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 درباره نویسنده
 توضیح سازمان مجاهدین خلق ایران

 
ای تشکیلاتی از نخستین اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران در سال سابقه حرفه 35مجاهد خلق محمد سیدی کاشانی با 

لیسانس فیزیک از دانشگاه تهران است. او کارشناس توسعه و تحقیقات در تهران و فوق 4534است. وی متولد  4511سال 
 در شرکت ملی نفت بود.

کرد اما پس از دستگیری سران نهضت آزادی و تعطیل آن، به وی قبل از تأسیس سازمان مجاهدین با نهضت آزادی کار می
های ارتجاعی را از چهره درخشان اسلام زدود ار ضخیم برداشتگفت باید زنگگذار محمد حنیف روی آورد که میشهید بنیان

 پذیر است.و این تنها در جریان عمل و مبارزه انقلابی امکان
های نظامی از برای کسب آموزش 4511گذار اصغر بدیع زادگان قرار گرفت و در سال وی سپس تحت مسئولیت شهید بنیان

اصغر و رضا رضایی و مسعود رجوی و محمد بازرگانی به پایگاه شهید حسن بخش فلسطین( همراه با الفتح )جنبش آزادی
( به بیروت 4511)شهریور 4191سلامه در اردن رفت. پس از انهدام این پایگاه توسط نیروهای اردنی در سپتامبر سیاه در 

محمود شامخی به پایگاه محمد یقینی و  برگشت و سپس همراه با شماری دیگر از مجاهدان شهید مانند رسول مشکین فام،
 فلسطینی ترتوس در سوریه منتقل شد.

در  4531سازمان مجاهدین در اول شهریور مخفیانه به ایران بازگشت. او پس از ضربه ساواک به 4531محمد اوایل سال 
مسئولیت  شده سازمان شرکت کرد. این طرح که بعدًافرماندهی عملیات بزرگ برای آزاد کردن رهبران و اعضای بازداشت

کننده از مجازات مصون بمانند، به خاطر گذاران سازمان به تمام و کمال به عهده گرفتند تا اعضای شرکتاجرای آن را بنیان
 کنندگان ـ که بعدها به جریان راست ارتجاعی و خمینی پیوست ـ موفق نبود.اهمال یکی از شرکت

رسانی به تهران وی در عملیات بزرگ انفجار دکل برق 4531ر ساله شاهنشاهی در مه 3311های منحوس در آستانه جشن
طلبانه خلق ستمدیدة ایران ها و رساندن فریاد حقها شرکت داشت. هدف این اقدام برهم زدن جشندر رابطه با همین جشن

دشمن قرار گرفت  اما تیم عملیاتی هنگام ورود به منطقه عملیات مورد محاصره و حمله نیروهای نظامی بگوش جهانیان بود؛
ها رزمانش در درگیری با نیروهای دشمن دستگیر شدند. هنگام انتقال آنکه از قبل در منطقه مستقرشده بودند. محمد و هم

به خودروی ساواک یکی از مجاهدین فرصت را مغتنم شمرد و به یکی از مأموران مسلسل به دست حمله کرد تا سلاح او را 
رین رگبار گشودند و مجاهدین ازجمله محمد سیدی کاشانی بشدت مجروح و به بیمارستان منتقل بگیرد. در این هنگام مأمو

که هنوز جراحاتش خوب نشده دیده بود برداشته شد و سپس درحالیشدند. در بیمارستان قسمتی از ریه محمد که آسیب
 بود به زندان اوین منتقل و تحت شکنجه قرار گرفت.

مشی انقلابی دادگاه نظامی محاکمه شد. او در این بی دادگاه از ایدئولوژی و خطدر بی 34 محمد سیدی کاشانی در سال
سازمان مجاهدین دفاع کرد و رژیم شاه را به خاطر جنایاتی که علیه خلق ستمدیده ایران مرتکب شده بود به محاکمه 

س از اعدام اعضای مرکزیت در چهارم خرداد اما رژیم شاه پ کشید. محمد در این بی دادگاه به دو بار اعدام محکوم شد؛
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اجتماعی، از اعدام سایر محکومین ازجمله سردار خیابانی و محمد سیدی کاشانی  هایالعملبه خاطر ترس از عکس 4534
 نظر کرد.صرف

برد موفق شد با برادران شهید اصغر بدیع زادگان و محمود عسگری زاده محمد در روزهایی که در انتظار شهادت بسر می
و از سرود فلسطینی محمود  های اصغر بعد از نمازها باشد: از نیایشدیدار کند و شاهد آخرین روزهای حیات پرافتخار آن

)قطرات خون من خطی است « قطرات دمی خیط فی الرایت یا وطنی»کرد: )عسگری زاده( که این فرازش را دائمًا تکرار می
 های این دو مجاهد بزرگ به ستوه آمده بود ...فریادهای حسینی جلاد که از سرسختی و از –بر روی پرچم وطنم( 

را  سوی جوخه اعدام و مخصوصًا آخرین فریادهای شهید اصغر بدیع زادگانخروش مجاهدین را به هنگام رفتن به محمد
 و ...« باد اسلامزنده»، «مرگ بر امپریالیسم»، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر شاه»دادند: شنیده است که ازجمله شعار می
های شاه بر مواضع مجاهدی خود سرسخت و استوار باقی ماند در زندان سال و اندی اسارت 9برادر مجاهد سیدی کاشانی در 

ای پرشور و انقلابی کارهای ترانه سرود و علیرغم جراحات ناشی از تیرخوردگی و عوارض جسمی شدید آن، باروحیه
بی زندانیان سیاسی در ساله زندان به دفاع از شرافت انقلا 9داد. او بارها در حوادث و رخدادهای مجاهدین را هم انجام می

در شمار آخرین گروه  4539دی  51سرانجام در  برابر مأموران و بازجویان ساواک و بریده مزدوران آن روزگار پرداخت.
 های سازمانی خود را آغاز کرد.یی از فعالیتزندانیان سیاسی به دست خلق ایران آزاد شد و مرحلة تازه

پیش تاخت، فعالانه شرکت داشت و در خلال بخش ملی تا دروازه کرمانشاه بهش آزادیکه ارتنادر عملیات کبیر فروغ جاوید
 شدت مجروح شد.بار براثر شلیک پاسداران به همین نبردها، این

سال در اشرف و لیبرتی سپری کرد و در  41های پایداری پرشکوه را به مدت مجاهد پرافتخار، محمد سیدی کاشانی سال
ها و بزرگ به آلبانی منتقل شد. در اشرف و لیبرتی نیز بسیاری از ترانه سرودهای مقاومت با ایده در جریان هجرت 4513

 شده است.رزمانش ساختهراهنمایی و مدیریت او و با همکاری هم
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 مقدمه
های آغازین فعالیت مجاهدین، با مبارزه ما همراه بوده است. این موسیقی البته موسیقی ایرانی و ترانه و سرود از سال موزیک

پایداری است؛ شور مقاومت برای آزادی را در خود دارد، نوای امید و زیبایی حقیقی است و ترنم « دستگاه»است اما در 
 رهایی بشریت در زنجیر.

تدریج شروع شد. ایده های ساواک شاه رفته بودیم، سرودن شعر و ساختن آهنگ در این یا آن زندان بهندانکه تازه به زوقتی
رسید یا از شنیدن خبر شهادت برادران ها میها در اتاق شکنجه به ذهنها، گاه از صفیر شلاقها و ملودینخستین این سروده

 و رفقایمان.
در چنین شرایطی ساخته شد. شیوه ساختن « هاتا صبح آزادی توده»ای مبارزه سرود خون و سرود قسم و سوگندهایش بر

 دادند.اندرکاران نظر میسرود هم همیشه جمعی بود و در مورد یکایک کلمات آن دست
ها که نوارهای آن در ها و موزیکهای مبارزه سیاسی علیه او، ترانهحکومت رسید، در سال چندی بعد که خمینی دجال به

شد، سلاحی در مبارزه مجاهدین علیه ارتجاع حاکم شد. او در حال شمار صدها هزار در تهران و شهرهای دیگر توزیع می
ها و در این شهر ها و دانشگاهشقه کردن صفوف مردم. در مقابل ترنم آزادی و جبهه رهایی در مدرسهکشتن آزادی بود و شقه

 ها بود.و آن شهر بر سر زبان
و  ها رسوخ داد؛ها و قلبموسیقی مقاومت، ارتش صلح و سازندگی و کار را در عاطفه بخش ملی برپا شد،تش آزادیکه اروقتی

 شد.آمد، در ساحت موسیقی بازنمایی میدر دوران پایداری در اشرف و لیبرتی، تیر و تبرهایی که بر تن مجاهدین فرود می
 ها و سرودهای ما را گرما بخشیده است.فقیه است که ترانهلایتهای سراسری برای سرنگونی وو امروز این قیام 

دانان مشهور طور کامل برقرار نشده بود، آهنگسازان و موسیقیکه هنوز اختناق به های اول و دوم حاکمیت ارتجاعدر سال
ها و سرودهای ترانهترین چشمداشت مالی، در تنظیم آهنگ گذاری بسیار و گاه بدون کم ایران با روی گشاده، با مایه

های بعد، هنرمندانی که تبعید و دوری ناگزیر از وطن را برگزیده بودند، مانند مرضیه مجاهدین مشارکت داشتند. در سال
ترین هنرمندان ایران در یادان عماد رام، منوچهر سخایی، آندرانیک و نیز شمار دیگری از ارزندهبانوی بزرگ آواز ایران، زنده

 یاری مقاومت برخاستند.موسیقی بهجبهه هنر و 
 یابد.جوشد و در همین مبارزه غنا میباری، این موسیقی از دل مبارزه ما با دو دیکتاتوری جوشیده و می

حقیقت  هدف ما این بوده و هست که آگاهی مبارزاتی را با عواطف و شور انسانی درآمیزیم. اسپینوزا گفته است آگاهی به
 که عاطفی شده باشد.کند؛ مگر اینعوض نمیخود چیزی را خودیبه

های ایم هم رنجو خواسته کش آخوندها، این عرصه از هنر ملی را احیا کنیم؛ ایم که در مقابل استبداد فرهنگکوشیده
 زبان موسیقی و شعر بیان کنیم. شدگان و هم امیدهای آنان را بهسرکوب

شدگانی است که سمفونی زندگی و نام خیزان. زبان سرکوب ، نه زبان پیافسردگان استقول نیما زبان دل این موسیقی به
چنان موسیقی و هنری نیازمندند که صدای نبرد با سرنوشت  رو بهسرنوشت در زنجیرشان، صدای شلاق و تعزیر است. ازاین

طرحی نو، به سامان،  نبرد با سرنوشت کور برای درانداختن است. این موضوع زندگی انسان» آنان باشد: شده بهتحمیل
اش این مطلب را ترین آثار هنری علمی و فلسفیجاست که از آغاز تاریخ بشر در بزرگاین و ؛، مردمی و خداییانسانی
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و شورانگیزترین آثار هنری و ادبی از این  ترینبزرگ ...سرکش.  درآوردن سرنوشت شوم و زانوبه. حماسه بینیممیمنعکس 
ست قهرمانان ا یکیها ماجرا تمام این دربا سمفونی پنجم،  تا بتهوون آشیلو  داستان گیلگمش...از کنند. داستان گفتگو می

شوند میبالاخره بر سرنوشت پیروز  و رنج، همان فلسفه ابتلا پردردهایی هستند که در یک کشاکش خونین و داستان همه آن
 (4) مسعود رجوی(.)« کنندی اجبارات را مهار مییخدایان اسطورهو 

سازمان مجاهدین خلق ایران  نه و سرودهای نهاد تراگیری و مضمون فعالیتها پیش قصد داشتم درباره جهتاز مدت
که همراه با سایر خواهران و برادران مجاهدم در اما تا وقتی ویژه نسل جوان قرار دهم؛وطنان بهتوضیحاتی را در اختیار هم

 درپی، مجالی بههای پیبارانسال زندگی سنگری در زیر موشک 1شده و شدت محاصرهلیبرتی بودم، وضعیت آن رزمگاه به
 داد.دست نمی

طلبد؛ نه برای تعریف از کاری هاست که شرح مفصلی را مینه برای بازگویی تاریخچه این فعالیت نویسم،حالا هم آنچه می
ام. خودستایی و ریختن حاصل کار جمعی به جیب خود شخصًا نقش داشته ای از آن،است که در برخی مقاطع، در گوشه
 مذموم بوده و هست و از هر مجاهد و هر عضو مقاومت ما دور باد.پیوسته در منش مجاهدین در منش 

های این ها، سرودها و سرودهای است که ترانهها و کلمات حقهام، دفاع از پیامآنچه من در نگارش این سطور در نظر داشته
خرداد، ارتش  51ناپذیری، لیمچند دهه حامل آن بوده است؛ دفاع از کلمه مقاومت، کلمه آزادی، یا: صدق، فدا، برابری، تس

 بخش، سرنگونی و انقلاب.آزادی
دلائل گوناگون لازم های پیاپی انقلابیان ایران، بهمعنی حراست از رنج و خون نسل این کلمات، به نظر من، ارج نهادن بر به

یابد که کسانی بروز میمثال، در مواضع عنوانها بهزدایی از فضای فکری و سیاسی. این آفت است؛ ازجمله برای آفت
گری پیشه فقیه پشت کرده شریعت توابمقاومت و هرگونه مبارزه برای رهایی از چنگال ولایت های سال است بهسال
 اند.کرده

کند، کارشان فقط بریدن از مبارزه و رویگردانی از که سوابق و طینت این پدیده خمینی ساخته اقتضا میتوابان، چنان
 گیرند.ها برای آزار و شکنجه زندانی سبقت میبلکه در صف بازجویان قرارگرفته از آن نیست؛کنندگان مقاومت

مال کردن مقاومت و کنند. در لجنخویی، همان کار را میهای خارج کشوری توابان نیز با همان طینت و همان درندهنمونه
گیرند و و سرود و موسیقی مقاومت، از آخوندها پیشی می ازجمله در تلاش برای انهدام ترانه های حقه آن،ها و کلمهارزش

 فقیه است.سازی هر کوششی برای سرنگونی ولایت مجاهدین و حقیر رسانی به شان هتاکی و آزارایفعالیت حرفه
ل جوانی خصوص نستر برای بازشناسی کلمات مقاومت و نورافشانی بر حقانیت آن، نیاز زمانه و بهاما دلیل دیگر و بسیار مهم

ست. در نوشته کوتاهی که پیش رودارید، مخاطب من بیشتر همین اکردهکار استبداد دینی قیام  است که برای پایان دادن به
ها خواهند برای نجات آنکنند و میهای جوانی است که درد میهن و مردم خود را احساس مینسل و ازجمله موزیسین

 قدمی بردارند.
 م. س. ک
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 فصل اول
 مجاهدین سرودهای وها سیری در ترانه 

 
اندرکار خلق سرودهای مجاهدین در نهاد ازآن، مسئول و دستسلطنتی و پس های شاه و پیش از انقلاب ضدمن از زندان

های رژیم های انقلابی و انگیزاننده در زندانضرورت ساختن سرودها و ترانه زمان کهام؛ از همان سازمان بوده« ترانه سرود»
 سامانی پیدا کرد.« ترانه سرود»که این کار در نهاد زمآن تا آن شاه مطرح شد

ازآن کمک های پسهای شاه و دورهازآنچه برای تولید این آثار گذشته، از خاطراتم در زندان برای ارائه یک تصویر عینی
ها و سرودها در سازمان مجاهدین است هدفم این نیست ای از جریان ساخت ترانهگیرم. با شرح این خاطرات که تاریخچهمی

کنم با شرح مختصری نشان دهم که یک سرود یا خواهد. بلکه تلاش میگانه میکه تاریخچه را بیان کنم. چون کتاب جدا
و از انگیزه و شور و  که فدا و عزم و جانبازی و عشق به مردم استسرود سازمان از پایه و اساس، از موضوع آن -یک ترانه

تا ارادة  شودها را باعث مینغمهگیری کلمات و و از احساسی که در آن هست و شکل شوقی که برای آفریدن آن لازم است
که توسط سازمان فراهم ساخت آن و امکانات آهنگسازی و اجرا و هزینة تنظیم و تولید آن و امکانات پخش و انتشار آن

 شود، همه و همه یک کل یکپارچه است و تمامًا مرهون سازمان و عزم آن برای مبارزه و مجاهدت.می
 

 خصلت جمعی کار هنری
خصوص در رغم ظاهر فردی آن، اما درواقع یک خصلت عمیقًا جمعی دارد. بهدر مجاهدین، ازجمله کار هنری، بههر کاری 

این صورت است که شدن یک ترانه و سرود، معمولًا بهکاری مانند ساختن یک سرود و ترانه، روند شکل گرفتن و ساخته
پرورد و سپس یک چون بذر در ذهن خود میود او، آن را همشکفد، بعد کس دیگری یا خاولین جوانة آن، در ذهن یکی می

اندرکاران از شود و همة دستترتیب آن فکر و آن بذر در اذهان دیگران نشا میاینشود و بهپا میطوفان ذهن پیرامون آن به
هایتًا یک سرود یا ترانه صورت شوند تا نفعالانه وارد کار مشترکی می… ساز و نوازنده و خواننده وسرا تا آهنگشاعر و ترانه

 نشیند.ثمر میرود و بهشود، همة این روند، در بستر همکاری و همفکری جمعی پیش میکند و منتشر میمادی پیدا می
 

 های شاهدر زندان
جنگ شود. یک امان با رژیم و دژخیمانش میشود، وارد جنگی بیشود و وارد سلول میای که دستگیر میزندانی از لحظه

مردم خیانت رزمانش و بههمو به عنوان نمایندة رژیم اطلاعات ندهدبازجو بهکه زیر شکنجه بهسیاسی و ایدئولوژیک برای این
لحاظ ذهنی در این جنگ هر چه او را بهاین منظور لازم است قوای خود را در جهت پایداری بسیج و تجهیز کند. بهنکند. به

ها، یا کند. اینجاست که سرودها، ترانههایش را صیقل بدهد و فروزان کند، احساس نیاز میانگیزهشدت نابرابر کمک کند، به
کند، ها را با خود زمزمه میآیند و او آنکمکش میکلمات امیدبخش و بخصوص در مورد مجاهدین آیات انگیزانندة قرآن به



 ترانه سرودهای مجاهدین -سمفونی مقاومت
 

6 

 

کند و از نویسد و حک میها را روی دیوار مییا با هر وسیلة ناچیزی که در اختیار دارد و گاهی هم با چنگ و ناخن سروده
 گیرد.ها برای مقاومت در برابر دشمن نیرو میآن

اندازند راه میشعر بهکنند، شبرزمانشان زندگی جدیدی را آغاز میروند و با سایر همعمومی میبند ها بهوقتی هم که زندانی
خواهد مقاومت در برابر دژخیم و سد بستن در برابر وادادن و تسلیم که دژخیم میخاطر همان احساس نیاز بهو گاهی هم به

 افتند.سرود جدید می فکر ساختن ترانه وآن وادی بکشاند؛ بهقربانیان خود را به
 

 شد؟چگونه یک ترانه یا سرود در زندان ساخته می
های سیاسی رسم بود که در بندهای عمومی در سالروز رویدادهای ملی و مبارزاتی، یا برای بزرگداشت شهیدان، در زندان

شعار اجتماعی و سیاسی شاعران ها و سرودها و اشدند و ترانهجمع می دورهمطور هفتگی شد، مبارزان بهیممراسم برگزار 
خواندند. در این یمها را یوشیج، فرخی یزدی، عشقی، پروین اعتصامی و مانند آن یمانملی و آزادیخواه مثل عارف قزوینی، 

 دانستند که سرایندٌه آنینمزندانیان  اً اکثرشد؛ البته رشته مراسم، گاهی شعرهایی که خود زندانیان سروده بودند، خوانده می
ای بود که یک زندانی پس از شکنجه یا در آستانة اعدام شعر کیست. منشأ و نقطة آغاز پیدایش این شعرها هم گاهی جمله

ی هالحظهیا  شنید؛یمی را رزمهمای بود که زندانی خبر شهادت دوست و گاهی لحظه بودروی دیوار سلول نوشته 
شد یم ی جاریازمزمه بعدازآنشد، اندکی خلق که ابتدا زیر لب تکرار مییدعهد بود با شهیدان و آرمان آزادی و رهایی تجد

 آن را داد ویمرفت و گاه ذوق جمعی در آن تغییراتی رفت و مییمطور ینهمیافت و یمسلول مجاور راه و از سلولی به
 کرد.تر و زیباتر میقوی

کرد و بعد یمز شهر و دیار خودش حفظ باشد، آن را زمزمه ی محلی را ااترانهطور ممکن بود یک زندانی شعری یا همین
مضامین انقلابی تغییر  واردکردنی رایج را با هاترانهداد؛ برخی هم متناسب با شرایط زندان و مبارزه، در آن تغییراتی می

 هازبانگرفت و بر سر یمکل های آشنا، اما با مضامین انقلابی و مبارزاتی شیملودترتیب ترانة جدیدی با ایندادند و بهیم
 افتاد.می

شد. بعضی یممناسبت برگزار طور هفتگی یا بسته بهکه به های شعر و مراسمی بود، همان شبهاترانهمحل بروز و ظهور این 
سم ها و این مراکردند در این شبتر بودند و سعی میای که داشتند، در این زمینه فعالزندانیان به خاطر ذوق و علاقه

نشین و گرمی هم ذوق، مجاهد شهید سعید منبری بود. او صدای دلیی جدیدی آماده کنند. یکی از این افراد خوشهاترانه
 خواند.خواند در عاشورا و شب احیاء نیز دعا و شعر میها ترانه یا آوازی میداشت و در اغلب مراسم

 
 مجاهد شهید سعید منبری
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ها حدود های شهید بود. او در آن سالییرضا ترکوچک، برادر مجاهدم ابوالقاسم رضایی، برادر ندمعلاقهیکی دیگر از زندانیان 
 وجود آمد.های زندان در زمان شاه، تعدادی سرود و ترانه بهترتیب بود که طی سالاینداشت. به سال 31

 
 شعر در اویناولین شب

هایی که بیشتر اهل شعر و ترانه بودند، مثل من و چند نفر از بچه بعد از خاموشی، هادر گوشة اتاق عمومی اوین آخر شب
شدیم و هرکس چیزی را که بلد بود سردار خیابانی، مهدی ابریشمچی و ابوالقاسم )محسن( رضایی، دورهم جمع می

و  هارها، ترانهخواندیم؛ شعزد، متوجه نشود، خیلی آهسته میکه نگهبان بند که پشت در قدم میخواند؛ البته برای آنمی
 …سرودهایی با مضمون مبارزانی، سرودهای فلسطینی و

های شعری بود که بعدًا در زندان قصر و پس از پراکنده کردن زندانیان سیاسی در پایه شب های شعر اوین،شب
 .های شهرهای مختلف مثل مشهد و شیراز ادامه پیدا کرددر زندان ،34در آبان  ها،شهرستان

 

 
 15زندان اوین، زمستان سال 

 
 اولین سرود

بود. در این شرایط  گذاران سازمان همه دستگیرشده و مجاهد قهرمان احمد رضایی شهید شدهبود. بنیان 31زمستان سال  
 اوین منتقل شد.قلعه سروده بود، توسط زندانیان بهشعری که یکی از هواداران مجاهدین در زندان قزل

