم د هیتک«. داد

 سفت و تیرعا و یبا نظم و انضباط انقالب داشت،یکه بر م یو هر قدم زدیکه م یهر کار بود، دست به هرجا
 سخت ضوابط توأم بود. 

 خواندیمجاهدت فرام مظلوم و تحت استثمار جامعه او را به یهانسبت به سرنوشت انسان تیمسئول احساس
. کردندیم شهیپ و تمام وقت ییحرفه ییو مبارزه گذاشتندیرا کنار م یطلب یزندگ دیکه با یارانیبا  همراه

 . خواستیمکرد که انگار نه چند سال بلکه چند دهه زمان  ییساله خود کارها ۳۳که در عمر  یراستبه
قدر که . آنگرفتندیمو مصمم او قرار  گانهی تیشخص ریکه تحت تأث ندیگویم انددهید کیکه او را از نزد یکسان

 . ماندیم یباق رشانیکلمات نافذ او بر قلب و ضم ریتأث
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 د. ز بشوحل کرده است، بار یدر آن روزگار چه تضاد نکهیتا قدر و شأن او و ا گذشتیها مدهه دیبا
 انریا خیارتدر  یتیدارد و چه ظرف ییو چه معنا یتیجنبش چه اهم نیا اتیو ح نیمجاهد سیمعلوم شود تأس تا
 .کندیم جادیا

ع ارتجا کهنیز اشدن سازمان و بعد ا یچپ نما و متالش یستیاپورتون انیکه بعد از جر گفتیم شهیهم مسعود
 هیسرما نیترعنوان مهمکه اگر محمدآقا به دندیو به چشم د دندیفهم نیانقالب را به سرقت برد مجاهد یرهبر

 . شدیم وضتحوالت ع ریما و مردم ما حفظ شده بود، مس یانقالبو  یکیدئولوژیا
وزها ردر آن  باره مفصل صحبت کرد و احساسات و عواطف خودش نیدر ا بارکیهست که مسعود  ادتانی حتمًا
 . کردیم فیرا تعر

او در  ییجارهابه اتاق  ۴۷نشست در سال  یکه محمدآقا برا یمانند روز چگاهیکه در آن روزگار ، ه گفتیم
 در تهران آمده بود، ذوق زده نبوده است.  لیسلسب ابانیخ
ت سخ یلیخ . آخرکردم هیگر یلیاعدام کنند، خ خواهندیکه محمدآقا را م دمیدو بار در خواب د یکی»: گفتیم

 «. و پرفشار بود
ه بوده و روزان نیاو یباال یهااعدام و در سلول ریزکه مسعود خودش  ۱۳۵۱ نیفرورد ی: در آن روزهاگفتیم و

 ینعیل تو )است که نس گفتهیبه او م وستهیپ کرده،یگذاشتن، ارتباط برقرار م ادداشتی قیبا محمدآقا از طر
 خواهد بود. داری( پافینسل حن

 . کنندیاستقبال م تیو از آن بغا رندیپذیگشاده م یما شهادت را با رو انگذارانیقدم بعد بن در
حزب مخالف آن  نیترافتهیو سازمان نیترمرداد رهبران بزرگ ۲۸در شرائط بعد از  ن،یاز ا شیدو دهه پ حدود

 امه داد. عد هم ادبدهه  کیتا  یانوریرا ک کردیرو نیرو آورده بودند. ا میو تسل انتیخحفظ جانشان به یزمان، برا
را  انمیهد و پعبه  تانیآنان و خ یداریرنگ عوض کردن رهبران و ناپا رانیا خیاست که جامعه و تار نیا تیواقع
  خود مهر کردند. یهارا با خون مانیما عهد و پ انگذارانی. بنبردینم ادیو از  ردیپذینم

 تیسئولم یعنی کند،یم یمعرف یهرکس که خود را مبارز و مجاهد و انقالب آورد،یمبارزه رو مکه به هرکس
مردم و ملت  ست که باا یمعن نیابه قًایدق نی. اردیگیرا برعهده م ییو رها یجامعه و مبارزه با موانع آزاد رییتغ

 ند. بک شهیپ یفدا و پرداختگر دی. پس باکندیامضا م یبندد و قول و قرار یم مانیخودش عهد وپ
شتند. شت سر داد، پکرده بودن جادیا گرانیکه د یاعتمادیاز ب یخیما در آستانه اعدام خود، تار گذارانانیبن

 . شودیپر م شتازیتنها با خون پ یاعتماد یب قیدره عم نیها معتقد بودند که اآن
ردند. ک یت شکنسن نیریعهده گرفتن اتهامات سامسعود با به نیچنسازمان و هم انگذارانیکه بن دیادهیشن حتمًا

