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 ی ، سرهنگ خلبان بهزاد معزی بزرگداشت قهرمان مل

 خواه ارتشی بخش پرسنل آزاد، الهامیز سرهنگ معزیانگش ی ستا ی دار یپا: ی م رجویمر

 ستی م آخوندیه رژیام علیقدر 

 ۱۳۹۹ دی۲۶
 

 
برگزار شد.    ی سرهنگ خلبان بهزاد معز  ی، مراسم بزرگداشت قهرمان مل ۱۳۹۹  ی د۲۶روز جمعه  

ران و  یمت ا مقاو   یمل  ی شورا  ی از اعضا   ی و شمار  ی م رجو یمر ی ن جلسه که با حضور و سخنرانیدر ا 
نقاط مختلف جهان باز اشرف  یو جمع   ۳ن مجاهدان اشرفیهم چن ه صورت کنفرانس  نشانان در 

داشتند و ارزشها و   یران را گرام یمقاومت ا ن قهرمان گرانقدر ی ن برگزار شد، سخنرانان خاطره ا یآنال
   .او را ستودند  یهنیخدمت بزرگ م

 ن جلسه گفت: یدر آغاز ا  ی م رجویمر
 زیعز  دوستانو    به خانواده،  جهان سراسر  اران مقاومت در  ی،  ز در شورا یعز  ی رفقادوستان و  سالم بر  
  .ن به خواهران و برادران مجاهدمیو همچن سرهنگ

  .یسرهنگ بهزاد معز ،خلبان مجاهد خلق  ،واال یداشت انسان یگرام ی م برای ا جمع شده

 بر آستان جانان گر سر توان نهادن 
 بر آسمان توان زد  ی گلبانگ سربلند  

   او سربلندند.به یست که خلق یانسان بزرگ ین راز شکوه زندگ یا 

ن  یترفاتح پرواز پروازها، محبوب  و مقاومت،  ی ز پرواز بلند آسمان آزادیران، عقاب تیا   ین مل قهرما
نظام  و مردمگرامیهن  یپرسنل  وارث حقیتار  ی پرست  پس  یق یخ معاصر،  پرسنل  یکلنل  همه  و  ان 

 . خیو مبارزه  با شاه و ش ی درخشان مرزبند  ی ، الگو ی آزاد  ی پاخاسته براهب و پرست هنیم
در  یکس   نهایپروازها  که  در  صبح  هر  آسمانی ش  جلوهیدبه  ت  م   ی با یز  ی هادار  از  یخلقت  رفت 
 بدهکار مردم و فروتن و فداکار. اعتنا بود. ین بیز زمیناچ ی ها داشتهرو بهنیا 

تا  و    ن!یهم  ی اش، و فقط برایت و پرواز زندگ ین مأموریترمهم  ی گفت آمده است برایکه م   یکس 
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  . خدا و خلق   به عهد با  ی و وفا   آرمان مسعود  به انتخاببود  و سربلند  ر  مفتخ  ،اتین لحظه حیآخر
 .  ی بر سرهنگ معز کران یبدرود 

  ، ت ترک کندی ابد ی سوهن جهان را بیکه ا   ک ماه قبل از آنیکمتر از   ،ی ز ما بهزاد معزیعزسرهنگ  
تحمل نکرد و    ان را ید اسدیحممجاهد واال    خاطر فقدان  هو مجاهدش ب  ییاران شورا یاشک و اندوه  

خروشیشور و  »براید  که  عزادار   ی د  و  غصه  و  غم  مجا   ی مجاهد  نداریم. سالح  گریه  با  هدو  د یرا 
شعار    ی دان آزاد ید در میبا  ،باشد  مانده  یفر از ما باق اگر سه ن  یكه حتروزي   تا    دیو جنگ  برداشت 

 م. یدیصرق  یدر محفل عاشقان نم -دم یترسیده میگر ما ز سر بر کهم یم و بخوانیبده
 همه ماست.  ام او خطاب بهین پین واپسیا  

دلمردگ  و  ماتم  و  غصه  بر  هم  ما  م   یپس  بسم،  یکنیشورش  که  داریاگرچه  غصه  و  غم  و    م.یار 
 م.  یکنیم  ی رساندن راه او پافشار  ی روزیپبه  ی آن بر تعهد محکم و استوار خود برا  ی جاهب

ا   ،ه جنگاور پدرشانیاز روح  ی آموز با درس  هم  دیفق  ی فرزندان برومند سرهنگ معز ران را  یمردم 
 ند.  دهیم  یتسل 

