
 یشاعر و درس بزرگ استادمعصومسفله ی)م شوق(: فرهنگ پاسدارییمحمد قرا

 ستیخردمند چ یدر دهان ا زبان

 در گنج صاحب هنر دیکل

سفله  نیا ییغمای لیکه اسماع ییزهایاز چ گرید یکیو شأن زبان و دهان،  «یحرمت کار ادب»و  «اتیادب»

داده و قلمش و دهانش به  غمایها به وزارت اطالعات، به همة ارزش غمادادنیپس از به  ده،یو در دهیشاعربر

و شعر  اتیبه همة ادبا و ادب نیههتک حرمت از کار نوشتن و تو نیا دیخواهیشده است. اگر م لیفوارة تبد

ته نگاه نوش یمعصوم یپاسدارشاعر به مقالة محققانه و روشنگر استاد عبدالعل نیکه ا یبه پاسخ دینیرا بب

خودتان به  کنمیتقاضا م دهد،ینوشته را نملجن نیاز ا یاکلمه چیاجازة نقل ه ای. از آنجا که شرم و حدیکن

 .دیپاسخ او را بخوان نیو ا دیکن جعهخائن مرا دهیبر نیزرد ا چةیدر

 که پاسداران و ییبودم: کامنتها دهیجا د کینوشته را تنها در  «دهیـ بر دهیدر» نیکه ا یمشابه کلمات من

و  یپاسخ عقل چیو ه ندیآیخط م یرو یوقت نستاگرام،یا ایدر تلگرام  یآخوند میرژ یبریسا یهایاطالعات

فرهنگ منحرفان  نیتر دهنچاکٰ  یو ب نیتربا پست یآنچنان یفقط فحشها یعنی گذارند،یندارند م یمنطق

که خجالت  ی. کلمات و فرهنگییدستشو اتیو با عرض معذرت ادب یو جنس یناموس یهااز اخالق، فحش

را نقل کرد. و جالب است که  دهیدر نیکلمات و جمالت ا شودیکنم. به خدا اصالً نم انشیب شتریب کشمیم

متجاوز و  یتر از کلمات چاقوکشهاکلماتش پست اماقبالً اسم شاعر داشت،  ح،یجمالت وق نیا سندةینو

که فرهنگش همان فرهنگ شعبان  دید دیمقاله خواه نیت. در افاسد اس یپاسداران و آخوندها ایمنحرف 

تا به دستور آخوندها به زن و بچة  شوندیم یاکه چاقو به دست وارد محله یزمانه است وقت نیا یمخها یب

نشان دادم او گفت حاج  ینیخم یزندانها انیاز زندان یکیسفله شاعر را به  نیمردم حمله کنند. من متن ا

باصطالح شاعر به کار برده را  نیکلمات که ا نطوریالت و بددهن بود اما به خدا قسم ا یلیخ یداوود رحمان

 .گفتینم

به دستور آدمکشان  ماًیو مستق قاًیدق ییغمای لیام اسماعبنده که معتقد شده یدرک ادعا یبرا خواهشمندم

و  میدلسوزانه و روشنگر استاد فه محققانه و اریمقالة بس کنمیتقاضا م سدینویم زیالت وزارت اطالعات چ

با عنوان  یهمبستگ تیدر سا ار یمعصوم یعبدالعل یآقا ران،یارجمند مقاومت ا بیمبارز و محقق و اد

 .دیبخوان «ییغمای لیو ذلّت بار اسماع نیننگ یسیدگرد»

 و استدالل قیو زحمت تحق تیهمه احساس مسئول نیبه ا اریرا خواندم بس یمن مقاله استاد معصوم یوقت 

ا خود ر گرید کباریشناختم و  میکه دار یاصداقت و مهر و صفا و عزم را در مبارزه گرید کباریدرود گفتم، 

چه در  شانیو حرمت کلمات و تعهد به وجدان خودم متعهدتر کردم. با مقالة ا یو شاعر ینسبت به کار ادب

 یهاو صحنه دانیفروغ جاو یهاو چه در صحنه سیمقاومت در پار یشاه در مشهد و چه در تالشها یزندانها

را در  شانیا یو قلم پرتقوا یمعصوم یآقا مانیو. و و و و دل مهربان استاد گرام یاجتماع یکار پرتالش مال



 ادی یمعصوم ینوشتن را از آقا ی. تقوادمید یتنفر شخص ای نهیک زاز ابرا زیکلمات و پره قیبکار بردن دق

د از همه تعه شتریو ذکر رد همة منابع، و ب خیبا تار قیحقا انیو ب عیدر نگارش وقا یدرس نیگرفتم. همچن

و فرسنگها فرسنگ از آن فاصله  یبه تمام ییغمایکه  یزیبه وجدان را آموختم؛ چ بیاد ایشاعر  ای سندهینو

 .هگرفت

صدوهشتاددرجه  یهاسفله شاعر را با آوردن نوشته یها ییجابجا تناقضات و واژگونه گو یمعصوم یآقا

سفله از مقاومت کنندگان و رهبرانشان را آورده و  نیهم یشهایاو نشان داده است. جابه جا ستا ضیضدونق

 دهدیم یهر کس گواه هک یاآن گذاشته. به گونه یرا جلو شهایدرست عکس و ضد همان ستا ییباز ناسزاها

دوگانه  نیخود را بالکل واژگونه کند. هر کس ا یکرد که همة حرفها دایپ توانیدر جهان نم یاسندهیکه نو

جز نزول و  یعلت تواندیخود نم یهاحد عکس نوشته نیکه نوشتن تا ا دهدیم یرا بخواند گواه هاییگو

 که یوزارت اطالعات داشته باشد. وزارت اطالعات مودةآدمکشان و نوشتن به فر تیدر اعماق لجن وال رجهیش

 نیترکیو رک نیبدتر یمجاز یمقاومت در فضا یهایارند در پاسخ روشنگرد هیسهم اشیبریسا انیجیبس

که حاال  میرژ یهایبریادبانه را به مخاطب خود نثار کنند. سا یو ب یو ناموس یشرم آور فرد یفحشها

. در مقابل هر آوردیرا م یندارند که طرف مقابلشان استدالل یتوجه چیهاز آنها شده  یکیهم  ییغمای

 .سندینویم زیآم نیتوه اریفحش خواهر و مادر و زشت و بس کیاش جمله

بود که همراه با باران  نیکارشان ا نیکه اول دانندیاند مشده ریشاه دستگ یهایآنها که توسط ساواک همه

 ینیهار و چماقداران خم یاز آخوندها ییهافرد را خرد کنند. صحنه یو فحش ناموس ریمشت و لگد با تحق

و چاقو  ریرا با ضربات زنج یناموس یو فحشها ختندیریکه با قمه به جان جوانان هوادار م اددارمیرا هم به 

 .کردندیوارد م

وزارت اطالعات آخوندها و ندامت در برابر شاه و ساواکش با  یبعد از مزدور یاست که شاعر بیعج ایآ خوب،

. شما چه دهدیالة مستند و مستدل را ممق کیدرودها و سپاسها، درست با فرهنگ ساواک و پاسدار پاسخ 

 د؟یریگیم یاجهینت

 نیا نیبه خال خورده و آنچنان با منطق دست ا اریبس اریبس یمعصوم یگرفتم که اوالً مقالة آقا جهینت من

چاک  هایبریو مثل همان سا سدیچه بنو فهمدیرا بسته و او را خلع منطق کرده که اصالً نم دهیشاعر بر

 است. یمعصوم یآقا یمحصول قلم توانا نیدهانش را باز کرده. و ا

به سرعت برق کاه  توانندیو م ستیدر ذهنشان ن یارزش چیمرتجع است که ه یفرهنگ آخوندها نیا اصوالً 

 یادرجه ۱۸۰ یچرخشها نیهم هیکه درست شب آورمیاش را بخاطر منمونه کیرا کوه و کوه را کاه کنند. 

ستارخان رفته بودم.  ابانیدر خ یبه مسجد امیبه ق کینزد یماهها نیآخر ۵۷ه شاعر است. در سال سفل نیا

 شروع کرد: نطوریسخنانش را ا یحماس یبود و با حرارت و شور ستادهیمنبر ا یپا یغفار یآنجا هاد

 «! بنام احمد....یرضا! بنام مهد بنام»



که من واقعاً در شگفت شدم  یبه نحو کرد،یصحبت م مانهیچنان صم ییواالمقام خانوادة رضا دانیاز شه او

قدرت سرقت شده به مشامش خورد  یبو یکه وقت میدیاست. اما همه د نیکه چقدر مخلص مجاهد

گلوپاره کن معروف شد و با کلت، و کالش، چماقداران الت و لوت را  یبه هاد ایشیلیو م نیدرسرکوب مجاهد

 .کردیم تیهدا

خوب  اریبس اریگونة سفله شاعر را بس ینیخم یو دروغها واریغفار یهاد یرخشهاهم چ یمعصوم یآقا

ت و پاسدار اس کی نی. استیشاعر ن کی گرید دهیدر دهیبر نیا میگویکه من م نجاستینشان داده است.. از ا

 ندارد. یحرف کیفرمانده اش هم پاسدار است و بجز فحش رک

 حرفم استدالل دارم. نیا یهم برا باز

سال  ۱۷به  کیبود و در دادگاه بلژ یشاعر یراکه مدع میرژ ستیترور ینفوذ ،یمهرداد عارفان یماجرا حتماً

از آب در  ستینفر که باصطالح شاعر بوده، ترور کیکه  دیچی. آنروز که در خبرها پدیدان یمحکوم شد م

 منفجر کند. ییهمارا در گرد انیاز هموطنان خودش و خارج روجوانیپ یتیجمع خواستهیآمده و م

فرد  نینفر با نام حرفة شما چن کیکه  دیشویبالفاصله غرق خجالت م دیباش یشاعرواقع کیاگر  شما

آنها  انیقتل مجاهدان و مبارزان و حام یرا برا یاو نقشه گرفتهیها از اطالعات پول مبوده، سال یتکاریجنا

اگر  فیمزدور کث نیکه بابا ا دیریگیموضع م د،یکنیاست. بالفاصله احساس ننگ م بردهیم شیپ لپنتیدر و

 نیبا نفر شهیو هم دیشویدچار شرم م یکرده. بعد هم مدت اشیتکاریداشته همان را پوش جنا یاحهیهم قر

 .دیکنیم ادیاز او 

 یراشو سمیو ضدترور تیامن ونیسیدلسوزانة کم هیچه کرد؟ در پاسخ اطالع غمادهندهیسفله شاعر  نیا اما

 کی رندیعبرت بگ ستیترور نیهشدار داده بود که از آخر و عاقبت ا گرید یمقاومت که به او و جمع یمل

شعرسرودن بلکه  نهرا  ستیپر کرد و در پاسخ به مقاومت که کار آن ترور نیسراپا فحش و توه پیکل

 پرداخت!! یخوانده بود به دفاع از شعر و عارفان «یشعرباف»

تمام  یبا وقاحت تمام پا رو تواندیبه دستور عمل کند. نم تواندیباشد اوالً که نمکه واقعاً شاعر  یکس آخر

 یتیکه مأمور یخون مردم بگذارد و از کس یپا رو تواندیگذشته و مقاالت گذشتة خود بگذارد. نم یشعرها

بر خون  تواندیکه شاعر باشد نم یسرا انجام بدهد دفاع کند. ک گناه،یمنفجر کردن صدها هموطن ب یبرا

اه و ش یعنیپا بگذارد و به قاتل آنها  یو گلسرخ مپوریو کر یو عشق یهمچون فرخ هنیم نیا دیشاعران شه

 نیلحظات حس قلب و روح انسان. اگر ا نیپاکتر یعنیاحساس.  یعنیرضاشاه درود و سپاس بفرستد. شعر 

و خلفا و مستبدان سرمست از  نیکسب صلة سالط یبرا ستگناه ا یدر شعر نباشد همان بافتن کلمات ب

 .یاز راه شعرباف فیکسب نان و آب کث یبرا وزهیدر شودیقدرت. م



شاعر باشد  تواندینفر م کیبه وجدان و روان پاک انسان دارد. چگونه  میمتعهدانه، ربط مستق یو شاعر شعر

شعر بهره  یداشته باشد و از روح انسان تیانسان یاذره تواندیم یدفاع کند؟ چگونه شاعر یستیو از قاتل ترور

 لگد بزند. جنگدیدفاع از مردم محروم م یکه برا یداشته باشد و به مقاومت خونفشان

 او را نابود کرده است. دشیدرون پل رایپاسدار شده است. ز کیآدم  نیا میگویاست که م نیا

( دی)پرورش ده دیر درون شماست بارور کناگر آنچه را که د»السالم خواندم که فرمود:  هیعل حیمس یسیع از

(، آنچه را که بارور دی)پرورش نده دیرا که درون شماست بارور نکن یزیباعث نجات شما خواهد شد. اگر چ

نابودشدگان است. چرا که او  نیاز بدتر ییغمای لیو اسماع.« کندی( شما را نابود مدیا)پرورش نداده دیانکرده

 یمحبتها و پرداختها نیشتریها و انسانها قرار داشت. بارزش نیترمعرض پاکچهل سال در  یس باًیتقر

واالمقام گفت به  انیاسد دیآن را بارور کند خود را همچنان که حم یبه او شد. اما او به جا یانسان

 .گفتکرد که به جهنم سالم  لیتبد یاخوکچه

 موجود نیا تیبه خاطر آشکار کردن ماه یمعصوم یاز استاد عبدالعل دیبازهم با نکهیعلت، ضمن ا نیا به

و  نمیبیشاعر م یتعهد انسان ژهیوو شرافت شعر و ادب به تیثیدفاع آموزنده از ح کیرا  نیتشکر کرد، من ا

شرف واژه و سوگند و  فظح یحرمت کلمه برا یخوانم که برا یفرام کندیم یرا که کار ادب یهر کس

را بخواند.  یمعصوم یو شعر مقالة آقا اتیدر کار نوشتن و ادب ژهیوان بوپاک نگهداشتن ر یاحساس، و برا

مة ه یدرس برا کیکرده اما واقعاً  یکالبدشکاف ینمونه از فروختن روح را بخوب کیکه  یمعصوم یمقالة آقا

