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

 

 
 

 
 maryam-rajavi.com                                         
 

 

 ناپذیر استاین رژیم، محتوم واجتناب ی: سرنگونیرجو میمر
 ۱۳۹۰ نیفرورد۱۹حماسه فروغ اشرف در  دانیشه بزرگداشت

 ۱۳۹۶فروردین ۱۹
 

 ز،یعز هموطنان
 و برادران! خواهران

 ،۱۳۹۰نیفرورد ۱۹سالگرد حماسه فروغ اشرف در  نیبزرگداشت ششم یبرا میاجا جمع شده نیا در
پرشور با  یها و سرهااما قلب یخال یهادست انینابرابر م ییارویرو کینبرد پرافتخار و  کی کننده،رهیخ یداریپا کی

 در عراق. هیفق تینشانده والسراپا مسلح دولت دست یقوا
 نیمجاهد یو سرها هانهیس شانیهاعبور کردند، گلوله نیمجاهد یهاتن یدشمن از رو یهایو زره هایآن روز هامو در

نبرد، طرف عاجز و  انیکردند، اما در پا رانیا یخود را نثار آزاد تابیب یهامجاهد خلق جان ۳۶را از هم شکافت و 
رغم همه بودند که به نیمجاهد نیکه اشکست خورده بودند؛ حال آن رفاش ریکه در تسخ یبود و مالک یادرمانده، خامنه

 را برافراشته نگاه داشتند.  یپرچم آزاد روزیها، سرفراز و پها و شهادتها و جراحتداغ
 دم؛یو شه زیبر خواهران عز سالم

و صبا  یزاده، شهناز پهلوانمدد هیمهد ،یفائزه رجب ،یمینسترن عظ ،یپورتق هیمرض ح،یفاطمه مس ،یرخشان هیآس
 برادران. هفت

 یشورا میعظ یهزار زن قهرمان، بنا شیشاپیمطهر خود، پ یو با خونها یكه از همان روز، با رزم و پاكباز یقهرمانان
 گذاشتند. ادیرا بن رانیخلق ا نیسازمان مجاهد دیجد یمركز

 
 
 دم؛یو شه زیسالم بر برادران عز و

زاده، قاسم اکبر مدد یعل ،یبهشت یمرتض ،ییاحمد آقا ،یغالمرضا تلغر دوست،زدانیمحمدرضا  ،یجعفر بارج ،یاوان حسن
محمد  ،ییکفا فیحن ،یذاکر ریزه ،یاحمد نیحس ،یاللهمسعود فضل ریام ،یرزادیپور، محمدرضا پاصر سپهن ،یاعتماد

 ،ینیع دونیبهروز ثابت، فر ،یمانیورقا سل ،یرضا پورهاشم دیسع ،ییلویمسعود حاج ،یچاووش دیسع ،یکعب لیخل ،یومیق
 .انیو منصور حاج یقیطاهرلو، بهمن عت رضایعل ان،یعباد دیبرزگر، مج یپورنادر، مهد اءاهللیض
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پرچم فروغ  گریبه پا كردند و بار د رانیخلق ا نیبرادران را در سازمان مجاهد نینو التیكه از همان روز، تشك یقهرمانان
 آوردند. را در فروغ اشرف به اهتزاز در دانیجاو

ر شما كه به عهد و سوگند خود در جنگ سالم ب»کلمات مسعود را تکرار کنم که  دانیشه نیخطاب به ا خواهمیم
 ییها. درسدیمعاصر عرضه كرد تیبه بشر یدیجد یشما که درسها. ...سالم بهدیصورت، وفا كرد نیترصدبرابر به شگفت

 «رانیا یما در راه آزاد میعظ هیاست فد نیر است.... اینظ یب یو انقالب یهنیو م یمل یهاتمام جنگ خیكه در تار
 یهاشعله شهیو هم شهیهم میشما بگوبه ،ییآزاده یرانیو از جانب هر ا نیخواهم از جانب خودم، از جانب مجاهد یم و
ها برافروخت ها و وجدانجانشما در  یرا که فداکار یداشت و آتش میشما را فروزان و زنده نگاه خواه کیبه کیو نام  ادی

 .نندیرا بب یخجسته آزاد یرو انکه مردمم یتا روز میداریفروزان نگه م
 

 یابود. خامنه یمردم یامهایق یبرا ی، پاتك۸۸ارتجاع مانند سال  هیفق یول دی، از د۹۰نیفرورد ۱۹اشرف در به حمله
كه به اشغال خزنده خود در آورده بود،  یرا در عراق نیو زهر برجام و برشام، حمله به مجاهد امیق یدر تنگنا شهیهم