  یمثل سرهنگ معز   ی دانم که از دست دادن پدر یم   : میوگیمم  زیعز  یر و سارا یامپس خطاب به  
 ر خواهد شد.  یتکث ی آور آزاد د که او در وجود هزاران هزار رزمیچقدر سخت است. اما مطمئن باش

ا یکه مم  یدیاز خود سرهنگ شن  ،ش ی ها پسال ام را  خانواده  ی اعضا   ،ران هر جا که مردمیگفت در 
م   هاآنبه  یل یخشناسند  یم واقعیا و  کنند  یمحبت  همی ن  ما  را  روزها  یت  دبهن  در    ی گریصورت 

از انتشار خبر درگذشت سرهنگ معز یهنوز      .میدید  ی آزاد   ی ما یبا س  ی ار یبرنامه هم   یک ساعت 
هموطنانمان که  بود  پ یپ  نگذشته  همب  یدر  برنامه  م   یآزاد   ی ما یس  ی ار یا  و یتماس  گرفتند 

  یها شاهد انتشار تراکت  ،بعد از آن ی در مدت کوتاهگفتند. یت م ی ران تسلیمردم ا به ن و ی مجاهدبه
 م.  یبود ی داشت سرهنگ خلبان مجاهد بهزاد معز یل و گرامی در تجل ی ار یبس
مهندس  به   و  مقاومت   یمل ی رم شوراان عضو محتیسرگرد اسکندر یبرادر گرام بهجا  نین در ا یچنهم

که    هاآن.  فرستمیم و درود میگویت م ی تسل  سرهنگ  یشگ ی، دوست و همراه همیل یژن وکیبپرواز  
 ن جلسه حاضرند. یاالن هم در ا  ار او بودند ویشه یمثل هم

اسکندر و  ان،  یسرگرد  برادر، همرزم  پنج دهه گذشتهیدوست،  در  و غمخوار سرهنگ  و .  بود  ار  او 
 . ندس منتقل کردی پارکه مسعود را از تهران به بودند  سرهنگم پرواز  یت رانیاز دل  یلیوک نژیب

عزم شه بر  یشتازان بود که همیاز پ  یکی  انیاسکندر  سرگرد  ،انین سالیدر ا   ی معز  ان سرهنگیدر ب
 .کردیم د یو اراده و انتخاب او تاک
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ا   نیهمچن و  ی  میداریم  یگرام   ن فرصت یدر  در   خاطربهکه    را   یقهرمانان اد همه همافران  شرکت 
 اعدام شدند.    ،جالد ینیتوسط خم، ات پرواز بزرگیعمل

ا یاسکندر  سرگرد تا  نی ان  و ،  سرهنگ  قولد که بهبده  یارتش را تسل   ی پرسنل مردمجاست  غصه 
بگی ندار  ی عزادار  باال  را  سرتان  کنو    دیریم.  چنیافتخار  که  رشید  قهرمان  شما    ی دین  صفوف  از 

 د.یپر کنران یا  ی آزاد  ی دان نبرد برا یدر ماو را   ی د و جا یریش بگی. راه او را در پسته ابرخاست 

ا  بهیمن جا  یدر  او،  ی  همه شماخواهم  وفادار  و  اران  شورا یدوستان  که   میبگو  و مجاهدش  ییاران 
واقعی  یتسل  نقطه  یافتن  م   ییو  ا یتوانیکه  از  سنگی م  غم  کنین  عبور  بها   نیا   ،مین  که  ن ی ا   ست 
 رستگار شد.   ی سرهنگ معز م کهیقت توجه کنیحق

نظر س از  اجتماع   یاسیرستگار شد هم  آرمان یو  بابت  از  که    ی زیهمان چ  یعنی.  یو معنو  ی، هم 
م بود  خواست یخودش  کرده  انتخاب  بهو  چون  رستگار شد  به  یآرمان .  بودکه  معتقد  تعهد  به  ،آن 

مان خودش  یپنام مجاهد خلق و به یعنیود، ده بیکه خودش برگز ینام  یو مبارزات  یاس ی و س یانسان 
 با مسعود وفادار بود.  

ت آخوندها  یدوران حاکم  ی ها یدها و بغرنجیها و تردب یها و فربله رستگار شد چون بر همه فتنه
 غلبه کرد. 