. قلبم به کندیدرسها از خود دفاع م نیات کشور ما هم با ایاست که ادب نینچنیو شاعران است. ا سندگانینو

 شیهستند پ یرا که سوء استفاده کنندگان از قلم و حرفة شاعر یجهنم ی. و الگوهاشناسدیمزدان را م

 اریارادت داشتم که بس یبزرگوار ابوذر ورداسب دیچون شه یبه استاد نی. من سابق بر اگذاردیهمگان م یرو

همة تعهدات خود  انیآن استاد بزرگ در پا آموختم. و اریبس ی. از او درسهاکردیم قیتحق نهو مسئوال قیدق

هم  یمعصوم یآقا دانستمیتعهدش بر قلمش را اثبات کرد. نم یرزم رفت و با جانفشان دانیبه قلمش، به م

و متعهد  یواقع اتیاز ادب نینچنیرانگاه دارد تا ا شانیا خواستیخدا م ایاند. اما گوفروغ بوده یهادانیدر م

 بگذارند. ندگانیآ یرو شیدفاع کنند و پ یومسئول و از جوهر شعر و شاعر

 :سمینویم ییغمایخطاب به  دم،ید ییکه در جا یبا الهام از شعر انیپا در

 بو نگرفته است تیدستها ندیپزشکان بگو اگر

 استدهینپوس تیپاها و

 خون نشده است یقلبت ب و

 یادهیدکه تو گن خورمیمن سوگند م اما

 ستییچرکابه ها کلماتت



 زدیریم رونیاز انگشتان و دهانت ب که

 کشته یهمه، جز از قلب نیا و

 دیآینم رونیشده ب دهیبه دار کش یوجدان و

 ییگویکه سخن م هربار

 واردانته

 یاله یکمد اتیاب

 گذردیخاطرم م از

 شیتو را، در صف فروشندگان روح خو و

 طبقة دوزخ نیهشتم در

 نمیبیم

 ات شدهانتیخ یهاسروده و

 ست یکابوس کی هر

 .زاندیگریخائنان را از هول م گرید که

 ۱۳۹۹اسفند  ۱۴. م. شوق ییقرا محمد

 برگرفته از سایت همبستگی ملی()

*** 

 :یمعصوم یعبدالعل یآقا مقاله

 ییغمای لیو ذلّت بار اسماع نیننگ یسی: دگردیمعصوم یعبدالعل 

 «یدر درد خودپرست ردیخبر بم ی/ تا بیاسرار عشق و مست دییمگو "یمدّع" با»

سال مجاهدت ۴۲پس از  ،«خیبا شاه و ش یدرخشان و پر افتخار مرزبند یخلبان قهرمان، الگو» ،یمعزّ بهزاد

لب در ق شهیهم ینهاد و برا یسرفراز و سبکبال، سر بر آستان آرمان آزاد ،ینیدر برابر استبداد د یداریو پا

 د.جاودانه ش نیزم رانیا یو آباد یمشتاقان آزاد

 زپروازیعقاب ت»...از جمله گفت:  ،یدر سوگ خلبان قهرمان سرهنگ معزّ یامیدر پ یرجو میخانم مر 

به جاودانه  یقهرمان پرواز پروازها، خلبان مجاهد خلق سرهنگ بهزاد معزّ ران؛یو مقاومت ا یآسمان آزاد



و سعادت مردم  وطن یآزاد یمعاصر فدا خیکه در تار وستیپ یپرسنل مجاهد و مبارز ةفروغها و به هم

و  یهنیخدمت بزرگ م نیرَه شهیهم ران،یو مقاومت مردم ا نیشدند... روحش شاد که من و مجاهد رانیا

تهران، به سالمت، به مقصد رساند.  یشکار کمی گاهیمسعود، را از پا ران،یمردم ا ةعیکه ود میاو هست یانقالب

دارد و محبوب مردم و  ،یرگ حقوق بشر، دکتر کاظم رجوبز دیواال در کنار شه یگاهینظر جا نیاو از ا

، پشت پا زده بود ایدن یهایاش، عُلّو طبع و مناعتش، که به دلبستگ یاست. صراحت و روراست رانیمقاومت ا

 یپرسنل نظام نیحاکم، او را محبوب تر میبا رژ ییارویاش در رو یو از خود گذشتگ یو قهرمان یزگاریپره

 یریغرّنده با شمش یریسال در دفاع از مسعود، ش یمعاصر کرد. چهل و اند خیتار یپرست و مردمگرا هنیم

 یما سرمشق ةهم یبابت برا نینداشت و از ا یمالحظه و مراعات چیکس، ه چیبا ه نهیزم نیآخته بود و در ا

 یپرست هنیمان و مپرسنل قهر ةو هم انیکُلنل پس یقیوارث حق یکه سرهنگ معزّ یآموزنده بود. راست

به رَغم  ۶۰از سال  یکردند... سرهنگ معزّ امیق یآزاد یبرا خیشاه و ش یکتاتوریاست که در برابر د

و  یجمع ةساد یزندگ کیمقاومت اقامت داشت و به  یملّ یدر دفتر شورا ار،یاز امکانات بس یبرخوردار

 «.برادران مجاهدش ساخته بود... گریروزانه با د یِو همنفس یهمراه

 *** 

است به فرموده از ما بهتران از  یو چند سال نیکه چند ،ییغمای لیاسماع خ،یشاه و ش ةفتیدلش یمدّع کی 

گرفتار در « معصومِ یبچه ها» یو برا ردیگ یقوت و قوّتِ جان م «نیسران مجاهد»سرسختانه با  یدشمن

ارتش و سرمشق نه شاه و  یایرآسمان وفا، پو زپروازیعقاب ت» زیبار ن نیا زد،یر یاشک تمساح م« سران»بند 

خلبان قهرمان مجاهد،  یدر رَثا یمسعود رجو امی)از پ «یوارسته، بهزاد معزّ شیجنگاور و درو ریام خ،ینه ش

جدا از هر  گریرها از نام/ د گریبرو سرهنگ/ د نکیا»... قرارداد و نوشت:  ییهرزه دَرا ة( را بهانیبهزاد معزّ

/ آن قفس یمحزون و تنها/ وز تنگنا ةسرا/ آن کلب نیغماباد، ا نی/ از اسرهنگ یتو ا یقفس/ هر ننگ.../ رَست

 نیبا گلبانگ رعد آذرخشانست/ بل ا هیغرّنده با مهر وطن/ همسا یافسر یکه نه سزاوار عقابانست/ که نه سزا

 مجلس/ نیا یالشخوارانست!/ که در فروتر جا نیغَن، ونکبتِ سور و سرور و کُرنشِ زاغ و زَ یقفس/ مهمانسرا

برو  نکیرسد از مطبخ ارباب/ از بندگان و شاکران لطف اربابند.../ ا ی/ که میاز استخوان ییپاره  ،یبا تکّه نان

 «جدا از ننگ گریرها از نام/ د گریسرهنگ/ د

، «آسمان وفا زپرواریعقاب ت» نیا ةتاقانانتخاب آگاهانه و مش خ،یکَبّاده کش شاه و ش نیا نیدر نگاه کورب 

 ، پس«وارسته شیجنگاور و درو ریام» نیپرواز ا نیو آخر« غماباد»و « قفس»ناخواسته و به اجبار در  ستنِیز

و  خیش یپاکبازانه با لَشواره ها یو در رزم مانیو وفا به پ یشرف و پاکباز ةدر قل ستنیاز چهل و دو سال ز

آلوده به ننگ شاه  انیدرخور و در انتظار آن مدّع یانیپا نیبوده است. چن« ننگ»و « نام»شاه، رهاشدنش از 

 نبرده اند. ییبو «یعشق و مست»است که از  خیو ش



 نیمقاومت، که ا یمل یدفتر شورا س،یپار یشمال ة، در حوم«اُوِر»آن مکان شرف و افتخار، شهرک  

 یم ر،یوصف ناپذ ی، در آن، عاشقانه و با شور۱۳۹۹ ماهیتا د ۱۳۶۰از مرداد «خیسرمشق نه شاه و نه ش»

و سرور و  سورنکبتِ  یمهمانسرا» ،«خیهم شاه و هم ش» فتگانیش¬جان ةپرورد نهیاگر در چشم ک ستیز

 یزندگ»وطن،  نیباتریز یِآزاد ةفتیجان ش نیبوده، در چشم و دل ا« الشخواران نیکُرنشِ زاغ و زَغَن، و

 اهایرؤ نیخوشتر نینوش ة، سرچشم«برادران مجاهدش گریروزانه با د یِو همنفس یو همراه یجمع ةساد

 .«یو سرمست شقع» اریپرت افتاده از د انیمدّع« غمابادِ»و « قفس»بوده است نه 

 *** 

 ةانفروخته است، پس از پرواز جاود تیوال طانیاست روح خود را به ش یربازیکه د« قرن ةشیاند» نیهم 

 یهاو سمبل میباک و ب ینسبت به پرچمداران ب انهیجو نهیک یدُرافشان کیدر  ان،یاسد دیحم ریمجاهد کب

کاظم  ان؛یاسد دیحم»کرد:  ییعقده گشا نیچن ،یرجو میمسعود و مر ،یفدا و صداقت و راستباز ةجاودان

یمن بود. او را خوب م یالتی، مدّتها مسئول تشک"مجاهد"و  "خلق امیپ" یةهم مُرد... در نشر ،یمصطفو

 یکیتار رو به شتر،یب یروشن یرا، که در جستجو ییهایو روشنائ هایکی. تارارستیو خاطراتم از او بس شناختم

 ی. به خصوص کسانشوم¬یداشته ام، خوشحال نم اطرهکه سالها با آنها خ یو کسان یرفت. من از مرگ کس

 یو قربان دندیکردند و تهمت زدند، رنج کش یبا من دشمنو تمام عمر، اگر چه  افتندین ستنیکه امکان ز

ر د ی... استعداددیکه از او داشتم سرانجام تناقضاتش حل شد و به آرامش رس یشدند. به نظرم با شناخت

به کار گرفت. سفر او از کافکا و  گرانیخود و بعدها در جهان د یایدر دن تداشعر و نوشتن داشت که در اب

ام گ نیو شعر در نخست اتیّ. ادبدیختم گرد نانشیشروع شد و به محمّد ابن عبداهلل و جانش تیکامو و هدا

 زا ،یعمق لِیدل نیشورش را هرگز نداشت. به هم نیتوان ا دیطلبد... و حم یآدم وار م یانیشورش و عص

ر و معطّ یعبا یةسابه آرامش قرن هفتم در  تاً،ینها ت،یو تضادها و تناقضات کافکا و کامو و هدا ستمیقرن ب

. میابیاگر شکوه انسان بودن و عظمت عشق را در میشیخو ة... ما خود داور و پرورنددیرسول اهلل رس یاله

را به عفونت  روانشانیکه درون و برون پ یکور و کچل و متعفّن انیو مناد انیچه هراس از خدا ن،یبنابرا

 (. ۹۹آذر۲۶، «زرد چهیدر« )»کشانده اند...

دفاع  «ةگرمخان»سرانجام به  خ،یشاه و ش یدر راه نف دنییسا«پوزار» یکه پس از عمر ییاز موجود وامانده  

شکوهِ » ةو فتح قل« وار یآدم یانیشورش و عص»را  نیاز مجاهد ینیکناره گز نیو ا دهیرس خیاز شاه و ش

از  ییراه رها انیکه رهگشا شتدا دیبا ن،یفراتر از ا یانگارد، چه انتظار یم« انسان بودن و عظمت عشق

 نکند. فیننگ آلوده توص نیچن نیرا ا ،یرجو میمسعود و مر خ،یشاه و ش دادیب

که به جهنّم سالم  ییخوکچه  ،ییغمای لیاسماع ةاز خروار، دربار ییشِمّه »در کتاب  انیاسد دیحم بایز چه

کتاب را در  نیاز ا یپرده برداشته است. بخش کوتاه خیشاه و ش ةسودازد نیا ةشد«مسخ» ةاز چهر« گفت

 .دیخوان یم ریز



اه رضاش نی... اگر انتخاب بمانمیمحمدرضاشاه پش میرژ هیپس از چهل و پنج سال، از مبارزه عل(: »... ییغمای) 

کنم  یم دیندارم... تأک یتعارف چیکنم و ه یسابق باشد، من حتماً رضاشاه دوّم را انتخاب م عهدیدوّم باشد؛ ول

 و بانو هستند و بودند... یرجو یآقا ونیسیتر از اپوز یبسا مترقّ ،یمحمّدرضا شاه و فرح پهلو

که در ساواکش شلّاق خورد، دندانش شکست و  ،یسابقِ محمدرضاشاه پهلو یاسیس یزندان کیـ به عنوان  

 رایشهر نیرود خود را نثار آخرکرد، بدون تعارف، د یکش یرفت زندان، دو سال زندان بود و پنج شش ماه ملّ

 بکنم. درود بر او باد بدون تعارف... رانیا

 نیبه ا رانیکاش مانده بود و ا یکاش سقوط نکرده بود و ا یا ،یگرام ادشیـ روح محمّدرضا شاه شاد،  

 افتاد... ینم فیمنجالب کث

تاج  یدانم بلکه من برا یم یمترقّ یآخوندها یو حتّ ینیخم ةنه تنها تاج شاه را هزار بار برتر از عمّام ـ

 ...انیا پااز آغاز ت امبرانیتمام پ یقائلم تا دستار و عبا شتریب یبسا ارزش هیو کمبوج وشیچون دار یکتاتورید

ار و و کشت یکتاتورید ةبود... کارنام یپس از سقوط دولت ساسان کتاتوریشاهِ د نیـ ]محمّدرضاشاه،[ بهتر 

 یدیفرانکو، صدّام، ا نوشه،یمعاصر او، مانند پ یکتاتورهایبه اتّفاق د بیقر تیّکثرمحمّدرضا شاه از ا تیجنا

 سبک تر است... اریچائوشسکو و...بس ونان،یساالزار، سرهنگان  ن،یچومبه، ملک حس ن،یام

اشتباهات او بود... ]امّا[ مصدّق،  نیبزرگتر ةداشت، سرکوب مصدّق از زمر یـ محمدرضا شاه اشتباهات فراوان 