لحاظ محتوا و شکل برای سرود خیلی مناسب یافتم و تصمیم گرفتم آن شعر خواندند. من آن را بهها در شبهاین شعر را بچ
 شد:سرود تبدیل کنم. شعر با این بیت شروع میرا به

 
 های انقلاب جان گرفتراه حق، جوانهزخون ما که شد روان به

 خرمن وجود دشمنان گرفتها، بهها ز انتقام تودهشراره
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کردند. من و چند تن از نرمش میدویدند؛ سپس مدتی دقیقه دور اتاق می 31کردند. اول ورزش می ها،صرها اغلب بچهع
 کردیم.ها را تماشا میورزش بچه کنار اتاق، توانستیم ورزش کنیم،ها که مجروح بودیم و نمیبچه

ها با وزن شعر آهنگ پای بچهای ضربکردم. در لحظها زمزمه میها، داشتم این شعر ریک روز موقع ورزش و دویدن بچه
ذهنم آمد؛ دستگاه اصفهان، دستگاهی عاطفی است و احساس کردم با محتوای هماهنگ شد و آهنگی در دستگاه اصفهان به

در برنامة دم. های دستگاه همایون آهنگین کرها را بر اساس گوشهخصوص بیت اول آن همخوانی دارد. سایر بیتشعر، به
ها خواندم. خیلی خوششان آمد؛ تشویقم کردند و گفتند ادامه بده و دو بند برای بچهبند اول این شعر را، شعر همان روز، شب

 «.سرود خون»که طی روز بعد کار کردم و تمامش کردم و این شد  دیگرش را هم بساز؛
الی  311( اعضای کمون بزرگ که 4554تیر  51ل سالروز قیام گرفتیم )مثقصر می 5در مراسم مختلفی که در زندان شمارة 

شد و آمدند، ابتدا متن کوتاهی دربارة آن واقعه تاریخی قرائت میشدند و ساکنان دو سه اتاق مجاور گرد هم مینفر می 331
جا که اغلب آن گردید. ازطور جمعی و همخوانی اجرا میها، آرمان خلق و مجاهدین بهسپس سرودهای انقلابی فدایی

توانید حدس بزنید که خواندند. میها بودند، سرودها را درست و زیبا میالتحصیل دانشگاهزندانیان سیاسی، دانشجو یا فارغ
رسید. در های اطراف زندان قصر میها تا خیاباننفره چه صدای رعدآسایی دارد. طنین صدای آن 331یا  311یک گروه کر 

کردند و فضا، سرشار از امید و حماسی ریخت، نگهبانان عبوس، ترسان رو پنهان میرهای بتونی فرومیآن لحظات گویی دیوا
ها را که نگاه زندانبان« آتش افکند وجود دشمنانهای آتشین بهگلوله»خواندیم شد. دریکی از ابیات سرود خون، میمی
مراسمی، یکی از افسران زندان، باحالتی عصبی وارد بند شد و اند. یادم هست در انتهای شدت ترسیدهدیدیم بهکردیم میمی

 .«گیرندخون تپید مأموران ما رعشه میخوانید ز آتش سلاح ما، وجود دیو بدکنش بهاین سرودها را نخوانید. وقتی می»گفت: 
گونه شده بود و اینگرفتهخواندیم که آهنگش از سمفونی شهرزاد اثر آهنگساز روسیه، کورساکف، ها را میبعد، سرود فدایی

 شد:شروع می
 مزرع سبز فلک درو کرده داس ماه باز این من و این شب تیره بی پگاه

 بنشیند بر قلب دشمن خلق پر ز کین هر غریو مسلسل چون شهابی آتشین
 

 ترانه شهادت احمد
پا ن و عواطف همة زندانیان بهیی اولین شهید مجاهدین، طوفانی در درون مجاهدین و اذهااحمدرضاشهادت مجاهد کبیر 

ی دربارة این حماسه ساخت و فرستاد. آهنگ این ترانه برگرفته از یکی از اترانهقلعه کرد. یکی از هواداران در زندان قزل
شد و نهایتًا پس از تغییراتی، یمهای شعر، پرداخت ی محلی فارس بود. شعر و ملودی آن با هر بار اجرا در شبهاترانه

 .درآمدبینید، یمورتی که در زیر صبه
 

 ترانة شهادت احمد
 جوُنم… ز زندون اوین یکدم گذر کن جوُنم… بیا باد صبا امشو سفر کن

 جونم… رفیقون مجاهد رو خبر کن خدا… ز مرگ احمد اون شیر دلاور
 انتقام مجاهد چنینه، عزم مرد خدا آهنینه

 هششه، سینة مردمون شاد میغم مخور میهن آزاد می
 پرستو را شب هجرون سر اومد جونم زخون او گل لاله در اومد جونم

 جونم… شرر بر خرمن غارتگر اومد خدا… ز هرم آتش بمب و مسلسل
 جونم… مجاهد اختر این کاروونه جونم… وطن درراه آزادی روونه

 جونم… ز مرگ ظالمون داره نشونه خدا… مخور غم گر شده آلاله پرپر
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... 
را برای  هاعزمها منتشر شد و سرعت در تمام زندانای انگیزاننده که بهی بود که در سازمان ساخته شد. ترانهاترانهاین اولین 

 نام نهادیم. «شهادت احمد»و جنبش را نیرومندتر کرد. این ترانه را  ترجزممقاومت 
سرودها و ترانه سرودهای سازمان  خواهم به خصلت اساسًا جمعی کارهای مختلف تهیه و تولیدها میاین نمونه با ذکر
 شده است.شان الهام گرفتههای آرمانیهای مجاهدین و افقها از دیدگاهکنم. مضمون شعرها و سرودهاشاره

 

 سرود قسم
نام قسم ای بهها شعر انگیزانندهکه در زندان قصر بودیم، یکی از بچه، هنگامی34خرداد  1گذاران در بعد از شهادت بنیان

 قرار است:د. چند بیت آن ازاینسرو
 و دلیران قسم آورانرزمبه   به خون شهیدان و پاکان قسم

 که تابیده بر خلق ایران قسم    به مهر فرزندة انقلاب

 پای پر از زخم دهقان قسمبه    به دست پر از پینة کارگر

 هاکه تا صبح آزادی توده

 …بجنگیم با خون و ایمان قسم
خصوص اوج رساند. این سرودی بود که بهها را بهسرود خون و ترانه شهادت احمد غوغا کرد و روحیهاین سرود هم مثل 

طور جمعی کردیم، بهها برگزار میشعری که دور از چشم زندانبانرسید در مراسم و شبشهادت میوقتی مجاهدی به
خواندیم، این سرود با همان ملودی که در زندان می 39گرفتیم. بعد از انقلاب خواندیم و از آن شور و انگیزة مضاعف میمی

 توسط محمد شمس تنظیم شد و در اختیار مردم و نیروها و هواداران سازمان در سراسر کشور قرار گرفت.
 
 نام خدابه

ه البته ک در زندان قصر ساخته شد. سرایندة این شعر ملودی آن را هم خودش ساخته بود« نام خدابه»شعر  34 حوالی مرداد
شکل سرود، بعدها  یک کار جمعی، هم روی کلمات و هم روی ملودی و تکمیل آن صورت گرفت. تنظیم این ساخته به

 شود:توسط شمس صورت گرفت. این سرود چنین شروع می
 نام حسین ای برادر مجاهد برخیز برخیز برخیز!به  نام خدا ای برادر مجاهد برخیز برخیز برخیز!به

 3)دشمن خلقت را از پای افکن( ر برگیر برگیر!سلاحت برگی
 

 دی بلال
بود. این ترانه بر اساس ترانة محلی دی بلال،  «دی بلال»قلعه ساخته شد، ای که بعد از ترانة شهادت احمد در زندان قزلترانه

و آن مبارزه را با ابیات  های معروف عشایر فارس، ساخته شد. شعرش چون از دل مبارزة آن روزهای مجاهدین درآمدهاز ترانه
عمل آمد، تدریج در آن بهکند، مورد استقبال بسیار قرار گرفت. بند اول این ترانه پس از اصلاحاتی که بهزیبایی بیان می

 قرار است:ازاین
 دی بلال… بعدازاین فصل بهار مثل خزونه

 دی بلال… ها میدون جنگه پر ز خونهکوچه
 ی بلالآور ایرون مجاهد دمرحبا رزم

 کاوه آهنگر دورون مجاهد دی بلال 
 دی بلالم دی بلال، خون دشمنون کردم حلال
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سیاسی بعد از شروع هایی که در زندان ساخته شدند، در دورة مبارزة جا یادآور شوم تمام سرودها و ترانهخوب است همین
 حاکمیت خمینی دجال بازسازی، اجرا و منتشر شدند.

 
 سیاسی پراکنده کردن زندانیان

آمدند و طی چند ماه، انواع زندان میها بهشده بود. آندانشگاه انقلاب برای دانشجویان و جوانان تبدیلزندان قصر به
کردند و بدین ترتیب جبهة مقاومت مسلحانه را تقویت جامعه منتقل میبیرون و بهگرفتند و آن را بهمی ها را فراآموزش

تصمیم گرفت این جمع بزرگ  34توانست این وضع را تحمل کند، بنابراین در مهر شاه نمی کردند. طبیعی بود که رژیممی
 را از هم بپاشد.

آباد شیراز و شماری را زندان عادلای را بهزندان مشهد فرستاد. چند روز بعد عدهاولین دستة زندانیان را به 34آبان  1در 
 که شرایط دشوارتری داشت، فرستاد. برازجانزندان اصفهان و گروهی را هم به زندانزندان تبریز و اندکی بعد، بخشی را بهبه

 زندان مشهد منتقل شدیم.به 34آبان  3ها، روز ها، من هم همراه با شماری از مجاهدین و فداییدر جریان این انتقال
 شد.بار برگزار میای یکفتهشعر بود که مثل زندان قصر هاندازی شبدر زندان مشهد یکی از اولین کارهای ما راه

زندان آمده بود، آشنا شدم با یکی از هواداران مجاهدین که در ارتباط با سازمان در مشهد دستگیرشده و تازه به 33در سال 
و متوجه شدم که طبع شعر دارد، تعدادی از شعرهایش را برایم خواند؛ من او را ترغیب کردم که وارد کار سرود ساختن شود 

 پذیرفت.و او 

های سازمان کرد. طی چند هفته مطالبی تاریخی دربارة مبارزات بردگان و دهقانان و کارگران وهم کسب آموزشاو شروع به
 او آموزش داده شد و بعد تاریخچه سازمان را برایش گفتم.چنین نظرگاه اسلام انقلابی و تاریخ انقلاب مشروطیت به

شعر میهن شهیدان و سپس اشعار دیگری سرود. البته مثل همة موارد، این شعرها هم ها، ابتدا او تحت تأثیر این آموزش 
صورت نهایی برخی از این سرودها را در  سرود شوند توسط جمعی از مجاهدین بازبینی و پرداخت شد.که تبدیل بهبرای آن
 خوانید:زیر می

 
 میهن شهیدان

 ای مهد جاودان شیران  ای ایران میهن شهیدان 
 تا گردم از مجاهدان  م من منتظر فراوان بود

 کردم آخر صبحگاهان  جان فدای خلق ایران 

 خاک ایران از شهیدان  زاران که گردد لاله تا

 خواران جنبش محرومان کند ویران یکسره از بنیان کاخ جهانمی

 ور و سوزان در جهان ماانسان شعله مانده جاویدان آتش این عصیان در دل هر
 

 کارگر
 تردر زمانه بالنده   عزم و رزمت ای کارگر
 هر زمانبه هر مکان به  ای مرهون تو هر بشر
 شکفته چونان گلستان   ز کار تو گردد جهان
 درود ما بر کارگران   رسد غریو مجاهدان

 نبود بهر دیگران   حاصل دست رنجبران
 از هر زبان در هر زمان   این سخن را بشنو کنون
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 دیگر نماند نام و نشان از ظالمان جهان تا در توان عزمتپر ور رزمتشعله
* * * 

 چکد در هر دشت و درمی   خون پاکت ای برزگر
 هر زمانبه هر مکان به   کن زین ستم شرر برپا

 نموده رخ را ارغوان   ز خون تو غارتگران
 ویران کن کاخ ظالمان   برخیز و با مستضعفان

 ن رنجبرای دهقانا   ای کارگر، ای کارگر
 آسایش از غارتگران   دل از زحتمکشانخون
 دیگر نماند نام و نشان از ظالمان تا در جهان پرتوان عزمت ور رزمتشعله

من در این شعر تغییراتی دادم و سپس برای میهن شهیدان آهنگی در دستگاه اصفهان ساختم، برخی اعضا و خصوصًا برادر 
سایر زندانیان آموزش یاری به سرودها داشت، از آن استقبال کردند. بعد آن را بهمجاهدم مهدی ابریشمچی هم که علاقة بس

 کردیم.های مختلف اجرا میدادم و در مناسبت

عنوان سرود مجاهدین شناخته برای شعر کارگر هم آهنگی در دستگاه ماهور ساختم. این سرود همان روند را طی کرد و به
 شد.

ة سیاسی دو ونیم سالة بعد از انقلاب، تنظیم و اجرا شدند. سرود میهن شهیدان را این هر دو سرود در دورة مبارز
 دانان ایران برای ارکستر سمفونیک و گروه کر تنظیم کرد.ترین موسیقیاستاد مرتضی حنانه از برجسته یادزنده

 گذاشتند.شادروان مرتضی حنانه از اولین کسانی بود که یک ارکستر سمفونیک را در ایران بنیان 

 
 شادروان مرتضی حنانه

مجاهدین و آرمانشان، بدون وقتی این سرود را برای تنظیم نزد استاد مرتضی حنانه بردیم، او با ابراز علاقة بسیار نسبت به
ها برای سازهای مختلف و تا نوشتن نت گونه چشمداشت، تمامی زحمات این سرود را از ساختن مقدمه باشکوه و زیباهیچ

 گی اعضای ارکستر و نظارت بر اجرا تقبل کرد.هماهن
اجرا شد که در آن زمان هنوز آخوندها بر آن کاملًا مسلط یوتلویزیون ایران رادهر دو این سرودها توسط گروه همسرایان 

 نشده بودند.
 

 شمع شبانه
اش شده بود تا جنبة مبارزاتین دادهسرای نامدار بود اما در زندان تغییراتی در آسراینده شمع شبانه معینی کرمانشاهی ترانه

 بالاتر برود.
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، در زندان اوین، مراسم بزرگداشتی برای مجاهد شهید محمد صفری لنگرودی برگزار کردیم. بعد از خواندن 35در سال 
 را خواند «کاروان»که داشت، ترانه زیبای نامه او ، مجاهد شهید سعید منبری با صدای گرمش زندگی

 دارمکه غمی چون نیشب نالم همه 
 وجان بردی، اما نشدی یارمدل

 با ما بودی، بی ما رفتی.
 کجا رفتی؟چو بوی گل به

 تنها ماندم، تنها رفتی
 چو کاروان رود فغانم از زمین بر آسمان رود

 بارمدور از یارم، خون می
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

گذار سازمان حنیف شهید برده و طوفانی در درونم برخاسته بود. سرم پایین بود و غرق انخاطراتی از بنیترانه کاروان مرا به
شنیدم. چند ثانیه سکوت شد و بعد صدا عوض شد و کسی، ترانه دیگری را آن خاطرات بودم و دیگر صدای سعید را نمی

ت. تعجب کردم. چون از او جز سرود، طرف صدا نگاه کردم. دیدم موسی اسشروع کرد! خاطرات محمد در ذهنم قطع شد. به
 چیزی نشنیده بودم. 11های فلسطین در سال هم در پایگاهآن

دنیای شورانگیز و قدر گیرا بود که دنیایم را یکسره عوض کرد. از فضای غمگین ترانه کاروان بهقدر گرم و ترانه آنصدا آن
 زیبای سوختن و ساختن پرواز کردم: ترانة شمع شبانه

 که شب یاران افروزم سوزم خود را می شبهمه
 سوزم.که ز سرتاپا می  سوزم پروا میخوش و بی

 خواند:خواند و چه زیبا میموسی ترانه را با تمام وجود و احساسش می
 من درراه محبت پا از سر نشناسم از آتش نکنم پروا

 تا که شود فردا سوزم یک امشب را با شادی می
داشت چون از جانش موسی این ترانه را خیلی دوست می یادم هست.اش بهداشتنیوستهای چهرة دهنوز حالت

خواستند که بخواند. راستی انگار که وصف حال خودش و سرگذشت ها هم از او همیشه همین ترانه را میخاست. بچهبرمی
 شورانگیز خودش بود.

یکی از آهنگسازان نه را بازسازی کردیم و تنظیم آن را بهیاد سردار شهید خلق موسی خیابانی، این ترابه 51 ما در سال
مسلط میهنمان واگذار کردیم و از همکاری همسرایان میهنمان در اتریش استفاده کردیم که الحق خیلی خوب از عهدة آن 

 برآمدند.
 من شمعم شمع شبانه

 در عالم گشته فسانه
 سوزمشب خود را میهمه

 که شب یاران افروزم
 سحرگهتا بهسوزم می 

 از رازم کس نشد آگه
 سوزمپروا میخوش و بی

 سوزمکه ز سرتاپا می
 خواهی نه وفاداری نه وفا
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 قلب من ببرد راهیکه به
 چو جان من افروزد ، چو جان من افروزد 

 همه خودبینی، همه خودخواهی
 نشود پیدا دل آگاهی ز من وفا آموزد، ز من وفا آموزد

 من و شب و پروانه
 اشک و آتش خرسندل دیوانه، بهمن و د

 مهر مردم پابندتو حال من کی دانی؟ که خود نباشی چون من به
 با هر لبخند… هاافروزم شبها، خوشم که بزمی سوزم شباگر در آتش می

 
 من ایرانم

ه سپس توسط یکی آهنگ یک ترانة زیبای کردی سرود. تران بر اساس 55سال شعر این ترانه را یکی از هواداران سازمان در 
 از هنرمندان هوادار نواخته شد و گروه کر کودکان و نوجوانان مجاهدین آن را روی این موزیک اجرا کردند:

 من ایرانم من ایرانم همراه شیرانم
 شوری دیگر، شوری دیگر، شوری دیگر دارم

 دستی بر در دستی بر در دستی بر در دارم
 قلبی آذر، قلبی آذر، قلبی آذر دارم

 ایرانم، من ایرانم، همراه شیرانم من
 هایم در سینهغم ها پر گورستان پرزندان

 سالی نو شد، سالی نو شد، چشمانم در کینه
 از من مخفی کردند یم را از من مخفی در من مخفی کردندموسا

 اشرف را در پیش صدها غنچه پرپر کردند
 هایمراه موسی راه اشرف، راه توده

 ، همراه شیرانممن ایرانم، من ایرانم
 خانم سردارانی دارماز ستار و کوچک

 هایم،اما زخمی شهرم، زخمی جنگل
 هایم شد پرپرمن ایرانم، من ایرانم، گل

 من ایرانم، من ایرانم، همراه شیرانم
.... 
 

 و سرودها هاترانهدر شعرها و  بهمن 51حماسة 

ها و ، سمبلهاآنهستند.  هاملت، قهرمانان آن هاملتهنر  های زایندٌه آثار هنری در فرهنگ و تاریخ ویکی از سرچشمه
های عزم، رزم، مقاومت، قهرمانی، فداکاری، جانبازی و دلاوری، هستند و خودشان فرهنگ سازند. در تجلیل از شاخص

کنند، های ماندنی خلق میها و ترانهها و سمفونیسرایند آهنگسازان موزیکیان حماسه میسراحماسهکه  هاستآن
کنند. یمها خلق سازند و هنرمندان انواع آثار هنری را در یاد و گرامیداشت آنیادشان میبه های زیبا سازان تندیسمجسمه

 هایی برای این قهرمانان پرداختیم.سرودها و اشعار و ترانهما هم در گرامیداشت سرداران حماسٌه عاشورای مجاهدین به
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 انیسردار شهید خلق موسی خیاب

 
موسی خیابانی و یارانشان در  و سردارپس از حماسٌه عاشورای مجاهدین و شهادت سمبل زن انقلابی مجاهد، اشرف رجوی  

شد.  ختهیبرانگمبارزاتی در میان مردم و هواداران و دوستداران مجاهدین  و غرور، موجی از عواطف و شور 51 بهمن 41
 .«سردار در شعر شاعران» بانام ها کتابی شدعواطفی که انعکاس بخشی از آن

ما هم در نهاد سرود و ترانه سازمان، تصمیم گرفتیم سرودهایی در جهت بارز کردن شأن و جایگاه قهرمانان این حماسٌه 
 انجامید.« فرمان موسی»و « موسی پیام داد»و « گل طوفان، اشرف»ی سرودهاساخت میهنی تهیه کنیم. تلاشی که به

 
 ای بهاران

با زبان استعاره، فراخوانی به « ای بهاران»ها و سرودهای مقاومت است اما مضمون ترانٌه نوروز مضمون بسیاری از ترانهبهار و 
وتار ارتجاع و جنگ و استبداد که روزگار خلق را سیاه یرهتبهار است، بهار صلح و آزادی برای پایان دادن به زمستان 

شده و به زبان شهرت جهانی دارد، گرفته که« ِونِسِرُموس»نام سرود انقلابی به  از یک «ای بهاران»ست. ملودی سرود اکرده
 است. اجراشدهروسی و با کِر بزرگ 

سرود و آهنگ آن توسط محمد شمس  «ِونِسِرُموس»دکتر محمد قرایی شعری با مضمون بهار و صلح بر روی ملودی زیبای 
کان و نوجوانان مجاهدین اجرا شد. در ابتدای این سرود از دمیدن توسط گروه همسرایان کود 51تنظیم گردید و در سال 

و در بندهای  شدهگفتهآورد سخن یمی که بهار و نوروز با خود همراه شادیعت و رسیدن فصل بیداری گل و شور و بهار طب
 شود.یمه تبدیل و راندن زمستان میهن و محقق کردن بهار زندگی و جامع پا خاستنبعدی سرود به فراخوانی برای به 

 
 چتر پرغنچٌه نوبهار  بردمیده هر کرانبنگر از 

 سارجوشد از هر زمین چشمه  فصل بیداری گل رسیده
 برکنارگشته برپا کنون  عید فرخندٌه عشق و شادی

 بشکند این شب سرد و تار، تا که خورشید رخشنده تابد،
 زاران، از دل این زمستان تارای بهاران، لاله
 کشد انتظارام میا بیایی، دیدهسوی میهن ت

 
 ست.اکردهینی تبدیل نشدلنوجوانان آن را به سرود زیبا و  پرطراوتریتم شاد و موزیک انگیزانندة این سرود و صدای 
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 سرودهای ارتش آزادی

که ز هنگامیبخش ملی ایران است. اپرافتخارترین فعالیت نهاد ترانه سرود مجاهدین، ساختن سرودهایی درباره ارتش آزادی
توسط مسعود تأسیس شد، ساختن اثر پرشکوهی برای این مولود خجسته تاریخ آزادی ایران  4555ارتش آزادی در سال 

شده همه ازاین سال ساختههمیشه دغدغه من و سایر خواهران و برادرانمان در این نهاد بوده است. سرودهایی که پس
 و ...« رایت شرف»، «خورشید پیروزی»، «هاتودهارتش »هایی در این راستاست. ازجمله تلاش

 شود:طور شروع میشده، اینشعر سرود رایت شرف که توسط برادرم طارق ساخته
 خزان... جنگل سبز پولاد بی رود الماس شب سوز اختران

 رسد:اوج می خصوص در اینجا بهاین سروده به
 پرگل سرخ و سبز ارتش بهار  ارتش صلح و سازندگی و کار

 بهار از نبردت زبانه زد صد  خوشه گندم از تو جوانه زد
 .... دم.وزد عطر پاک سپیدهمی  از سلاح تو بعد از شب ستم

 رزم زمان
 پیش!پیش! بهپیش! بهآوران بهدر راه نبرد با ظلم پیش! پیش! بهپیش! بهای رزمندگان، در رزم زمان، به

عنوان عیدی مناسبت نوروز و به که به که با صدای خانم مرضیه «رزم زمان»نام ها اولین بند از سرودی است بهاین واژه
رزمندگان مجاهد در داخل کشور اهدا شد. شعر این سرود از یکی از هواداران  ( و ارمغانی بهاری از طرف ایشان، به93)نوروز 

 و آهنگش ساخته و تنظیم محمد شمس است.
مورد این سرود و سایر  شده. از نکات گفتنی دربخش ملی ایران اجرا و ضبطدیاین سرود با همراهی گروه کر ارتش آزا

های حیات انگیز صدای این بانوی بزرگ آواز ایران در آخرین سالسرودهایی که توسط خانم مرضیه اجراشده، قدرت شگفت
 آمد.ها و فرودهای سرود برمیخوبی از عهدة اوجاوست که به

 پیش!پیش! بهپیش! بهان، بهای رزمندگان، در رزم زم 
 پیش!پیش! بهپیش! بهآوران، بهدر راه نبرد با ظلم

 در خروش آمده، برخیز! برخیز! برخیز! فریاد خشم ظلمت دیدگان
 در خروش آمده، برخیز! برخیز! برخیز! آوای خلق ایران این زمان

 یورش ببر از زمین و آسمان برخیز و بشکن حصار دشمنان
 تا بر فروزی فروغ بیکران چراغ ظالمانخامش بگردان 

 وز نگاه مهربان و باصفایتان از طنین پرصلابت صدایتان
 بر وجود خستگان نشسته دم بدم رهایی از ستم پرتوی ز نور و

 کام تشنگان همه در آرزویتان  های گل در انتظار رویتاندسته
 پهنٌه سپهربا حضورتان رود به های مهرپرچم یگانگی و سایه

 پیش!پیش! بهپیش! بهآوران در رزم زمان بهپیش! ای رزمپیش! بهپیش! بهپیش! بههب
 پیش!پیش! بهپیش! بهتا فتح سحر در قلب شبان به

 در ستوه آمده برخیز! برخیز! برخیز! خورشید تابان زین شام سنگین!
 در ستوه آمده برخیز! برخیز! برخیز! مام وطن از این خصم خونین!