مرزبند شبا    یشاخص  و  ا یشاه  تمام  در  و  بود   دهه ی خ  چهار  شاهد  مةه  ن  چگونه یشما  که   د 
 ن است.  یسنگ اریکه بس  دادنش البتهد. غم از دست د و سربلند بویروسف

مردم   ی برا  ی سرهنگ معز  یو انقالب  یهنیخدمت بزرگ مکه به  یوقت ، میکنیتأمل م یکم  ی اما وقت
ن مقاومت  یم که هر عضو ا ینیبیم، م یکنیکرد نگاه م   یکه ط  یراهبه  که  یوقت  ،میکنیران فکر م یا 

ز ی، وجودش لبررانیا  ی اس یران و در صحنه سیدر مقاومت ا  ی انسان بزرگ نیچن خاطربه یران یو هر ا 
 شود. یاز افتخار و شکوه م 

آخوندها و همدست برخالف آن و مزدورانچه  م ها  القا  ا یشان  تهی کنند، جامعه  و مسخ  یران  شده 
ن شده  تباه  و  ُشرفا هرگز.  ست.  یشده  که  معز  ییبلندمرتبه  ی چرا  تقد  ی مثل سرهنگ  تاری را  خ  یم 

  ی ط  دیفق  ی کند که معز یم   ی ریمس  یرا راه  ششماران خودیب  ،ن جامعهیران کرده است. ا یا   ی آزاد
 ت آن را نشان داد. ی اصالت و حقان کرد و

 
 پرواز پروازها 

»پرواز  خود او:    گفتها بهیبود؛    ۱۳۶۰مرداد در سالهفت   یز ما پرواز حماس یکار بزرگ سرهنگ عز
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را برعهده گرفته    یتیکند و چه مسئول یدانست چکار دارد میقًا میعم  یل واضح ی دالپروازها«. او به
 دارد.   یو چه خطرات و عواقب 

ا  از  سخت    ی روزها   ، ت شدین مسئولیدر آن موقع که سرهنگ داوطلب  خرداد بود و کار    ۳۰بعد 
ارتباط با مجاهدیقهر و کشتار کشن بهیم با مجاهدیرژ هرگونه کمک رساندن    ، نیده بود. هر گونه 
دانست چه  یخوب م  ما   یقهرمان ملداشت. پس    یاعدام در پ  یانه و حتیمجازات وحش  ،مانسازبه

 رفته است. یرا پذ ی کار 

ن بود که جانش را در طبق اخالص  ین پرداختش ا یاول  ،ر گذاشت ین مسیکه قدم در ا ین وقت یبنابرا 
 ت و تمام عمرش را. یو موقع یبعد تمام زندگ  ی هاگذاشت و در قدم

که  ی ن  یشک معز ست  گمشده  ی سرهنگ  موقع  همان  پدر  مسعود  در  را  ا یاش  و  بود  کرده  ن یدا 
انتقال    ی حفظ مسعود و برا   ی تواند برا یم   ی م قلب انتخاب کرده بود که هر کاریت را از صمیمسئول

 سالم او انجام بدهد.  

 آن برخاسته بود.   ی که برا بود یاش و هدف بزرگ یژه زندگ یرسالت و ن،یا 

ان  ین دسته زندانیآخر  نیچنو هممسعود   یسالروز آزاد ی عنی م. یهست ی د  ۳۰ستانه در آ  ن روزهایا 
ها در غ اعدامیر تین بود که مسعود از زیت خدا ا یساواک شاه. خواست و مش  ی ها آناز زند  یاس یس

ن  ی هم یدر امان بماند. اما راست  یا و خامنه  ینیخم ی ها ت یها و جنازمان شاه و از گزند انواع توطئه
 شد؟    یعمل  و چگونه ت چطوریمش

فداکار ی ن مشیا  با  تقد  یعمل  ییهاانانس   ی ت  با  ویشد که  از مسعود حفاظت    خود  یزندگ   م جان 
 کردند.  

نجات جان مسعود وقف   ی اش را برایو علم   یشغل  ت یو موقع یدکتر کاظم از سال پنجاه تمام زندگ 
 .  کرد  ی م آزادیم آخوندها جانش را تقدیکرد و بعد در رژ

  
دوباره او را به كمیته و  53قهرمان دیگر، كاظم ذواالنوار بود كه وقتي از اوین در اواخر سال 

  دوو هر . به تصادف در انتهاي همان بندي بود كه مسعود در ابتداي آن زنداني بودآوردند سلولش 
 .را تا سرحد مرگ شكنجه كرده بودند

به دیوار گرفته و لنگ لنگان   را دستش ند که یبیرا م باالي سلولش مسعود  در یمحلروز از  یك 
، و به مسعود  دگذارمایه مي  جانش از   آن لحظه. كاظم در به سمت دستشویي میكشاند را خودش 
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به  كه از زندان   بخاطر آدرسها و طرحهاي عملیاتي را تو رساند که ین را م یاو ا و به  دهد یمعالمت 
ر به نام سروان در مورد سرگرد زماني و یك دژخیم دیگ اند.هبه اینجا آوردبیرون فرستاده شده بود. 