 ...رادیا ینه مقدّس بود و نه ب

ارد. را د رانیا ةگذشت خیاست: تار نیمثبتش ا یزهایچ شونیا ،یرضا پهلو یآقا ران،یسابق ا عهدیدر مورد ول 

 تورکتایکرد و د یمثبت یبود. کارها رانیمعاصر ا خیتار کتاتورید نیمن به صراحت گفتم: محمدرضا شاه بهتر

 شونیا ندیگو یهم که م نی... و استین شدر کارنامه ا یاهیس ةنژاد... اصالً لکّ یرضا پهلو یهم بود. آقا

 گوش داد... دیاست، نبا یاستعمار ویآلترنات

انصاف  یمحمّدرضا شاه را، رضا شاه را، ول میداشتند. نقد بکن یراحت یمردم در زمان محمّدرضاشاه زندگ ـ

 !میداشته باش

 یرجو یاگر آقا ۶۵ساله دارم، سال  ۴ـ  ۳که  یفرد، اگر من نگاهِ اآلنم را داشتم، نگاه کی... به عنوان  

 رانیا اکه ب یرفتم؛ به مملکت یشدم و به عراق نم یجدا م یگرفت به عراق بره، من با نگاه کنون یم میتصم

 «رفتم... یرو سر مردم، نم زهیر یدر حال جنگه، بمباشو م

 دیچکاره بود؟ با ینیوسط، خم نیبود؟ ا رانیعراق و ا نیجنگ آن سالها ب یبه راست(: »... انیسدا دی)حم 

 اغماض دهیجنگ را با د ةاو بر ادام یو ضدّ انسان یخائنانه و ضدّملّ یگرفت و اصرارها دهیرا ناد ینیالبتّه خم

 «.شد یم ختهیعراق بر سر مردم ر یکه بمبها ختیو اشک تِمساح ر ست،ینگر



شرکت کردند  ینیخم ةجناز عیینفر از مردم در تش ونیلیمرد... دو م ۶۸در خرداد سال  ینیخم(: »ییغمای) 

خ ر یاشتباه کیاست که  نیا ةدهند¬نشان نیا د،ینی. ببمیدیرا هم ما د لمشیرقم بود و ف نیکه کمتر

 «.داده!

ر د یحتّ ینیکند خم یکه، ثابت م نیدو هدف زدن: اوّل، ا ریت کیبا  ندیگو یرا م نیا(: »... انیاسد دی)حم 

خرداد  ۳۰در شناخت تعادل قوا در  نیکه، مجاهد نیداشته است؛ و دوّم ا ییتوده  میعظ گاهیچه پا ۶۸سال 

 اشتباه کرده اند... ۶۰

ودم و تا او ب یالتیتهران آشنا شدم. مسئول تشک "یعلو ادیبن"در ساختمان  ۵۸موجود از سال  نیمن با ا 

روابط را داشتم. بنا به خصلت کارمان، که نوشتن  نیکتریو رفت با او نزد دیکه به طور کامل بر یروز نیآخر

اختند، شن یما را م ةکه هم یکسان یةو بنا به اعتراف خودش و کلّ میگفتگو داشت اریو سرودن بود، با هم بس

 بانِیو پشت یسالها من همواره حام نیا یبود که ط نیا تیّشناختم. واقع یاو را م گریکسان د ةبهتر از هم

 کیتئور لیکنم که: شناختم تنها تحل دینکته تأک نیخواهم بر ا ینکات م نیا یادآوریاو بودم. با  یالتیتشک

 یالهاس یساله است. البتّه ط نیچند ةو رابط کیشناخت نزد کیبر  یبتنم می. برداشتهاستیخائن ن کی

 ...ییغمایسقوط و انحطاط 

ا ما بود. بد و خوب ب انیکه انتخابش را عوض نکرده بود، در م یتا موقع ییغمایکه  رمیبگ جهیخواهم نت یم 

 کیاز  ییغمایاست که  نیا تیّ. امّا واقعمیکرد یو کمک م لیرا تکم گریکدیها  یها و کژ یهمه کاست

 .مینیب یاست که م نیهم کشینامیاتود جیپا گذاشت که نتا ریرا ز یینقطه، مرزها

: اوّل انتخاب، و دوّم، عدم میدردناک بگو "مسخِ" نیا یخودم را از علّت اصل یمن اگر بخواهم جمعبند 

 صداقت است.

 یکه هر انسان یقدم نیاوّل یعنیاست؛  ی"جان برکف"شرط مجاهدشدن و ماندن  نیدانند که اوّل یم همه

ه گون نیا ییغمای ایآ یاست که جانش کف دستش باشد. ول نیشود، ا نیمجاهد یایبردارد تا وارد دن دیبا

 بود؟

 کیبه سمت بغداد شل یموشک میو عراق، رژ ینیجنگ خم ةدر بحبوح میبار در بغداد بود کیهست  ادمی 

 یگذاشت که داستان یبرجا ییفرود آمد و خسارتها نیمجاهد یاز ساختمانها یکی یکیکرد. موشک در نزد

 کی مدیرفتم. د ییغمای. چند ساعت بعد به اتاق دینرس یبیجداگانه دارد؛ امّا خوشبختانه به ساختمان ما آس

است. از او علّت را  دهیچیپارچه پ یانبوه انیبود در م زشیم یرو شهیکوچک را که هم یفلز ةمجسّم

اب شود، ممکن است به پرت یفلز ةمجسّم نیبزند و باعث شود ا گریموشک د کی میگفت اگر رژ دمیپرس

به قاسم )برادر  ییغمای. همان شب آوردمشاخ در ییهمه جُبن و ترسو نی! من از ارمیمن بخورد و بم ةقیشق

 یدگیرا به عهده داشت( مراجعه و اعالم بر غاتیکلّ تبل تیجابرزاده که آن زمان مسئول یبزرگوارم محمدعل

 «(.از خروار ییشِمّه » ةخالص انی)پا« فرستاد... سیرا به پار شانیو ا دییکرد. سازمان هم گفت بفرما



 من! «یکنعان ماه»

( آشنا یاش )مسعود رجو «یماه کَنعان»که در زندان قصر با  ۱۳۵۱از تابستان  ان،یاسد دیحم ریمجاهد کب 

در دل و جانش  یآتش عشق افت،یاش را  «یبُرد زندگ نیبزرگتر»خودش،  ةشد و به او دل سپرد و به گفت

و نوشته ها و در لبخند  ثاردر تک تک کلمات، در تمام آ« عشق»ورشد که هرگز او را واننهاد و همان  شعله

 شد. یمثالش جار یو صداقت ب انهیمهرجو یشگیهم

کالم اقبال  نیا نیمجسّم و مظهر راست« جانِ»عاشقانه سخن گفت و خود  ست،یاز آن پس، عاشقانه ز 

 یو هر اثرش و هر کالمش و هر نگاهش و هر لبخندش، جا«. خون من است ةمصرع من، قطر»شد:  یالهور

و  شیشورِ رو نبه جا نهاد و چون نفَس بهار، مژده رسا ،«نیگل یدلها»نه  ،«نیدِل یدلها»را در  شیپا

 شد. ییو شکوفا یبارور

 «دندیآنان که خود را به آتش کش» 

 یملّ یو ژاندارم به مقرّ شورا سیپل صدیر و سبه هزا کی(، نزد۱۳۸۲ریت۱۹) ۲۰۰۳ژوئن۱۷در بامداد  

، در «والدُآز»در استان  یرانیا یاسیمحلّ سکونت پناهندگان س زدهیو س« اُوِر سوراوآز»در  رانیمقاومت ا

 .کردند یو زندان ریدستگ را یرجو میبردند و صد و شصت و چهار نفر، از جمله، خانم مر ورشی سیشمال پار

 یساختمان دادگستر یشدن از قطار و در راهِ رفتن به سو ادهی)ع.م( پس از پآن روز من  یصبح فردا 

را با  ییغمای لیبودند، اسماع یشده در آنجا زندان ریدستگ نِیاز مجاهد یو شمار یکه خانم رجو س،یپار

چه ها از ب یکیگفت:  دّمهمق یب دیمرا د یرفت. وقت یقطار م ستگاهیا یکه به سو دمید شانیزار و پر یحال

را گفت و  نیکار هستند. ا نیا ةبه دست، منتظر ادام نیبنز یبطر کیهم هرکدام  هیکرد، بق یخودسوز

که  دمیشن دم،یبه محلّ تجمّع هواداران سازمان رس یاز من دورشد. وقت شانحالیسر و پر مهیهمچنان آس

و  یشدن خانم رجو یض به زنداناعترا وختبارِمشعل جانِ دادخواهش را س ،یمجاور قهیمجاهد پاکباز صد

 ریوز ،یکه خزّاز دمیشده است و هم شن رانیا یآرمان آزاد یکرده و جانفدا رشدگانیبه ناحق دستگ گرِید

 یدر حال گفتگو با مماشاتگران فرانسو یاسترداد خانم رجو یآمده و برا سیارتجاع، به پار ةفیخل ةخارج

 است.

 *** 

 ةجانگداز و پاکبازان یخودسوز ةدربار ییغمای لیاسماع راک،یدولت ش ةاقدام تبهکاران نیسالگرد ا نیدر اوّل 

به طور مفصّل  ،«تیّ متر از واقع یچند نکته و چند سانت»در کتاب  یهمواره فروزانِ رزمِ آزاد یمشعلها

 یم ریدر ز از آن گزارش را یکوتاهکه بخش  ،«دندیآنان که خود را به آتش کش»عنوان  رینوشته ز یگزارش

 .دیخوان



فرانسه سه تن، خود را به  یکه در مقابل دادگستر ی[؛ روز۱۳۸۲ریت۲۰ـ  ۲۰۰۳در روز هجده ژوئن ]»...  

قرائت  یدر منعِ از خودسوز یرجو میمر امیافراد حضور داشتند که اگر پ نیاز ا یادیشمار ز دند،یآتش کش

قلمداد  تالیرا به دستور تشک هایزچرا آنان که خودسو دانمی. نمدندیکشیخود را به آتش م زینشده بود، آنان ن

 توجّه نکرده و آن را منعکس نکردند... یدستور ضدّخودسوز نینکرده و به ا تیکردند، انصاف را رعا

د نبودن یانی. آنان مرگجوچسبدینم یخواهیو آزاد دیام یبه مدافعان سنگرها أسیو  یدیناچسب نوم ةوصل 

 یو آزاد اتیآنها، دفاع از ح یزندگ ةپشت کنند. تمام مسأل یبه زندگ ثارگرانهیا یخودکش یکه در پ

را دوست داشتند و به آن  یزندگ ل،یندلیبود. به هم رانیحاکم بر ا یمذهب یکتاتوریبه دست د مالشدهیپا

مبارزه جرأت  یایدر دن دانینبودند. نوم دی... آنان نومکردندیو به خاطر آن مبارزه م گذاشتندیاحترام م

د و تا بودن دیشور و ام یسمبلها نانیشستن را ندارند... ا اینوعِ دست از دن نیخودسوختن و انتخاب دردناکتر

که از  میبگو توانمیداشتم م ییآشنا نانیاز ا یکه من با شمار یی مبارزه کردند. تا اندازه یروز زندگ نیآخر

 ریراه را بر ما ببندد/ مس الب،ی...اگر س"بودند:  "ژاک رومن"از  یشعر یهمانند سمبلها هیو روح دیلحاظ ام

 یآتشفشانها ةراه را بر ما بندآورند/ آروار "رایس" یکرد./ اگر کوهها میآن را جا به جا خواه یانتها یب

 "دم خواهد بود ... دهیکرد/ و دشت، جوالنگاه سپ میرا خُرد خواه "رسیکورد"جبال  ةنگاهدارند

خواندند. آنان  دیدست را نوم نیاز ا یهستند که دالوران یهمان کسان یواقع دانیکنم نوم یفکر م من

و سر در  زارشدهیب دیام یو کوشندگان راهها دوارانیکه از تمام ام دینوم قدر¬آن دند،یکه نوم سالهاست

 نیآماج نخستبازند،  یجان م دیام یرا که در راهها یکه آنان دیاند؛ آن قدر نوم دهیخود کش بانیگر

خواندند،  یدیاز نوم یناش یخودسوختگان را خودکش یکه خودسوز یدهند؛ آنان یخود قرار م یها¬خَدنگ

 یزیبر آنان رفت که مجبور شدند تنها چ یچه ستم گفتندیو م کردندینم ریرا در خأل تصو دانیشه نیکاش ا

ون از جنگ و خ جیگ یجهان ةکرکنند یدر غوغا تاغربت به آتش بکشند  ینهایرا که با خود داشتند در سرزم

 یهمه برا نیکه ا ،ینقطه است که مجاهد دست از زندگ کیشود... تنها در  دهیشن شانیصدا ،یو نا به سامان

ست که به خاطر خودِ ا یینقطه صحنه  نی. اردیآن بم یبرا شودیو حاضر م دیشویم ده،یآن جنگ یاعتال

 نیدست از جان شست و مُرد و سوخت. در ا دیبا ،یآن، آزاد یو مفهوم اصل یدگزنبه خاطر دفاع از  ،یزندگ

 رازیدر ش "گوهر ادب آواز"که  یآتش یمجاهد با شعله ها دیشه نینارنجک اوّل ینقطه است که صدا

 ونددیپیخودسوختگان برخاست، به هم م یکرهایاز پ سیپار یکه در برابر دادگستر ییبرافروخت، با شعله ها

 ست.ا دواریام یو چه کس دینوم یکه چه کس کندیم ریو تصو کشدیم ادیفر رحمانهیب یتهمتها یدر رو روو 

تالش و مبارزاتشان، از  ةنبودند، تمام آنها بنا بر سابق یخودسوختگانِ مورد نظر، افراد ناشناس و گمنام 

بودند.  انیدیپناهندگان و تبع و مورد احترام یمیو از دوستان قد یآزاد یمبارزه برا یایدن یآشنا یچهرهها

 قهیصد نان،یمحمّد اطم ،یباخانبا هیچون مرض ی. خودسوختگانشناختمیمن سه چهار تن از آنها را م