 نند. ک اءیها آزاد شوند و سازمان را دوباره احآن نیکردند تا تحت مسئول نیپرونده خودشان را سنگ
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 :  دیگویکه ادامه حرفم را از قول مسعود بخوانم. م دیصبر کن حاال
دم و ند. از قبود جگردار یلیو خ دارهیما یلیخ یو ضداستثمار یسازمان، از لحاظ عنصر انقالب انگذارانیبن»

 نیشت، چنندا یکار زهایچ نیبا ا یکه کس یدر آن روزگارکه  ف،ی. مخصوصًا محمد حندیباریم مانینفسشان ا
 یه روزهاود، کو نقش و رسالتشان ب یهم از بزرگ دیبود و شا نیا تیداشت. اگرچه مش یتیو ظرف یتوانمند
 یزیچ که هنوز دندیشهادت رسبه یو در سرفصل دندیرا ند نیهمان مجاهد یو رشد و ارتقا یماندگار

ها آن حالنیا ابهم که قرار بود باشد، ضربه خورده بود.  ینینشده بود و همان سازمان مجاهد فیتکلنییتع
ز ها بود که اخاطر همان خونبه قتیو در حق میگویهم که من معکوس م دی... شادندیدیرا در افق م یدیخورش

 شدند. نیآن روزگار، مجاهد نیقضا مجاهد
ربه ض یآمادگهم چون ما در حالت غفلت و عدم دی. شادیچرخ یزیکه چها بود ها و نفسهمان خون خاطربه

موقع، . آنکردیم ها، مخصوصًا خون محمدآقا نبود، موضوع فرقو آن خون متیاگر آن بها، آن ق م،یخورده بود
 «.رک شودو د فهم زهایچ نیاصاًل ا هبودند ک نیکس مادون او همه زیچشده نبود، همهشناخته متشیقدر و ق
 نیحساگر امام -اسیو نه در ق-در مثل »داد که:  حیمناسبت توض نیبه هم ۷۳سال  یدر سخنران یرجو مسعود

  نبود! یزی. چستیک نیکه حس دیفهمینم یو کس ماندیها مکتوم مارزش یلینبود، خ ییو عاشورا
 . شدیخودش نثار م دی، باخودش فهم بشود کهنیا یبرا یحت

ن ل و لجو جه یرگی! از تنیهم یعنیبست ! شکستن بننیهم یعنی نیامام حس یاست، ول نیسنگ یلیخ نیا
 «…پرداختند نیبود که مجاهد ییبها نیترنیسنگ فی! و خون حننیهم یعنیدرآمدن، 

 
 و برادران! خواهران

خالف بر ۴۰بر خود گذاشت،در دهه  رانیخلق ا نینام سازمان مجاهد نیدر او ۱۳۵۰که در سال  یسازمان
بش و جن ایالگو  چینداشت. ه ییشده دهیمدون و راه کوب یتئور چیدر آن زمان، ه یستیمارکس یهاانیجر

ز رخ غبار ا دیخصوص با. بهکردیرا از صفر شروع م زیهمه چ دینبود. با انیباشد، در م یکه به آن متک یقدرت
 .زدودیم یطبقات جیرا یهاو اسالم نید
که  کشف نیعمل آورد. روشن است که ابه یمیاسالم مجاهدت عظ یقینژاد در کشف گوهر حق فیمحمد حن ـ

زمان  در آن یگب بزراستثمارشده و استثمارکننده است چه انقال نیبلکه ب ستین خدایبا خدا و ب نیب ،یمرزبند
آن شورها بهک ریامسلمان در س رانروشنفک یاریقرن بس میکه هنوز که هنوز است بعد از گذشت ن یطوربود. به

اسالم را  تحت نام رتجاعاکرد، بطالن  یاستثمار را معرف یو ناف یما اسالم انقالب انگذاریاند. بنهم نشده کینزد
 شد.  ینشان داد و منشأ جهش بزرگ
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ارزش  دو نیا ابد. و دو ارزش خلق شدن نیبا ا نیقرار داد. مجاهد نیفدا و صداقت را سرلوحه مجاهد یهاارزش ـ
اهدت رد مجها قدم بردارد در واقع داارزش نیا دنییطرف ساهرکس که به لیدل نیهم. بهشوندیشناخته م

 .کندیم یخودش را نف
 

 و مسعود در زندان فیوداع حن نیآخر
 یئولوژدیا کیبه  یجنبش انقالب کیشکل داد.  یدئولوژیبر اساس مکتب و مرام و ا ییمبارزه ریکب فیحن -

 داشت.  اجیعمل احت یعنوان راهنمابه یانقالب
خلق  و نیجاهدمرا  نیبود. ا فیحن ی هنرهاِ ثمره و شاخص آن، هنر نیعنوان باالترو مسعود به یدئولوژیا گروه