 سوی کارزار شوری بیفکن که شد زمان کاربرخیز بهجانانه 
 تا که بماند همیشه پایدار خاکت رها کن ز جور روزگار

 پیش!پیش! بهپیش! بهبه 
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 فصل دوم
 ساله در اشرف و لیبرتی 41پایداری  

 
فقیه خلق آثار ساله در اشرف و لیبرتی در شرایط محاصره و زیر حملات سنگین مزدوران ولایت 41های پایداری در سال

ها ساده و محدود همراه با چند گیری اشرف، جشنشکلهای اولیه تنها محدود نشد بلکه تکامل یافت. در سالموسیقی نه
ها، فعالیت هنری نیز نوازنده سازهای سنتی ایران بود، اما با گسترش این شهر و بخصوص حضور گسترده زنان و مدیریت آن

زرگ اشرف که نیمی از ارکستر بطوریها به فراگیری و ترویج موسیقی اصیل و مدرن توجه خاص داشتند. بهگسترده شد. آن
 دادند.را زنان تشکیل می

 که شدهسرودها ساخته و هاکه ترانهطوریصورت چشمگیری گسترش یافت. بهها و سرودها بهدر این دوره کار ساختن ترانه
 .است قطعه 991 بیش از شد ساخته این دوره در
به اشرف صورت گرفت و  11 مرداد 9 و 5ای در بار مزدوران عراقی خامنهکه پس از حملات خون« شکستپیکر بی»ترانه  

های ناشی از آن اجرا شد، ازجمله آثار هنری و بر روی خرابه 11 آبان 9باران لیبرتی در که پس از موشک« روز حساب»ترانه 
 این دوران است.

ها در این دوره بوده و رهبری ارکستر اجراکننده این آثار را بر عهده داشته، کامیار ایزدپناه که سازنده شمار زیادی از آهنگ
 تقریباً  ظهر بود که هاینزدیکی 11 سال فروردین در روز نوزده»دهد: ها توضیح میدرباره شرایط ساختن یکی از این ترانه

بود،  خون به آغشته سرتاسر لباسم کهدرحالی بود. من کرده فروکش مقدار یک هاتانک یکشل و خمپاره و هاگلوله صدای
های و بقیة بچه روزبه که رسیدم دیدم کهسایرین در چه حالی هستند. وقتی ببینم که خودمان قسمت به برگشتم

 حماسی هایصحنه این بیان برای هاییترانه مساختن طراحی مشغول و بودند رسیده آنجا قبل از اندرکار شعر و موزیکدست
 این نه که گفتم شدی؟ زخمی خوردی؟ گلوله شده چه گفتند و شدند خونین دیدند، نگران لباس آن با وقتی مرا هاآن بودند
 بخش بود کهآزادی و ارتش اشرف محبوب خیلی هایخواننده از یکی بهروز مانده. هایملباس روی که است ثابت بهروز خون

 منتقل او را نفر چند اتفاقشد و به زخمی شدتبه شد منفجر نزدیکش در که مزدوراننارنجک  براثر شلیک صحنه آن در
 هوا و حال همین توی. کار به کردیم شروع و جنگنده مصمم باهم همه و است بهروز خون این بیمارستان. گفتم به کردیم
 .کار به کردیم شروع و بگیریدم هاگلوله ایآزادی بهای دهممی شد: خلق ترانه اولین مطلع اول دقایق در همان که بودیم
 هم گلویمان را فشرده بود، به که بغضدرحالی ایلحظه چند. بهروز رسید شهادت خبر گذشت که ساعتیبعد از یک تقریبًا

 که کارهایی از یکی دادیم. اتفاقًا ادامه ساختن و به نیست ایستادن جای که گفتیم همدیگر به هانگاه آن کردیم. در نگاه
 جنگل شود: چقدرکه با این کلمات شروع می به نام شیر گیلان .بهروز یاد به بود ایترانه کردند درست هابچه روز درهمان
 ...خوسی

ازندگان های پایداری اشرف و لیبرتی را روزبه عمادزاده از سشرایط تولید ترانه سرودهای مجاهدین در سال مثال دیگری از
بودیم.  59 عامقتل مناسبت به ایبرنامه ضبط در کار ما اشرف در 11 مرداد 9و  5»دهد: ها توضیح میشماری از همین ترانه

 تر بهسریع ضبط این که داشتند وتابتب خیلی اندرکاراندست همه شده. در آن شرایط حمله که شدیم متوجه ضبط وسط
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 تر بهسریع ضبط این که داشتند وتابتب خیلی اندرکاراندست همه شده. در آن شرایط حمله که شدیم متوجه ضبط وسط
 به من شود. تمام حتمًا برنامه ضبط قرار بود بند نبودند، چونروی پای خودشان  صحنه جنگ بروند. تا بتوانند به برسد پایان
 این که چکار کنیم که گفتیم بروم. نشستیم توانستمنمی داشتم عصا و بود خورده پیج از زانو پایم در آن موقع اینکه دلیل

 عیار بود.نگ جدی و تمامیک ج دیدم.می جنگ را از سیمای آزادی هایصدا و پیام ایستادگی و پایداری را برسانیم. صحنه
 هست. یادم هنوز اشلحظه خوردم. تکان بود. خیلی زمانی حمید شهید مجاهد صحنه دیدم، از شهدا که ایصحنه اولین

 زخم من به تبر زدی که: هرچه کردمی عطایی را زمزمه جنتی شعر ایرج این هااز بچه کم جمع شدیم، یکیساعتی بعد کم
 همخوانی خورد،رقم می داشت واقعی طوربه درصحنه که و آن چیزی هادرگیری و هاصحنه با آن این بیت. شد جوانه نشد

و تیر و  و چماق چوب در برابر ایستادن خالیدست با یک پدیدة جدید بود، درواقع بودن. سپر و بی تیر تبر، چماق، داشت.
 .شکستبیپیکر  اسم به ایترانه شد در تضمین شده پرورانده مصرع تبر، همان

 کوتاهی را در زمان آهنگش. جاو به زیبا رسا، واقعًا کامل، .نداشت کمبودی هیچ کامل بود، واقعًا دیدم را که شعروقتی بعدًا
 «.حماسه شد آن این ترانة ساختیم و

 
 های ماسار ایدهچشمه

بخش ی ارتش آزادیهانیسیموزیدند، رس به شهادتمجاهد خلق  31که در آن  11آبان  9 لیبرتی در بارانموشکدر فردای  
 ترانهها برداشتند و از این حمله وحشیانه حاضر شدند، سازهای خود را از میان خرابه جاماندهبههای در کنار تلی از مخروبه

جامعه  بود. فیلم اجرای این ترانه بسیاری را در شدهخلقگیر و نفس پراضطرابهای ی را اجرا کردند که در همان ساعتاتازه
، نوازندگانشهای خوانندگان و ما و در سایر کشورها تکان داد. شعر و ملودی آن ترانه، نوای سازهایش و خطوط چهره و نگاه

و لحظه عزم استوار مجاهدین برای پایداری و  هالحظه فرود آمدن موشک کرد:مقاومت را ثبت می همه لحظه مهمی در تاریخ
 سوی آزادی.پیشروی به

شمار اما بی؛ انه، از این شانس برخوردار بود که درست در گیرودار پس از یک حمله سنگین در برابر دوربین ثبت شوداین تر
به  امشیپکه در یک عکس یا فیلم ثبت شود و بدون آن ؛شدهخلقدیگر با همین خصوصیت در تاریخ مقاومت ما  لحظه

ها که در تقاطع عوامل های سازنده آثار هنری است. این لحظهرصتترین فمن قیمتی به نظرهایی که برسد. لحظه گرانید
به تواند کند که میهایی ایجاد میباشد، جرقه معرضشذهن هر هنرمندی که در  درگیرد، گوناگون حرکت تاریخ شکل می

 آثار ماندگار منجر شود. دیتول
خیزد. از رنج و خون انسان برمی نشیترنابدآوری کردم، ی از آن را در بالا یاانمونهها که ها و فرصتاما خود این لحظه

ها برخاسته باشد )و نه از ی که از این کشاکشادهیاروزی و اجبار. پاخاسته با هیولای تیرهویژه از کشاکش میان انسان بهبه
ها و در ساحت عاطفه ( و سپس در یک اثر هنری بالغ شود و مایه انگیزش خود رابه بازارهای ذهنی یا برای عرضه بازی

 نشیند و ماندگار است.ها میها بازنمایی کند، همان اثری است که بر دلاحساس
ی کار و زحمت و زمان صرف شده از حیات خود پول یا درازاکه یک شاعر یا آهنگساز یا هر هنرمندی، چنانچه  استواضح 

خواهم سویه دیگری از واقعیت را پیش است. حالا می فتهایدستعادلانه خود  حقمادی متناسب دریافت کند، به ازاءمابه
از نوشتن یک مقاله و رمان تا خلق یک آهنگ و سرودن یک شعر، ساختن یک طنز یا تولید یک  بکشم که خلق یک اثر،

رز فیلم، تنها حاصل کار هنرمند نیست. بلکه بسیار بیشتر از آن محصول کار و رنج و شکنج یک ملت اسیر و فرزندان مبا
 اند.ترین عناصر یک اثر هنری را متولد کردهاوست که فرصت، انگیزه، شور و حیاتی

یاد دارم که شهادت احمد رضایی اولین شهید مجاهدین، طوفانی در درون مجاهدین و اذهان و عواطف همة به خوب 
قلعه یکی از هواداران در زندان قزلها بود. در همان زمان های جوشیدن ایدهیکی از همان چشمهیناپا کرد. زندانیان به

 ازاین مشخصات آن را توضیح دادم.یشپای دربارة نبرد حماسی احمد ساخت که ترانه
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 خوانیم:نمونه دیگر، سرود چهار خرداد است. دریکی از شعرهای این سرود می
 زادگانشکست از خروش بدیع  سکوت سحرگاه افسردگان، 

 تو محکوم مرگی و ما جاودان ان خوار و دژخیم و وابسته ه جهان
های سوی جوخهاعدام که وقتی به لحظه واقعی است؛ یک سحرگاه واقعی و یک قهرمان محکوم بهاین شعر برآمده از یک

خرداد سال  1گذاران مجاهدین است که در سحرگاه زادگان از بنیانشنوند. او اصغر بدیعرود خروش او را میتیرباران می
 کرد.رفت، مضمون شعر بالا را علیه رژیم شاه و حامیانش فریاد میسوی میدان تیرباران میبه کهوقتی 4534

خون شهیدان و پاکان قسم. این شعر و ملودی آن برانگیخته روزهای پس از شهادت  به مثال دیگر سرود قسم است:
 گذاران مجاهدین در زندان قصر است.بنیان

این شعر را رسول مشکین فام پس از اعدام بهروز )علی باکری( در «. بهروز را دیدم»م نامثال دیگر سرودن شعری است به
زادگان این شعر را از محل جاسازی آورد و سرود و آن را روی کاغذ سیگار نوشت. اصغر بدیع 4534فروردین  54اوین در 

 باهم خواندیم. رسول شاعر نبود اما اعدام بهروز او را تکان داده بود:
 را دیدم بهروز

 بهروز را دیدم همین امروز،
 بهروز را در آشیان خاطرم دیدم

 او چون همیشه، مهربان و گرم و گیرا بود
 ها داشتچشمانش از مهر و عطوفت داستان

 در فکر فردا و امید نسل فردا بود،
 ها داشت.فردا همیشه از برایش آرمان 

 گفت: دیدی گفتمت آخر، ببین دیگر،می
 اهی از این بهتر؟خودیگر چه می

 سربازهای جوخه آتش، سربازهای جوخه اعدام،
 اکبرهای ما را تا که بشنیدند،الله

 فریادهای خلق پیروز است، 
 ننگ و مذلت بر رژیم و شاه و استعمار،

 برگشتند، 
 دیدمکه من از دور میبرگشتند درحالی

 کردند.فریادهای خشم ما را در درون تکرار می
 گفتند:که میبرگشتند درحالی 
 آری خلق پیروز است، 

 آری خلق پیروز است!
های دیگر در جریان تولید یک قطعه موسیقی یا فیلم در تاریخ مقاومت ما و در تاریخ خلق آثار شمار نمونهها و بیاین مثال

تواند ت. درنتیجه نمیهاسهای انبوه انسانها و اثرها چکیده جانکند که هرکدام از این ساختههنری هر ملتی گواهی می
چه را که از آن خود تلقی انسان است و هرچه را که تولید کرده و آن داشته انحصاری یک فرد باشد. هنرمند فراانسان نیست؛

های وری از حاصل رنجهای دیگر و با بهرههای موهوم به دست نیاورده است، بلکه از روابطش با انسانکرانهکند، از بیمی
 ست.اکرده ها کسبآن
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اما در عمل، همیشه و برای همه )بدون استثنا(  ها البته حقایق روشنی است و شاید بسیاری، در نظر، با آن موافق باشند؛این
این تهدید وجود دارد که یک اثر هنری را ملک طلق خود ببینند. به این توهم دچار شوند که آفریدگار مطلق آن هستند. 

های خلاقانه است خود را منفصل کنند. این همان نگاه و ها و فرصتسار توانمندیی که چشمهادرنتیجه از جمع و جامعه
 رزمان است.های همنوعان و همرویکرد استثماری به حاصل رنج

 تا امروز بیش از پاخاستیمکه در برابر خمینی به 4551خرداد سال  51ایم و هرگز نباید از یاد ببریم که از روز از یاد نبرده
های خود را فدا کرده دیگر در کنار ما نیستند. سی هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز نفر از بهترین یاران ما جان هزار 411

هزاران هزار تردید بی انتها،هایشان با مردم ایران سر دار رفتند. در این صف بیپیمان موضع بودن و وفاداری به به خاطر سر
 کنونی ها زنده بودند، کار و مسئولیتاند. اگر آنتر بودهذوقتر و خوشما بسیار مستعدتر، تواناتر، غنی اند که از هر یک ازبوده

ها و حاصل حیاتشان را که پشتوانه و جان و روح دادند. پس چگونه مجازیم آنمراتب بهتر و مؤثر انجام میهر یک از ما را به
 کارهای ماست، نادیده بگیریم.

های برخاسته از انقلاب درونی خود، چنین رویکردی را مذموم دانسته قویًا با آن ویژه در پرتو ارزشهدین، بهخوشبختانه مجا
جیب خود، امتیازخواهی یا ویژه کردن  کنند. خودنمایی به خاطر تولید این یا آن اثر، ریختن حاصل هر کاری بهمبارزه می

همه و همه خلاف راه و رسمی است که بر صدق و فدا متکی  ...و  خدمات خود ولو به خاطر انجام بهترین کارها و بالاترین
که گوته گفته کشانه درافتیم و چیزی را از آن خود ندانیم. چنانایم که با هر نگاه و احساس و رویکرد بهرهاست. ما آموخته

 (2). ماسترو تمام جهان از آن ایم. ازایناست: ما خانه خود را بر روی هیچ بناکرده
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2 Ich habe mein haus auf nichts gestelt. Deshalb, gehoert mir die ganze welt. 
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 فصل سوم
 شریعت توابان

 تیزپاترین موجود عالم،»
 های ارزش و انسانیتانسانی است که از قله 

 « کند!های پستی و سبعیت سقوط میاعماق درهبه 
 گوته

 
آثار هنری مقاومت  ایم که رژیم و عواملش بهفقیه که هنوز ادامه دارد، بارها مشاهده کردههای حاکمیت شوم ولایتدر سال

را با شعرهای ارتجاعی و  ها یا بخشی از آهنگ یک ترانه یا سرود مجاهدینزنند و ازجمله برخی آهنگایران دستبرد می
اما تلاشی  کند؛عرضه نمیافتاده آن اباطیل شعرگونه را قابلکنند. این دزدی و شیادی محتوای پسضدمردمی خود تلفیق می

کرانه مقاومت ایران در عرصه موسیقی. این هم بخشی از خصومت دیرپای است برای مخدوش کردن فعالیت مستقل و مبت
 فقیه با هنر و هنرمندان ایران است که سوابق ننگینش بر همگان روشن است.ولایت

ایم که فقیه در خارج کشور ـ مواجه شدهخواران جبهه ولایتبار از جانب ریزه ای ـ اینهای اخیر با نمونه تازهدر سال
ها و کار بنام یغمایی که در سرودن اشعار بخشی از ترانهاز بین بردن آثار هنری مقاومت است. یک عنصر خیانتقصدشان 

بشری  بوسی دشمن ضدپس از تواب شدن و آستان و اندرکار بودسرودهای مجاهدین )البته تا یک ربع قرن پیش( دست
 اعلام کرد: 2932ها روی آورد، در سال تخطئه همه آن علیه مجاهدین به

 
 های وابسته. اسماعیل وفا یغمائیرسانه های مجاهدین و شورا واطلاعیه ممنوعیت پخش آثار من از رسانه

 .ش .ه 2932خرداد  2۲دوشنبه 

تا اکنون، از  2939های شعر و.. در فاصله سال دارم که پخش تمامی آثار من از سرود و ترانه واعلام می وطنان گرامی.هم
سازمان و  های منتسب به این سهبخش و تمامی رسانهی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادیهارسانه

شده است ولی ازآنجاکه شماری از آثار من هاست بسیاری از آثار من از دور خارجدانم که مدتنهاد سیاسی ممنوع است. می
خواهم تأکید کنم که پخش آثار من به با این اطلاعیه می دشواز زمره سرودهای اصلی و رسمی است و کمابیش پخش می

 ها را پخش نمایند اگرچه نه مسئولیت قانونی ولی مسئولیت اخلاقی دارند.تمامه ممنوع است و کسانی که آن
ست از هایش متعلق به مجاهدین امن خود نیز در اولین فرصت تمامی این آثار را که آهنگ»کند: یغمایی در پایان تأکید می

 «.کنمسایت خود حذف میوب
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 )ایرج مصداقی( به خونتواب تشنه در سایت  بازنشر
دار بوده ها را یغمایی عهدهاز آن ساختن ترانه سرودها، گفتن شعرهای بخشی این واقعیت دارد که در کار جمعی مربوط به

 اش آورده است.است. فهرست کامل این شعرها را خود او در اطلاعیه
حال، در گزارشی که موضوعش ترانه سرودهای مجاهدین است، بررسی آن شده. باایناز انتشار این اطلاعیه چند سالی سپری

عنوان مدیر تولیدکننده ترانه ممنوعیت کذایی بارها از من بهچند دلیل لازم است. یک دلیل فرعی این است که در حکم  به
برده است. این هم واقعیت دارد که در اکثر قریب اتفاق ترانه سرودهایی که یغمایی شعر آن را سروده، نگارنده سرودها نام

ها، از ترانه تولید هر یک بنابراین لازم است این مدیر گواهی بدهد که در فرآیند جمعی مدیریت آن را بر عهده داشته است؛
نکته را بر  حرف و نکته بهبهجمعی مجاهدین حرف ها و کارها و بحثآیا شعرهایش نتیجه نبوغ فردی یغمایی بوده یا آموزش

 «.الفاظ نهاد و گفتن آموخت»زبانش گذاشته، 
ون مقاومت تاریخی یک ملت اسیر کاران بر آنچه حاصل رنج و خدلیل دیگر این است که دیگر نباید اجازه داد که خیانت

ها زانوزده و با دژخیمان ای وارد کند. بخصوص توابی که اکنون تؤامًا در آستان شیخ و شاه و سفره جلادی آناست خدشه
 ست.اکردههای مجاهدین ها و شکنجهدست در خون

که این کار انداختن آن است؛ نتیجه اینفقیه خواهان از که جبهه ولایت است دلیل دیگر: تأثیر و کارآمدی موسیقی مقاومت
که با موسیقی سرشار ایرانی کار گرفت؛ پیام آزادی و مقاومت و سرنگونی وقتی تر بهسلاح را باید هرچه بیشتر و فعال

 کند.آمیزد، آخوندهای تیره مغز و تیره قلب را مات میدرمی
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 سابقه آشنایی
 31اش با دانشجویان هوادار مجاهدین در سال آشنا شدم، او به خاطر رابطه در زندان مشهد با این فرد 4531من در سال 

نوشتة خودش، شعر برایش چندان جدی نبود. من سعی کردم او را به شعر گفتن زندان افتاد. او طبع شعر داشت، اما به به
سرودن شعر و ویق من در زندان شروع بهکار گرفته شود. او با تش ها و سرودهای ایام زندان بهترغیب کنم تا در ساختن ترانه