 نیب کیپرشور بودند که هر  یمبارزان و مجاهدان ةاز زمر فرد،یلیو محمد وک یمحتشم یمهد ،یمجاور



 ،رانیمردم ا یو زندگ یآزاد یو شور برا دیروز و تا روز خودسوختن، سرشارِ ام نیسال و تا آخر یتا س ستیب

 بودند... دهیجنگ

صحنه ها مرگ با تمام قدرت خود جوالن  نیرا که در ا یاریبس ةتکان دهند یخود صحنه ها یدر زندگ من

که  یعبور بدهم. مثالً ... اجسادو آنها را از ذهن خود  میایام و توانسته ام در مقابل آنها از پادرن دهید کرد،یم

ن از کشتگا یکینام  یسوراخ سوراخ شده بودند. هنوز حتّ زدیسربازان شاه در مشهد و تهران و  یبا گلوله ها

مجسّمه مشهد،  دانیم یدر حوال اه،یس ةروز چهارشنب کنمیدارم. در روز کشتار مردم مشهد، فکر م ادیرا به 

د بدون سر شده بود. جس ن،یسنگ ربارِیمواجه شدم که با گلوله ت یتلفن با جسد ةخُرد و لِه شد وسکیدر ک

 لشیو نام فام سالهیس یپرداختم. کشاورز شیبهایج یاو به جستجو ییشناسا یهنوز گرم بود. برا

سربازان شاه قرار گرفته و سر خود را از  رباریت ةبود، که به هنگام تلفن زدن مورد اصابت گلول "یعنبران"

 اتینشر یمواهب سلطنت در برخ ةدر بار ییمقاله  گاهیگاه و ب یست داده بود. پس از گذشت سالها، وقتد

 انیکه در م ینیخون یو نا یمتالش یرا با شاهرگها یمشهد ةسالیجسد بدون سر آن کشاورزِ س خوانم،یم

جالّدتر  اریبس ینیکه خم کنمیو فکر م آورمیم ادیبه  زد،یم یدیگردن، سف ةعضالتِ از همگسسته و پاره شد

 رانیملّت ا یخیتار ةحافظ به دیشود و نبا اندهیدر دود و ابر زمان، مظلوم نما دیسلطنت نبا یاز شاه است ول

 «.کرد و آن را دچار ضعف نمود... انتیخ

  

 «[اشرف»]در  «کیچهار هزار چر» 

 (:۲۰۰۶اکتبر۸ـ  ۱۳۸۵مهر ۱۷، «زرد ةچیدر»ـ  ییغمای) 

همان قامت خُردشده و  نانیدر صبح چهارم خرداد؛/ ا عیو بد دیاند و همان سع فیهمان حن نان،یا»...  

 رومندترین کرهاشانیهمانانند که پ نان،یخون افشان؛/ ا "گل سرخِ" تیّاحمدند/ و معصوم ةدوباره به هم آمد

 از شلّاقها بود،/

 اندوه ملّتشان؛ نِ یتر از مرگ بود/ و شرافتشان شرمگ رومندیشهامتشان ن که

 نشسته بودند، گرانیکه د یهمانانند که برخاستند،/ هنگام نان،یا 

 خاموش بودند، گرانیکه د یبر آوردند،/ هنگام ادیفر

 کنند...؛ یبتوانند زندگ گرانیمردند،/ تا د و

 مجاهدان... نی/ انان؛یاند،/ ا نیسرزم نیاصالت ا نان،یا 

 اند، دهیهمانانند که چهل سال جنگ نان،یا



 همانانند که با نامشان/ نان،یا 

 میبازوان ما به بالهامان بدل شد و به پرواز در آمد 

 م،ییو باز جو مینیرا باز ب گرید یتا افقها 

 خفتگان و خستگانِ راهها یهمانانند/ که بر فراز بسترها نان،یا و

 ...شانیبر بالها ریهمه زنج نیا با

 و صبح... دهیسپ ی../ به سوخوانند. یهنوز در پروازند و سرود م 

 رفقا/ پس از چهل سال دیگوش کن 

 چهل هزار خنجر... ةاند/ در محاصر کیچهار هزار چر 

 کرم شبتاب؟ ایسمندر؟/  ایدانم/ ققنوسند؟/  ی/ و نممیگو ینم 

 کنند/ ینقطه را روشن م کیشبِ سفت شده/ تنها  نیدر ا که

 دانم رفقا!/ اگر خاموش شوند... یرا م نیدانم/ امّا ا یم امّا

 «حرف... ی/و مشتمیمان یما م تنها

 ها،یکنم که انصاف و مروّت را با تمام دلخور دیتأک قتیحق نیخواستم بر ا ی... تنها من ماداشتی نیدر ا»...  

ها نه در آن شیکه سر و ر ه،یفق تیبه چهار هزار مجاهد و مبارز ضدّ وال بیو قر نیدر رابطه با سازمان مجاهد

 دی! سپهیفق تیوال یاز جمهور یناش یِ اسالم ارتجاع و استبداد با مبارزه قرن ربع¬ کی ی! بلکه طابیآس

 دیا... بدیکن تیقراردارند، رعا هیفق تیجلّادان وال یو توطئه ها غیدر معرض ت یکنون طیشده است! و در شرا

با آن جز همراه و  یکیشونده که نزد یو نف یاست نامشروع، نامردم یمیرژ م،یرژ نیا م،یتوجه داشته باش

 ...ستین رانیتحت ستم ا مهمسنگرشدن با دشمنان مرد

 ریکه مملکت ما در ز یطیکه در شرا نمیب¬یم نی[ مصلحت را در ای]خطاب به دلبستگان نظام آخوند 

مجاهد  کیچر بانیضرب ستم و استعمار و... گر ریملّاهاست و ملّا هنوز حاکم است و مجاهد و مبارز ز نینعل

 شده و مورد ربارانیو ت دهیشده و بر تخت شکنجه به شهادت رس دهیو بر دار کش یزخم ةو مبارزِ شلّاق خورد

 شیاست که ر نیو مصلحت ا دیچسب دینبا د،یا دهیانواع جور و جفاها قرارگرفته را، چنان که شماها چسب

 هیلبر ع یکنم هر کس سطر یرابطه فکر م نی... در امیگردن کلفت مفتخور زنده خوارِ درّنده را بچسب یملّا

ه است ک یمبارزان و مجاهدان و هر آن کس یبرا حهیمد نیرترب نیا دیو بسرا سدیبنو انیملّا دیحکومت پل

 لی... به دلرانیمردم ا تیّاکثر دیحساب، باورکن نیجنگد. با ا یحاکم م نِیو مرتجع نیمستبدّ میرژ هیعل

 اند... دهینظام شور نیا هیهستند که بر عل یکسان شگرانیمدّاحان و ستا ه،یفق تیتنفّرشان از وال



انصاف داشتن را هم در گروِ  دیاعتقاد را ندارم که با نیبا خروج از شورا ا یول ستمین "شورا"عضو  گریمن د 

مقاومت، خود، از دسترنج خود  یملّ یشورا یاعضا تیّاست که نداند اکثر یبودن قرار داد! چه کس ییشورا

 صیبودن و تشخ ییحرفه  لیبه دل ،آنان بودم ةاندک، که خود من هم از زمر یگذرانند و شمار یروزگار م

 دیسفره بدون ترد نیهم بر ا یرجو میکه از جمله، مسعود و مر ییشورا ةشورا، به شکستن نان خلق بر سفر

به عنوان  رانند،یا ةو استبداد زد دهیدم و نانخور ملّت ستمدخوان مر همانیو افتخار م یو با کمال سربلند

سته اند، نش رانیو دشمنان ملّت ا هانیکه بر خوان فق یکسان یبرا نیو ا میاکتفا کرده بود ییحرفه  یمبارزان

 ...ستیمتأسّفانه قابل فهم ن

که روحش را در  یخواندم. داستان کس ی، را م"گوته" ةزند شهی، اثر هم"فاوست"چند شب قبل داشتم  

که،  کنم یبکشد. دارم فکر م رونیتوانست خود را از ظلمات ب تیدر نها یفروخت ول طانیبه ش یکامران یاِزا

 کیکه  دیا شما فرصت آن را داریاست! امّا آ نیاستبداد خون کیدر  طانیش یحاکم، تجسّم مادّ انِ یملّا میرژ

که  دیاحساس کن ران،یحاکم بر ا نیاطیفاوست و ش طانیش ةسیو با مقا دیخوانرا ب "فاوست"بار هم که شده 

 .«د؟یفرو رفته ا یدر چه ظلمات

 «اهیس ستیاز ل نیسازمان مجاهد ةخروج خجست» 

 (۱۳۸۷ریت۵و دوّم،  ستیب ادداشتکی»، «زرد ةچیدر: »ییغمای) 

خجسته و  اریبس اریدر انگلستان، بس یستیترور اهیس ستیاز ل رانیخلق ا نیخروج سازمان مجاهد»...  

 الدنگ و خونخوارند...؛ یچنگ و دندان آخوندها ریکه ز "رانیمردم ا"مبارک است... بر 

 مبارک باد؛ شانیو دوستان و رفقا فیو هواداران ارجمند و شر نیبر مجاهد ،یاسیس یروزیپ نیا 

فراوان برده اند،  یچراغبان راه بوده اند و رنجها ریمس نیکه در ا "یرجو میمسعود و مر"بر  یروزیپ نیا 

 مبارک باد؛

 یبر تنشان خورده و دل پر خون و چشم پر اشک هیفق تیکه صابون آخوند و وال یبر تمام کسان تیّموفق نیا 

 دارند، مبارک باد... یاسالم یاز دست جمهور

ه ک یالتیتشک ،یگروه ،یسازمان ،یاعتکه باالخره پس از سالها جم ندیدارد که آدم بب یخوشحال یآخر جا 

خود من هشت نه تا  لیبوده و منجمله در خانواه و فام انیسال است خودش آماج کشتار و ترور ملّا یس

رک و دست و بالش بازت دیایب رونیبن الدن ب یگیو از همسا اهیس ستیبه دست ملّا دارد، از ل دیکشته و شه

 بشود...

 هیفق تیضدّ وال ةو زحمتکش و دلسوخت یجدّ یِ اسیس یروین نیو متشکّل تر نیآمدن بزرگتر رونیب 

است که در کلّ، نه تنها دست  نیا شیایاز زوا یکیداشته باشد که  ییتواند معنا یحاکم... در خارج کشور، م

ن و سه هزار و چند صد ز نآ ده،یبازتر بشود و خطرات عد یو مبارزات یاسیس یتالشها یبرا نیو بال مجاهد



توان مطمئن بود که  یکند، بلکه م دیمستقر در عراق را کمتر تهد زِیو عز فیشر اریمرد مجاهد و مبارز بس

و مبارز بازتر خواهد شد و  یدیتبع انیرانیا ةدست و بال هم اه،یس ستیاز ل نیخروج سازمان مجاهد یدر پ

لّا بر بنا گوش م یگرید یهایلیرو خواهد بود و س شی، در پیتر و روشن تر، انشاءهلل تعال عیوس ییفضاها

 خواهد خورد .

 ریحکم در ز نیکه ا یزیملّاها و نشادر تند و ت یتوان از عکس العملها یحاال هم م نیمسأله را از هم نیا 

 دمبشان نهاده است، دانست...

و  ،یتا رِند خرابات نیدارند، از زاهد مسجدنش یکه همه جور دوستدار نیخوش به حال مجاهد یو راست 

 نیربلکه کاف نیو مسلم نیکه نه تنها مؤمن نیا یعنی ن،یهم یعنیدر مردم دارد،  شهیکه ر رو،ین کی یمعنا

 خوشحال بشوند... شانیروزیهم از پ نیمسلم ریو غ

 یجور یآقا ران،یمقاومت ا یملّ یمسئول شورا یامهایکه پ افتمیرا  قیتوف نیا ر،یفق ست،یخروج از ل یدر پ 

او  انیکه ملّا ،یمسعود رجو امیپ ژه،یو به و امهایشوم. خواندن پ ضیرا بخوانم، مستف یخانم رجو امیپ زیو ن

 پر شکوه؛ یسالها قبل در سرود زین ریپندارند )و فق یپندارند و درست هم م یدشمن خود م نیرا بزرگتر

 که من سروده ام و با مَطلَعِ  یسرود نیباتریز

 /وندیخلق به پ شرفت، با شکوه یا" 

 از تو به لبخند هنیم یفردا ةچهر 

 /رانیکه ز عزمت درفش جنبش ا یا 

 "مانده بر افراشته به بام دماوند 

 و نه رانیشکوه و عظمت ملّت بزرگ ا ةدیمحمّد شمس اجرا شد، شرافت او را زائ یبا ارکستر بزرگ به رهبر 

 و سالمت چنان¬مجاهد و مبارز ارجمند هم نیمرا افزون نمود که ا ی... دانسته ام(، خوشحالگرید زیچ چیه

 مفت... ان،یمالّ  یحرفها الجرم و است حال سر

و هشتم  ستیب ییکه در گردهما نیا یو با آرزو یرجو یمجدّد به همه و به خصوص آقا کیبا عرض تبر 

 «باشد... شهیمتوفنده تر از ه انیرانیمقاومت، سرافرازتر و خروش ا رقی[ ب۲۰۰۸ژوئن ]

 یدرجه ا ۱۸۰ چرخش

 «!دلسوزتر از مادر یها هیدا»و  یبرتیل یغذا اعتصاب

 ۱۳۸۷ ماهیدر د کایآمر یوقت ،«اهیس ستیاز ل نیسازمان مجاهد ةخروج خجست» نیهفت ماه بعد از ا 

فشار و  استیسپرد، س ،یسرسپرده و گوش به فرمان خامنه ا ،ی(، حفاظت اشرف را به مالک۲۰۰۹ هی)ژانو



تان و به دس غیت ان. گمافتیادامه  یتر نیبه نحو سهمگ م،یبه تسل یوادارکردن مجاهدان اشرف یسرکوب برا

ت. نمانده اس یراه دراز شیتک تک اعضا میو تسل نیمطلق سازمان مجاهد یبود که تا نابود نیآمرانشان بر ا