 بازگو خواهد کرد.  ندهیمبارزات آنان در آ خیو تار رانیا
 انگذاران،یادت بن، دو سه هفته قبل از شه۵۱سال  شتبهیارد مهیکه در ن دیگویم قتیبرادر مجاهد محمد طر ـ
طرف رس از آنمو یاصد دمیداده بودم که د هیتک واریها به داز اتاق یکی یتو یروز در زندان فلکه شهربان کی
که به  شده سیأستگاه تازه با شکنجه میما بود که ییجا نیمشترک بود ب وار،ید نیا ی. به طور اتفاقدیآیم وارید

 . گفتندیم تهیآن کم
 یئمردن عالهستم. بعد از رد و بدل ک« محمد»گفت  ؟یهست یگفتم تو ک دمیمورس را که شن یصدا دیگویم

 ... دیایگفت بگو زود ب« محمدآقا». جاستنیست، به او گفتم مسعود ا«محمدآقا»خود  دمیفهم
 . کنمیبود که هرگز فراموش نم یبیصحنه عج کیمن  یصحنه برا نیکه ا دیگویم برادرمان

 یرگیود، دبتا قصر گذرش به فلکه افتاده  نیاو ریشبانه روز در مس کیمسعود که فقط  یکیدوتا،  نیا
 . ییرضا یسر مهد یباال نجایروز آورده بودند ا کی نیکه او را از او« محمدآقا»

با  وارید نیز طرفو ا بودند دهیداع به هم رسو نیدر آخر وارید نطرفیو مسعود در ا واریطرف دمحمد آقا آن حاال
 کتهید یدو به محمود احم دادیرا تکان م شیهابود و دست ختهیبرانگ یلی. مسعود خزدندیمورس حرف م

 مخابره کند. فیحنتا او به کردیم
و ترا که  یز کارما، هرگ خی. تاریتو معلم بزرگ ما و نسل ما بود»وداع به محمدآقا گفت:  نیدر آخر مسعود

 کنمیم ی. من سعمیدهیرا فراموش نخواهد کرد. مطمئن باش ما راهت را ادامه م یکه تو رفت یو راه یکرد
ر آستانه د، مسعود ن موقعامروزمان در آ بانبه ز«. ...بندمیم مانیتو و راه تو باشم و با تو پ یبرا یشاگرد خوب
 است. دادهیبه او تعهد م ریکب فیشهادت حن

 
 و روحش شاد، در خاطرات خودش نوشته : ریبه خ ادشی)بابا( که  یکاشان یدیمحمد س قیصد مجاهد
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و  عود دارده مسبتوجه را  نیشتریب تیمرکز یتمام اعضا نیکه محمد آقا در ب گفتیزادگان م عیاصغر بد دیشه
 دوست دارد.  یلیاو را خ

 .کندیتالش را م نیشتریمسئول همه جانبه و تراز مکتب، ب کیعنوان به یو تیآموزش و ترب در
بند  چشم نکهیاو  دیدانیرا م تگریچ ریت دانیو در م نیمحمدآقا در شب اعدام در او یشما داستان شعارها همه

دت ه به شهااقانو مشت چشمداشتیب نژادفیاست که در آن موقع حن نیا تیداد. واقع ریرا کنار زد و فرمان ت
 را انتخاب کرد. ربارانیت دانیت و رفتن به مشتاف
ردن کا وادار اد بدمسعود  قیرا با حفظ سازمانش از طر انگذارانیبن گریاو و د چشمداشتیب یهم پاسخ فدا خدا

 دکتر کاظم. یهاشاه به صرفنظر کردن از اعدام او با تالش
 

 تا مسعود فیاز حن نیحال مجاهد شرح
 و برادران! خواهران

ه چه ک میکنینگاه م یو وقت میشمارینژاد حل کرده است، م فیرا که حن یبغرنج یتضادها کیبه کی یوقت
 ه؟کرد کار را نیکه چطور ا میبپرس دیرا خلق کرد با یو برکت ریپر خ یهاها و ارزشها، آموزشسنت

 یکار یجوهر اصلبه  خواهمیم رم؟یامروزمان بگ یبرا یو چه درس جهیچه نت خواهمیسئوال م نیاپاسخ به در
 .میتوجه کن کردیم فیکه حن
 ۲۷گذاشت،  انیرا بن نیکه سازمان مجاهد یساله بود. وقت ۳۳شد،  دیکه شه ۵۱نژاد در خرداد  فیحن محمد

 ساله بود. 
بود تا  ق بستهکه با خدا و خل یو به عهد یگریانقالب سرخ یو مرزها نیقوانبود که به یانقالب کیاو  ـ

 بود. بندیاستخوان پابن
 دیترد ییو ذره ییظهداشت و در آن لح مانیگرفته بود سراپا ا شیکه در پ یراهکه کرده بود و به یانتخاببه ـ

 نکرد.
 