 ست:اکردهاین موضوع اشاره من بهای بهسرود و ترانه کرد. بعدًا خود او در نامه
 گرفتم، سالی که در زندان مشهد یکدیگر را دیدیم، گذشت. آن موقعی که هنوز شعر را جدی نمی31 سال از دی 41حدود »

ن بسکتبال، در مورد شعر و سرود و جدی گرفتن آن و آن روزها حاصلش شد، آید باهم صحبتی کردیم در زمیو یادم می
 «.…ها گذشت و الآن دیگر شعر برای من جدی شدهو سال «عاشورا»و شعری در مورد  «جهاد»سرود 

 و 4551های فعالیت رادیو صدای مجاهد در دهه بعدها، هم در دو سه سال ابتدای حاکمیت خمینی در تهران و هم در سال
نیز در چند کار مشترک برای ساختن ترانه سرودها در اروپا، با او سروکار نزدیک داشتم. او وقت نسبتًا زیادی صرف خواندن 

ای نبرده بهره جا که از جدیت و انضباط ـ که وجه ضروری شخصیت هر مبارز است ـاما از آن کرد؛های گوناگون میکتاب
های تحولات جامعه ایران و تضادهای ستماتیک نزدیک نشد. فهمی از دینامیزمگاه به یک مطالعه منظم و سیبود، هیچ

اجتماعی و اقتصادی و طبقاتی آن نداشت. در عوض ذهنش انباشته بود از عناصر پراکنده و مغشوش و اغلب کهنه و 
سرعت ر را داشت که بهها و فکرهایش کارکرد یک منوکه ایدهطوریداشت. بهمانده که او را همیشه در سطح نگه میعقب

شود. برای برطرف کردن همین کمبودها، کار همیشگی مسئولان ما، ارائه همان سرعت خاموش میکند و بهنورافشانی می
 اندیشی دور کند. نگری و ناکجاهایش را از سطحیاو بود تا بتواند سروده های مختلف بهها و آموزشبحث

 
 انگیزه اصلی

چرا این شخص که  ؟13منتشرشده است. چرا سال  13شده، در خرداد سال ه در بالای آن ثبتکاطلاعیه یغمایی چنان
ورزیدن با اصل مقاومت برای سرنگونی رژیم را پیشه خودساخته  شکنی کرده دشمنییک دهه پیش از آن پیمان نزدیک به
ه رژیم همه قوای خود ـ ازجمله عوامل است ک 13یاد شعرهایش افتاد؟ پاسخ در همان سال  باره در آن موقع بهبود، یک

فروپاشاندن بود. در همان مقطع بر  فقیه از بین بردن ودست چندم ـ را برای انهدام مقاومت به کار برد. طرح بزرگ ولایت
 41دو ماه بعد د ر  باران کرد،خرداد لیبرتی را موشک 33شورای ملی مقاومت چنگ انداخت تا شورا را بپاشاند. کمی بعد در 

که و چنان عام کرد؛مجاهد را قتل 33شده حمله کرد و وسیله نیروی قدس و عوامل عراقی آن اشرف محاصرهشهریور به
آیی سالانه مقاومت در پاریس فاش کرد، هم جمهور برگزیده مقاومت، مریم رجوی در تیرماه همان سال در گردرئیس

ها در فاصله نیمه خرداد تا نیمه ف رهبر مقاومت بودند. همه این هجومآخوندها از طریق مارتین کوبلر در پی ردیابی و حذ
ای از هرجایی را برای بنابراین وارد آوردن هر ضربه دیدند؛یافته میها کار مجاهدین را پایانصورت گرفت. آن 13شهریور 

های مجاهدین، صادره از جانب دیدند. این بستر سیاسی اطلاعیه اعلام ممنوعیت ترانه سرودمحاصره این جنبش مفید می
 داد که حمله بزرگ رژیم بود.اما چیز دیگری را نشانی می نفسه فاقد اهمیت بود؛یغمایی است. اطلاعیه یادشده، فی

 
 شدهحق ضایع

ن عنواکنیم که آیا از او ـ بهما بنا به اصول سیاسی و آرمانی خود در این خصوص تأمل می رغم ماهیت و مواضع یغمایی،به
یا برعکس این  شده؟کسی که در مقاطعی در گذشته در کار جمعی تولید آثار موسیقی مقاومت سهیم بوده ـ حقی ضایع

گذاشته است؟ حرف او این است که شعرهای این ترانه یا آن  اوست که حق اساسی یعنی حق مقاومت و مردم ایران را زیر پا
های زندگی شخصی و کار خود را از الزحمه و مشخصًا تمام هزینهیا او حقام. آسرود، نتیجه کاری است که من انجام داده
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که قبلًا اشاره کردم، های بزرگ کشورمانست؟ آیا او مانند برخی شاعران و موزیسیناکردهسازمان مجاهدین دریافت ن
 رکت داشته است؟ هرگزداشت مالی در خلق آثار موسیقی مقاومت همکاری و مشاجانبه و بدون هرگونه چشمصورت یکبه

و نیز دستمزد و هزینه  انجامیدطول میها بهکه گاه ماه هاهای تولید تمامی سرودها و ترانهواقعیت این است که هزینه
های تمامًا توسط سازمان مجاهدین تأمین است. کلیة هزینه نحوی در آن نقش داشتند،که بههای همة کسانیمسافرت

های آخر دوران سیاسی و شد. طی ماهقرار و تردد و مسافرت یغمایی نیز توسط سازمان تأمین میزندگی و کار و محل است
ها با پرداخت هزینة غیرقابل جایگزین آن، از جان و خون بهترین و فداکارترین خواهران و خرداد، این هزینه 51پس از 

وفصل مسألة پناهندگی خارج کشور و حلازآن انتقال بهپسمنطقة کردستان و که انتقال بهبرادران مجاهد همراه بود. کما این
اینکه هزینه زندگی فرزندش نیز به تمام و  عهدة سازمان بود. کمادر خارجه، افزون بر تأمین کلیة نیازهای زیستی، تمامًا به

 شد.کمال توسط سازمان تأمین می

خانه بودم. در سال رج کشور، من بارها با یغمایی هم، هم در داخل و هم در خا51تا  53های و سپس در سال 31در سال 
ای اجاره کرده بود. نه برای پیدا در تهران، بخش اماکن سازمان مجاهدین، برای من و او در خیابان کارگر شمالی خانه 31

ای آن و بهکردن خانه که در آن اوضاع کاری بس شاق و خطرناک بود و نه برای بستن قرارداد اجاره و پرداخت اجاره
 مان، ما هیچ زحمتی متحمل نشدیم و تمامًا کار سازمان بود.های مختلف زندگیهزینه

یک ملاک ادای حق  شده و میزان وقت صرف شده برای آندیگر، اگر پرداخت دستمزد عادلانه درازای کار انجامعبارتبه
او پرداخته  نامبرده، با هر معیاری مستحق آن بوده، بهمراتب بیشتر ازآنچه اضعاف و بهباشد، سازمان مجاهدین این حق را به

بخش ملی در عراق، تمام مایحتاج های ارتش آزادیجا، از تهران تا منطقه کردستان یا خارج کشور یا در قرارگاهاست. در همه
 شده است.و هزینة سفرهای متعدد او حتی زمانی که بریده بود، پرداخت زندگی او

ها و های امن در گیرودار دستگیریمحل برای حفظ جان او و انتقالش به مادی که جای خود دارد؛ ازای مالی و ما به 
ای از انصاف و ، بسا مجاهدانی که جان خود را از دست دادند. اگر در او بارقه4551های گسترده در تابستان سال اعدام

خطر رساندند، مناطق امن و بی ند که قهرمانانی که او را بهتوانست لختی فکر ککه نمانده است، می مانده بودانسانیت باقی
 امروز در کجا هستند؟

در این مورد نقل قسمتی از مقالة دکتر حمیدرضا طاهرزاده که به خاطر کار مشترک، چند سال با یغمایی، دمخور بوده، 
 روشنگر است:

های مختلف ازجمله بهانهاروپا بههای متعدد از عراق بهناشناس، برگزاری سفراین فرد حقهای ویژة دیگر بهازجمله رسیدگی»
آور بود که چه حضور در پروسه ضبط ترانه و سرودهای متعدد و شرکت در جلسات سخنرانی و غیره بود؛ برای ما تعجب

! روزی نظر یکی پاریس و یا وین بیاید تا در سر ضبط اثر حضورداشته باشدسرایی که باید برای سرود از عراق بهشاعر و ترانه
باره جویا شدم. پاسخ این بود که سازمان برای ارتقای روحیه و رفاه از مسئولین اجرایی مجاهدین در امور هنری را دراین

جانبه از سوی مجاهدین و ابعاد عظیم های یککند...کثرت این مایه گذاریها برایش فراهم میگونه موقعیتاسماعیل، ازاین
چشم و رو، نامبرده را چنان وقیح، متوهم و طلبکار نموده که وی دیگر خود را مالک سوی این عنصر بی جانبه ازدریافت یک

که دارد! درحالیها بازمیشرمانه، مجاهدین را از استفاده از آنای بیگونهدهد! و بهآن تولیدات و دستاوردهای هنری جلوه می
دلیل پرداخت تمام  ی در همه کشورهای دموکراتیک جهان، مجاهدین بهمصنفین و مؤلفین آثار هنرطبق قوانین مربوط به

ترانه و سرودهایشان از هزینه کار و زندگی شاعران ازجمله اسماعیل گرفته تا آهنگساز و مخارج استودیو های مربوط بههزینه
 گونه حق قانونی در رابطهیچکس دیگری از هو ارکستر و غیره، قانونا صاحب آثار خویش محسوب شده و این شخص و یا هیچ

 
، 413ص  ،«کارزار سیاسی در مقابل جبهه متحد ولایت فقیه»، در کتاب «آنان را که شرافت را چوب حراج زدند»دکتر حمید رضا طاهر زاده،  3

 451تیرماه 
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ل یغمایی است که بدون ها جز با اجازه و موافقت مجاهدین برخوردار نیست و اتفاقًا این اسماعیبا هر نوع استفاده از آن 
 «.…یغما برده است!ها را در دریچه زردش بهآن اجازه سازمان مجاهدین، آثار

اما شایان یادآوری  بار اسماعیل یغمایی خواهیم پرداخت؛طور جداگانه به خیانت و سرنوشت رقتدر ضمیمه همین کتاب به
تا  4559مجدد به مناسبات مجاهدین در پایان سال پس از بازگشت  و 4553است که وی قبل از بریدگی اولش در سال 

های در استفاده از امکانات نهاد ترانه سرود دست کاملًا بازداشت و از تمام همکاری و راهنمایی و کمک 94و  4591سال 
 هایش برخوردار بود. جمعی برای سروده

شش الی هفت بار به سراغ برادر  4531بستان من خودم در بهار و تا مثال برای تصحیحات شعر میعاد با حنیف،عنوانبه
حساب خودش مجاهدم مهدی ابریشمچی رفتم تا برای تصحیحات از او کمک بگیرم. در سایر اشعاری هم که یغمایی به

کننده آن افرادی مانند هواداران مجاهدین در زندان نوشته بیش و کم همین وضعیت بود. گاه سرودن اشعاری را که شروع
 گذاشت.حساب خودش میایده آن را داده بودند، بهبودند یا 

بعد از در زندان مشهد گفته شد. شعر را یغمایی گفت اما  33یک نمونه مشخص سرود شهادت است که شعر آن در سال 
د انقلاب با کار جمعی نهاد سرود و ترانه سازمان تغییراتی کرد و برای تنظیم آماده شد. این سرود را محمد شمس تنظیم کر

ی آن را در هابخشآمدند و یم گروهگروهرژیم آخوندی آن را تعطیل کرده بود،  کهو نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران 
ین خواننده را انتخاب کنیم. ترمناسبخوان از شش خواننده تراز اول دعوت کردیم تا نواختند. برای تکیماستودیو بل تهران 

 واننده ترانة مشهور میرزا کوچک خان را برگزیدیم.یاد علیرضا شوریده خزندهسرانجام 
 بند سرود، گروه همسرایان رادیوتلویزیون با اشتیاق پذیرفتند و زیر نظر محمد شمس آن را اجرا کردند.برای اجرای ترجیع

 ترین کارهای نهاد سرود و ترانه بود.طول انجامید و یکی از پرهزینهماه به 5ساختن این سرود، 
یک  از توجه به ها نباید ما رایک توضیح داد، اما این نمونهبهتوان یکدست را میهای پرشمار دیگری ازایننمونه کهدرحالی

عنوان یک شاعر این دلیل چند سالی نامش به این دلیل و صرفًا به حقیقت مهم دور کند؛ این حقیقت که این شخص به
 جای مبارزه )که مثل طوقی بهاز زمان شاه یا شروع دوران شیخ به مطرح شد که در صفوف مقاومت مردم ایران بود. اگر

شد. کمی کاوش و تأمل در اوضاع گرفت، هرگز از چنین شانسی برخوردار نمیگردنش افتاده بود( مسیر دیگری در پیش می
ا آثاری بس درخشان خلق سراغراق، هزاران شاعر و ترانهدهد که در این برهه، بیجامعه ایران در چهار دهه اخیر نشان می

 اند، اما زیر سلطه اختناق منحوس آخوندها صدا و نام و پیامشان را کسی نشنیده است. کرده
 

 خواست اصلی
ست، نیست. او در وادی خیانت و ندامت سیر اکردهها برابر آنچه را مستحق آن بوده دریافت الزحمه که دهاو خواهان حق

 ورزد. خواستش این است که حتی ترانه ژخیمانش با مجاهدین بی دنده و ترمز خصومت میکند و تنها به سود رژیم و دمی
اند هاست و تمام مخارج آن را به تمام و کمال پرداختهها و متعلق به خود آنسرودهای مجاهدین هم ـ که در فضای خود آن

 های مزارشان نابود شود.ـ مانند سنگ
 گفت:سرشتی و همراهی نداشت، باید میکند، همه که حکام شرع خمینی را تداعی میکننداگر یغمایی با این خوی منهدم

 ها هستم.مجاهدین، خواستار حفظ و شکوفایی دستاوردهای هنری و سیاسی و اجتماعی آن من با هزار انتقاد به
  

 مسئولیت اخلاقی
 خود فراخوانده است.« مسئولیت اخلاقی» ایفای بلکه به« نه مسئولیت قانونی»یغمایی با سخافت مجاهدین را اگر  

 راستی منظور از مسئولیت اخلاقی در این خصوص چیست؟
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آیا برای مجاهدین مسئولیت آرمانی و اخلاقی و ایدئولوژیکی، چیزی فراتر از حراست از ناموس کلمات و تعهد نسبت به خلق 
پای خمینی و که پابهمسئولیتی دارند؟ بخصوص آنانو جامعه و تاریخ است؟ آیا مجاهدین در برابر خائنان نادم و تواب 

 لاجوردی هدفی جز سربریدن این مقاومت بسود ارتجاع و استعمار ندارند. 
پس دعوا بر سر شعر و ترانه و سرود نیست، بر سر سربریدن مقاومت یک خلق و ذبح آن در پای منحوس شیخ و شاه است. 

کشد، رجوی که در عملکرد و کلام و پیام او همیشه شرف و مقاومت شعله میشرمانه و لاینقطع با مسعود آیا خصومت بی
ای است که حاکم شرع ممنوع کننده ترانه سرودهای بله شرف و مقاومت؛ این درست همان نقطه معنایی جز این دارد؟

های مجاهدین پشت کرده ها و مفاهیم اساسی ترانه سرودهمه پیام مجاهدین، در سوی مخالف آن ایستاده است. او امروز به
 کند.یک آن کلمات در شعرهایی که سروده بود، ندامت میبهکار بردن یک و از به

های شکنی و خوار شمردن و هزل کردن تعهدات و مسئولیتمسئولیت آرمانی و اخلاقی ما این است که در مقابل این پیمان
 گرایی محض است. همان آیینی است که خمینی با آن مینیخ مبارزاتی بایستیم. این هزل کردن تعهدات در اصل و گوهر،

 آسای خود و سپس برقراری یک استبداد موحش را توجیه کرد.طلبی جنونقدرت
گرایی افراطی فاقد هرگونه اصول دینی و انسانی و قانونی ایم که چگونه او از دگماتیزم غلیظ مذهبی به مصلحتاز یاد نبرده

های ضروری برای برقراری یک ها و تعهداتش آزادگی و آزادمنشی بود یا گامقول خمینی به زدن غلتید. آیا پشت پا در
 خودکامگی دهشتناک؟

یکدیگر  آفریند. در مناسبات اجتماعی و روابط آحاد مردم باها و تعهدات، فاجعه میپا گذاشتن قول در مناسبات سیاسی، زیر
و اشاعه  مبارزاتی زله آزادمنشی نیست، بلکه ولنگاری مخرب، روحیه ضدمننیز شکستن سوگندها و خوارشماری تعهدات به

نازند، در خود از قیدوبند هر تعهد و سوگندی می« آزادی» همه بهطلبی در مقابل رژیم است. البته حضراتی که این تسلیم
 !مجاهدین کاملًا متعهدند وقفه بههتاکی بی

 مقاومت در این مورد گفت: بار رهبریک
یادماندنی در تاریخ این روزگار خواهد بود. قول بازرگان حیات خفیف و خائنانه، فصلی به ی که روانشناسی ذلت، یا بهراست»

و  ُجبنعام و خیانت. منتهای چیز در منتهاست. منتهای جهل و جنون و جنایت و کشتار و قتلدر تاریخ معاصر ایران همه
برد رژیم راه می نمای چسبیده به های اپوزیسیونتولید انگل ین و فراگیر بهجانبه و خونضعف و ذلت و رذیلت. سرکوب همه

های همین رژیم و خورند و هم رزق و روزی خود را در لای شکافکه در آن واحد هم نان اپوزیسیون و پناهندگی سیاسی می
 نشینکار ساحلد لومپن ـ سیاسیکنند.... راستی که این طبقٌه جدیامعاواحشای وزارت جاسوسی و آدمکشی آن، جستجو می

مربوطه است. در برابر تروریسم افسارگسیختٌه این رژیم و در برابر  «وزارت»افزار تا کجا مرعوب و مسحور همین رژیم و دست
 گزد.... وپا بریدن و چشم از حدقه درآوردن و قتل و غارت و چپاول، ککش نمیدست

یافته و تنها جبهگی با دشمن را ریخت و در تضعیف جنبش مقاومت سازمانتوان قبح هم راستی که از این بهتر نمی
 جایگزین ممکن و موجود، کوشید....

ها و کلمات در این روزگار، قبح روانشناسی و فرهنگ ذلت و سرکوب فراگیر در زمان خمینی و رژیم آخوندی و ذبح ارزش
هنی در برابر شیخ را تنها با دریای رنج و خون، باز ترسیم و استوار ها و خطوط قرمز ملی و میریخته و باید مرزبندی زبونی را

ها در ذهن و ضمیر تاریخی و اجتماعی ملت صورت آثار مخرب ایلغار خمینی همچون حملٌه مغول تا سده نمود. در غیر این
بکشانند که بگوییم: از هرچه  این نقطه خواهند ملت ما را بهو رژیم پلید آخوندی، می شیطان، خمینی روحماند. ما باقی می

 زند، سیر و وازده و پشیمان هستیم.حرکت و جنبش و مقاومت و انقلاب و از هر چیز که نظم موجود را برهم می
 
 
 2933مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی، پیام مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت به 4
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که کس اعتماد نشاید! آنهیچ باد اعتیاد! این دنیا هیچ و پوچ است! بهزندهما چه! هرچه بادا باد! دم غنیمت است!  اصلًا به 
ها که درصحنه با رژیم آخوندی در جنگ هستند خمینی بود چه کرد که دیگران بکنند. از کجا که اگر برخیزیم و از این

وضع  احل عافیت و تسلیم بهپشتیبانی کنیم، فردا وضع بدتر نشود؟ پس برویم دنبال کار و زندگی خودمان. پس خوشا س
 …موجود و رژیم موجود

این  شدن فرزند انسان در چنگال دیو سرنوشت و تقدیر کور. بهگویند پیروزی خمینی و نیروهای اهریمنی. مغلوببه این می
 (1)«…گویند انفعال و تسلیم و مرگ یک ملتمی

 
 خاک یا کود

دهد که توابانی که امروز توضیح دادم، این نتیجه را به دست می نیمجاهد سرودآنچه درباره جوانب مختلف نهاد ترانه 
هر نقشی که در گذشته در تولید همین ترانه سرودها  باوجود های مقاومت است،ارزش ارزش بهپاشی شان لجنحرفه
ورزد و دشمنی میی زیچبهندارند. کسی که نسبت  آن بهاخلاقی و آرمانی حقی نسبت  ازنظرمادی نه  ازلحاظاند، نه داشته

، هنوز این پرسش باقی است که چگونه ما حالنیبااباشد.  حقیذ آن بهتواند نسبت تعهدی درباره آن ندارد، چگونه می
آن  هنرمند،» :شنویمپاسخ را از فریدریش نیچه می ست؟اکردهکنیم که شاعرش آن را تکفیر کلمات شعری را تأیید می

فراموشی  باید بهبسا چیزی است که میبنابراین چه روید؛له و کودی است که اثر از آن برمیزهدان و خاکی است و گاه تپا
شکافان جان است؛ نه مرد اهل  ها و زندهخاستگاه اثر کار فیزیولوژیست سپرد تا از اثر آن لذت برد. بینش داشتن نسبت به

 (3) «.ذوق، نه مرد هنرمند
ای ه است. او تمایز کیفی قائل است میان هنرمندی که چون خاک پاک یا سینهکاربردفیلسوف آلمانی کلمات دقیقی به

 جایگاهی پست تنزل یافته است.پردرد منشأ اثراتی ماندگار است باکسی که دگردیسی کرده به
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ، ترجمه داریوش آشوری«تبارشناسی اخلاق»فریدریش نیچه،  3
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 فصل چهارم
 یادی از شاعران شهید 

 
تا شعر و سرود و ترانه و آهنگ حماسی، ملهم از  خواهانه، خلق آثار هنری، از رمانیک مقاومت و جنبش آزادیجریان در 

های برجستة این دانند. نمونهرو هنرمندان و شاعران متعهد و مردمی خود را وامدار مردم میازاین هاست.نبردها و مقاومت
هایی که . نمونهاندخواهانه ایران، شاهدان این حقیقتهنرمندان، چه در تاریخ کشورهای جهان و چه در تاریخ مبارزات آزادی

مردم و آرمان آزادیخواهانة آنان پا پس ننهادند. برای ها تا آخرین دم حیات، از وفاداری بهرغم مواجهه با انواع مرارتبه
 روشن شود:مایه ها با مدعیان دونکنیم تا فرق آنتشخیص سره از ناسره به چند نمونه از شاعران حقیقی و شهید اشاره می

کرد، او آخرین سرود خود را شده ویکتور خارا در استادیوم شیلی فوران میهای متلاشیاز انگشتان و دستکه خون هنگامی
 …خاموشی گراییدهای نظامیان پینوشه بعد از لحظاتی بهعلیه دیکتاتور سرود، اگرچه صدایش با رگبار گلوله

 

 
 ویکتور خارا قهرمان ملی شیلی

گران رژیم ناتوان بر تخت بیمارستان ارتش، خود شاهد تزریق آمپول هوا توسط شکنجهزمانی که فرخی یزدی رنجور و 
 …کردرگانش بود، با خاطری آرام و روحی محکم و پرصلابت، کلمة آزادی را ترنم میشاهنشاهی به

 
 فرخی یزدی
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 مجید قرآنبه»کشیدند گفت آتش میکه در زندان پهلوی پیکرش را بهپور شیرازی، نویسندة آزادیخواه، هنگامی کریم
 «.شود تمام جانم قیمتبه کهاین ولو بنویسم را حقایق که امکرده یاد سوگند

 

 
 پور شیرازی در کنار دکتر مصدق یمکر

 
زنم، چراکه فرزند خلقی من برای جانم چانه نمی»دادگاه نظامی شاه گفت: یخسرو گلسرخی شاعر انقلابی در دفاعیاتش در ب

 او به همین جرم محکوم به اعدام شد و قهرمانانه به شهادت رسید.«. زنمنفع خلقم حرف میمبارز و دلاور هستم، من به

 
 خسرو گلسرخی

 
ادگی در مقابل دیکتاتوری آخوندی توسط جلادان ایست و اشجرم دفاع از آرمان انقلابیپور شاعر فدایی بهسعید سلطان

 خمینی تیرباران شد

 
 پورشاعر فدایی سعید سلطان
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خلق در نبردهای متعددی علیه پاسداران  بهداد(، شاعر جوان و پرشوری که در کسوت یک رزمندة مجاهد) پورمهدی حسین
شهادت به فقیه، سرفرازانهی رژیم ضد بشری ولایتنیروها خمینی شرکت کرده بود، در عملیات فروغ جاویدان، در مصاف با

 رسید.
 