و بستن راه آذوقه و آب و برق و  ۹۰ نیو فرورد ۸۸مرداد  ۷و  ۶دفاع در  یساکنان ب یامّا، کشتار جمع

 یب و زیدآمیتهد یادهایچند صد بلندگو و فر یزگوشخراش و شبانه رو یو صداها یپزشک یازهایپوشاک و ن

نه تنها کارساز نشد و  گر،ید هیّساکنان اشرف و دهها و صدها بل یبه نام خانواده ها تیمزدوران دربار وال ةوقف

و طلوع  شگانیپ تینظام جنا یراه تا سرنگون ةادام ینبرد بلکه عزم مجاهدان دربند را برا یبه ده یراه

 جزم تر کرد. نیزم رانیا یآزاد دیخورش

 انگرریو یمضاعف بعد از آن، موشکبارانها یو فشارها «یبرتیل»ساکنان اشرف به زندان  یاجبار ییجا به جا 

وقفه، ادامه داشت  یآغاز شده بود و همچنان، ب ۸۲ نیفرورد یرانهابود که از بمبا یهمان راه ةو خونبار، ادام

اره کن شگان،یپ تینظام جنا یسرنگون یبراواداشتن مجاهدان به وانهادنِ مبارزه  ةبا همان هدف شناخته شد

، تن دادن به ننگ «مِنّ الذِّله هاتیه»و فرونهادن پرچم خونرنگ  نیمجاهد التیاز سازمان و تشک ینیگز

 نیاز آب به دربردن. امّا مجاهد شیخو میو گل ییجو تیگرفتن راه عاف شیو در پ یو سرسپردگ میتسل

را از « مِنّ الذّله هاتیه»پرچم  اه،یو س نیسهمگ یتمام آن سالها رتزلزل، د یو ب میب یپاکباز، همچنان ب

 میرژ یسرنگون یاز مبارزه برا یفشردند و گام شانیدست و دل فروننهادند و آن را تنگ تر در دستان و قلبها

دان یاز هر رنگ و از هر سو، نه تنها م ورشها،ی نیواپس نگذاشتند و در برابر مرگبارتر نیزم رانیا یو آزاد

راه،  نیخطرها در ا نیتر نیسهمگ دنیرا ترک نکردند، بلکه با به جان خر نیزم رانیا یآزاد یمبارزه برا

 شدند. یو ماندگار یداریگفتند و مظهر تابناک پا «ایب ا،یب»

در بامداد روز  یـ مالک یخامنه ا یروهایمغول وار ن ورشیخونبار و مصاف نابرابر،  ریمس نیدر امتداد ا 

از پشت  یدفاع، و بعضاً با دستها یسالح و ب یب یاشرف ۵۲ ةتکارانیو کشتار بزدالنه و جنا ۹۲وریشهر۱۰

ه شش ، ک«اشرف»دفاع  یب ناندر مغز و قلب و چشم، و به گروگان گرفتن هفت تن از ساک کیبسته و با شل

نه  و کایشگفت آور رساندند امّا، نه آمر یرا به اوج یشگیپ تیتن از آنان از زنان مجاهد بودند، شقاوت و جنا

و  تیّامن ینهایتضم یفاینگفتند و در جهت ا یسخن انه،یکشتار وحش نیملل متّحد، در اعتراض به ا

ا ننهادند و ب شیبه پ یدفاع اشرف، گام یساکنان ب فاظتح نیتضم یبرا« چهارجانبه»مکتوب  یقراردادها

در  نیمجاهد یکشتار و آزار و فشارها ةادام یرا برا «تیّبشر هیعل تیجنا» نیسکوت خود، آمران و عامالن ا

 گستاخ تر کردند. «یبرتیل»زندان 

 ریدربندشان ـ که ز ارانی ییرها یبرا «یبرتیل»زندان  نیمجاهد ،یالملل نیب زیسکوت فاجعه خ نیدر ا 

دربرابر تکرار موشکبارانها و  یبرتیل تیّ حداقلّ امن نیـ و تضم رانیشکنجه بودند و در معرض استرداد به ا

اعتصاب غذا و ذوب شدن  جزبود،  شانیپا شیپ یچه راه ،یـ خامنه ا یآدمکشان مالک یحمله و هجومها

ده نکر یقربان است،یس یپا ریکه هنوز عدالت را در ز ییو جانها داریب یوجدانها ختنیبرانگ یمع وار براش

 یدفاع و ب یب یانسانها ةچار نیتر نیو سهمگ نیممکن، و البته سخت تر ةچار نیبودند. اعتصاب غذا آخر



و خانمانشان را در معرض خطر قرار داده است و  یاست که جان و هست ییدهایمقابله با تهد یسالح، برا

 .دیگو ینم یپاسخ شانیبه ندا یادرسیفر

اُتاوا  ن،یو همدردان دلسوزشان در ژنو، برل ارانیو دهها تن از  «یبرتیل»دربندِ زندان  نِیصدها تن از مجاهد 

 نیو تأم ۹۲وریشهر۱۰ در اشرف در انهیآزادکردن هفت گروگانِ کشتار وحش یبرا گر،یو لندن و چند شهر د

به سه ماه، مانند  کیمشابه، به اعتصاب غذا دست زدند و پس از نزد یدر برابر کشتارها یبرتیحفاظت ل

در تن و جانشان نمانده بود، همچنان بر عزمِ جزمشان  یرمق گریکه د نیبا ا ،یخاموش ةدر آستان یمشعلها

 یجان سرسخت و یمانیامّا با ا ده،یرنجور و تک یبر حقّشان استوار ماندند، با تن یبه خواستها یابیدست یبرا

 یستمها یایسوزان، زبان گو ةدیفروکاه یشمعها نی. ازیراه شورانگ نیا ةامبه اد یو سرفراز دیسرشار از ام

. کینزد یندازدر چشم ا یادرسیفر چیه یدفاع آوار شده بود، ب یب یانسانها نیبودند که بر سر ا یجانگذاز

ه ب غذا،تواند در برابر هشتاد و چند روز اعتصاب  یبرده باشد نم ییو وجدان، بو تیّاز انسان ییآن که ذرّه 

 نشتابد. یارینجنباند و به  یدست «یبرتیل»دهشتناکِ زندان  اریبس طیدر شرا ژهیو

هفت گروگانِ  یآزاد یدر اعتصاب غذاها و تظاهرات برا «یبرتیل»اشرف نشانِ مجاهدان  ارانیهمدردان و  

نشان دادند. امّا، دربرابر،  یو همگام یاریتوانمند و استوار،  ،یبرتیساکنان ل تیّ امن نیقتل عام اشرف و تأم

 یرا باق یی مودهیمرز ناپ چیه ،ینکامدر دشم ،یپاکبازِ آرمان آزاد ندگانیپو نیا ةدشمنانِ به خون تشن

آن را  ،«یبرتیل»ساکنان  یاز همان آغازِ اعتصاب غذا ،یآخوند میگماشتگان وزارت اطاّلعات رژ نگذاشتند.

 میاعتصاب غذا و مسئول مستق ةرا آمر و فرمان دهند یرجو میخواندند و مسعود و مر یو اجبار یشیفرما

 التیکه در زندان تشک« معصوم مردم یبچه ها»کنندگان را  بناگوار آن شمردند و اعتصا یامدهایپ

آن  سادریو خود را سخنگو و فر ختندیاشک تمساح ر شانیو برا ادکردندیگرفتارند،  «یبرتیل»در  نیمجاهد

پرچمداران پاکباز و  ،یرجو میخود را نثار مسعود و مر یمنیاهر ةنیشمردند و تا توانستند ک« پناهان یب»

 نیزم رانیا ییاهورا نیرجّالگانِ حاکم بر سرزم تیآدمخوار وال منیاهر و خطرِ مبارزه با رخوفسرفراز راه پ

 کردند.

 ییمعرکه  نیروز اعتصاب غذا(، چراغ چن نی، )هفتم۹۲وریشهر۱۶، روز «فارس»سپاه پاسداران،  یخبرگزار 

 «یبرتیدر کمپ ل یاجبار یاعتصاب غذا یبرا نیبه منافق یدستور رجو»با عنوان  یرا روشن کرد و در مطلب

ه همچنان ب نیمنافق یستیگروهک ترور ةسرکرد» ،«نیمجاهد یسوء استفاده از خون اعضا» رینظ یالطائالت

 یروش رجو ،یزیکشتار و خونر»، «خود اصرار دارد و قصددارد از خون افرادش استفاده کند یکشتار اعضا

 .رندیگ یم یآن را پ انیکند و همسُرا یم یرا سر هم بند« اهداف شبردیپ یبرا

خطاب به »را  «غایدر ست،یریو د»تازد و شعر  یم شیهمرکابان، به پ یةتازان تر از بق ییغمای لیاسماع 

 ،«نکینترلیا رانیا»مزدورنشان  تیکند که بالفاصله، در سا یش منتشر م«زرد ةچیدر»در  «یمسعود رجو

غذا، دست تمام  اعتصابنسبت به  ییسرا اوهیشعر، در  نیدر ا ییغمایشود.  ی، منعکس م۹۲مهرماه ۲۲در 



 یم یننگ و عار، از جمله، خطاب به مسعود رجو یب یبندد و با لودگ یرا از پشت م یمزدوران خامنه ا

غبارگرفته/ و  یاسکلتها انیپا یب ةنوازند/ در رژ یمرگ/ که سکوت را م اهیس یپورهایبرق ش: »...سدینو

/ تا گواه شانیعضالت/ نرمک نرمک اسکلتها ماقِاز اع دیآ یشوند/ و برم یکه اندک اندک ذوب م یزندگان

 «اقتدار تو گردند...

و  نیمنتقد یآوا« )»کانون آوا»مزدورنشان  تیدر سا ییغمایاز  یگرید ییهرزه دَرا زین ۹۲آبان ۲۵در روز  

 یعتمداریشر نیتر از پاسدار حس دهی( منتشرشد که او در آن، دهان در«نیجداشدگان سازمان مجاهد

اگر  ن،یامام حس» ،«دیددهانتان را ببن نیامام حس ةلطفاً دربار»»برآورد:  ادیفر یخطاب به مسعود رجو

 هفته کیهم که شده، اعالم  کیبه طور سمبل الش،یداد... حتماً خودش و ع یمرگبار م یدستور اعتصاب غذا

د کنن کتریو نزد کیبه مرگ نزد یا، هرا در رنج بدارند ... و افراد ر یکه عالم نیکردند، نه ا یاعتصاب غذا م

ر کارها چقدر دارند منفو نیو اصالً نفهمند که واقعاً با ا رندیبگرا جشن  گرید یروزیپ کیتا با دو سه جسد، 

 «.شوند... یم

به اجبار و ناخواسته و تحت فشار در زندانِ  نیچن نیکه ا« افراد» نیا ایآ دیپرس دیبا« قرن ةشیاند» نیاز ا 

ا کنند و دست و پ یرا اجرا م« مرگبارِ یدستور اعتصاب غذا» ر،یاراده و فرمان پذ یب یمثل برّه ها الت،یتشک

به چهار هزار مجاهد و مبارز ضدّ  بیقر»شوند، همان  یم «کتریو نزد کیبه مرگ نزد یه»و گوش بسته، 

ع مبارزه با استبداد و ارتجاربع قرن  کی یبلکه ط اب،یآنها نه در آس شیسر و ر»که  ستندین «هیفق تیوال

 یو توطئه ها غیدر معرض ت یکنون طیاست! و در شرا دشدهی! سپهیفق تیوال یاز جمهور یناش یِاسالم

 (.۱۳۸۵مهر ۱۱ ،ییغمای، «نه چندان کوتاه! یادداشتی)»؟ «قرار دارند هیفق تیجلّادان وال

 یخود فروخته دستور نینبود، افاضات ا یدستور ییاعتصاب غذا چیکه آن اعتصاب غذا و ه نستیا تیواقع 

 سیپار یاشرف نشانها یهایاعتصاب گریفرمود و مثالً، چند روز، همگام با د یقدم رنجه م یاست و اال هر کس

شورا و هواداران سازمان  یاز اعضا یاخراج شمار یةمماشاتگران حاکم در قض ة... در اعتراض به توطئ

کرد، آن  یشرکت م ن،یکارزار رنج آور، امّا غرورآفر نیمشابه، در ا یاهادر اعتصاب غذ ایبه گابن،  نیمجاهد

که  توان تصوّرکرد یباشد. چگونه م یتواند دستور ینم ییاعتصاب غذا چیقدر از مرحله پرت نبود که نداند ه

نظام  با دو« مرگ بر کف»پاکبازانه و  ییِارویزندان و شکنجه و رو ةسال تجرب ۵۰از  شیبا ب یمجاهد پاکباز

وادار شود که هشتاد و چند « به اجبار» ،یاتیمحمّد ح شتازیمانند مجاهد پ خ،یخونخوار و دَدمنش شاه و ش

ه داشت ییاندک تجربه  یواد نیکه در ا یبه آن داشته باشد. کس یآن که اعتقاد یروز اعتصاب غذاکند ب

است که فقط از دهانِ مرداب نشانِ سرسپردگان  ییها اوهیاز نوع  یشیفرما یداند که اعتصاب غذا یباشد م

با آن هم کامالً روشن است که از  ییبتراود و همنوا رونیتواند به ب یهمزادگانشان، م ای یسفّاک آخوند میرژ

 .ردیگ یسرچشمه م یچه آبشخور



و  ۱۳۶۶در آذر  سیمقاومت در پار یملّ یفرانسه به دفتر شورا سیپل ورشیمن که خود در اعتراض به  

 در یاعتراض یو هوادارانشان به گابن، و اعتصاب غذا نیشورا و مجاهد یاز اعضا یشمار دیو تبع یریدستگ

دفتر  یدر بُلوار رو به رو نیهواداران شورا و مجاهد ةروز ۳۷ یو لندن... در اعتصاب غذا سیگابن و پار

ندارم که  یدیشرکت داشتم، ترد سیپار «یینو» ةپناهندگان سازمان ملل در منطق یعال یایساریکم