، تا سوزن فروكردن و باتون زدن و  جوشریختن آب ، بازندان درپناه ، یعني دو نفري كه ژیان
 كردند.  ، زندانیها را جلوي چشم بقیه شكنجه ميهاي اتاق مالقاتكردن از میلهآویزون

 ن موضوع را ی، ا و مراد نانكلي كه زیر شكنجه شهید شد:  بدان كه من دیگویمكاظم به مسعود 
 بعهده گرفتیم. 

 .   را بخواندكه مسعود دست دژخیمان  شودیمبه هر حال كار كاظم باعث 
   كشتند.مسعود را زیر شكنجه ميم، یآن دو دژخقطعًا  ،اگر این فداكاري بزرگ كاظم ذواالنوار نبود

 مقصد برساند.  ران را سالم بهید تا امانت مردم ا ر دست زیآن پرواز خطبه ی سرهنگ معز  و

سال   مرداد  به  ۶۰هفت  تهران  از  مسعود  پرواز  خبر  رادیپارکه  از  هر  یس  شد،  پخش  از  یو  ک 
اما در همان   .دد شیغرق شور و ام ،دیشن  که خبر را  در سراسر جهان ییآزاده یران ین و هر ا یمجاهد

  یشد که سرهنگ خلبان بهزاد معز یزه میک نام سمبلیات در  ین عملیا   ی روزیحال، در نظر همه پ
  بود.

گفتم كه  یخود او بارها م ام و بهت گفتم که من همواره مدیون او بودهی ام تسلیش در پی چند روز پ
 ر. یت خطیو مسولهمان پرواز بزرگ.  خاطربه قدردان او هستم؛ ،تا ابد 

او   با سرهنگ داشتم  ی دار یروز پرواز دلسا  ،در هفت مردادکه  هر سال  ۶۱از سال  د  یآ  یادم می از 
ا در هفت مرداد که او را  ی رفتم ید به نزد سرهنگ م یام عی که در ا   ی دار یم. در هر دکردیم  یقدردان 

اتاق کار خودم   ن و هواداران سازمان  ی مجاهد  م که من و همهکردیم   ی ادآور ی  ی دم به و یدیمدر 
 م.  یدانین تو مویم و خود را مدینسل در نسل، سپاسگزارت هست

ن و خود ی ها را نثار مجاهدنین تحسیداد و همه ا ین جمالت امان نمیدن ا یمحض شنبه،  سرهنگ
 . کردیممسعود 

ا  ثابتش  کاریجمله  من  که  بود  مسئول  ی ن  ندادهت یجز  انجام  ا   امام  از  کاریو  سهم  ن  را    یبزرگ 
 .  کردیم خودش ن متوجه

بود.یعملن  ی ا گفت:  یم ا یدرگ  نیاز مجاهد  ی اد یعداد زو ت   ات سازمان  و    ات بزرگ بودندین عملیر 
ار یاز لحظات بس  یکید  یا خوانده باشید  یده باشید شما هم شنیشا  .دندیبه شهادت رسهم    ی ار یبس

 دم. یپرواز از سرهنگ شن ی از سالگردها   یکیدر  ر پرواز بزرگ را که منیخط

ما هم  و    میکنیک م یدادند که شل یار م م بلند شدند و اخطیرژ  ی ها ک نقطه جنگندهی گفت در  یم
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د  یتهد  ما را تا حداکثر ممکن باال بردم تا بتوانم از منطقهیمن سرعت هواپ.  میبود  هاآنررس  یدر ت
شوم. هواپ  خارج  م یتمام  بود  یلرزیما  شده  نگران  پرواز  مهندس  به  به  مند.  من  گفتم  اوضاع  او 

   .کنمخارج  ما را یهواپرس دشمن ریاز ت  که توانستمبود  ن سرعت یمسلطم و با هم

،  وتر قرار داشت یچند کامپ  ز کار اویم  ی رفتم. رویاتاق کارش م   ک گفتن بهیتبر  ی د هر سال برایع
کارها   را یز در  فعال  یاس یس  ی سرهنگ  و  داشت.    ی ها ت یمقاومت  مشارکت  فعاالنه  در عشورا  ن ی و 