 موزش وآ یرابسازمان را جهش بدهد.  نیرا استخراج کند و ا هایکه انرژ دیدیخودش را سراپا مسئول م -

ه ک یگرید زیر چو ه یحاتیو تسل یو مال یامکانات ماد هیته یبرا ،یالتیمناسبات تشک یکادرها، برا تیترب
 . زدیضرورت مبارزه بود، خودش را به آب و آتش م

 و شور و قدرت بود. یانرژ پارچهکیخودش  لیدل نیچشم ندوخته بود و به هم یگرید یجابه
 داد. متیداد و ق متیکالم درس ق کی در
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 شانانگذارانیز بناقبل از همه  نیپرداخت بها. و ا یبرا یآمادگ یعنیاند شده یگذارانیبن نیچن نیا نیمجاهد
 شروع شده است.

 نیدمجاه یراب فینحماندگار  راثیمستمر، م کیدئولوژیمبارزه ا نیدادن و خسته نشدن و ا متیق زیربه زیر نیا
 است. 

 چی، هعتالستارو به جلو و رو به  شهیهم شود،یوقت کهنه نم چیه رد،یگینموقت غبار  چیه یسازمان نیچن
وقت  چیه. داردیبرنم هیبق بیاش را از جنکرده یوقت بها چیه افتد،ینم سمیو پراگمات یطلبوقت به فرصت

هم  طیشرا نیترو در سخت زندیوقت درجا نم چیه لیدل نیبلکه بدهکار است. به هم ستیاش نطلبکار خلق
 توان دارد که راه را به جلو باز کند.

 تا مسعود است. فیاز حن نیشرح حال مجاهد نیا
 

 محراب فرمانده
 تیواقع نیها را متوجه ابازهم چشم یدیرش میکر ق،یمحراب، مجاهد صد یروزها درگذشت و جاودانگ نیدرهم

 نیا ابرا  یکتاتوریدو د هینبرد عل دانیبذرافشان آن است، چگونه م فیکه حن یدرخشان کرد که سازمان
 ور کرده است. قهرمانان، پرشور و شعله

ار بهزاران  یستیبا دانمیم یاز کجا شروع کنم ول دانمینم»به من نوشته بود:  ییدر نامه شیسه سال پ محراب
م و سعود هستم ونچ یو راهبران یو آرمان یسازمان نیچتر چن ریو... ز یعدالتیب یایدن نیشاکر باشم که درا

 .«زنمیرا با قدر انسان رقم م تمیشرف و انسان
 هم نوشته بود: نیمجاهد یانقالب درون درباره

کرد تا بتوانم  یبندو آب ترنیزره را هرچه پوالد دیکه با میگویم مانمیبه جرأت و با تمام توش و توان و ا االن»
 «....میایب رونیب هاشیآزما شیبزرگ و از آزما شیآزما نیاز ا
 

واهند خ انیز ما گرید نیمجاهد کردندیجد گمان مکردند، به ربارانیگذاران ما را ت انیشاه بن مانیکه دژخ یروز
 رفت،

ه کبود  الیخ نیا رو آورد، در نیو قتل عام مجاهد ینسل کشروح لعنت شده زمانه ـ به نیـ ا ینیکه خم یروز
خلق  نیکه مجاهد دادیخودش در آن زمان، هشدار م نیکه جانش . هرچندرساندیم انیپارا به نیکار مجاهد

 شود.یم جیبلکه ترو شودیسنخ فکر و برداشت است که باکشتن )چاره( نم کی
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شده،  یاریآب ریت اسمل کی فتهیش یهاکه با صدق و فدا افشانده شده و با جان یاثبات کرده که بذر خیحاال تار
 . شودیو شکوفا م کندیهم سربلند م یکتاتوریدو د یهادر دل قتلگاه

 ،یدآزا یاملت و تجسم خواست آن بر کی یدائم انیو عص یدوران است. ناآرام یخون جار نیمجاهد بله،
 است.  یو برابر یدمکراس

 یجار نرایاسر ار سرد یمقاومت مردم یو شوراها یشورش یهاکانون تیو مبارزه در رزم و فعال یناآرام نیا حاال
 .ن کندرا سرنگو هیفق تیوال میرژ رانیمردم ا تیبا همت و حما یکه ارتش بزرگ آزاد یروزاست تا 

 
 میزنیکف م قهیدق کیها به احترام آن نیمجاهد انگذارانیبن درود به هزاران

 