انجامد، جز  یرا، که دو سه ماه به طول م ییو توانسوزتر از آن، اعتصاب غذا ،ییچند هفته  یاعتصاب غذاها

 برد. شیتوان به پ یپرداختِ نقد جان، نم یبرا ریدناپذیقاطع و ترد یبا آمادگ

اه ش»هه هفتم عمرش با کشف معجزات در د کبارهیبه  ییغمایباعث شده است که  ”خیمراحم ش”که  افسوس

گوش  ینواها نیکوچ کرده است و گوشش به چن ،ی، به کلّ«فدا و صداقت» یِنیمجاهد یِ از واد «خیو ش

 !ستیبدهکار ن یآزار

شده اند  دهیخر ای کنند،یدرجه مواضعشان را عوض م ۱۸۰باره  کیباال  نیدر سن ژهیکه بو یکسان ند،یگویم

هم تجربه کرده ام. هر چه نگاه  یگریرا من در مورد کسان د نیقرار گرفته اند، ا دیمورد شانتاژ و تهد ایو 

د، کن تیهدا” جهنم”را به سمت  ”چهخوک” نیا دیتواند با شانتاژ و تهد یم یدر خارج کشور چه کس کنم،یم

 و به چند یکجا، به چه کس ،یسوال کنم که روحت را ک یرجو یمثل آقا دیتنها با رسد،یبه ذهنم نم یزیچ

 ؟یفروخته ا

 «جان» ثِیحد

 واریداده بر د هیچوب خشکِ تک و

 بر سر باد/ یتو حاکم ،یتا پرّان» 

 (ی)نظام «یز باد سرگردان یچون پر گشت 

آغاز شد و آن  ۱۳۵۲( در تابستان«نیراه حس)» «ینینهضت حس»من )ع.م( با خواندن کتاب  یواقع یزندگ 

شد. من آن  میزندگ یبعد یهایکیبود، شبچراغ راه من در تار یکه در تک تکِ جمالت آن کتاب جار یجان

، وابسته به «عَلَم» تلطمخ رستانیدر دب میرا خالصه کردم و در مهرماه آن سال در سر کالسها« جان»کتابِ 

 شاگردانم خواندم. یمشهد، برا یدانشگاه فردوس

در چشمان به شوق آمده از  ینگاه چیو در ه یینوشته  چیه ،یسخن چی، تا به امروز، در ه۵۸ید۳۰از  

 ییذرّه  یبهارپرور نباشد، ب« جانِ» نیگرفته از ا هیکه سرشار و ما دمیند یمسعود رجو «یِعشق و سرمست»

در کالم و قلم من هست، از « جان»نشان از  ییکه، اگر ذرّه  نیا جهی. نتشیو فرسا یو پودگ ینشان از خشک

 نک،یو اشرف نشانها و ا نیو مجاهد یرجو میبخشِ نفَسِ حقّ مسعود و مر یو زندگ نینوش ةشمسرچ

 است که: "جان". از اثر آن ریاست و الغ یشورش یکانونها

 دلم، واشد و بشکافت دلم/ افتی "جان"تابش » 



 «ژنده شدم نیاطلس نوبافت دلم، دشمن ا 

و جوشان است که  انندهیو جبرشکن و رو اکنندهیو اح نیآفر اتیهماره خروشان و ح "جانِ " نیو هم 

در  یآزاد ةفتیزاد را از دل و جان مردم به پاخاسته و ساختارشکن و جانش ینیخم یِ نیو مرگ آفر یتباه

چون  وسته،یپ همرا، همجان و به  ییاهورا هنیم یمشتاقان آزاد ةخواهد شست و هم نیزم رانیسراسر ا

 ییبایسراسر شور و تپش و ز یشده و خارستان را به گلستان رانیو رانیمرگ، و ا یزوال و ب یپوالد آبداده، ب

 بدل خواهدکرد.

 *** 

مشهد، « بازار سرشور» ی، در انتها«امام حسن»ماه رمضان( در مسجد  ةمی)ن ۵۴مهر  لیدو سال بعد، در اوا 

نه منبر،  بون،یاز پشت تر یدادم. خامنه ا یارتجاعِ امروز، گوش م ةفیخل ،یخامنه ا یدعلیس یبه سخنران

کرد. با  یم ریو تفس خواند یکه در دستش بود، م یکاغذ یرا از رو« نهج البالغه» یاز خطبه ها یکی

نبرده  ادیاز  اتشیّگذرد، هنوز آن صحنه را، با تمام جزئ یاز چهل و پنج سال م شیب خیکه از آن تار یوجود

. کالمش، سراسر، افتمین« جان»حسّ و  یدارا ةکلم کی یآن، حتّ یا به انتهات یسخن خامنه ا یام. از ابتدا

در « منافقون» ةسور ۴ یةبود. کامالً همراستا با مضمون آ یتُه انیجان و دلمرده مانند چوبِ خشکِ م یب

 ییوگ یو گفتارشان را بشنو ندیبه شگفتت آرد و اگر سخن گو کرهاشانیپ شان،ینیچون ببب: »دیقرآن مج

 شانیآن که مردم به دورنگ می]از ب« پندارند شیرا بر ضدّ خو یی. هر نداوارندیداده به د هیتک یکه آنها چوبها

 (.۴۷۲ةصفح ،«دانیجاو»چاپ انتشارات  نده،یابوالقاسم پا ةترجم ،«دیقرآن مج[ )»ببرند یپ

در  یجار« و شورِ نیریش»دو رودِ  زِ یو تفکّر برانگ بایز اریبس لیکه موالنا آن دو را در تمث یانیهمان دو جر 

 کند: یم فیتوص یجوامع انسان

 و آب شور/ نیریآب ش نیرگ رگ است ا» 

 («زیرود تا نَفخِ صور)=روز رستاخ یم قیدر خال 

به  ،«ثهیخب ةشجر»و  «بهیّط ةشَجَر»و مرگ آور را در نماد  نیآفر اتیمتضادِّ ح انیدو جر نیا زیقرآن ن 

ت که ( اسبهیّ)=شَجَرة ط کی(، چون نهال نبهیّ)=کَلِمة طَ کیسخن ن»کرده است:  فیگونه، توص نیرتریدلپذ

دهد... سخن بد )=شَجَرة  یم راستوار است و شاخش در آسمان، و هر زمان به اِذن پروردگارش ثم خشیب

، قرآن ۲۶ تا ۲۴ یةآ ،«میابراه» ة)سور «ستیکنده شده، آن را قرار ن نیاست بد که از زم ی( چون نهالثهیخَب

 (.۲۱۳ص نده،یابوالقاسم پا ةترجم د،یمج

 «عاشقان ةحلق»در  

 ریدستگ یمشهد، توسّط دو ساواک« عَلَم» رستانیدر دب میاز کالسها یکیامتحانِ  ة، از سرِ جلس۵۴در اسفند  

و اقامت  ییخراسان برده شدم و بعد از حدود دو ماه بازجو ۷۷و به بازداشتگاه موقّت ساواک مشهد در لشکر 



 لی، سپس در اوا۵و ابتدا به بند  شدمسال زندان محکوم ۵شاه به  دادگاهیروزن، در ب یتنگ و ب یدر سلول

 آباد مشهد منتقل شدم. لیزندان وک یاسیس انیزندان کیبه بندِ  ۵۵ رماهیت

ازات جم دیقانون تشد بیو هفت ماه از تصو «زیحزب رستاخ» سیسال از تأس کیمن،  یریبه هنگام دستگ 

ندان ز یاسیکه به بندِ س ی. موقعافتی یساواک روز به روز شدّت م یهایریگذشته بود و دستگ ۵۴وریدر شهر

عمّامه،  یآخوند عمّامه دار و ب ندو ... با چ ییو توده  یینفر، از مجاهد و فدا ۱۲۰آباد وارد شدم، حدود  لیوک

 دیسع ان،یروزیف یمهد ،یمحمود احمد ،یشمجیابر یمهد یمیقد نیبودند. از مجاهد یبند زندان نیدر ا

 یاکهیشکراهلل پاک نژاد و از چر ن،یاز گروه فلسط ؛ییو بعدها محمود عطا یفاتح، عباس محسن زاده کاشان

 و... یباباخان یو مرتض یشَلتوک ضاو... از حزب توده: ر ییغَبرا یهاد ییفدا

 یو... را از زندان مشهد برده بودند ول یهلل الجوردو اسدا یاهلل عسکراوالد بیاز ورود من به بند، حب شیپ 

جواد  ،یجالل فینژاد، حسن ظر یهاشم میآخوند عبدالکر ،یهمفکران آنها مانند آخوند عباس واعظ طبس

 ةپس از ضرب یهوابودند و در حال و  یاسیو... در بند س یمحمّد رضو ،یآخوند مرو ،یمنصور

 .دندیورز یم یچپ، به شدّت دشمن یو طرفداران گروهها نی، با مجاهد«چپ نما یستهایاپورتون»

ه وَ گرو»به نام  یبودند در تشکّل نیتازه وارد به زندان، جوانان پرشور هوادار سازمان مجاهد انیزندان شتریب 

سخت و مستحکمِ  یوندیارتباط، در زندان به پ نیبودند و ا رشدهیدستگ ۵۴دوّم سال  ةمی، که در ن«العصر

 لیتبد یپرشور و تحرّک انقالب یطیبه مح راو زندان  افتیارتقا  نیبا سازمان مجاهد کیدئولوژیو ا یالتیتشک

 بود. رشدهیگروه دستگ نیدر ارتباط با ا زین ییغمای لیکرد. اسماع

و  شهیبا اند ج،یبودم، به تدر یآباد زندان لیزندان وک یاسیس «کیبند »که در  یمیمن در مدت دو سال و ن 

شد و ذهن و جان  اتریروز به روز استوارتر و پو ییآشنا نیآن آشنا شدم و ا یو اعضا نیعمل سازمان مجاهد

گذشته، همچنان تناور و پابرجا  انکه از آن زم یچهل و چهار سال یدر ط یفتگیش نیخودکرد و ا ةفتیمرا ش

 است. یباق

سازمان  ةفتی، به جز چند تن، همه را جانش«والعصر»در گروه  نیهواداران پرشور سازمان مجاهد انیدر م 

در راه  ریدست و پاگ یدل و جان خود از راهبندها راستنیو پ نیشناخت هرچه فراتر مجاهد ةو تشن افتمی

 دیحم ریمانند مجاهد کب زیآنان ن ییبخش آن سازمان. گو ییرها ینقد جان در راه آرمانها یو فدا یپاکباز

از آن پاکبازان بعدها در  یاریدل باخته بودند. بس شیو به آرمان واال افتهیخود را  «یکنعان ماه» انیاسد

 رانیا یباک، از آرمان آزاد یو ب ریاو، دل یبا پاسداران هار و وحش یارویدر رزم رو ایجلّاد  ینیخم یزندانها

اندازشد. مانند  نیشان، جاودانه، طن یسرنهادند و گلبانگ آزاد یآزاد نانِدفاع کردند و بر آستان جا نیزم

رزاده، باق یعل ،یاله دریح ز،یشاند یصبور یکامالن، عل ی، هاد«(اختر شبانه» ةتران ةندیعباس رستگار )سرا

 یعل ،هباقرزاد یعل ،یخوراشاد یعل ،یاُرگنج نیحس ،یرصادقیطه م ،یصابون یعل ق،یصدّ دیبرادران، حم یتق

 و... یمحمود قِزّ ،یاله دریزاده، ح لیاسماع



و  شهیدلسوزانه و اند یو محبتها هایبزرگوار ادی چگاهیاز شمار آن جاودانگان بود که ه زیشکراهلل پاک نژاد ن 

 ادیرا از  نیبه مجاهد قشیحال عالقه عم نیو در ع سمیو عشقش به آرمان مارکس نیکالم پربار و دلنش

 نبرده ام.

« گروه والعصر»که در ارتباط با  ،یقو ییحافظه  یشکار و دارابود شاعر، ورز یجوان ییغمای لیاسماع 

آن جوانان  ییدایآن شور و ش چگاهیکه با او همبند بودم، ه یبود، امّا، در مدّت حدود دو سال رشدهیدستگ

راه آرمان، در نگاه و کالم او  رنثار جان د یبودند و آماده برا دهیخود رس «یماه کنعان»را که به  یپرشور

 .ادندارمیدارم، از او به  ادیاز آن گونه که از آن جان بر کفان پاکباز به  یریدلپذ ةو خاطر مدیند

 *** 

 دیو تجد ی. بعد از احوالپرسدمیرا در مشهد د ییغمای لیروز اسماع کیاز زندان،  یبعد از آزاد یچند 

و  دمیرا د یزیبودم که قاسم مِهر یکار داکردنیاز زندان دنبال پ یاز زندان، گفت: من بعد از آزاد یخاطرات

 تماو به کار با سازمان پرداخ قیمسأله را به او گفتم، با تشو نیا یوقت

در  ا،یگو ،ینیجلّادان خم یشکنجه ها ریشکرانه، در ز ایّو همسرش ثر یزیپاکباز قاسم مِهر نیمجاهد 

توار، تزلزل و اس یشده بود، ب لین تبدبه زندا« ابوذر»عَلَم، که با نام  رستانیهمان دب« استخرِ»شکنجه گاه 

 .وستندیپ رانیا یراه آزاد یکردند و به جاودانه فروغها یداریپا

قرار  س،ی، در شمال پار«گر دو نورد»قطار  ستگاهیدر ا ییغمای لیبا اسماع دارید نیاوّل یبرا ۶۳در سال  

بروم  یکوله پشت کیبا «[ اِدگار آلِن پو»خواهم ]مثل  یگفتگو، گفت م یو اندک ی. پس از احوالپرسمیگذاشت

، ۶۴در بهار  نیمجاهد کیدئولوژیانقالب ا دردورشوم. امّا نرفت و ماندگارشد.  سیو قال پار لیو از ق قایبه آفر

نام  نیبه هم یرا سرود و در کتاب «میدر امتداد نام مر»به شور آمده بود و شعر بلند  ییغمای لیاسماع

 میمسعود و مر شیدر ستا خ،یدفاع از شاه و ش ةبه گرمخان دنیاز خز شیتا پ زی. از آن پس نمنتشرکرد

هم  یسرود و مجموعه شعر اریبس یآن، شعرها و ترانه ها و سرودها آرمانو راه و  نیو سازمان مجاهد یرجو

 منتشرکرد. «بخشیارتش آزاد شیدر ستا»با عنوان 

  

 ییغمای «یسیدگرد»بلوغِ  

 «یبرتیل»رزمندگان پاکباز زندان  یآغاز شده بود، در اعتصاب غذا شیکه از سالها پ ،ییغمای «یسیدگرد» 

 ست،یریو د» ةاش نشاند. او در همان لجن وار یواقع یو او را، کامالً، در جا دیاوج و بلوغ خود رس ةبه نقط

 ةپرده برداشت و بر کارنامخلق،  ضدبه جبهه  وستنی، از عبور کامل از جبهه خلق و پ۹۲مهر ۲۲در  «غایدر

کرد:  ییاز نهانِ خودش رو نما ،یو به روشن دیهمنوا بود، خط بُطالن کش نیکه با مجاهد یتمام دوران



دانستم/ که  ی/ و نمیدان یم کیو ن یدان ی/ و با مردگان، زنده/ و م ی/ با زندگان، مرده اغایدر ست،یرید»...