 
 مهدی حسین پور )بهداد(

 
ها، از آغاز تا امروز هر قدمش نتیجه کار و رنج و رزم و در سازمان مجاهدین ساختن ترانه و شعر و سرود، مثل سایر مسئولیت

 اند.شهادت رسیده مقاومت در برابر رژیم بهها در خلال احساس مسئولیت زنان و مردان مصممی است که بسیاری از آن
تنها مقطعی از تاریخچه سازمان، بلکه سیمای شهیدی را پیش های دور تا امروز، هر ترانه، نهکنم از گذشتهکه نگاه میوقتی

 کند.چشمم زنده می
سی با خمینی، فعالیت که سازمان گسترده شد، در همان دوره دو سال و چند ماه مبارزه سیا 33بهمن سال  22از روز 
ای برای تولید ترانه و سرود، تکثیر و توزیع نوارهای آن، انتشار کتاب، تهیه فیلم و ... داشتیم. بسیاری از مجاهدانی که فشرده

ها کسانی که یادشان هنوز در خاطرم اند. از میان آنشهادت رسیده کردند، توسط رژیم خمینی بهها فعالیت میدر این بخش
مالک،  اند از مجاهدان سرفراز محمود میرعبارت« بخشددارد، قوتم میروشنم می»هایشان قول نیما نام ست و بهباقی ا

که بهروز ترشیزی چنین بختی از نویسندگان نشریه مجاهد. هم حسین لبیبی، باقر آل اسحاق، اصغر محکمی، احمد شاد
 رضا خاکسار، کمیلی منفرد ، محمدحسینبهمن ترشیزی، شدتیرباران  و مسلحانه دستگیر تظاهرات ازحین عکس گرفتن 

 مهرداد علویو  مسلمان سازانفیلممسئول کانون 
 دهد:هایی از رویکرد مجاهدین در کار تولید ترانه و سرود را به دست مییادآوری چند خاطره از این شهیدان نمونه

 
 سرود اختر شبانه

 حالنیدرعمجاهد شهید ابوالفضل رستگار است یکی از مجاهدان وارسته که اولیة سرود اختر شبانه، ساختة  و آهنگشعر 
زندان محکوم شد و در  سال 3به ی شاه هادادگاه یبدر ارتباط با مجاهدین دستگیر و در  31سال  درشاعری توانا بود. او 

 از زندان آزاد شد. 39سال 
 با ابوالفضل را چنین نوشته است:دیدارش  اولین سلول او در زندان مشهد،یکی از زندانیان هم
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 ابوالفضل رستگار

 
جسمی بر روی زمین چند لحظه بعد در  شدن یدهکشموقع سحر بود که صدای پایی در راهرو پیچید و در پی آن صدای »

ته  سلول باز شد و کسی را خرد و خمیر انداختند داخل سلول. قدی متوسط و پیکری لاغر و استخوانی داشت. موهایش را از
حرکت بود. کمکش کردم تا روی زمین بنشیند. وقتی نشست سختی قادر بهزده بودند و صورتش پر از خون و کبودی بود. به

 «...و دوباره خندید.امشدهاعدام محکوم آرام خندید و گفت اسم من عباس است... عباس رستگار... به
 شهادت رسید.به آنجای خمینی شد و در هاگاهشکنجهو روانه  شد ریدستگ 51در سال  هم بارکاین شاعر مجاهد ی

ترین یادگار ولی ارزنده ماندهیباقبود. از او چند شعر و سرود  ذوقخوشعباس در سرودن شعر و آهنگین کردن آن مبتکر و 
 .کندیمرا بازتاب  51 در سالخمینی  میبا رژهنری او همین سرود اختر شبانه است که فضای نبردهای مجاهدین 

 چگونگی ساختن این سرود، نوشته است: در موردی خمینی هاگاهشکنجهدر  رانشیهم زنجیکی از 
دلم  به :سلول بود. در آغاز شب پس از افطار، کمی دعا خواند و پس از لحظاتی سکوت گفتشب چهارم آمدن عباس به»

. امساختهاین سرود را و آهنگش را هم خودم  خواهم برایت سرودی بخوانم.می… کنندیمبرات شده که امشب مرا تیرباران 
عنوان نشینیم تا شعرش را حفظ کنی، آن را بهمی باهمخاطر بسپاری، بعد هم خوانم. سعی کن آهنگش را بهبرایت می

ید درخشهایش میدیوار تکیه داد. در سیاهی سلول چشمها برسان بعد از جایش بلند شد، ایستاد و بهبچهآخرین یادگار، به
 .«صدایش را پرشور و صاف و نیرومند در سیاهی سلول رها کرد مرتبهکنفسی تازه کرد ی ازآنکهپس

 
 دریای پرجوشش زمانه    ایران ایران اختر شبانه

 شیانهاکردهدر هر خانه،    دامانت مهد مجاهدین شد
 در سیاهی شب مشعلی فروزان، مشعلی فروزان   نهضت مجاهد همچو شمع سوزان

 …آخریال
 

ها را کنند و اسم آنی صدا میکییکها را یهمراه چند پاسدار، بچهمن از دریچة سلول نگاه کردم دیدم یک آخوند فربه به
برند. از جایش جهید و گفت وقتش ها را برای اعدام میعباس گفتم دارند بچهنویسند بهشان میکف دست و روی پیشانی

زودتر!  :بود. پاسدار با عصبانیت گفت نمازخواندنسلول ما را باز کردند او هنوز مشغول  نماز ایستاد. وقتی دِررسیده و به
اگر »است؟! عباس قهرمان بعد از نماز بلند شد ایستاد و مرا در آغوش گرفت و گفت:  نمازخواندن! حالا چه وقت میکاردار

مینی را ببینم. امیدوارم شما موفق شوید و حتمًا موفق خواستم بمانم و سقوط خها برسان بگو میهمٌه بچهماندی سلام مرا به
 .«یی استوار از سلول بیرون رفتهاگامخواهید شد و بعد با 

و آن را برای  از آهنگسازان هوادار تنظیم در نهاد ترانه سرود سازمان مجاهدین بازسازی شد، توسط 54 در سالاین سرود 
وسیلة ارکستر سمفونیک وین و گروه کر هواداران مجاهدین به آنجادر  رستادیم.وین فی میانی( بههاتور )آهنگاجرای پارتی

 اجرا و ضبط کردیم.
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 رهایی و نبرد آخرین
در زندان اوین ساخته شد،  35 در سالیکی از سرودهایی که هم شعر و هم آهنگ آن، توسط مجاهد شهید مسعود عدل 

آن بر تغییر جهان از  بندبنددر  ؛ وی حرکت جهان و تکامل تأکید شدهدارهدفسرودی بود بنام رهایی که در آن بر فلسفٌه 
و استقرار قسط و عدل که از طریق مبارزه به  ی فارغ از ستم و سرکوب و استثماراجامعهسوی نو و نوید رسیدن بهکهنگی به

سرود نبرد ن منتشر شد. مجموعة دوم سرودهای مجاهدی و دربازسازی شد  31آید تأکید شده. این سرود درسال یمدست 
کند، دریکی از جلسات زبان هنری بازگو میآخرین هم ساختة مسعود عدل بود. این دو سرود که درواقع داستان تکامل را به

صورت تجسمی توسط گروهی از اعضای کلاس تبیین جهان در دانشگاه صنعتی شریف و پیش از مباحث برادر مسعود، به
 موردتوجه قرار گرفت.میلیشیا اجرا شد و بسیار 

 
 مسعود عدل

 سرود رهایی
 ای خدا ای خدا ای حقیقت! ای زمین و زمان را تو غایت

 ای تو ظاهر تو باطن تو اول ای تو آخر تو ره را نهایت
 افکن در دل این غوغا

 الااللهلااله
... 
 

را پیش  سرود کارهاعالانه در نهاد ترانه حکومت خمینی، ف های اولیکی از مجاهدانی که در سال ـ ارژنگی ابوالقاسم محمدی
 و رستگار شد. سربدار 59عام سال برد، ابوالقاسم محمدی ارژنگی بود که در قتلمی

 و رفتیممی مهرتاش اسماعیل استاد کلاس بهباهم ی سالگ 41-41 سنین در. شناختممی را ارژنگی ابوالقاسم جوانی از نم
 یخوببه را ایرانی اصیل موسیقی و داشت گرمی صدای گرفتیم. ابوالقاسممی آموزش را ایرانی اصیل موسیقی او نظر تحت

 دوست را او همه و بود ما خانوادگی دوست که صمیمی دوست یکتنها نه او. کردیمیم صدا خان هوشنگ را او ما. خواندیم
 .داشتند

در  ذوب مسش درآمد. معلم یکی از مدارس محلة وزارت آموزش و پرور به استخدامدر کنار کار هنری،  15سال ارژنگی از  
معلم داد و در رشتة روانشناسی از دانشگاه تربیتتحصیل در دانشگاه را ادامه می زمانهمطور ی شد. بهشهررآباد جادة امین

پیشنهاد کردند التحصیل شد. ابوالقاسم در تمام مدت عمر با وارستگی و فروتنی زندگی کرد. در زمان شاه بسیاری به او فارغ
ی فعالیت ضد سلطنتپیروزی انقلاب  پس ازیو برود و در سلک خوانندگان آن زمان درآید، اما او نپذیرفت. ابوالقاسم به رادکه 

 خود را در هواداری با سازمان شروع کرد.
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 ارژنگی ابوالقاسم محمدی

 
ی پدر طالقانی در هابحثالله طالقانی درآمد و از یتآ هوادارانمجاهد شهید ابوالقاسم ارژنگی، از نوجوانی به سلک یاران و 

برد و به اشاعه افکار مترقی پدر پرداخت. ارژنگی در انقلاب ضد سلطنتی به هواداری از مجاهدین  هابهرهمسجد هدایت 
 بر کار ها و سرودهای مجاهدین متمرکز کرد وبرخاست. پس از پیروزی انقلاب، فعالیت خود را در کمک به تهیة ترانه

خرداد، جهاد، کارگر، میهن شهیدان، خون،  1زمین، مجاهد، ، سرودهای ایرانهاترانهخوانندگان گروه کر در ضبط سرودها و 
 نظارت داشت. جبهه رهایی، به نام خدا و بسیاری دیگر از سرودهای سازمان،

ی اورژانس جهت هاکمکأسیس یک مرکز برای ت 51خرداد  51نامیدند، پس از ابوالقاسم که دوستانش او را هوشنگ می
با پاسداران مجروح شده بودند اقدام کرد. در همین راستا به جرم هواداری از مجاهدین و به خاطر  درنبردمجاهدینی که 

 زندان محکوم شد. سال 1سازمان، دستگیر و به های مالی بهکمک
منتقل شد. یکی  به گوهردشتاز اوین  55سال اواخر بهمن  باز نکرد. به شکوهاما لب ؛ های سختی بوددر زندان زیر شکنجه

بارید و هوا خیلی سرد بود. وقتی رسیدیم پاسداران از همان قدم اول با کابل باران می آن شب»یرانش نوشته است: هم زنجاز 
 به داخلآمد. ما را ینمدراما صدایی از او ؛ های زیادی خوردمان آمدند. ابوالقاسم جلو من بود و ضربهاستقبالو چماق به

افتادند. وقتی خسته شدند و رفتند به اطرافم نگاه کردم،  به جانمانهایمان را گرفتند و با شلاق بند خالی بردند. لباسیک
لرزید. خواستم کمکش کنم، اجازه نداد. ریخت و از سرما میابوالقاسم در کنارم بود. بدنش خونین بود، از پاهایش خون می

 «.بابا! فکر این چیزها را نکنیا»خندید و گفت: «. ایبدجوری زخمی شده»گفتم: «. ر خودت را بکنکا»گفت: 
در  روز بود. یک هابه بچهکرد. از کارهای او در زندان دادن آموزش موسیقی در همان شرایط لبخندش را فراموش نمی
 کردیم که:دستگاه ماهور این بیت سعدی را تمرین می

 یش بنشستندبه عیاران وجهان جوان شد  و بلبلان مستند وردبرآدرخت غنچه 
حال این من تابه»به او گفتم باید این شعر را با همین صدای عالی وقتی رژیم سرنگون شد، در رادیو بخوانی. خندید و گفت: 

زادی جلو پای مسعود و مریم خواهد اگر زنده باشم وقتی رژیم سرنگون شد این شعر را در میدان آاما دلم می؛ امکار را نکرده
 «.بخوانم

و  خواندگفت او هنرمندی است که برای مردم مییه علاقة بسیار زیادی داشت. میبه مرضابوالقاسم از میان هنرمندان 
 کرد.یی از مرضیه میهمان میترانهگرفت، ما را بهدلمان می هر وقتیا نفروخته است. به دنخودش و هنرش را 

من و ارژنگی و شهید علی صدیقی که فلوت  55تا خرداد  53در مقطع آذر »ابوالقاسم درباره او نوشته است:  همبندانیکی از 
موسوم به  3نواخت و تعدادی دیگر از مجاهدین در بند یمنواخت و شهید منوچهر قبادی که تنبک و نی و سنتور می

 آموزشگاه اوین بودیم.
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مختلف، ارژنگی با ارکستر  هایمناسبتدر  بعدازآن، یک فلوت ساخت و هاهبچشهید علی صدیقی با عصای فلزی یکی از 
یات ترک دربی که خواند ترانه حیلت رها کن عاشقا بود که اترانهاجرا کرد. اولین  هابچهو آوازهایی برای  هاترانه اشدونفره

 بود. بعد به یاد سردار خیابانی ترانه شمع شبانه را اجرا کرد.
 سروده بود با فلوت شهید صدیقی به شکل زیبایی خواند. هابچهارژنگی شعری را که یکی از  53ن بهم 41در شب 

هایی که کرد. یکی از برنامهیمجمعی باشد و از اجرای برنامه تک نفره پرهیز  صورتبهها خواست برنامهارژنگی همیشه می
 «.خواندیمشکل جمعی میها تکرار شد ترانه مرغ سحر بود که به بچه به خواستچند بار 
وجه کوتاه نیامده بود. هیچرسید. همدیگر را در راهرو مرگ گوهردشت دیدیم. از مواضعش به 59سال  مرداد 1روز  بعدازظهر

همان «. مربوط نیست به شما»او هم قاطعانه جواب داده بود: « ای؟نکرده ازدواجحال چرا تابه»اش کرده بودند که: مسخره
 (6) .دارش آویختندند و همراه با عدة دیگری از مجاهدین بهشب صدایش کرد
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 فصل پنجم
 المللیقوانین بین 

 
 جبهة خیانت و ولایت« هنرمندان»

سرای بارگاه آخوندی، در داخل کشور بدون های مجیزگو و مدیحهفقیه، چهرهدر دوران ما و در میدان جنگ ما با رژیم ولایت
های و پاسداران سیاسی و لباس شخصی دسته دیگر، مأموران اما دهند؛پوشی این مأموریت را انجام میماسک و بدون پرده

را پشت ماسک آزادیخواهی و داعیة مخالفت با رژیم  ازی و ایزگم کردن، خودخارجه نشین ولایت هستند که برای سفیدس
 کنند.پنهان می

اش لجن پراکنی و فحاشی طراز که جبهه عوض کرد و مأموریت و اشتغال اصلیاسماعیل یغمایی چند سالی پس از آن
ها از وعیت پخش و انتشار آنشد، مدعی مالکیت و وراثت ترانه سرودهای مجاهدین و ممن بازجویان و شکنجه گران

به گذران زندگی )نه مبارزه و  های مجاهدین،قول خودش، زمانی در پایگاهاین اعتبار که بههای مقاومت شد. لابد بهرسانه
با سایر اعضای نهاد،  کار مشترک چارچوب یک همفکری و در هرازگاهی های آن( مشغول بوده وتحمل فشارها و سختی

 گفته است.ترانه و سرود می و تولید یک شعری برای تنظیم
پایه و مسخره است که قدر به لحاظ حقوقی و قانونی بیادعای سخیف مالکیت ترانه سرودهای مجاهدین توسط یغمایی، آن

 آویخت.« مسئولیت اخلاقی»خودش هم به آن اذعان کرده و لذا به 

 
 هدف ساختن سرود و ترانه در سازمان مجاهدین

های انقلابی را ساختن سرودها و ترانه آغاز مبارزة انقلابی مسلحانه علیه رژیم وابسته و دیکتاتوری شاه،مجاهدین از همان 
 اند. مبارزاتی تلقی کرده هایمکمل فعالیت

کرده و در دسترس اجرا، تهیه و ضبط  های آن،ها و سرودها را با تقبل کامل کلیة هزینهآلبوم از ترانه 41از آن زمان تاکنون، 
 اند. عموم قرار داده

وطنان قرارگرفته که کلیة شده و در اختیار همدی. منتشر و ارائه .شکل سینیز به ها، چندین آلبوم ترانهعلاوه بر این
 شده است.پرداخت ها نیز از جانب سازمان مجاهدینهای آنهزینه

بر روی سایتهای مقاومت  ها سازمان مجاهدین است،امتیاز آنکه صاحب های جدیدهای اخیر بسیاری سرودها و ترانهدر سال
داشتن ور نگاهها، قبل از هر چیز، شعلهچراکه هدف آن .طور رایگان در دسترس همگان قرارگرفته استو به منتشر شده

 بشری در میان مردم و جوانان ایران بوده است.  مشعل مبارزه با رژیم ضد
که تعداد زیادی از این آثار توسط دیگران تکثیرشده و مورد استفاده قرارگرفته، مجاهدین مانع نشده و از رو باوجوداینازاین

 اند. نظر کردهصرف« رایتکپی»مزایای مادی قوانین 
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اندرکاران تهیه و تولید این آثار، در این زمینه هنرمندان و اساتیدی چون استاد محمد شمس، دکتر طاهرزاده و دیگر دست
 اند.گواهان این حقایق

 المللین بینادعاهای یغمایی و قوانی
ت قانونی یهای سازمان باطل است و موضوعیغمایی که خودش نیز واقف است که ادعای مالکیتش نسبت به سرود و ترانه

آویزد. تا می« مسئولیت اخلاقی مجاهدین»به زند و به جای آنندارد، برای علم کردن چنین ادعای سخیفی، قوانین را دور می
چند  حال در این زمینه.چیز روشن و بدون ابهام است. بااینگردد، همهنشر سرود و ترانه برمیهای قانونی جنبهآنجا که به

 کنم:نکته را یادآوری می
مشهور است، برای اولین بار در « کنوانسیون ِبرن»برداری و مالکیت آثار هنری که بهحفاظت از حق نسخهقوانین مربوط به 

اجرا درآمد. سال بعد در کشورهای امضاکننده به ورهای غربی تصویب شد و یکدر شهر برن سوئیس توسط کش 4115 سال
آن و به کشور با امضای این کنوانسیون، قوانین داخلی خود را متناسب با آن تدوین و تنظیم کرده 459از آن زمان تاکنون 

را امضا نکرده و  المللین این کنوانسیون بینها، ازجمله رژیم ایران، عراق، افغانستان و پاکستااند و تعدادی از دولتپیوسته
 شوند. مشمول آن نمی

اند. آن افزودههایی بهها و تکملهفراخور شرایط خاص خود، تبصرهبعضی کشورهای امضا کنندة قرارداد، با قبول اصول آن، به
و اروپا یا کشورهای عربی متفاوت  عمومی شدن استفاده از یک اثر که در آمریکا)مانند محدودیت زمانی و شرایط مربوط به

 است(. 
رایت طور مشخص در موضوع موسیقی ـ حق مالکیت و کپیالمللی، پس از ضبط و ثبت یک اثر هنری ـ بهطبق قوانین بین

 یابد. دو موضوع تعلق و اختصاص میآن به
مثلًا ناشر ـ و یا بین دو طرف ـ  طرف ـر یکها ممکن است تمامًا در اختیااول ساختن اثر، دوم ضبط و انتشار آن. این مالکیت

شده باشند. در هر دو حالت، ادعای هرگونه حقی نسبت به چنین اثری، از جانب هر طرف ثالثی، ناشر و آهنگساز ـ تقسیم
 پایه و فاقد پشتوانه قانونی است.هم بدون کسب اجازه و گواهی رسمی از طرف آهنگساز یا ناشر، یک ادعای بیآن
 

 (9) کنید.المللی راجع به مالکیت آثار هنری در مورد ناشر و آهنگساز را ذیلًا ملاحظه میقوانین بین موادترین مهممتن 
 
 حق این. است آهنگ به مربوط دارندة کلیة حقوق ،(منتشرکننده) آهنگ یا ترانه انتشار امتیازصاحب :انتشار حقوق»-

 .«شفاف باشد موارد قریب اکثر در بایستی
 

 ة اصلی آهنگ، کسی است که حق ضبط آن را داراست.نسخیاز امتصاحبحق ضبط: »-
یاز امتصاحباش داشته باشید، شما باید حق یهاولبه این معنا که اگر شما تصمیم به باز اجرای آهنگی را به همان شکل  

کند و ینمیاز انتشار را نقض تامصاحبة اجاز(. کسب این اجازه، داشتن Master rightsکنید )اجرای اولیه را پرداخت 
 «.ة باز اجرای آهنگ اعتباری نخواهد داشتاجازبدون آن، داشتن 

 

شرکت ناشر  اما اگر؛ گیردیمسازندة آهنگ، صاحب آن است... صاحب آهنگ و حقوقی که به آن تعلق » [:]صاحب آهنگ -
ة استفاده از آن توسط دیگران اجازتواند یمرانه باشد، ة امور مربوط به آن تکنندادارهترانه از طرف آهنگساز، صاحب حقوق یا 

عهده ها بهخواهند این مسئولیت را از جانب آنیم( )انتشاردهندهرا صادر کند. در اکثر موارد، آهنگسازان از شرکت ناشر 
رکت ناشر صورت یة حقوق آن توسط آهنگساز به شکلبگیرد. معمولًا و در بسیاری موارد این کار از طریق فروش ترانه و 

 .«یة حقوق مربوط به آن خواهد بودکل، البته، شرکت ناشر صاحب آهنگ و صورت یناگیرد. در یم
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تنها صاحب آهنگ حق بازتولید یا تکثیر آن را دارد. وی همچنین این حق را دارد که چنین » [:]حق بازتولید یا تکثیر-
بل از اقدام به ضبط مجدد یا تکثیر آهنگ کسی، شما باید از صاحب آن بنابراین، ق ای را برای دیگران نیز صادر کند؛اجازه

 اجازه بگیرید. 
 «.گیرد. درست مانند گرفتن گواهینامة رانندگیگواهینامه( صورت می) این کار از طریق صدور یک اجازة رسمی از طرف وی

 
 کنوانسیون ِبرن -
ا مشمول تبعه و ساکنان کشورهای امضاکنندة کنوانسیون قانون حفاظت از حقوق آثار هنری، تنه ،5طبق بند شماره  

 5-1طبق بند ) شده باشدزمان در کشورهای امضاکننده قرارداد، خلقطور همشود؛ یا به آثاری که برای اولین بار یا بهمی
 شده است(. تعریف« روزه 51»در یک مقطع زمانی « زمان بودنهم»

شان در یک کشور امضاکننده و ثار سینمایی برای کسانی که مقر یا محل زندگی، این حقوق شامل آ1بنا بر بند شماره 
 المللی درشوند. )پایان متن مواد قوانین بینوجود آمده باشند، نیز میهمچنین آثار معماری که در یک کشور امضاکننده به

 مورد حفاظت از حقوق آثار هنری(
 

حق مالکیت یک اثر هنری ـ مشخصًا در بالا نقل شد، صریحًا مقرر گردیده که المللی مربوطه که در در نص مواد قوانین بین
 یابد:گیرد و اختصاص میدو موضوع تعلق میبه زمینة موسیقی ـ

 اول ساختن اثر )آهنگساز(، 
 دوم ضبط و انتشار آن )ناشر(. 
 