 . شمردیمغتنم م
بوده و  یواحد دهیهمواره پد ،یآزاد یبرا رانیمردم ا امیو ق نیمجاهد ه،یفق تیوال میاست كه از نظر رژ نیا تیواقع

که سرانجام  شنوندیرا م رانیمقاومت ا یو صدا یو ارتش آزاد نیمجاهد یصدا یامیحاكم در هر ق یهست. آخوندها
 است. ریناپذمحتوم و اجتناب م،یرژ نیا انیو پا یخواهد داد . بله سرنگون انیپا هیفق تیوال تیحاکمبه
 

 !هموطنان
 لیو تحو یبرتیدر اشرف و ل گریقتل عام د 6چنان که هم ن،یفرورد ۱۹در  نیمجاهدبه یو مالک یاخامنه انهیوحش حمله

بود که  کایآمر ژهیوغرب و به استیبار سفاجعه جینشانده آخوندها در عراق، در شمار نتادولت دست یقواحفاظت اشرف به
 . کردیعمل م خوندهاسود آبه کسرهیشانزده سال گذشته،  ۱۶در 

كه خواه  یمستقر در اشرف بدون اطالع، قرارگاه را ترك كرد. اقدام ییكایآمر یرویكه در شب حمله، ن دیاست بدان جالب
 یشب در اشرف، آقا ۱۱بعد از ساعت  قهیعنوان چراغ سبز استفاده كردند. دو دقاز آن به مانشیو دژخ یو ناخواه مالك

و مسئول پرونده اشرف در  كایاز طرف سفارت آمر قه،یدق ۲و  ۲۳در ساعت  قًایدق یونامیبومدرا مسئول حقوق بشر 
 : گفتیاشرف مخابره كرد كه م یبرا یامیپ كا،یخارجه آمروزارت
اشرف را  یخال ینهایدستور داده است كه فقط زم یتیامن یروهای( به نیمالك ینیزم یروی)فرمانده ن دانیغ یعل ژنرال

از خشونت  دینبا یتیامن یروهایدستور داده است كه ن یمالك گفتیصراحتًا م امیپ نیو به ساكنان آزار نرسانند. ا رندیبگ
 استفاده كنند. 



3 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

( یمالك یعنی)ریكه نخست وز كردیم دیهم داده شده، تأك ایكه جزء اسناد اشرف است و به دادگاه اسپان لیمیا نیا
 یاست كه راه حل انسان دواریكنند و ام دایپ زیآمراه حل مسالمت كیاست كه  نیكه هدف دولت عراق ا كندیم حیتصر

 شود ... دایپ تیوضع نیا یبرا
 یرویبوده تا ن بیوغ و فرسراپا در یمالك امیروشن شد كه پ ربارهایو ت هایزره كیساعت بعد با حمله و شل 6كمتر از  اما

 بر سر راه قتل عام نباشد.  یكند و مانع هیاشرف را تخل ،ییكایواحد آمر
و جنگ و نقض  یاشغالگر یرا برا یآخوند میاشرف، سکوت و مماشات کرد، راه رژکه در مقابل حمله به یاستیس بله،

 منطقه هموار ساخت. یکشورها تیحاکم
 
 

عنوان به ییدهینبود، جهان مطلقًا با پد عهیاو تحت عنوان ش هیفق تیو خالفت و وال ینیكه اگر خم داندینم یكس چه
 و آغازگر آن بود، مواجه نبود.  انگذاریبن ینیاست و خم ینید سمیكه معلول بالفصل فاش یسن یگرفهیداعش و خل

را در خود غرق کرده، در سرمنشأ خود  انهیکه امروز خاورم ییهایو تباه هایرانیو و هااست كه عمدة فاجعه نیا تیواقع
 اند. داده یآخوند میرژبه کایغرب و مشخصًا آمر یهااست که دولت ییهاو باج ازهایخاطر امتبه

اسد و كشتار مردم  میرژ ییایمیبار در برابر حملة ش نیالعمل و جواب و مقابلة اعكس نیكه اگر هم دیرا بكن فكرش
آواره  ونیلیم ۱۱و چهره منطقه با  شیامروز آرا ایآ شد،یانجام م هیدر سور شیسال پ ۴در  پناه،یو كودكان ب دفاعیب