 «.سرود دتیسرودمت بدانسان که با ریسرود/ و د دتینبا کهسرودمت به شتاب/ آن چنان  اریبس

در اثر  یطوالن ریکه در آن مس یو حسّ و شور و شعور ییگرما و روشنا ة، از هم«انتخاب» نیبا ا ییغمای 

 یاش جار یو عمل یذهن یها هیجانش شده بود و در تمام آثار و دستما بی، نص«عاشقان ةحلق»به  یکینزد

 :شد یخال کباره،یبود، به 

 /یریعاشقان کران گ نیا ةاگر ز حلق» 

 یریفسردگان گ یو خو ردیدلت بم 

 /یشو رهیچو ابرِ ت ،یگر آفتابِ جهان 

 (ی)مولو «یریمذهبِ خَزان گ ،یو گر بهار نُو 

د مسعو فیبه آخوندها، در توص وستنیپ یو چندساله اش برا یس رکردیجبران د یاز آن پس، برا ،ییغمای 

دانست و  ینیخم یساز کشتارها نهی، سنگ تمام گذاشت و او را زم«]ش[ سرود دیبدان سان که با» ،یرجو

نوشت و مشمول  یرجو دمسعو یدراز، به پا انیسال نیا یرا، در ط یو خامنه ا ینیخم یتهایجنا ةگناه هم

 حافظ شد که: نینفر

 /دیند "بیع"که به جز  "نیزاهد خودب"آن  اربی» 

 «ادراک انداز ةنییدر آ شیدود آه 

 نیکه در کنار سازمان مجاهد ینسپرد امّا تا زمان نیدل به آرمان مجاهد دوار،یحم چگاه،یه ییغمایهر چند  

سازمان قرارداشت،  «ةمدار جاذب»گرفت و در  ینور م نیکانون تپنده و شورآفر نیا یدیخورش یاز گرما

 شهیرا پ نیبا مجاهد ینکامکه دشم یا از زمانکرد. امّ یهمان احساس را در مقاالت و اشعارش منعکس م

 یدر او اثر کرد و پس از دور «نیکمال همنش»بود که سالها با گل نشست و  یگل ،یسعد انیکرد، به ب

شد، همان که « حرف یمشت»رنگ و بو و  یبرگشت و کالمش مانند گل، ب شیبه اصل خو« گل»از  ینیگز

رفقا/ پس از چهل سال/ چهار هزار  دینگوش ک»[ گفته بود: ]اشرف «کیچهار هزار چر» ةخود او دربار

کرم شبتاب؟/  ایسَمندر؟/  ایدانم/ ققنوسند؟/  ی/ و نممیگو یچهل هزار خنجر.../ نم ةاند/ در محاصر کیچر

دانم رفقا! / اگر  یرا م نیدانم/ امّا، ا یکنند/ امّا، م ینقطه را روشن م کیشبِ سفت شده/ تنها  نیکه در ا

 (۱۳۸۵مهر۱۷، «زرد چهیدر« )»حرف... ی/ و مشتمیمان یمخاموش شوند.../ تنها ما 

 به دستم یاز دست محبوب دی/ رسیدر حمّام روز یخوشبو یگل» 

 تو مستـــــــم زیدالو ی/ که از بویـریعَب ای یبدو گفتـم که مُشک 



 با گل نشستم یمدّت ــکنــــیبودم/ ول ـــزیناچ یبــــــــــگفتا من گل 

 در من اثر کرد/ نیکــمال همنشــ 

 (ی)سعد« و گرنه، من همان خاکم که هستم 

 ریشده است، مانند آن ش یکه در کارگاه اطالعات آخوندها طراح ،«یسیدگرد» نیپس از ا ییغمایداستان  

 دنیاز هم در یخشم و غضبش برا ،یمولو یمثنو «رانیو نخج ریش»شد که در داستان  یظالمِ خرگوشخوار

در بغل، در آب زالل  یوشخود را با خرگ ةچهر یو تار کرده بود که وقت رهیادراکش را ت ةنییچنان آ ب،یرق

و آه مظلومان و دادخواهان،  «دیجه»در چاه  دنشیاز هم در یپنداشت و برا شیخود را دشمن خو د،یچاه د

 رجهیخود با ش یو شرافت انسان یاسیاست که به عمر س ییاغمیداستان  نیچراغ عمرش را خاموش کرد. ا

 رساند انیرفتن در قعر چاه فاضالب آخوندها به پا

 (:یظالمِ مظلوم کش )دفتر اوّل مثنو ریداستان ش انیدر پا یمولو یریگ چهینت 

 در کسان/ ینیکه ب یبسا ظلم یا»... 

 فالن! یا شان،یتو باشد در ا یخو 

 تو/ یِّ( هستافتهیانعکاس  ده،یتافته )=تاب شانیاندر 

 تو یّاز نفاق و ظلم و بدمست 

 /یزن یو آن زخم )=ضربه( بر خود م ،ییآن تو 

 یتن یبر خود، آن دَم، تارِ لعنت م 

 /انیع ینیب یخود آن بد را نم در

 خود را، به جان یورنه دشمن بوده ا 

 ساده مرد! / یا یکن یبر خود م حمله

 که بر خود حمله کرد یریهمچو آن ش 

 /یخود اندر رس یچون به قعر خو 

 یکز تو بود آن ناکس یپس بدان 

 ( که بود/دیدر ته چاه فهم ری)=ش داشدیرا در قَعر، پ ریش

 نمود ینقش او، آن، کِش )=که او را(، دگر کس م 



 /گرندیهمد ةنییآ مؤمنان

 آورند مبر،یاز پ ،یخبر، م نیا 

 کبود/ ةشیش یچشمت داشت شیپ

 نمود یزان سبب، عالم کبودت م 

 /شیدان ز خو یکبود نیا ینه کور گر

 ...«شیرا بدگو، مگو کس را تو ب شیخو 

 تکارانیجنا ةدر حلق 

 /یریکران گ "عاشقان" نیا ةاگر ز حلق» 

 «یریفسردگان گ یو خو ردیدلت بم 

فّاک س ةفیخل یِاسیپاسداران س و شاه، به گوش خیش ةفتیشاعر جانش «یسیدگرد»که خبر  یاز همان زمان 

 و زودشکار، به استقبالش شتافتند. ذیلذ ةطعم نیا دنِیبلع یالشه خوارانِ منتظر برا د،یارتجاع رس

 :۱۳۹۲ید۲۶،ییغمای لیبه برادرش اسماع «زدی! مرکز "انجمن نجات"»مسئول  ،ییغمایابوالقاسم  ةـ نام 

 ،ییغمای لیاسماع یبهتر از جانم آقا برادر»

 به من رساند باد/ به مژده جان گران را به باد خواهم داد ییتو بو یز کو اگر

 یتیتسل"و  "یدتیعق" مارانیب نیتحت عناو "زرد ةچیدر" تی... در چند روز گذشته دو نوشته از شما در سا 

بار هم خواندم ـ موجب مسرّت من شد که نسبت به  نیخواندم ـ و چند "کیتبر ایو  دهیفا یو ب یتکرار

از  که یینامه  نیآخر شی... در چند سال پمیا دهیرس یواحد و مشترک ةبه نقط باًیتقر شیسال پ نیچند

 ...دیخوشحال نبود ادیکنم، ز یم یهمکار "انجمن نجات"که من با  نیاز ا د،یبه دستم رس تیشما در سا

ر که د یشما نسبت به زمان دیکه عقا داستیپ نیشما چن ینامه ها یاز جانم! از متن و محتوا زتریبرادر عز 

را  نیرهبران و سردمداران سازمان مجاهد ریدو سال اخ یکیکم کم کمرنگ تر شده و در  د،یاشرف بود

 نیموافقم. برادرجان ا ا. من هم با شمدینام یشده اند، م یزوفرنیکه دچار اسک یو همچون کسان انیجان

و طرفدار ندارد و همانطور که شما در  دینفر هم مر کی نی... که سازمان مجاهدمیگو یمطلب را، برادرانه، م

در  یزیدروغ چ یو وعده ها یرمنطقیغ یاز حرفها ریسال است که غ یمدت س د،ینامه تان نوشته ا

وضع  ...میدار یخوب ی... برادرجان به نسبه ما در کشورمان زندگندیخود نگفته و ندارند که بگو یبلندگوها

 تیّو ماه تیّشده است... چون واقع د،یکه شما در وطن بوده ا ییبهتر از گذشته ها یلیمردم خ یعموم

در  نیسردمداران مجاهد یصراحتاً عرض کنم اگر ان شاءاهلل روز دیشما آشکارترشده با یبرا نیمجاهد



در و و فوت پ ییغمای ریدر رابطه با فوت برادرمان ام یمن هم دادخواست ،محاکمه شوند رانیدادگاه عدل ا

دِق مرگ  جادکرده،یآنها ا یبرا یسازمان جهنّم نیکه ا ییها یمادرمان که ... به خاطر دغدغه ها و ناراحت

 «دانم... یم یسازمان جهنّم نیمتوجه سردمداران ا ماًیمرگ آنها را مستق تیّشده اند ]دارم[ و من مسئول

 *** 

 «رانِیپژواک ا»و بانو(، «! بنده طانیش)» «نگینترلیا رانیا»مزدور نشان مانند  یتهایدرنگ سا یاستقبال ب 

 یبوقها گریو د ،«ی. وی. تهنیم»مانند  یمجاز یونهایزیو تلو یمصداق رجیو تشنه به خون، ا یمزدور نفوذ

و  یرجو میمسعود و مر هیعل ییغمای یهاییاز هرزه درا رانسوز،یمردمکش و ا میرژ یخارج کشور یغاتیتبل

 رنگیننگ و ن ةآلود زان،یو شاه، تا چه م خیدرگاه ش ةفتیدلش نیدارد که ا نیاز ا نشان ن،یسازمان مجاهد

 آنها شده است.

 *** 

نبودن  یکاف ة، در بار۹۹بهشتیارد ۲۸ارتجاع،  ةفیخل« اطاّلعات سپاهِ»وابسته به  ،«افتهیره» تیـ سا 

در کف جامعه  یکه جوانان شورش یدر مقابله با خطرات ،یدولت روحان« اطالعات ریوز»جلّاد،  یعلو یتالشها

جان برکف نظام با همّت و  یروهایهرچند ن: »... سدینو یانداخته اند، م یبه جان نظام پابه گور خامنه ا

 ةکه مجموع نیا ست؟یکاف نیا ایگذارند، امّا آ یم هیتالش به مقابله با ... سرانگشتان نفاق، از جان خود ما

 ،یمانند سلطان نیمنافق نیتوّاب یخود برخ یشبانه روز یبا کارها محترم اطاّلعات( ری)وز یعلو یآقا

ا به ر نیتوّاب ،یمال نیکالن و البته تأم یگذار یاستخدام کرده و با انرژ راو...  ی... مصداق ییغمایخدابنده... 

 است؟ یکاف ایامّا، آ ست،یعال اریکشاند، بس یم نیبا خودِ منافق ییارویرو

ا را به صد یالتقاط ةشیخطرِ اند یزنگها ،یخودِ مقام معظّم رهبر ت،یبه همان علّت که در نها ستین یـ کاف 

 درآوردند؛

 یزمایکه چطور جوانان در ابعاد هزار هزار در تور شوم کار مینیب یچون در کف جامعه م ست،ین یکاف 

 یسالح و بمب م یایخولیبا مال بگریتخر کیبه  لیدرسخوان تبد یدانشجو کیگرفتار شده، از  یرجو

 «.شوند...