از ماکت حال   انواع هواپ  ی ها اتاقش پر  از    ،رفتمیجا مآن  بهو هر بار که  ود  ماها بیکوچک و بزرگ 
 . داشت  یجالب ی رها یتفس ،یتخصص  نهیخصوص در زمهن تحوالت ب یآخر

نم را نسبت یاحساس داز    ییگوشه  تااو بکنم    ی برا  ی خواست کاریهر سال در سالگرد پرواز دلم م
ز سرهنگ  یانگخاطره یها آن عکس  یکه رو  در اتاقم گذاشتم یز بزرگ یک سال می او نشان بدهم. به

ده  یچو جلسات    و شرکتش در تظاهراتش با مسعود  یدارهایدو  از پرواز بزرگ، تا جلسات مختلف
 ؟  ست یچ ی ها برانی ز افتاد تعجب کرد و گفت ا ین میوارد اتاق شد و چشمش به ا  یوقت شده بود.

کارها   ییگوشهفقط    هانیا گفتم   مدیبگو  کهاست    نیا   ی برا   و    شماست   ی از  چقدر   شما   ونیم 
گفتهیهست بارها  گفت:  سرهنگ  ا م.  که  کمتری ام  وظین  برا  ییفهین  من  که  انجام    ی بوده  مسعود 
   ام.داده
دیدر   و  من  یدار مشابه دیک جلسه  از  ا یپرسگر  را  ونید: چرا من  میهمه  برایکنیژه    ید؟ گفتم 

ران است، شما یا   ی هرکس که دنبال آزاد  مان و  مقاومت   ی همه ما و برا  ی برا   یطور واقع هکه ب نیا 
داریهم را  نقش  البته  ین  دارشما  د.  از موضع خودتان چنیحق  نپذ  ی زی ن چید که    ن یا   ود.  یریرا 

انسان  البته و  طبع  علو  و  شرافت  بزرگی اوج  کار  که  کردرا    یت شماست  خودتان  به  دیکه  حساب 
ول یذارگینم م   ید.  بهیخواهش  از موضع من  نگاه کنیا کنم  واقعه  اوج  ین  چه  در    یبا شکوه د که 
 . است ده شدهین مقاومت آفریا  خچهیتار
 

 ارتش  یا ی پور
ن  ید از ا یاجازه بده  یول اند.  دهیچشم درا همه به  ی معز   سرهنگ  یو مردم   یها و صفات انسانیکین

او اشاره کنم که  استفاده کنم و  مقام و حتا، بهیمال و منال دنبه  فرصت  رفاه و  به  یشغل و جاه و 
 بود.  ییش وارستهی قول مسعود دروهن نظر بیتنا بود و از ا اعیب  یش شخص ی آسا

انقالب از  فرمانده    ی سرهنگ معز   ،بعد  پایکه  رو،  ندیگویم  امابود    ییهوا   ی روینگاه  یک    یدرجه 
که بر   ی طور. بهکردیم تر از خودش برقرار  نییپا  ی ها با رده  یکینزد  اریبسزد و رابطه  یدوشش نم 
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ر ی. اما او زیزن یهم م نظام ارتش را به  ی او اعتراض کرده بودند که تو دار ن موضوع، بارها به  یسر ا 
 داد.  ین روش را  ادامه م یبار نرفته بود و هم

پ در  شورا  عضو  نامهامیدوستان  و  ا   ییهاها  در  سرهنگیکه  فقدان  درباره  روزها  منتشر   ی معز   ن 
. اما انددست گذاشته یو  یصائل انسان از خ  ی مهمجنبه ی، هر کدام رواندمن نوشته  ی ا برای  اندکرده

  زش، یتواضع احترام برانگو   ی، فراتر از فروتنی فرد  ی ها یژگ یون یا کنم که فراتر از    ی ادآور ی خوبست 
ن بود که انتخاب  یا  ،کردیم ممتاز   ی ک رزمنده آزاد ی ک مجاهد خلق و ی عنوان هرا ب  سرهنگچه آن

که انتخاب کرده بود.   یی ر مبارزهیمسازمند راه و  ین  و  کرده بود  همواره بدهکار مردم خودش باشد.
 ،ندیبب  ییژهیت ویگران او را شخصید  یکه حتنیو از ا   .خواست یخودش نم   ی را برا   ی زین چیبنابرا 
 ست.  جیم  ی دور

سا مورد  م یریدر  که  جا  هر  هم  کس یدین  سوزن  ید  دنبال  یسر  است   به  خودش  تحمل  ،  منافع 
م .  کردیمن واکنش نشان  او داشتم م   ییدارهایاز د  یک یدر  اد.  دیو  ا   گفت:یکه با  ن  یهر کس در 