شده باشند. و طرف ـ ناشر و آهنگساز ـ تقسیممثلًا ناشر ـ و یا بین د طرف ـها ممکن است تمامًا در اختیار یکاین مالکیت 

 در هر دو حالت، ادعای هرگونه حقوقی نسبت به چنین اثری، فاقد پشتوانه قانونی است.
 آیند.امضای کنوانسیون برن پایبند هستند، با جدیت تمام به اجرا درمیاین قوانین در کشورهایی که به 

و نشر اثر، با تقبل هزینة تولید و توافق با آهنگساز و شاعر، حق انتشار یا  در بسیاری موارد شرکت یا مؤسسة تولیدکننده
عیار آن اثر، شرکت یا مؤسسة ناشر یا تولیدکننده است گیرد. در این صورت، صاحب اصلی و تمامبازتولید اثر را در اختیار می

 یا شرکت مزبور صورت گیرد. و هرگونه استفاده یا بازتولید آن اثر، باید با اخذ اجازة رسمی از مؤسسه،
تا آنجا که به سرودها و ترانه سرودهای سازمان مجاهدین  المللی مربوطهبا توجه به نکات یادشده و مشخصًا مفاد قوانین بین

هایی متشکل از مسئولین و در کمیته توسط سازمان مجاهدین خلق ایران و بدون استثناگردد، این تولیدات برمی
اند ادهای هنری مجاهدین و هنرمندان این مقاومت و تمامًا با هزینة این سازمان تهیه و ضبط و منتشر شدهاندرکاران نهدست

 است و بر این اساس، متعلق به سازمان مجاهدین حلق ایران است. 
های دیگر ط طرفها توسسازمان مجاهدین است که قانونًا این حق را داشته و دارد که از تکثیر یا انتشار آناین از همین رو، 

شده و فرمان  ممانعت کند به طریق اولی، هیچ توجیه و دستاویزی برای اینکه طرف دیگری مدعی مالکیت این آثار
 صادر کند، وجود ندارد! ها توسط سازمان راممنوعیت پخش و انتشار آن

قی ننگین و به لحاظ سیاسی، پایه، به لحاظ اخلاادعای یغمایی در این زمینه، به لحاظ حقوقی و قانونی کذب و بی
 خدمتی و امربری برای دشمن ضد بشری است. خوش

بدون شک کسی که از کشته شدن مجاهدین در لیبرتی و اشرف به دستور آخوندهای جنایتکار چماقی بر سر خود مجاهدین 
رسید، شود، اگر دستش میمی جوید و شادنویسد و از این عمل ننگین دستاویز میخود مجاهدین میپایسازد و آن را بهمی

 برد.دستاوردهای فرهنگی و هنری این مقاومت را بارها بیش از این به یغما می
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پرست در حفاظت و دفاع از دستاوردهای مبارزاتی مردم و مقاومت ایران اینجاست که وظیفه ملی هر ایرانی آزادیخواه و وطن
های پاک خوار است. این دفاعی است از خونن عناصر خائن و خونازجمله درزمینة ترانه و سرود و موسیقی افشای چنی

ها، بهدادها و بسیاری دیگر که در مبارزه با شاه و شیخ جانشان را بی پورها، گلسرخیشاعران و هنرمندانی چون سلطان
  خواهانه مردم ایران کردند.های آزادیچشمداشت فدای آرمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المللی در مورد مالکیت آثار هنریبین قوانین ای ازشمه7  

Publishing Rights: The owner of a song's Publishing owns the rights to the Composition. These rights 

need to be cleared in almost all instances. 

 

Master Rights  )a.k.a. Recording Rights): The owner of a song's Master Rights owns the song's sound 

recording. That means that if you want to use the song as you know it by the original artist ،you must clear 

the Master Rights. Clearing the Master Rights does not include Publishing Rights. Master Rights are 

useless to the requestor without the Publishing Rights 

]the owner of the song  [: The songwriter is the owner of the song….Owner of the song and the rights that 

go with it. But whether the music publishing company owns the song or administers the rights to the song 

on behalf of the songwriter ، the music publishing company will issue the mechanical license. 

In most cases ، songwriters have music publishing companies do this administration for them. But in many 

cases ، the songwriter sells the song to the music publisher. In this case ، of course ، the music publisher is 

the owner of the song and the rights that go with it. 

 

]the right to reproduce or make copies[: Only the owner of the song has the right to reproduce or make 

copies of his or her song. The owner also has the right to grant permission to others to reproduce or make 

copies of his or her song. So ،before you can record and make copies of someone else's song ،you need to 

get permission from the owner. You get that permission by getting a license ،just like you get permission to 

drive by obtaining a driver's license. 

 

Berne Convention 

-Under Article 3، the protection of the Convention applies to nationals and residents of signatory 

countries ، and to works first published or simultaneously published (under Article 3(4)، "simultaneously" 

is defined as "within 30 days") in a signatory country. Under Article 4، it also applies to cinematic works 

by persons who have their headquarters or habitual residence in a signatory country ، and to architectural 

works situated in a signatory country 
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 فصل ششم
 های جوانسخنی با موزیسین 

 
کاران از قبیل اسماعیل ای از خیانتنمونه ها و سرودهای مجاهدین تاسیری در ترانه آنچه از شروع این نوشته آوردم؛ از

طلبان و دشمنان و  این نکته بود که برخلاف انحلال همه حول یغمایی که به آن خواهیم پرداخت، تمامًا سرود آزادی و
خواهند، این سلاح را و سرودهایش را می خواهی که ازجمله خاموشی هنر مقاومت و موسیقی و ترانهمنکران آرمان و آرمان

 کار گرفت. باید هرچه مؤثرتر و براتر به
ویژه موسیقی ـ را های جوان را فرابخوانم که عرصه هنر ـ در همه اشکالش بهویژه موزیسینخواهم پسران و دخترانم بهمی

هر طرف که نگاه  ًا نسل جوان فعال کنید. بههای مبارزاتی جامعه ایران و مشخصسازی همه ظرفیتبرای برانگیختن و آماده
های جوشانی در شهرهای ایران روان شده است. سرنگونی ها مثل چشمهبینیم. قیامبست آخوندهای حاکم را میکنیم، بنمی

ای ههایی که خواهان تغییرند، ازجمله جوانان و موزیسینانکاری است. پس برای همه آنرژیم، حالا دیگر امکان غیرقابل
 ایستاده در برابر رژیم میدان وسیعی بازشده است.

ها شراره زندگی کنند. اینخواهی ندامت میطرف باکسانی مواجهیم که از مقاومت و آزادیدر سپهر هنر و موسیقی، ازیک
هنر  کاری داشته باشند، حقیقی در وجودشان خاموش شده است. از جوش و جنبش بیزارند. اگر نای دست زدن به

 انگاری است.شان ترویج پوچی و نیستچنانیآن
شده و موسیقی تسلیم وقمع هنر و هنرمند ایرانی،فقیه مواجهیم که پس از شکستن سازها و قلعاز طرف دیگر با رژیم ولایت

ست ها در خودشان )بهتر ااش تخدیر مردم است. کارش فروبردن انسانواسطهای را اشاعه داده است که هدف بیوامانده
ای ندارد؛ شده را بپذیرند که: نه فایده تا قدرت انسانی خود را از یاد ببرند و این پنداشت تلقین است؛ بگویم در قبر خودشان(

 شود کرد.همین است که هست؛ کاری نمی
 های بشری.ترین امیدها و آرمانیابد: سمفونی مقاومت؛ موسیقی شریفجاست که هنر پایداری ضرورت میاین

دارید. خلاف ابراین، هرگز از رؤیاهای خود دست برندارید. باغم و یأس بجنگید. امید به ساختن دنیایی بهتر را زنده نگهبن
کند برای تغییر کردن و تغییر دادن. روزی بندکشیده را آزاد میای نیست اما قوای بهجهت رودخانه شنا کنید. این کار ساده

 فکر تغییر افتاد. هنر رو آورد زمانی بود که به هی خود بههم که انسان در سرآغاز تاریخ آگا
گیرند. کار می اش ـ برای دوام و حفظ نظم ارتجاعی حاکم بهافتادهموسیقی را ـ البته در شکل و محتوای پس هاآن باری،

خودش را از آب بکشد و اعتمادی و تقویت این روحیه که هرکس کلاه خود را بگیرد که باد نبرد، هرکس گلیم بیبرای اشاعه 
 گرایی جای دیگر دوستی و فداکاری را بگیرد.خودخواهی و درون

اند. تحت آور تسلیم شدن، تن دادن و مجبور بودن و دم غنیمت شمردن را الگوی حاکم کردهخوانی و نواهای یأسبا نوحه
که همان عرفان ایرانی را هم مخدوش و مبتذل اند گو اینطلبی مشغولترویج ارتجاع و تسلیم عرفان، به عنوان رو آوردن به

 کنند.می
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نظم نو و های انسانی برای تغییر جهان است؛ برای یک ها و ظرفیتها و عشقکه موسیقی برای سمت دادن عاطفهدرحالی 
روحیه پرسش و ناخرسندی و نارضایتی از وضع موجود و روحیه  پایداری، وخویخلقبسامان بر اساس آزادی و برابری. 

 زند.اعتراض را دامن می
های پیشرو و سازی ذهنی، انگیزش امید، چیره شدن بر رعب، ترویج آگاهی و طرح ایدهسلاح پرقدرتی است برای آماده

 بری، نفی مردسالاری و نفی جنسیت زدگیمشخصًا آزادی، برا
بخشی در معنای اما تفریح و فرح گذرانی بیهوده و یله شدن و تفریح مبتذل نیست؛طورکلی هنر برای وقتموسیقی و به

یر بار ها را از زدهد. آنمردم انرژی و نیرو و شادی و امید می به آورد،اش را در پی دارد که قوای انسانی را به وجد میحقیقی
ها و گذارد که زندگی نباید همین رنجشان میکشد و افق دنیای دیگری را پیش چشممصائب روزانه زندگی بیرون می

تحمل  ها باشد و انسان محکوم بهها و فریبکاریها و دروغها و سنگدلیرحمیها باشد، روابط انسانی نباید همین بیتلخی
 ستم و استثمار طبقاتی نیست.

هایی که در یک ترانه به کار ها و مضمونمقاله یا انشا تبدیل کنیم. پیام منظور این نیست که یک ترانه یا سرود را بهالبته 
تر ـ وجه هنری آن است. همان وجه رود، بخشی از کار است. بخش مهم دیگر ـ و بهتر است بگویم بخش مهممی

های محتوایی موردنظر شما نوازد و بدون آن پیامس بشری را میها و احساترین عاطفههای لطیفشناسانه که نتزیبایی
 هرقدر هم قوی باشد واجد تأثیر نیست.

ها تازه باشید. ها و شکلنوجویی کنید. دائمًا در پی مضمون که دائمًا داردیوامدر نظر داشتن این دو وجه ضروری شما را 
که افراد ثابتی باشند، ولو این بار پا گذاشت. مخاطبان شما هم ه دوتوان در یک رودخانگاه نمیهیچ هراکلیتوس گفته است:

ها و ها، تکنیکزمانه پیوسته در حال شدن است. جهان در حال تغییر است. در فرم هایشان در حال تغییر است.ذهنیت
های ای و قالبلیشهکارهای ک دهد، هر کس بهتکرار تن می های ثابتی درجا نزنید. اسیر تکرار نشوید. هرکس بهواژه

جویی را کنار گذشته. این کاری است که هر قدمش جان عادت کرده، در حقیقت تکاپو و مبارزه جورهای یکیکنواخت و پیام
درصد عرق ریختن.  11نبوغ عبارت است از یک درصد الهام و  خواهد. درجایی خواندم که ادیسون گفته است:کندن می

 11طور است. ذوق و قریحه و ایده و جرقة اولیه همان یک درصد کار است و طی کردن همیننحوه خلق یک اثر هنری نیز 
شده درجا زد که انگار چیزهای لایتغیرند.  کوشی و کار زیاد احتیاج دارد. نباید در کارهای عادتجدیت، سخت درصد دیگر به

باشید. ولی کاری را که هرگز نباید بکنید، راضی  کارتان باشید. پیوسته در حال نوجویی پیوسته در فکر تکامل بخشیدن به
 شود.شدن از کارها و دستاوردهای خودتان است. این آفتی است که مانع پیشرفت و نوآوری می

گرایی اصطلاح پرفکسیسم و کمالنقص داشته باشید. دنبال بهاین فکر باشید که یک اثر کامل و بی حال نباید بهدرعین
که نارضایتی و اعتراض و خواست تغییر و رؤیای آینده روح اثر شما را تشکیل بدهد. اگر کار شما این  نباشید. مهم این است

 شود.هایش در جریان یک کار خلاق جمعی برطرف میها و ناشیگریها و کاستیروح را داشته باشد، نقص
یاری ـ تا موسیقی خراسان و موسیقی های ایران ـ موسیقی مردم بلوچ، کرد، ترک، عرب، ترکمن، لر، بختموسیقی ملیت

تنگستان و دشتستان و سایر مناطق همه گنجینه پرارزشی است. از این موسیقی تا موزیک پاپ یا رپ یا موسیقی ایرانی 
ها و عناصر مساعدی برای خلق بهترین آثار موسیقی در خود دارد. گذاشتن مرز و محدودیت برای استفاده از همه ظرفیت
 ها و خودداری از اشاعه آن روا نیست.سیقیانواع این مو

زایی آن، تصویر آینده را پیش چشم مردم های آن یعنی زیبایی و جاذبه و انرژیمهم این است با استفاده از همه قابلیت
ساس ای بر ابگذارید. راه تغییر این زندگی و رسیدن به آینده بدون اجبار و ترس و فقر و باور کردن این حقیقت که جامعه

 انتخاب آزادانه ممکن است.
ها و سرنخ مقصدی است که کند که مثل نشانهمردم القا می هایی را بهها و سوژهها و فکرتایده طورکلی هنر،موسیقی و به

فقط مقصد را نشان ها هستند که نههای امیدبخش همین سرنخهای مترقی و سوژههای نو، خواستدر آرزویش هستند. ایده
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ها را دگرگون دهد. دوست داشتن و بد آمدنها را سمت میکند. ذهنها ایجاد و بارور مید که آرزوی آن را در انساندهنمی
ها و برخاستن و ها و بدبختیبار کنونی، وانرفتن در مقابل شکستکند: از پانیفتادن در مقابل ناملایمات زندگی مصیبتمی

جمع و  شده و عاطل و باطل ندیدن، بهخود، خود را تمام رکه نکردن خود و زندگیخود را تکانیدن و دوباره راه افتادن، ب
 دیگران طور دیگری نگاه کردن ....

کند که ظرفیت انسانی اما انسان را برپا می کند؛دهد، قیام و انقلاب برپا نمیموسیقی شرایط عینی زندگی مردم را تغییر نمی
توانیم و درمجموع جریان مقاومت ما می توانم ودمد که من میاو این باور را می کار بگیرد. در ذهن و احساس خود را به

های دمکراتیک پروراند، آمالکند. رؤیای یک جامعه سراپا متفاوت را در اذهان میبرای سرنگونی رژیم را محکم و نیرومند می
 کند و نشان از آینده دارد.را زنده می

هسل، نویسنده، شاعر، از اعضای شورای ملی مقاومت فرانسه در جنگ جهانی دوم و از  ای از آنتواننوشته را با جمله
هایی که قرن بیست و یکم را رقم خواهند زد با عواطفمان به همه آن» برم:پایان می نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر به

 (8)«.گوییم: خلق کردن، مقاومت کردن است. مقاومت کردن، خلق کردن استمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3141، نوامبر «خشم آییدبه»کتاب نقل از به 1
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 مهیمض
 

 خ و شاه زانو زدیه در برابر شک یز شاعریر عبرت انگیسرنوشت رقت آور و مس
 غما بردیو ارتجاع او را به  

 
 

  خ و شاهیآخر خط شو ذلت در  یض زبونیحض

 ه .... دو سال زندان بود و کسابق محمد رضاشاه پهلوی  زندانی سیاسی کنخست بگذارید بعنوان ی
  درود بر او بادنم. کرد بدون تعارف درود خود را نثار آخرین شهریار ایران بکشی کپنج شش ماه ملی 

از مبارزه علیه رژیم محمد رضا شاه پشیمانمم .... کنمیید کمن تأ . 

 .درود بر شاه  
 ا کما به این ذلت و خواری رسید. هر وقت میرفت توی آمری جاش ... محمد رضاشاه آخرین شاهک

 که طلا اینور اونور می بردند. ایرانی یکالسکشوروی فرش سرخ میانداختند. سرود ملی می نواختند با 
 . غروری داشت پاسپورتش از پاسپورت اروپائی ارزشمند تر بود

  ،یادش گرامیروح محمدرضا شاه شاد  
 (2936آبان  4 -شورکاطلاعات آخوندها در خارج  ینترنتیا یونهایزیاز تلو یکیبا  ییغمایل ی)مصاحبه اسماع

. 
 
 
 ها یدگیسلسله بر 
 آنچه که من نوشته ام، مال من نبوده و همه چیز آن مال سازمان بوده و من آنها را دزدیده ام و

 بس
در همه سروده ها و ترانه ها  یاشانک یدیاذعان به نقش محمد س 
 سال 6و ممانعت از پخش آن به مدت “ ییصبح رها”سروده 
 یقیدر باره متشاعران سخت بدور از شعر و شعور حق 
 «ن بودین مجاهدیترکوچک یف پاک کخا کخا کخاست یبا» 
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 یبررسـ ز اسـت.یانگر رقـتیمسـ یـک یانتهـا انـهکملو یپـا کدر خـا ییغمـایل یدرود و سرود زبونانه و ذلـت بـار اسـماع
ــانگعبرتنه هــا درس یشــیپ ــرا یزی ــا  نســل جــوان و یب ــمبــارز اســت. ب ن در ی)قتــل عــام مجاهــد 32 از ســال یادآوری

 م. ینکی( آغاز میبرتیبه ل کیبار حمله موش 2اشرف و 
قــًا بــه یدق ییغمــایران، یــمقاومــت ا یملــ یســم شــورایت و ضــد تروریــون امنیســیمک 4513خــرداد  44ه یــطبــق اطلاع

ــا ــه پ ــا ب ــوازات و پ ــدنام یم ــات ب ــدع اطلاع ــدها، م ــا”  یآخون ــ یمرگه ــا”و “ کوکمش ــاق ه ــار یطل در درون “ یاجب
 یبرتـیبـه ل کیو حملـه موشـ یآخونـد روحـان یاسـت جمهـورین، دو هفتـه قبـل از شـعبده انتخابـات ریـن شد. ایمجاهد

ــان روز ) ــرداد 33در هم ــد4513خ ــام مجاه ــل ع ــل از قت ــاه قب ــه م ــانگی( و س ــرف در  یرین و گروگ ــهر 41در اش ور یش
 بود.  همان سال

ــرداد  43در  ــیمک 13خ ــایس ــورا ییون قض ــ یش ــدع یمل ــدها و م ــات آخون ــان اطلاع ــاموران و مرتبط ــت، م ان یمقاوم
در  ییگـرد قضـایران را بـه اقامـه دعـوا و پیـن خلـق ایدر درون سـازمان مجاهـد یاجبـار یو طلـاق هـا کوکمش یمرگها

وابسـته بـه ملـل متحـد، فـرا خوانـد. امـا  ین المللـیاب بـیـقـت یون حقیسـیمکن یو همچنـ ییصـلاح اروپـایهر دادگاه ذ
ــات و ا ــوزارت اطلاع ــآن  یادی ــده ک ــوا و پ 49ه از پرون ــه دع ــد، جــر ت اقام ــه بودن ــن درس گرفت ــرد قضــایژوئ ــپ ییگ دا ی

 ردند. کن
ــده  ــاکپرون ــاه علیســ یودت ــه مقاومــت ای ــا ح 4515ور یســال در شــهر 41ران پــس از ی د و یب فروپاشــیــم منــع تعقکــب

در هـم  یلـکعـدم فرجـام ب یبـا گـواه 4511ر یـناف در بهمـن همـان سـال و سـرانجام در تیسـتم دادگـاه اکسپس در ح
 ده شد. یوبک

 ین پرونــده را بــرایــخــود در ا کیاز مــأموران شــا یکــی یگریناف، اطلاعــات آخونــدها بــا ناشــیم دادگــاه اســتکــقبــل از ح
سـالها قبـل  کین شـایـه اکـلـوم شـد ار گرفـت. امـا بعـدًا معکـب بیـم منـع تعقکـو ممانعت از صـدور ح یناف خواهیاست

ســم یت و ضــد تروریــون امنیســیمکه یــنحــال طبــق اطلاعیجــه داد. بــا ایم بــه ضــد خــودش نتیــمــرده اســت و ترفنــد رژ
ــا فضــ یار ننشســته و بــرایکــت بیــم ولایــرژ یس هــایســرو ( 4515بهمــن  1مقاومــت ) یملــ یشــورا حت، از یمقابلــه ب