 «رسد یم یباغ بَر نیهردم از ا» 

 د،یکامالً نوپد ییطاهرزاده را، به گونه  درضایدکتر حم ،ییتازه در صنعت هرزه درا ییهنرنما کیدر  ییغمای 

 رانیح ارتجاع را مات و ةفیدستگاه خل یقَمه کشها نیکه لُمپن تر دیبه صُلّابه کش کیآن چنان رک یبا کلمات

مزدور تشنه به خون  تیدر سا «یور... استاد ابودلقک تنبک تبار تنبشیچهار مِضراب در ستا»کرد: 

 (.۲۰۲۰دسامبر۱۶) یمصداق رجیا ن،یمجاهد



 نیپسند و لجنواره، چن تیوال« چهار مضرابِ» نیدر ا ده،یخز «خیشاه و ش» ةموجود تازه به گرمخان نیا 

د و در رَذائل خو ستیریماند/ چون شنوندگان تو/ د ینم یباق یزیتار تو چ یاز صدا»... کند:  یم یگندافشان

! ی! انقالبریپرشکوه! کب یفضوالت اند؛م یم یزائل شده اند/ از تو تنها فضوالت تو باق ییفضائل وجود چون تو

 ! ...«یدیتوح

لجّارگان حاکم  «تِیوال»در « سودازده» نیسخن گفتن نشان از همرنگ شدن و حل شدن کامل ا نیچن نیا 

 است. رانیا ییاهورا هنیبر م

 *** 

نامدار و سختکوش و دردآشنا. او برخاسته از خانواده  خته،یاست فره یطاهرزاده، هنرمند درضایدکتر حم 

 ،یمتعهّد، مردم یاستاد منوچهر طاهرزاده هنرمند ادیهنرمند. برادر از کف رفته اش زنده  اریاست بس یی

 شیو هنر یانسان یهابهتر از من با او و ارزش ،ییغمای« وفا یب» لیرز بود که اسماعواال، ارزشمند و مبا

 درضایطاهرزاده، پدر هنرمند حم داهللیاستاد  اد،یما، جاودانه  ةبا عارف بزرگ زمان زین کیآشناست. او از نزد

با  یگیبه فرانسه مدتها در همسا شانیاز سفرها یکیو مادر مهربان و داغدارش حَشر و نشر داشت. آنها در 

ه به اشرف به فرانس وستنیپ یکه در آن زمان از سوئد برا ل،یخلف اسماع دبودند و نسبت به فرزن لیاسماع

 روا داشتند. ییپدرانه و مادرانه  یآمده بود، چه محبتها و رفتار انسان

شد و  یمعرّف رانیند ممتاز ابه عنوان هنرم یقیکنکور موس نیتردر بزرگ ۱۳۵۶که در سال  درضایحم 

راه و  ةفتیو دلش شیاند کیپاکباز و ن ش،یدرو یانسان د،یگرد ضیتفو یبه و یافتخار هنر پلمید نیباالتر

 یبرادر دیمبارز در تبع واز هموطنان آزاده  یاریمن و بس یاست. او برا یرجو میمسعود و مر نییرسم و آ

کند. او در دوران کار مشترک  یخود را نثار م یچشمداشت چیه یکه ب یمیدلسوز، مسئول و صم اریاست بس

. او به درخواست سازمان و به دینورز غینسبت به او در یناسپاس از هر کمک و محبت ةشاعر خودفروخت نیبا ا

کار به  نیهمخانه شده بود. ا لیجابرزاده )برادر قاسم( با اسماع یشادروان محمدعل قیطور خاص مجاهد صد

ود، ب دهیبر یکه به تازگ ل،یبه اسماع یدگیرس یبرا یرجو میخانم مر یتوجّهات انسان یةساسفارش و در 

 یبه کار مال ییمختلف اروپا یشهرها در روستاها و یمتماد یدر آن روزگاران ماهها درضایصورت گرفت. حم

. دیورز یامور سازمان و مقاومت اهتمام م شبردیبه دنبال پ کایاروپا و آمر یپارلمانهادر  ایو  یاجتماع

 یروز و شب م شیدل خو یبود و برا دهیسالمت خز وانینرم و در ا ودنج، گرم  ییامّا در گوشه  لیاسماع

 .دیگذران

 *** 

از لندن به  یقیموس ةبرنام کی یاجرا یرا که برا درضایبار حم نیاوّل یکه برا ۱۳۶۴در زمستان سال  

 ادیو گفتگو را از  داریبود که هرگز آن د یدر نگاه و کالمش شور و شوق و محبّت دم،یدآمده بود،  سیپار

رّه بود، ذ دآمدهیپد انمانیکه م یی انهبرادر قیعم وندیو پ یآن دوست چگاهینبرده ام. از آن زمان تا به امروز، ه



 یاو در عرصه ها و کارزارها یهایو سختکوش هایگذار هیو ما هاینگرفت. من بارها شاهد پاکباز یکاست یی

قط بودم که ف نیبه سازمان مجاهد یرسان یاریامور  ریساو  یمال ،یغیتبل ،یو فرهنگ یهنر ،یاسیمختلفِ س

 کنم: یبه دو مورد آن اشاره م

از تالشش در امر فراهم آوردن  ییصحنه  ،یگریو د «دانیفروغ جاو» ریکب اتیّاز عمل ییخاطره  ،یکی 

 .رانیاهداف مقاومت ا یراستا در یمال یکمکها

 «دانیفروغ جاو»از  ییخاطره  

خواهران و برادران مجاهدم  گریبا د «دانیفروغ جاو» اتیّاز عمل شیبودم که چند روز پ یمن جزء داوطلبان 

بود.  یخیسفر تار نیدر شمار همراهان ا زیکه استاد طاهرزاده ن میدر عراق رفت« اشرف»از فرانسه به شهر 

 .شدم یسازمانده یشمچیابر نیفرمانده پاکباز مجاهد حس پیمن در آنجا در ت

 نی. در بیو تحقّق آرمان آزاد رانیآغاز شد با عزم فتح ا «دانیفروغ جاو» ریکب اتیّ، عمل۶۷روز سوّم مرداد  

که  دمیمجاهد شن ویرا از راد ییغمای لیاسماع یصدا «ویرِ»داخل  وِ یاسالم آباد از راد یهایکیراه در نزد

شرکت  اتیّعمل نیآن که خودش در ا یب...« میما آمد»کرد با عنوان  یبلند دکلمه م ییرا با صدا یشعر

 کرده باشد!

و هوادارانشان از اقصا نقاط جهان شرکت  نیصدها نفر از مجاهد ن،یشکوهمند و افتخارآفر اتیّعمل نیدر ا 

و هوادارانشان در فرانسه،  نیاز مجاهد یبرد، با شمار یکه ما را به عراق م ییمایکرده بودند. در همان هواپ

به جاودانه  یارویپاکبازان در رزم رو ازمقاومت، که چندتن  یملّ یشورا ةرخانیهمسفر بودم، از جمله از دب

 و ،یزیخائ یبیحب نیپاکباز محمدحس شمندیو اند خنگاری. از آن شمارند: تاروستندیپ یآزاد یفروغها

از انجمن هواداران سازمان و  یقادر روسیزاده، فروغ افصح و برادر مجاهد س میکر بهیخواهران مجاهد ط

فروغ  ریکب اتیروز عمل نینشان مقاومت. بعد از ظهر چهارشنبه، سوّمنام  یباز هواداران پاکباز  گرید یاریبس

 یفرمیبا اون دم،یطاهرزاده را د درضایما بود، برادرم حم پیحسن آباد، که محل استقرار ت ةدر گردن دانیجاو

نبرد با  ةادامامّا مصمّم و پابرجا بر  ،یآزاد یدردآلود از شهادت پاکبازان جانفدا ییآغشته به خون و چهره 

 .ییاهورا هنیحاکم بر م یو رجّاله ها نیاطیش

در دست، مشغول  یکه دفتر و قلم دمیرا هم د یزیخائ یبیحب نیپاکباز، محمد حس ةسندیهمان روز نو 

 سیمهندس رام دیکه به همراه مجاهد شه میدیرا هم د انیاسد دیحم ریگفتگو با رزمندگان بود. مجاهد کب

 ما آمدند. یکه به اسارت درآمده بود، به سو م،یاز نفرات رژ یکی زیروشن و ن

 زیو ن یمازندران میابراه یبرادر گرانقدر آقا ،یاستاد جالل گنجه ا نه،یریفداکار د ارانی گرید یدر آن سو 

آوردگاه و  نیدر ا ،یابوذر ورداسب دیمجاهدشه شمندیو اند خنگاریکاظم باقرزاده و تار دیمجاهد پاکباز شه

 .دندیجنگ یشجاعانه م ،یملّ ریحماسه کب



 ،یآزاد فتهیرفت، جان ش یکه به سمت اسالم آباد م یغروب آن روز در قسمت چپ گردنه در آغاز راه 

رد، با ب یرا به پشت جبهه م هایکه زخم یکه در کنار آمبوالنس دمیرا د« اِزبر یآن» یپرستار پاکباز فرانسو

 کند. تقلبه پشت جبهه من عتریرا هرچه سر هایکرد که زخم یتالش م ییچه شور و عجله 

، «اقبال نایسم»از اوگاندا و  ینیچ« سوفان چان مان برهان»و  یفرانسو« اِزبِر یآن»خواهران پاکباز و دالور،  

در  یتماع/ اجیکار مال یاصل انگذارانیو بن نیلندن و از مبتکر میاالصلِ مق یپاکستان ةبرجست ةدانش آموخت

به  نیبزرگ افتخارآفر کاریپ نیدر ا دند،بو نیسازمان مجاهد ةمقاومت، که هر سه از هواداران پاکباخت

 و جاودانه شدند. وستندیپ نیزم رانیا یآزاد یفروغها جاودانه

 مقاومت یبرا یمال یاز کارها ییخاطره  

در  چگاهیکه ه یزیطلبد، چ یم یو خودشکن یو فدا و پاکباز ییمقاومت درد آشنا یبرا یمال یگردآور

خواهر بزرگوار، مجاهد  کباریکارزار مقدس شرکت نکرد. تنها  نیدر ا چگاهیخاطر ه نینبود و به هم ییغمای

که چگونه هواداران پاکباز  ینیبب کیو از نزد یخوبست برو لیبه او گفته بود که اسماع یزهرا رجب دیشه

خاطر  نی. به همگذارند¬یم هیجنگند و از جان ما یمقاومت م یاستقالل مال یسازمان در سرما و گرما برا

 هم نکرد. یکار مال چیرفت والبته ه سیاربه پ نیروز همراه چند نفرِ از هواداران مجاهد کی

و از جان برآمده نسبت  قیعم یو عشق زهیمقاومت، الزمه اش داشتن انگ یبرا یمال یکمکها یکار گردآور 

معاشِ  تیاست که مزدوران وال ریاس رانسوزیا منانیو مردمِ در چنگال اهر نیسازمان مجاهد ،یبه آرمان آزاد

 هم بکنند. ظاهرتوانند به آن ت ینم یحت ن،یزم رانیمردم و ا یتفاوت نسبت به نابود یب

*** 

حاج  زدانیمهندس  اد،یبا جاودانه  ش،یسال پ ستیحدود ب ،یسرد زمستان یاز روزها یکیدر بعد از ظهر  

ر . دکتمیشد یمال یکمکها یگردآور یبرا خیعازم رفتن به زور لیطاهرزاده با اتوموب درضایحمزه و دکتر حم

پرداخت البته با  یو جانفرسا م ختکار س نیو... به ا کایو آمر ییاروپا یدراز، در کشورها انیده سالطاهرزا

. مقاومت یمل یو شورا رانیخلق ا نیبه سازمان مجاهد یرسان یاری یباال برا یی زهیو انگ یذوق و شوق قلب

س ب یکار مقدّس ول نیسخت ا طیمقهور شرا چگاهیهاست.  دهیو سرد و گرم چش دهیورز اریکار بس نیاو در ا

 شود. ینم نیسخت و سنگ

 ادیخوب به »حاج حمزه، شرح داد:  زدانی ،یآزاد ةفتیسفر را دکتر طاهرزاده بر مزار جان ش نیداستان ا 

در  یمال یفراهم آوردن کمکها یبرا شانیبه اتّفاق ا ییروزها نیدر چن ش،یسال پ ستیدارم، درست ب

سرد و منجمد بود و برف هم به شدّت  اری. هوا بسمیبود یمشغول کار مال خیزور ةاچیاطراف در یدهکده ها

 یبیشاد و مقاوم عج یةبا روح د،یلرزیکه از سرما م یدر حال اچهیمشرف بر در ریمس ی. او در باالدیباریم

 نیچننیمقاومتمان ا میمقاومت است که جنبش عظ نیا یما اعضا ةشرف و مباهات هم یةواقعاً ما گفتیم



و دست  میکن¬یمقاومت کار م یازهایکمک به ن یو ما شهر به شهر و ده به ده برا ستادهیخودش ا یپا یرو

ساله شدم و  ۶۰من امروز  یدانیو رو به من کرد و گفت م ستادی. بعد امیکنیدراز نم یدولت چیه یبه سو

خودم  یبرا ورزدیکار سخت مبادرت م نیوزان به اس یسرما نیبا سنّ و سال من در ا یکه مرد نیتصوّر ا

 یب ستودم،یو او را م کردمیم یکه در دلم احساس وجد و سرفراز ی! من در حالتاس زانندهیشخصاً انگ

بارزه استمرار م یبرا دیو ام زهیمقاومت و منبع و منشأ انگ نیو افتخارات ا ناتیّدرنگ گفتم که شما قطعاً از ب

چه آن زیو ن جاهدمانخواهران و برادران م ةدر قبال رنج و مبارز گفتیم اریاو با تواضع بس ی. ولدیمان هست

یم یو با فروتن ستین یزیکه مطلقاً چ نیا خرند،یو م دهیبه جان خر مانیاسیس انیو زندان دانیکه شه

 زدانی)از سخنان دکتر طاهرزاده در سوگ مبارز نستوه مهندس  «مییما د،یآن ذرّه که در حساب نا» فرمود

 (.۱۲۴ص ،۹۹حاج حمزه، آبان  زدانیخاطرات مهندس »حاج حمزه ـ 

 کالم آخر 

 که روحش یخواندم. داستان کس ی، را م"گوته" ةزند شهی، اثر هم"فاوست"چند شب قبل داشتم : »ییغمای 

 یبکشد. دارم فکر م رونیتوانست خود را از ظلمات ب تینها در یفروخت ول طانیبه ش یکامران یرا در اِزا

شما ]خطاب به  ایاست! امّا آ نیاستبداد خون کیدر  طانیش یحاکم، تجسّم مادّ انِیملّا میکنم که، رژ

 ةسیو با مقا دیرا بخوان "فاوست"بار هم که شده  کیکه  دیوادادگان درگاه ارتجاع حاکم[ فرصت آن را دار

)چهار هزار  «د؟یفرو رفته ا یکه در چه ظلمات دیاحساس کن ران،یحاکم بر ا نیاطیش فاوست و طانیش

 (.۸۵مهر ۱۷زرد،  چهیدر ،«کیچر

 سهیمقا «رانیحاکم بر ا نیاطیش»آن را با  طانیرا خوانده و ش« فائوست»که  خیشاه و ش ةفتیدلش نیاز ا 

 که: دیپرس دیکرده، با

شهامت را خواهد داشت که  نیا چگاهیه ای؟ و آ«فرو رفته یظلمات»برده است که در چه  یخود او هم پ ایآ 

 فروخته است؟ طانیو کجا و چگونه و به چند روحش را به ش یکه ک دیبگو