با فکر م یمقاومت  ا   به  ی زید چیکند باید بپردازد. هرکس که  از  است،    ین بابت مدع ی او بدهند و 
اشتباه یمسد که  یبدان انتخاب کرده  یر  ا است   را   رین مسی ا   .ست ین نیمجاهد و  سازمان    رین مسی . 
شورا و هرجا که لب به    ین معنا را بارها و بارها در جلسات علنی ا   است.  پرداختن و فدا کردن  ی برا 

 .  کردیم ان یبد، گشویسخن م

ن  ی ا   .مقاومت گذشت   ی مل  ی در دفتر شورا   ک اتاق کوچکیتمامًا در    سال گذشتهدر چهل  او  یزندگ 
هم  یینهیآ  یزندگ  همیاز  و  اعتقاد  وارستگین  هم  ین  او  زندگ یماد  هاست.  مواهب  و  در    یات  را 
اما او بودن در    کند،  یدر کنار  مقاومت زندگ   ید حتخواهیار داشت و آزاد بود که هر طور میاخت

 ن را انتخاب کرد. یجمع مجاهد

ماجرا از  روز ۱۷  ی بعد  تبع  بعدکه    ی ژوئن،  دوران  خاتمه  بهیاز  از د  نفر  سه  دو  بود،  برگشته  اور 
نه   گفت:یو  م  کردیمقبول ن ،سرهنگ منتقل کننداتاق را به یخواستند تختیم که برادران مجاهد 

ر یو  ز  نیکه االن در او  یانیزندان ادیبه ن بخوابم؛یزم ی خواهم رو یگر. میدلهیخواهم نه وسیتخت م
 شکنجه هستند.  

  

 

جر دستگهم  ژوئن  ۱۷ان  یدر  بودیکه  شده  بازجو  ،ر  با  همیبرخوردش    بود. خودش  ژه  یو  واقعا  ان 
سوال    هرچه   او  مجاهدکردیماز  مسئوالن  که  اعضا یند  و  کسان  ی ن  چه  و   هستند؟  یشورا 
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م  ییهاعکس  نشان  او  که  یبه  بخواهند    ی ها عکس دادند  که  بودند  شده    کند.   ییشناساشناخته 
 گفت: یم  هاآنسرهنگ در جواب 

اطالعات  رو یخواهیم  یهر  م   یمل   یشورا   ی ها ت ی سا  ی د  و  دارد  وجود  برویتوانیمقاومت  و ید  د 

و   ین برخوردهایم. همیندارم که به شما بگو  ی زید. من چیل کنیاطالعات خودتان را تکم قاطع 

 د فرستادند. ی خت و او را به تبعیها را برانگزد، خشم آنیکه به بازجوها م   یمحکم یتودهن

تبع راستیدوران  به  د  یدش هم،   از تسل  ی گریفراز  را  یاو و شخص  ی ریناپذمیبود  او  اثرگذارش.  ت 

خودش کرد. در    فته  یجا را ش سرعت مردم آنبه  ید کرده بودند. ول یتبع  فرانسهشهر شومون در  به

ل دادند  یتشکت از سرهنگ  ی حما  ی برا  یی تهیکم  ، انجمن مدافع حقوق بشر و پناهندگان  ۲۵جا  آن

 کردند.  ید او اعتراض میتبعنوشتند و بهیزه نامه م یله به المختلف فرانسه از جم  ی نهادهاو به

م  خودش  بهیسرهنگ  کار  بهیرس  ییجاگفت  من  آن  بعداز  که  م   ی هرجاد  شهر  مرا یآن  رفتم 

به سرهنگ    یل یکه خ  ی فرانسو  ی ک آقای  دادند.ینشان م  یران سمپات یشناختند و به مقاومت ا یم

بود کرده  دعوتش  اور  به  و  بود  م یعالقمند  به سرهنگ  ارادتش  از  به  گفت.یم  او  و  از  توجه  خاطر 

 اش به سرهنگ تشکر کردم العادهفوق یدگ یرس

سرهنگ چه زود    کنند ویدا م یگر را باالخره پیخوب همد  ی ها ند آدمیگویها م یرانیو به او گفتم ا 

ت  ی شه حقانی مش از هی دگاه بین تبعیگفت: در مدت اقامتم در ا یخود سرهنگ م دا کرد.  یشما را پ