ان اطلاعـات یـه تمامـًا در دسـتگاه بازجوکـ کیـکار خزعبلـات و الفـاظ ر( بـا انتشـییغمـایل ی)اسـماع“ چه زردیدر”ق یطر
ش بـا یسـالها پـ ییغمـایه کشـد یسـیزن انگل یـکران از یـن و مقاومـت ایمجاهـد یمـال یلـاهبردارک یبود، مدع یآخوند
ر ه در همــان زمــان خــاطیــاطلاع. رده بــودکــران، بــا او ازدواج یــخــود بــه عنــوان شــاعر مقاومــت ا یو معرفــ کلــکدوز و 

اش بــه جــوش آمــده و “ یاحساســات انســان”چــه زرد، یق دریــنــون اطلاعــات بــدنام آخونــدها از طرکا»رده بــود : کــنشــان 
“ یاجبـار یطلـاق هـا”و “ کوکمشـ یمرگهـا”  یرا هـم بـر دعـاو یسـیزن انساندوسـت انگل یـکاز “ یمـال یلـاهبردارک”

اقامـه دعـوا و  یت مجـددًا بـرایـران ولاکنـرو چـای( افـزوده اسـت.از اییغمـایل یمـداح منفـور نظـام )اسـماع یـکاز جانب 
 یرکو چـا یه در آسـتان بوسـکـ ییغمـایل یاسـماع» یوانگهـ«. شـوند یز ... فراخوانـده مـیـن مـورد نیـدر ا ییگرد قضایپ

ن ین خـود سـراپا نـادم شـده ...، در سـه دهـه گذشـته صـدها هـزار دلـار بابـت تـأمیشـیپ یت از اشـعار و سـروده هـایولا
افـت ین دری، از مجاهـد یبیپـول تـوج یمتعـدد و متنـوع، حتـ یو سـرودن شـعر و ترانـه و سـفرها یه مخـارج زنـدگیلک

ــه هــاکــســت اکرده ــدامت از تمــام یاقتضــا«. »مه اســتیاز اســناد آن ضــم ییه نمون ردن کــدا یــن و پیشــیمواضــع پ ین
ــال ــابع م ــجد یمن ــلی ــرام و مس ــر م ــان کد، در ه ــالغ دریانس ــدن مب ــ، برگردان ــد یافتی ــودیاز مجاه ــ ن ب ــت یه در حقک ق

 «. ران استیمردم ا یدسترنج و پول خون رزمندگان آزاد
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  یاسیت سیسابقه فعال
 

 
 

 فعالیت سیاسی نداشته آدمی معمولی با گرایشات انساندوستانه 39تا سال
با تعدادی از دانشجویان مذهبی ومارکسیست آشنا شدم. به دلیل گرایش به مذهب جذب بچه های  39سال

همراه با آنها که سمپاتیزان های سازمان بودند. مهدی مددی،حسن رحیمی)شهید( ،طه مذهبی شدم و 
میرصادقی)شهید(،جواد هاشمی)شهید(، اصغر فقیهی)زندانی خائن که گویا اعدام شده( به فعالیت تبلیغی حول 

 مجاهدین روی آوردم. چند ماه بعد دستگیر شدم
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 و فرصت مجدد کمک یهادرخواستو  یدگیسلسله اسناد بر
 

 خواهم: یز میچ یکتنها 
 ت به جلوکحر ین فرصت برایآخر

  7661اسفند  71-پس از بازگشت دوباره به سازمان
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 لیاسماع
 به :برادر قاسم

71/71/61  
  میبسم الله الرحمن الرح 

 یه سرانجامکبگذارم  ینم قدم در راهیکم یسع ین بار به طور جدیاول ی، برایسرانجام پس از سالها سرگردان
ست و یدانم ساده نیاندازد، میت بیر هدایانسان در مس یکو فقط “ انسان” یکداشته باشد و مرا به عنوان “ ریخ”

ش ین راه بیننده تمام ارزشها و اصول بوده ام و طبعا در اکالواقع مسخره  یگذشته، ف یه درتمام طول سالهاکمن 
ه اگر کدانم  یباز هم م یش رو دارم ، ولیدشوار در پ یانداخته ام، راه یگمراه ( ی) به وادیرا بواداز همه خودم 

متر حرف بزنم ، درد من کتوانستم  یاش میکبگذرم، ا ین بها پرداختن است و بس، از پرحرفیباشد هم یراه نجات
ه مرا کردن کودم و مزخرف سر هم خ یگر از پرحرفیه دیکحرف زده ام، بطور یلیحرف نزدن نبوده، تابحال خ

ه کار را هرچه کن یا یه بهاکنم یکم تأکیدخورد، پس از آغاز باز هم یرده حالم بهم مکقت دور یفرسنگ ها از حق
 باشد، تا هرزمان بپردازم. 
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و شش سال از عمرم، به گوش من  یشدن س یدرواقع لجن مال یعنین سرفصل بعداز گذشتن، یخواهد در ایدلم م
ن، یم و همگام با مجاهدیمسعود و مر یعمر را، مسلمان و در پرتو رهبر یگفته شود و مسلمان بشوم و الباقاذان 
د مشخص شود یش از آن باینم. اما پکز خود را فدا یل الله درراِه مردم بجنگم و همه چیسب یمجاهد ف یکچون 

ه ک یدیبخش بارها و بارها بر آن موجود پل یهار یدئولوژیغ ایآن ت خواهممیم، اکردهه بوده ام و چه کمن تابحال 
امل کد و با رها شدن یایده بود فرود بیشکو ساخته بود و مرا به لجن ید یکاز من  یدر من سربرداشته بود و براست

 ه بودم؟ کشم اما من کخود قد ب یانسان -یت مجاهدیاز آن جسد متعفن در هو
دم، بار خوانمیس یع مسعود را در پاریام تودیپ ینم. امشب وقتکف م خودم را وصتواننمیلمه کلمه و ده ک یکبا 
 یو خودخواه یرتیغ ی، بیرگ ی، بیشرفی، بیدم، نامردینم را دیگر بوضوح لوش و لجن انبار شده در ذهن و عید

شه یهم نه زده ام وینقدر ناصادقانه سنگ او را به سیه اکس و منجمله مسعود کز و همه یخودم را دررابطه با همه چ
ه نبودم، دارم به ک یه چه جانورک یدم. براستیدم، خنجرزدنم را به او و سازمان و مردم دیبه او دروغ گفته ام د

 یگر مرزبندین پوش دیر ایلمه بودم و زک یواقع یافر به معناکو “ نیدیب” لام ک یکگردم من در  یلمه مکدنبال 
”  “بودن یلاتکیضدتش”، “ یتنبل”، “یخودخواه”ابعاد مختلف ، در “ زمیبرالیل“ ”یصداقت یب”، “ بخل”وجود نداشت

ن یلم را گرفته بود و ایکتمام ه“ یفاحشگ”، “ییدروغگو“ ”یازنظر اخلاق کناپا”، “یموضع طلب واقع”، “یزگیانگ یب
من رده بودند و کن اعتمادها را نثار من یبالاتر“ میمسعود و مر”و دررإس همه خود “ نیمجاهد”ه کبود  یدرحال

 ن امراض اساسا با انقلاب نبودم.یمن باد! من با ا یشرافتیرت و بیرده بودم، تف به غکز تف یدمادم به همه چ
نمانده بود.  ین و شهدا و اسرا در من باقینسبت به مردم ، مجاهد ید. عاطفه ایشک یمن مرا م یها یتنها خودخواه

ارم ک گذراندم، و شب و روز یروز و شب م بُخِل تمامرده بودم و با کها جاخوش  کشده بودم. مثل خو کپو کپو
قت جزء ین بود، من در حقیمجاهد یلاتکیو تش یاسی، س یکدئولوژیا یردهاکتمام عمل یدن رویشکغ و خنجر یت

واقع امر  ار دربه داشتم والله هزار ک یتیرده بودم و با وضعکن جاخوش یانِ  مجاهدیه در مکبودم  ینیاصحاب خم
بودم  یدادم، من خرمگس خونخوار و چاق و چله ا یح مین ترجیده ها ، بورژواها را به مجاهدیا، برسلطنت طلب ه

صفحه  6۲۲-3۲۲ردم. شاهد آن ک یمم را از خونشان پر مکردم و شک ین وزوز میمجاهد یزخم ها یه روک
 یو شما از همه بهتر منند مستحقم کرباران بیاگر مرا ت یمنطق انقلاب یکمنست، بخدا قسمت، با  یادداشت های

 یم اساسا راهاکردهن باز یت مجاهدیه چشم به خلاقکن بودم و اگر نبود یم. من اکنمین ها را تعارف نیه اکد یدان
 یرکعفونت بار روشنف ید با آن ادعاهایدان یدم و باز شما بهتر مید یخودم متصور نم یجز ننگ و نفرت برا

 ییز از جار و جفنگ هاینم و ذهنم هم لبرکا انتقاد قبول یند و یم بنشیقبابه  یه گردکن بودم یخودخواه تر از ا
 ین ها نبودم. برایوالله من، جز ا ینم ولکرا قبول  یزیادم ساده هرچ یکدهد ساده و مثل  یه اجازه نمکاست 

رم یگ یت خفقان منم، حالکباز  خواهممی یادداشت ها و حالا هم وقتیدرهمان . دام دهها مثال دارم و نوشته امکهر
چه  یو نامرد یاعتقاد یر پوش آن بیز ید. و به راستکنمیخفه ام  یشرافتین همه تناقض و بین همه دروغ و ایو ا
ن فرصت یآخر خواهممیز یچ یکط تنها ین شرایمسخره خواهد بود، در ا یرقابل انجام بود و اساسا هر مثالیغ یارک

 شما. یاریشه و با یهم یت به جلو براکحر یبرا
 وفا لیاسماع
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 ون بار متنفرم یلیم یکاز گذشته خود 

 د...یریبه خاطر خدا دست و بالم را بگ
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  دمین نقطه رسیچرا به ا
ل و کن شیتر ین هستم، چهارده سال تمام در برابرشان به ضد انقلابیه با مجاهدکمن چهارده سال است 

 یو رهبر یکدئولوژیل در برابر انقلاب اکن شیتر ین چهارده سال، چهار سال به قویاز ا م،اکردهمقاومت  یدئولوژیا
ده یشکن به لجن یه پدرم در آمد، و در ذهن و عکدم یدم و دو سال آخر را آنچنان جنگیم جنگیمسعود و مر
 یشیبه هر حشمذبوحانه با چنگ زدن  یده بود و از پا درآمده بودم ولیقت مدتها بود نفسم بریشدم. درحق

ان گودال قبر و یم یم نشوم، جنگیشم و تسلکردم روز به روز و ساعت به ساعت بک یم یردم و سعک یمقاومت م
ل کن شیده تریچینرا در پین بود در فرهنگ، ایز من گوسفند بودن مجاهدین دستاوی، آخر یکدئولوژیا یسرگردان

ردم، تمام جلسات انتقاد از خود را هم به نفع یکم مقاومت دم ویشک یم با خودم میضدانقلاب یدئولوژیو در اعماق ا
زدم. در  یم یگرفتم فورا خودم را به فراموش یقرار م یقتیه در مقابل حقکردم. هر وقت هم ک یمسئله مصاده م

 یاریه در بسکنم ، هرچند کردم حسابش را جدا ک یم یدم، سعیشک ین مییره ام را پاکرک اکثراً  یمقابل رهبر
ش خودم یل شده بودم و دائما به ریرخودم از دست خودم ذلیاخ یدم. در ماه هایشک یه او خنجر میهم علاوقات 

 ز، معلوم نبود.یچه چ یدم برایجنگ یم میت ضدانقلابیباز هم با تمام ظرف یدم ولیخند یم
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د، خارج ذهن را شکن باب مطلقا به خارج ذهن نیطه ایردم حک یم یران و زبون ، وچون سعیمطلقا سرگشته و ح
ردم. تنها ک یم یات خنده دارکحر ییاوقات در تنها یشدم و بعض یخ گذاشته بودم. داشتم ُخل میبه عهده تار

در آن  یانسان ییو پو که هنوز تکم وجود داشت در شعرها بود یبرا یجد یه در آن هنوز ضربات عاطفک ینقطه ا
 بود.  یاز سلامت در آن باق یزیوجود داشت چ

پس از  یامل بود. در نشست سه روز قبل وقتک یگری... ضد انقلابیدئولوژیاست و ایاز آن در منطق تا س رونیب
گر یستند و من گوسفندم و بس دیه گوسفند نیردم بقکتان درمورد مفهوم انتقاد تمام شد و احساس یصحبت ها

 نم.یب یار خودم را آماده مکو همه ز یهمه چ ینماند. من الان برا یاز مقاومت باق یارم تمام شده بود و اثرک
دانم نه  یم یسته و خسته ام ولکجنگ و جدال درهم ش یکان یهرچند هنوز ذهنم هم درهم است و در پا

ن وضع ُخرد و ین الان با همیذُره شده. هم یکدلم  ییرها یستند .بخدا برایهوده نیب“ ییرها” و نه “ رحمت”
را “ رحمت ” ن بار یخواهد ایتوانم ببرم. دلم م یز متفاوت است میت نیفکیه در کرا یر تا سه برابر بار فعلیخم

 یکمتنفرم، من از گذشته خودم متنفرم “ م یمسعود و مر”گانه بودن با یت یجز هو یتیمن از هر هو. رمیواقعا بپذ
من وصل  یاستاده ام و منتظرم تا رشته هیخودم ا یپا ین روکن توان ممیون بار متنفرم. من الان با آخریلیم

لمه کن یشه از ایهم یتم تند شود و براکه حرکد یریدست و بالم را بگ“ خدا”ن راه بخاطریفتم. در ایشود و راه ب
 شه و تا ابد.یهم یدور شوم برا “تناقض”ز یوحشت انگ

 لیاسماع
 وفا

28/22/63 
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 ت مجدد توسط مسئول اول سازمان یابلاغ عضو
 ن در بغداد(یبه مقر مجاهد یاد بکاس کبه دنبال اصابت موش 7661 اول در یدگی)پس از بر
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 «ن شد کن ممکنامم»
 61اسفند  12شبانگاه 

 
 

 م سلامیخواهر مر
سرانجام به “ تنگه رحمت”ن، در عبور از یان مجاهدیستن در میگانه زیامشب بالاخره پس از چهارده سال ب

ان یپامن  یها یها و سرگردان یدان به گمراهیفروغ جاو ی، و محبت شهدامسعود و شما یلطف خدا و صفا
 برآورم و تمام ترس ها تمام شود. “ به حلال  ینفس”ه کگرفتم قرار  یداد، و در آغاز راه

نست یسم، تنها احساسم اید بنویدانم چه با ین شد. نمکن ممکدم، اما ناممید ین مکن لحظه را ناممیواقعا ا
را و قدرت و نه حداقل آکنو  ییاید درمقابل من چهره گشوده ، دنیجد ییایدن یواقع“ کدر”و “ فهم” یه براک
گر، به ید یوستن به جهانینده و تا لحظه پینم. باشد تا درآیکن تحول خودم حس میاش را در هم ییبایز

باشم،  ییبایول و زن قدرت و تحیا یروهایامل و انقلاب، خود در زمره نکخروشان ت یایاز در یعنوان قطره ا
خواهد بود. دو تا از آنها “ یگانگیرِ یفدا مس”ه ادامه خواهد داشت و کن روزها، چند شعر نوشته ام یش اکشاکدر

 یشما و مسعود م ید، براید زدییه شما و مسعود به آن مهر تإک ینینو یرانه زندگکن نامه به شیرا همراه ا
 فرستم. 

 طلبم ین راه میرتان را در ایخ یست و خواهم مرد. دعاینارش خواهم زک ن نفس دریام تا آخر یبا تمام هست
 ل یاسماع -شما یفدا
   2۲/22/63-وفا 
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 ردید دستم را بگیبا یسکه ک مکنمیاز یشوم و احساس ن یدارم ُخل م

 دیریدستم را بگ ازمندم...یدًا نیشد به خدا خفه شدم ...
 7661مرداد  71
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 لایخواهر سه
ساعت آرام بودم و  6-3با یداشته ام، تقر یبیب و غریت عجیردم تا امروز وضعکه با خودت صحبت کوز ریاز د

شب را یندارم،د ییاکچ نقطه اتیه در خلاءرها شده باشد سرگردانم و هکه سنگ کت یکردم مثل کبعد.....احساس 
 یزهایچ یلیت و خیت و جنسی، فردیردم به انقلاب زندگکر کم فیر گذراندم. به مسعود و مرکو ف یجیدر گ

بودم  یالیخ یروز درقبری.تا دیتو حرف بزن میو برا یه مرا بخواهکخواهد یسم.دلم مینو یت نمیاد برایگر.زید
ه کنم یکاز میشوم و احساس نیاه و سرد.واقعا دارم ٌخل میس یوارهایفرو رفتم با د یواقع یشب در قبریاز د یول
ت یخواهم درقبر بمانم من فردیبند باشم .نم یروز گفتم پایه دکوانم به آنچه تیرد. من نمید دستم را بگیبا یسک

شوند و یم بر سرم آوار میر مسعود و مریشب مدام تصوی.بخدا خفه شدم.از دخواهممین خواهممیت را نیو جنس
 گر.ید یزهایچ یلیخ

ازمندم یدا نیفتم پدرم در آمد و شداز آن فاصله گر یوقت ین انقلاب را باور ندارم ولیه اکردم کر کلا، من فیسه
ستم.بخدا قسم یا من آدم بشو نیست ین ید آدم بشوم مگر انقلاب واقعیآخر چرا من نبا“.میمر”از به ی.نیاز واقعین

 راه دارم. یکردن ندارم.تنها کجز انقلاب  یچ راهیمن ه
  م اولاین تقاضایدر آخر

 یاین بقایمن تا ا کله پوکن ید به اید بزنیغ و تبر دارید و هر چه تییایب یه بخاطر خدا دستجمعکخوام یم -
 دینکد و راحتم یا سر مرا ببریت مرا راحت بگذارد و یت و جنسیفرد
 داشته باشم. یلاتکیتش یه تنفس واقعکد ینکم کمکه کًا: اگر من آدم بشو هستم یثان

غمبر و یازمندم به پیازمندم بخدا نیم نیم و بشنوم.والله من به مریایخواهد بیدانم،دلم م ینم یافکمن نوشتن را 
 یستم ولیرون زد شرمنده نیه بهر حال بکنیروزم از بابت اید یازمندم. من از نوشته و حرفهایبه مسعود قسم ن

 د. یریل سخت شرمنده ام بهر حال دستم را بگکدر 

 63مرداد  28ل یاسماع
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  دیات مرواریمجدد در بحبوحة عمل یدگیاعلام بر
 7612ن یفرورد 71

 

 
 
 

22/2/3۲ 
 دیخواهر زهرا خسته نباش

شوم.  یم، دائما فاسد بوده ام دارم فاسدتر میگو ینم، دارم دائما دروغ میکم یزندگ یصداقت ین بیدارم درع
 یدستتان مانده ام .ول یرو“ مشت پهن ” یکن یم عیگو ید مییه شما بگوکقبل از آن. “ده امیبر”بهرحال من 

 ییغمایل وفا یست. اسماعین یت هزار بار بهتر از آن مجاهد بودن قلابین اعلام وضعیا ایاقع آالو یف
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 7612مهر  1نامه 
 ساله ...دائمًا از دستاوردهای سازمان خورده ام 71در کل می بینم که طی پروسه ای 

آدمهایی امثال من، با آن ساخت و بافت فکری هفده سال قبل، اساسًا تصادفی به 
طبقاتی، نه  ةزیانگاند. من نه شجاعت مبارزه کردن را داشتم، نه بارزه کشیده شدهم

 شعور لازم و نه هیچ چیز دیگر....
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......... 
ساله پروسه ای که دائمًا فشار آن رو به تزاید بوده، دائمًا از  23بًایتقردر کل می بینم که طی پروسه ای 
ساس این خوردن شخصیتی برای خود تراشیده ام که از زندان مشهد تا دستاوردهای سازمان خورده ام و بر ا

همین روزها مشغول دریافت دائمی بوده ، دریافت نام و نشان و عنوان و رده و احترام و سر انجام در آخرین دوره 
یعنی این روزها به همان سلام و علیک و گاه ادای محبتی و احترامی از هم گسیخته و اجباری از سوی 

درهم و برهم خود دست بردارد. اما سوخت این فردیت  یجاهدین دل خوش کرده بود و حاضر نبود از دعوام
غول آسا و خودخواهی تراش خورده و مفت خوری مبتذل سرانجام ته کشیده و دیگر او را نفعی به جز ضرر نمی 

انتهای خود به ضدیت افتادن با رساند. ابتدای این مفتخوری و فساد و از بلعیدن نام و نشان شروع شد و در 
ایدئولوژی مجاهدین، و رهبری آن و بی اعتقادی و لامذهبی و پوچی جبری و از دست دادن چند جرقه کوچک 

اجتماعی و تاریخی و خلاصه بریدگی حقیقی از همه چیز و همه کس و تمام ارزشها انجامید این  ینیخوش ب
ی نویسم. البته من هنوز کوره امیدی دارم که قد راست کنم و کلیت قضیه است. ریزش را بعد از این مقدمه م

این شخصیت فاجعه بار به زمین بخورد، معلوم بشود دیگر بدرد  ةکوزدوباره زنده بشوم. شاید هم هنگامی که 
م( اگر اینطور باشد ، خوب می فهمم که کنمینخورست و مزاحم)یعنی من عمق فسادم را اینقدر برآورد 

زگار حق دارند که مرا باطل شده تلقی کنند و هر کاری که بکنند درست است و دیگر حتی مجاهدین و رو
 توقعی هم نخواهم داشت، اما خدا کند که اینطور نباشد و مرده بتواند زنده بشود اما ریزتر داستان.

× × 
اساسًا تصادفی به  م، می بینم آدمهایی امثال من، با آن ساخت و بافت فکری هفده سال قبل،کنمیخوب که فکر 

طبقاتی، نه شعور لازم و نه هیچ چیز  ةزیانگمبارزه کشیده شده اند. من نه شجاعت مبارزه کردن را داشتم، نه 
 دیگر.... 
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  یو باز هم عذرخواه یدگیباز هم بر
 به آمریکا بروم نه هیچ جای دیگر خواهممینه 

 کاش می توانستم از خودم بکنم ...ام ایردهآن نام و نشانی را هم که با شاعری بدست آو
 آنچه که من نوشته ام، مال من نبوده و همه چیز آن مال سازمان بوده و من آنها را دزدیده ام و بس

 

 
 

 برادر فرید
دیروز گوشه ای از حکایت بریدگی خود را از هفده سال قبل تا بحال نوشتم. دیشب و امروز نیز در عالم خواب و 

ری روزگارم را مرور کردم و چیزی جز بریدگی مفت خوری، بی اعتقادی، دروغ، موضع طلبی و نیمه بیدا
روشنی در  ةنقطدشمنکامی با سازمان و مفاهیم انقلابی پیدا نکردم، و دیدم که سراپا فساد و فاسدم و هیچ 

سازمان هم شده ام،  زندگی ام پیدا نمی شود. من یک آشغال کثافت بوده ام که روز به روز فاسدتر و فاسدتر
م از این به کنمی، بیش از اندازه ولی فساد عمق من همه را خنثی کرده، فکر  تمام تلاش های خود را کرده

دردسر و فساد ولوث کردن همه چیز، چیزی بهره من نخواهد بود. من بریده تر از آنم که اصلاح  جزبعد هم 
خودبخود از سازمان نفی شده ام و باید بروم و نهایٍت سرنوشت م، و بنابراین اکردهبشوم، من خودم خود را نفی 

 یک بریده را که ذلت و فلاکت و انفعال است تجربه کنم و به درک واصل شوم. 
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به آمریکا بروم نه هیچ جای دیگر من اساسًا مادون تر از این  خواهممی. من نه مکنمیبنابراین اعلام بریدگی 
 مزاحم بقیه باشم.  خواهممیه و پوچی، و نحرف ها هستم، مشتی پنبه و کا

آن نام و نشانی را هم که با شاعری)یعنی پفیوزی و دروغ( بدست آورده ام ایکاش می توانستم از 
خودم بکنم و بگذارم زمین بهرحال آنچه که من نوشته ام، مال من نبوده عمل مادی آن و همه چیز 

 و بس.ام آن مال سازمان بوده و من آنها را دزدیده
 .خواهممیاگر یک بریده بتواند از پفیوزی های خود عذرخواهی بکند من از همه چیز عذر 

  اسماعیل یغمایی  
 2۲/3/3۲-وفا
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 به اخراج و نامه به مسئول اول سازمان یجمع یرأ

 ...«س اما یه بروم پارکبه اخراج من دادند  یامشب بچه ها همه رأ» 
 7612مهر  72
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 51/7/71مه شب ین
ل شاعر بودن ، یدر مبارزه غلت خورده بود، به دل ینده انقلابیچ آیه یسال ب 49ه ک یداستان من ساده بود، آدم

ست ناب ید، جنیبخش یت میت او هویه به فردکت و آنچه یفرد یت بود، و سنگ بنایت اش ،فردیسوخت شخص
انه ین جا وحشید و از همیست بودیت و ضد جنیقا ضد فردیدق تو و انقلاب تو خته بود.یغول آسا و افسار گس

ن به یگرفت، دو سال تمام در ذهن و ع یصورت م –دم یفهم یلش را نمیه خودم هم دلک -ن جدال منیتر
 یخوردم مطلقا نابود م یست مکت نبودم و اگر شیت و جنسیدم چون من جز فردیل جنگکن شیشقاوت بارتر

 شدم. 
ردم نشان ک یم یالم راحت بود و سعیس. اما من خیه بروم پارکبه اخراج من دادند  ی امشب بچه ها همه ر

. عجب یگذار یو نم یدانستم تو هست یردم ( چرا تخت بود چون مک یم یجبرا حقه باز کیندهم ) اند
بچه سرش اما  یخواهند بزنند تو یه همه مک یشد، شده بودم مثل بچه ا یردم، ته دلم قند آب مک یم ییصفا

ردم ک یردم و احساس مک یف مکیتش برخاسته، یان به حمایر ژیالش راحت است چون مادرش مثل شیخ
ن حال یشود. درع ین بچه چموش دارد آدم میه اک یده ایدانستم تو هم فهم یدوستت دارم، آخر م یلیخ
شد  یه بود مجبور مردکه به من ک یمحبت ةهمرغم یو مسعود تنها بود، عل یردم اگر تو نبودکم، احساس یمر

  ند.کرون یمرا ب
 ل وفایاسماع
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 7612مهر  62سوگند در رده مسئول نهاد
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 7617ن یفرورد 71اخراج مجدد در
 

 

22/2/32 
یغمایی پیشنهاد شد در صورتی که با رژیم خمینی مرز نداشته و به این معنا بریده ام، هم  -به من اسماعیل وفا

ر جای دنیا که کمال مطلوب خودم است بروم. من این پیشنهاد را با تمام شرف و امروز، با هزینه سازمان به ه
 مؤکدران، بویژه خواهر مجاهد مریم رجوی رد کرده و سوگند یوجدان و اعتقادم به تمام مقدسات انقلاب نوین ا

 -تا سرنگونی -رمم که در حفظ این مرز تا آخرین قطره خونم، بکوشم حتی اگر این انقلاب تا پایان عمکنمییاد 
طول بکشد. من با خمینی و بقایای رژیمش و اندیشه اش با تمام هستی ام مخالفم، می جنگم و در این راه 

 حاضرم هزار بار به آتش بسوزم. خدا را شاهد می گیرم که در آنچه نوشته ام ذره ای اغراق نیست
  اسماعیل وفا یغمایی

 
و چوب هم که مرا بزنید از کنار رزمندگان آزادی که قطره قطره  بنابراین تا سرنگونی دشمن ضدبشری با سنگ

خونهایشان در شعر من جاری شده نمیروم و با تمام تاروپود، هستی ام و عواطفم تا سرنگونی دشمن ضدبشری 
 سگ این درگاهم، 

 22/2/32-اسماعیل وفا یغمایی
 

یچ تعهدی نه از من و نه از هیچکس مسعود بمن گفت فقط مرز خمینی و ضدخمینی اصالت دارد و ه ضمنًا
 دیگر راجع به ایدئولوژی و انقلاب ورهبری و .... خواسته نشده است و من حرف او را خوب تفهیم نمودم

 22/2/32-اسماعیل وفا یغمایی
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 7617آبان  1آخر در  یدگیبر
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 2932آبان  3 

 دین خلق ایران، با سلام خواهر مجاهد زهرا مریخی مسئول ستاد تبلیغات سازمان مجاه
می خواستم آنچه را کـه در ایـن نامـه مـی نویسـم ، بـرای بـرادر بنویسـم، ولـی دیـدم کـه اولـًا تـا بـه حـال 

 ثالثـًاتـازه ای نـدارم و  نکتـهخـودم وقـت زیـادی از او گرفتـه ام، ثانیـٍا  ةناشـدمسائل و مشـکلات حـل  ةدربار
ــرای ایــن مشــکلات ، در درون مجاهــدین و  ــرادرراه حلــی ب ــا همــه دلســوزی هــای خــود ب متصــور نمــی  -ب

 بینم، بنابراین گفتم، گزارش آخر را برای شما بنویسم.
 

 چرا دیگر نمی کشم، منفعل و پاسیو شده ام و بریده ام
زحمت را کـم مـی کـردم، راه حـل هـم سـاده بـود بـا یـک طلـاِق معمـولی  63من می بایست در مرداد سال

مـت بمـانم و بـدنبال سرنوشـتی کـه در حـد تـوان مـن اسـت بـروم، ولـی می توانستم در صف هـواداران مقاو
مسـائلی ُخـرد و لـه  ةچنبـرمتاسفانه به هـزار دلیـل و انگیـزه سـالم و ناسـالم هفـت سـال دیگـر مانـدم و در 

فقــط تــوی ســر خــودم بــزنم و میخــواهم قضــیه را  خــواهممیشــدم کــه نبایســت مــی شــدم از آنجــا کــه ن
 مشت نمونه خروار. البته م، به عنوانکنمیشاره روشن بنویسم، به نکات زیر ا

 
در همـین جــا بایـد بنویســم ، تــا جاییکـه بــا چهــارچوب اعتقـادی مجاهــدین منطبــق بـود مجاهــدین طــی 
ــت  ــرده ، درهــای محب ــا مــن برخــورد ک ــرام ب ــزت و احت ــا کمــال ع ــد برخــورد، ب ــن ســالها، منهــای چن ای

ــوده و  ــوده ب ــن گش ــه روی م ــان ب ــخص م»واعتمادش ــویژه ش ــعودب ــن « س ــد، و م ــته ان ــم نگذاش ــزی ک چی
امیــدوارم بــرای آخــرین بــار نیــز محبــت شــان را تمــام کــرده و بعنــوان تنهــا رفیقــانی کــه در ایــن دنیــای 

 تاریک و سرد دارم کمکم کنند که آبرومندانه بدنبال سرنوشتی قابل تحمل بروم 
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 زبانم از حرمت شکنی خودم قاصر است
 7617آذر  1

 
 

 فهیمهخواهر 
خجالت می کشم سلام کنم، از دیشب داشتم دق مرگ می شدم، هر چه خدا خدا کردم عقلم به جایی نرسید، 

تو نیامده ام، این اولین بارست دست من و دامن تو، من که شایسته  ةخانآخر به یاد تو افتادم تا به حال به در 
مسعود سلام برسان و به آنها بگو زبان حال  نیستم به مسعود و مریم دیگر نامه بنویسم ، به خواهر مریم و

بخاطر آنکه  -در رابطه با آنچه که به خواهر زهرا نوشتم -اسماعیل بدبخت و درما نده این شعر عبید زاکانی است
 اسائه ادب نشود شعر را کامل نمی نویسم و لی اسماعیل می گوید

 .... فراوان خورند مستانا     مست بودم اگر .... خوردم
ای من ، عهد شکنی چندباره من، حرمت شکنی من خیلی بزرگ و وحشتناک است ولی چشمم این بار هم خط

« کاظم»و « منیره »و « اشرف»برای آخرین بار به عفو و محبت بزرگتر شماست این دفعه آخر را هم به خاطر
، این را بدبختانه موقعی  و البته من با همه نفهمی ها، دیوانگی ها و حماقت هایم سگ این آستانم. عفو کنید

 م.کنمیهمیشه می فهمم که احساس دوری 
  خواهر فهیمه

جهنمی  ةلقمزبانم از حرمت شکنی خودم قاصر است ، دستم و دامنت بخود تو قسم این دفعه این فردیت حرام 
به سرم بیاید محقم  م می بینم هر بلاییکنمیم. به خواهر مریم بگو وقتی فکر کنمیرا که مرا ابله هم کرده نابود 

توست ولی از شدت فلاکت حاضر نبود  ةتشنهمه چیز و در عین حال درمانده را که  یب ةبچولی این بار هم این 
 تو همچنان مجبورم با والیوم خودم را آرام کنم. ةنامبه سوی مادر برود عفو کن. تا رسیدن عفو 
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 سروده ها و ترانه هااذغان به نقش برادر مجاهد محمد سیدی کاشانی در همه 
 

ن س الها ح دود ص د تران ه و ی ا یگ ذرد ، ط  یمن وبابا م  ییه از آشناکسال است  11حدود 
ر ی ه در زک اس ت  یین آنه ا ب دون تع ارف آن ه ایالواق ع قدرتمن دتر یسرود ساخته ام ... ف

 کنظرب  ودن و مهمت  ر از هم  ه در یت ، ب  ی، ج  دینظ  ر ونگ  اه باب  ا س  اخته ش  ده ، دلس  وز
ف وبزرگ وار یب ، ش ری ن م رد نجی ا یه ا یژگ یار س رود و تران ه از وکاو از  یقوو  یحضور

خ  رداد،  4ا ، یش  یلین ، میران  زمیا مث  ل ییاره  اکده ام. ی  گ  ران دیمت  ر در دکه ک  اس  ت 
خ وب ازجمل ه  یاره اکب ب ه اتف اق ی ت قری ثرکآت ش وا یشان تا تفن گ وس رودهاکزحمت

 حاصل تلاش اوست. 
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 یدیخورش 7611 –مرداد  -1 
 یمسعود گرام

دولت  یس جمهور گرامیشما ورئ یار پرفتنه وسلامت برایبس یطیت درشرایموفق یبا سلام فراوان وبا آرزو
پخش سرودها وترانه ها  یمه را برایاست ضمکخواستم  یرم. میگیوقت شما را م یقه ایموقت. چند دق

 ن سرود:یفرستم ، نخست داستان ا یخود شما م یم برایمان شدم وآنرا مستقیپش یلیبه دلا یبفرستم ول
ه به آنجا رفت وآمد یا ول یضبط سرودها ین بود، من وبابا برایو دست مجاهدیهنوز راد 38ل سال یبه اوا
 مجاهد وجهاد درحال ضبط شدن بودند . –چهارخرداد  –ن یرانزمیا هیاول م و چهار سرودیداشت

  
ه کن سالها حدود صد ترانه و سرود ساخته ام یا ی، ط گذرد یمن وبابا م ییه از آشناکسال است  23حدود 

ر نظر ونگاه بابا ساخته یه در زکاست  یین آنها بدون تعارف آن هایالواقع قدرتمندتر یف یثر آنها اجرا شد، ولکا
 یژگیار سرود و ترانه از وکاو از  یو قو یحضور کنظربودن و مهمتر از همه در یت ، بی، جدیشده ، دلسوز

ا ، یشیلین ، میزم رانیا مثل ییارهاکده ام. یگران دیمتر در دکه کف وبزرگوار است یب ، شریمرد نجن یا یها
خوب ازجمله حاصل تلاش  یارهاکب به اتفاق یت قریثرکآتش وا یشان تا تفنگ وسرودهاکخرداد، زحمت 4

گر هم هست یدد وخود جوش یار جدکن سه چهار یپس از ا. توب من بودکمزاحمت م ین علت اصلیا. اوست
 “سرود پرچم ”با “ تفنگ تفنگ تنها تفنگ ” ها، تا  کتهاجم تان” یب خواهم فرستاد. سرودهایه به ترتک
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 نمونه آموزنده  یک
 سال 6و ممانعت از پخش آن به مدت “ ییصبح رها”سروده 

 7617مهر  16-نامه به مسئول اول سازمان
 

مقاومت و  یهایروزیه همة دستاوردها و پکدربارة برادر مسعود بسازد  یم گرفت سرودیتصمنهاد ترانه سرود 4553در سال 
ن آن را یاو بوده است.. نهاد مضام یهاییو راهگشا یر مرهون او و رهبریخط یهااش از چالشها و توطئهعبور سرفرازانه

ه در نهاد مورد کشعر مورد نظر را سرود. ار یبا استقبال بس ییغماید. یبر اساس آن بسرا یشعر ییغمایمشخص نمود تا 
 ل شد.یمکقرار گرفت و ت یبررس
شد و پس از انجام  یرد. آهنگ هم بررسکروز آهنگ آن را آماده  41 یم. او طیار شمس قرار دادین شعر را در اختیما ا

 اجرا آماده شد. یبود، برا یضرور یقیق شعر و موسیخاطر تلفه بهک یراتییتغ
د یشعر، با آن مخالفت و از تول یخاطر محتواده بود، بهیبرادر مسعود رسن سرود بهیة ایه خبر تهکجا ا، از آناما قبل از اجر

 ین سرود داشتند و همه با شور و شوق برایابه یادیرا علاقه زینهاد بود زن یا یبه اعضا ین، ضربة سختیرد. اکآن ممانعت 
 ار متوقف شد.ک رده بودند. درهر حال،کار کردن آن کآماده 

من  94گر برادر مسعود نبود ، در سال یه مسئول اول سازمان عوض شده بود و دک یار ، در زمانکن یسال از توقف ا5پس از 
 ندازم. ید بیر تولین سرود را مجددًا در مسیردم اکان را شرح دادم و تلاش یم نوشتم و جریخواهر مربه یینامه

 

 (5375مهر 22م )یهر مربه خوا یاشانک یدیمحمد س نامة

 
 

 م، سلامیخواهر مر»
نم، نداشتم. کیه مکن یجز ا ییوقت تنگ بود و چاره یسرتان شلوغتر است. ول یلیها، خن ساعتیدانم ایم

 رود.یاست و فرصت از دست م یکنزد یلیمهر خ35مراسم 
، شعر و آهنگ 53ت. در سال ف اسیوند( در توقیپوه خلق بهکشرفت با ش ی)ا ییه سرود صبح رهاکسال است 5
 شد.  یگانیاند و باردهکه گفتند برادر مخالفت کن سرود ساخته شد و قرار بود ضبط شود یا
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ن نحو از نظر یبهترن سرود بهیرم و ایگیآن را من م کید اوینکد اجرا یمه گفتند برویخواهر فه ید سال جاریع
ن سرود یم تا امروز، بهتریتوانم بگویه مکیطورخته شد، بهستر، ساخته و پرداکر و ارکسلو،  یشعر، آهنگ، اجرا

ت رابطه یمؤثر در جهت تقو یه انقلاب از عاملکماه است 1ن باز برادر جلو پخش آن را گرفتند و الان یکماست، ول
 و خلق محروم مانده است؛ آخر چرا؟ یو رزمندگان و رهبر ین رهبریب

د یگذارین علت نمیهمآورد و بهیشما فشار من سرود بهیدانم اید من میید و بگویبرادر از قول من سلام برسانبه
و  ییگولمة آن گزافهکدام کدام جمله و کشعر،  یجاکست، آخر ین احساس فشار بجا نیبخدا ا یپخش شود، ول

ن و یو خلق و مجاهد ین رهبرین سرود فقط رابطه بیدارد؟ ا ید اضافیف و تمجیش تعریجاکغلو است؟ 
 …هم در قالب استعارهر. آنیند و لاغکیان میب یدئولوژیش ایرا در پالا ین و نقش رهبریمجاهد یهایژگیو

ن یسلو در بهتر یلمات، آهنگ، اجراکخصوص از هر جهت به ییه صبح رهاکجا خلق، از آنبه یشناساندن رهبر
ل یمحبت و احترام تبدباشد، بها مخالفت ی یتفاوتیه اگر بک یطورند، بهکیل است، شنونده را مجذوب مکش
چ گزافه یا هید؛ آینکگر مرور یبار د یکشتر از متون است. شعرش را یار بیه نقشش بسکهواداران  یسازد و رویم

 ؟…در آن هست ییو اضافه
 لبخندهن از تو بهیم یچهرة فردا    وندیپوه خلق بهکشرفت با ش یا
 رافراشته بر بام دماوندمانده ب   ران ینامت درفش جنبش اه بهک یا
 مربندکرزم بسته نسل مجاهد به   جنگلوه و بهکشهر و امت بهیز پ یا

 م و مسعودیرسد ز مر ییصبح رها    ه برآرد ز دودمان ستم دودکتا 
*** 

 باز و برومندکنسل پا یکیخلق     و عزمت یبازکدامان پازاد به

 وندیپچه بود رشته به ر از تو هریغ   ه بگسستکر و آذرخش یاز ش یجنگل

 وهمند تو سوگندکنام شخورد به   پا خاستخون و باز به یایدرخفت به
 م و مسعودیرسد ز مر ییصبح رها    ه برآرد ز دودمان ستم دودکتا 

 ندکد سرخ و زلزله افیصاعقه بار    رانیشر یام تو در سرایرعد پ
 خداوند کنام پاد یباز درخش    دیپرتو توحن بهیزمرانیااز تو به

 د جاودانه پساوندیواژة ام    نام تو فرخنده باد و در پس نامت
 م و مسعودیرسد ز مر ییصبح رها    ه برآرد ز دودمان ستم دودکتا 

ما آن را یمهر پخش شود و بعد هم س35ن سرود در مراسم ید اجازه دهند ایم، از برادر بخواهیخواهر مر…
 نم.کیبزرگ درخواست م یبرادر و شما را از خدا یینها یروزیت و پیقو موف یند. سلامتک یرگذاریتصو

 33/9/94بابا - یکنزد یدارید دیامبه 
 

جلب  یم همة تلاش خودش را برایه خواهر مرکن مضمون یردم با اکافت یم دریاز خواهر مر یامیماه، پ یکپس از حدود 
ه برادر یکبطور روم!یار نمکن یا یو اخرو یویت دنیر بار مسئولین زد میگویعمل آورده، اما برادر مسعود مموافقت برادر به

ت یمسئول یسکه چه کن بوده است یبردن آن را به نزد برادرمسعود ندارد. سوال از او ا یارایده ندارد و یگر فایف گفت دیشر
 4594آبان  34خ یثر انگشت به تاررا با امضا و ا ییغمایل یلًا پاسخ اسماعیرد؟ ذیگیل سروده ها را بعهده مین قبیا یاخرو

 د:یکنمیملاحظه 

 



 ترانه سرودهای مجاهدین -سمفونی مقاومت
 

74 

 

 
 

 رانیا یبخش ملیل ارتش آزادکن و فرمانده یراهبر مجاهد یبرادر مجاهد مسعود رجو»
“ یآزاد”و “ نجات مردم”، “انقلاب”زده، طوفان یایط و دنین شراینم اگر در اکیر مکز، فیش از نوشتن هر چیپ

“ مهربان” یمحبت خداست بهیخاطر آن باه بهکاست  ییارهاکز زمرة معدود ن سرود ایداشته باشد، ا یاصالت
 نم:کید مکیرم، تأیسرودن شعر را بپذ یت اخرویه از من خواسته شده، مسئولکجا دوار باشم. اما از آنیام

ـ صبح “ سرود“ن یسرودن ا یت اخرویران مسئولین خلق ای، عضو سازمان مجاهدییغمایل وفا ـ یمن اسماع
و “ ختهیخودانگ”، “زادرون”ه آن را ک یتیآن واقعطور روشن به، بهییرم و در سرودن صبح رهایپذیـ را م ییرها

ام و بند بودهینم، پاکیرده و مکرامون خودم احساس یات پیان در واقعیدر طول سال“ شعور و عاطفه”برآمده از 
و  یمل ینة ارزشهایم تنها آین سرود، شما و خواهر مریاح داده. در یاش توضن را بابا در نامهیش از ایهستم و ب

 «.ن را نشان دهدینده ایست. باشد تا آیدر آن ن ید و اغراقیاسته شدهیران نگریا یو مبارزات یو فرهنگ یهنیم
 ـ امضا و اثر انگشت 34/1/94ـ  ییغمایل وفا ـ یاسماع

 
 یرانیان ایم گروه همسرایردکد یمسئول اول سازمان، سرود را تولم بعنوان ینه توسط خواهر مرین هزیبعد ما با اجازه و تأم

 داشتند.  یارکآن هم یش و آلمان در اجرایم اتریمق
دستور پس از چند بار پخش، باز به رد.کمخالفت  ین سروده بطور جدین حال باز هم برادر مسعود با پخش ایبا ا

دو بار شده باشد از دست  یکین سرود پخش نشده و اگر هم یا گرید 94برادرمسعود، پخش آن متوقف شد و از اواخر سال 
  در رفته است.
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 یقیدر باره متشاعران سخت بدور از شعر و شعور حق
 رت ....یغ ی چشم   تمام   شاعران   ب   یورکبه 

  م داردیشه در تو و مریقًا ریمن عم یار شعرکت یتمام
 

 .اه شده استینامدار عمدًا س یشعرا یر: اسامکتذ
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 ییغمایشعر  یتابهاک
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  «از شرف یهار عار ضدخلق و سگان یاسیحرامزادگان س یآماج حملات تمام -غزل مسعود»
 5364اسفند  4-ییغمای لیاسماع

در وه پر رنج و درد و پرصلابت او کر پر شیدن تصاویلامش و با دکدن ی"مسعود" با شن یش برایخویب یاعاشقانه
نوِر "مسعود" پاره یند، براکید خود را نثار میچشمداشت چون خورشیه بکمسعود  ی، برا314 ةشمار"مجاهد" 

ضدخلق  یاسیِ_ حرامزادگان سیآماج حملات تمام ینورران، پارهیخلق ا یها و آرزوهارنج یبرآمده از تمام کپا
ه کمسعود  یعشق اوست و برا یتمام یرایما پذ یه قلِب عاشق تمامک"مسعود"  یاز شرف، برا یو سگاِن هار عار

 یشرف و افتخار چون غبار ةقلخلق و بر  یرونیو ب یتمام دشمنان درون یارویار خواهمش سرود، رویباز هم بس
 ............ش.یهار گامیدر راه او و در مس

 
 «ن بود...ین مجاهدیترکوچک یف پاک کخا کخا کخاست یبا»

 61نیفرورد1

 
 

 انیپا