 م اثبات شد.  یم برا یراه مبارزه با رژ یو درست

انبوه    یخبر   ی ها ن کرد، که در رسانهیننگ  ی م و آن کودتا یه رژیعل  یاس یکار س  یدر همان دوران 

شود یک قهرمان محسوب م ی »او در کشورش    فرانسه گفت:  ۳ون کانالیزیتلوافت.  یفرانسه بازتاب  

فرانسه    ی ها توسط مقام  یبر مقاومت را از کشور خارج کرده؛ ول ران که رهیا   ییهوا  ی رو یک کلنل نی

 شود«. ید م یتهد

ارتش   ی ا یپور ران، همان است که مسعود گفت:یخ ا ین رادمرد بزرگ تاریا  ف درباره ین توصیاما بهتر

 . ییان پرمعنایخ. و چه بیو سرمشق نه شاه و نه ش

  یام را رو من خانه»د:  یگویافتادم که م   از گوته شاعر و متفکر بزرگ آلمان  ی اد شعر مشهور یبه  

  یزیاست که چ  یت انسان بزرگی ن حکای بله ا از آن من است«.    یتین همه گیام، بنابرا چ بنا کرده یه

به  یخواست چشمداشت و توقعیخودش نم   ی برا  امت  ی جا نداشت،  زمانه،    ی ها یازها و خوش یهمه 

 ساله را انتخاب کرده بود. ۴۰رنج 
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جهان  یبنابرا   آن    یآزادن  با  و  بود  کرده  خودش  آن  از  را  مقاومت  سرشار،  یو  و همواره  بود  گانه 

 و شاد.   یسرزنده و راض 

 خ ینه شاه، نه ش ی مدافع مرزبند
ر یکرد. اما شیوقت درباره خودش صحبت نمچیار کم حرف بود. هیبس  ی د که سرهنگ معزیدانیم

از  یغران دفاع  در  مجاهد  بود  و  مقاومت  مسعویمواضع  و  ا د  ن  در  زمیو  سرسوزن ین  کوتاه   ینه 

و تحوالت    یاس یاوضاع سکرد. بهیم   ی ریگت موضعی ن قاطعیشورا با هم  ی ها هیآمد. در اجالسینم

البته مهمیم   یل و بررس یکال تحلیدگاه رادیروز مسلط بود و با همان د ن عنصر نظرات و  یترکرد. 

 ن بود.یمقاومت و مجاهد  ی روزیه پخلل او بیب ی دوار یمان به مبارزه و امی، ا او ی ها بحث 

ا   یسخنران   ی که برا   یا در اجتماعات یها  ، کنفرانس یاس یدر جلسات س ان و یرانیو سئوال وجواب با 

کشورها  در  مقاومت  م   ی هواداران  شرکت  سیمختلف  و  خطوط  از  جا  همه  در    یها است یکرد، 

 کرد.  یم دفاع م یت مبارزه با رژیمقاومت و از حقان

کرد. او از  یاد م ی  یکین به  ییهوا   ی رو یخصوص نارتش و به  یاره از پرسنل مردم همو  ی سرهنگ معز

قهرمان هوادار مجاهد میپرسنل  نام  داشتند  پرواز شرکت  طرح  در  از سرهنگ خلبان  برد.  ین که 

ا یکماالن، احمد بوش  یعل مثل رضا بزرگانفرد،    یل فرخنده تا همافران قهرمان یاسماع ،  یرج َبرَنگی، 

صادق   چوداریا،  ینمسعود  حسی عقوب  محمد  حسی،  ابراهینین  عزی،  علیزیم  مسعودی،  و    ی رضا 

ز یانگش ی ستا  ی دار یقطعا پاد.  یبه شهادت رس  ی ارتش آزاد   اتیکه بعدها در عمل  ی ار یدون ورمزیفر

معز الهام  ی سرهنگ  قهرمانان،  آن  آزادو  پرسنل  قی بخش  در  ارتش  علیخواه  نبرد  و  رژیام  م یه 

 است.    ی آخوند

 

 ن و برادران! خواهرا

 

  یار یبس  ی ها امیها و پمختلف، نامه  ی ن چند روز، من از شما و از هواداران سازمان در کشورهایدر ا 

دلسوختگ یدر با  همه  که  کردم  جایبس  یافت  از  انقالبیار  بزرگ  خدمت  از  سرهنگ،  از    یگاه  و  او 

مردم تجلیصفات  کردهی اش  بسیا ل  جنبشی د.  است  فهم  قابل  و    یار  فدا  با  شناخته  که  صداقت 

پیم پنجاه و شش سال  از  و  بهیشود  تا  با همش  ارزشیحال  و معن  و  ارها حرکت یها  اعضا  کرده، 

ب ا ی هوادارانش  منزلت  و  قدر  هرکس،  از  م ی ش  را  بزرگ  رادمرد  که  ین  او  زندگ یشناسند.    ی ک 
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 ح داد. یترج یاز مواهب زندگ   ی ار ین را بر بسیان مجاهدیدر م یمبارزات 

ک راه و رسم است و  ی ک اسم که ی کنم که مجاهد بودن نه یم  ی ادآور یهم از مسعود ن جمله را  یا  

هم بهی سرهنگ  همشه  آنهایداشتن  بود.  ممتاز  رسم  و  راه  م  یین  پَر  ما  صفوف  از  کشند یکه 

 شه ماندگارند.  یها همن ارزشیو رسم و هم ن راهیواسطه همبه

معز  بهزاد  اسدیتا حم  ی از  افسانه  ی د  اعضا   یده شاهرخیسع  چگاه،یپ  ان،  پراش،    یشورا  ی و جالل 

اخ  یر مجاهدان قهرمان یمقاومت و سا  ی مل ماه  وستند و مجاهد  یها پر به جاودانه فروغیکه در دو 

به همه   کرد.  ی م سپری ه رژیو مبارزه عل ی دار یرا در پا ی سا که عمرچون مادر فرزانههم یمنش بزرگ

 م.  یفرستیها درود مآن

شما  مقاومت    یمل   ی شورا سرهنگ،یبه  محترم  چن  اران  انسانیو  شناخته    ییبلندمرتبه  ی ها ن 

بهیکسان شود.  یم او  مانند  علکه  رژیمقاومت  مرزبند یه  به  و  برخاسته  ش  ی م  و  شاه  با  خ یاستوار 

 فشردند.  ی ش از ابتدا، بر آن پا یب یات، حت ین لحظه حیبندند و تا آخریپا

آیگویم که  حقیند  خواهدینده  نشان  را  آن  قت  مورد  در  اما  شورا داد.  آن    یمل  یچه  بر  مقاومت 

 بوده و هست.   یو واقع  ی کند که برحق و ضرور یم  یکرده، زمانه حاضر گواه ی دار یپا

م،  یفرستیم و درود میکنیشان سالم م یا که همه به  یدکتر هزارخان  ی ش آقا ی دم که چند روز پیشن

مختلف   ی در شهرها  یشورش   ی هان و کانونیشبکه هواداران مجاهد یالعاده گستردگ ت فوقیبر اهم

ا ید م یتأک شد، یده م ید  ی آزاد   ی ما یر سیاخ  ی اریهم  از آن در برنامه    یین شبکه که نمودهایکرد. 

ن مقاومت  ی ا   ی نظرگاه و استراتژ  ی روزمندین جنبش، پی از ا   یگسترده اجتماع  ی ها ت یدر کنار حما

 دهد.  یرا نشان م 

ران ملتهب  یاثبات شده که جامعه ا ن نظر ی ده و ا یاثبات رسبه  یش شور  ی ها کانون  ی ت استراتژ ی حقان

از نارضا انباشته  و وضعیتیو  برنمی ست  ا یت به گذشته  ست که  ین  ی د یت تردی ن واقعیگردد. و در 

 است.  یسرنگون  ست و در مرحله  یر خود نیمهار اوضاع خطم قادر بهیرژ

مثل    ییهامقاومت و سمبل  یمل  ی ن و شورا یدها که مجاهدلها و خونها، خونیها، سخت رنج  همه  

ثمر  به  نا  یقیران تحمل کردند، یا  ی آزاد  ی آگاهانه و مشتاقانه برا  ی سرهنگ خلبان مجاهد بهزاد معز

ارتش    ی، پرسنل مردمیید را دوستان شورا یفق  ی سرهنگ معز  یخال   ی د. و باشد که جایخواهد رس

 زند پر کنند. یخیم برم یرژ یسرنگون  ی برانبرد که به ییو همه آنها ی و  مجاهدان آزاد 

مجاهد خلبان  پرفتوح  روح  بر  معز درود  سرهنگ  شک  ی ،  بر  درود  پا  ییبایو  شما    ی دار یو  همه 
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ا   ی ز و خواهران و برادران. درود بر عزم و رزمتان برایدوستان عز ن نبرد تا هر کجا که الزم  یادامه 

 . باشد 

    م.یبزن کف  ی ، سرهنگ خلبان مجاهد بهزاد معزین قهرمان مل یا  ی قه برایک دقید یاجازه بده

   

 