 پناهجو، بالكل متفاوت نبود؟  ونهایلیو م یسور
و  یافروزجنگ توانستیچگونه سپاه پاسداران م شد،ینم ریسال تأخ۴ ،ییایمیاگر در جواب به حمالت ش یراست

 ۵۰۰اند، از کشته شده هیکه درسور یپناهیبدهد و چگونه ممکن بود تعداد مردم ب را گسترش هیخود در سور یرانگریو
 شود؟ شتریهزار نفر ب

اسد استقبال کردند. در  یکتاتورید ییایمیباران مراکز حمالت شاز موشک یاست که مردم و مخالفان سور لیدل نیهمبه
بشار اسد را  یکتاتوریتوسط د ییایمیشدت محکوم کرد و تالش کرد انجام حمله شآن را به یآخوند مینقطه مقابل، رژ

نکرده،  بیآن ترغرا به هیسور میرژ اینبوده  ریدرگ یضدبشر تین جنایخودش در ا ه،یفق تیوال میانکار کند. اما اگر رژ
 کند؟  یدارد که آن را الپوشان یازیچه ن

 یتهایجنا شیجز افزا یكه حاصل رانیو ا هیسور یمهای: پس از سالها مماشات با رژمییگویخاطر است كه م نیهم به
جنگ و سركوب  نیو ماش ییایمیو مراكز حمالت ش گاههاینداشته است، از كار انداختن پا تیبشر هیعل تیو جنا یجنگ

 لیتكم منیو عراق و  هیو پاسداران و مزدورانش از سور رانیا رحاكم ب ینید سمیانداختن فاش رونیبا ب یستیبا ه،یدر سور
 شود.
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در جهان امروز، الزمه صلح و آرامش و  سمیترور یاصل یخوانده و حاماز پدر دی: خلع مییگویخاطر است كه م نیهم به
 در منطقه و جهان است. سمیو ترور ییادگرایرخت بربستن بن

 .ابدی انیپا دیگرداب خون و وحشت با نیا بله،
 

 ز،یعز هموطنان
 و برادرانم!  خواهران

 تیاكثر یكردم كه رأ دیدوباره تأك رانیشعبده انتخابات آخوندها در ا میدر تحر جانیسال، من در هم لیزمان تحو در
 است.  رانیمردم ا تیاست كه غاصب حق حاكم ه،یفق تیوال میرژ رییتغ رانیبه اتفاق مردم ا بیقر
 امیق یعنی)زندیمعارضه برخبه مشیکه با انتخابات رژ یارتجاع گفت با کسان هیفق یول ،یا، خامنهسال نو یروزها نیاول در

 کنند(، مقابله خواهد کرد. 
انتخابات شده است.  شینما یدای، کاند۶۷در سال  یاسیس انیمرگ در قتل عام زندان أتیاز سران ه یسیآخوند رئ حاال

 است.  یاسیاز هر جهت دچار افالس و فالکت س هیفق تیوال مینشان دهد که رژ توانستیم یروشن نیبه ا ییچه واقعه
كمك  نیبه سازمان مجاهد یطیتحت هر شرا یهر كس به هر نحو»گفت  ۱۳۸۸ یعاشورا امیدنبال قجالد رسوا، به نیا

صعود  میمناصب رژ نیالتربابه لیدل نیادر واقع او به« است عنوان محاربه دارد. ییافتهیسازمان انیچون جر نیكند، ا
 داده است.  خرجهقساوت را ب نیشتریب نیخون مجاهد ختنیکرده که در ر

 یادامه بقا یبرا یراه افتنیدر  میهردو جناح رژ» گذشته گفتم: رماهیدر ت سیدر پار رانیبزرگ مقاومت ا ییآگردهم در
 رانیحرف مردم ا ر؛یپناه ببرند. خ هیمار غاشبه یاز افع رانیکه مردم ا ستیقرار ن یاند. وانگهخورده شان شکستحکومت

 .«هیفق تیوال میسرنگون باد رژ د؛ینه عمامه سف اه،ینه عمامه س م،یرژ نیاست که در ا نیا
مردم  تیو حاکم یو استقرار آزاد هیفق تیوال میرژ یتر از سرنگونکم یزیچبه رانیمردم ا»که مسعود گفته است: چنان و

 «.بوده و خواهد بود میرژ نیبا ا یهنیو م یکارزار مل یهسته مرکز نی. ادهندینم تیرضا
و حقوق  انیب یبدون آزاد»اعالم کردم که  رانیشد، از جانب مقاومت ا هیفق تیجمهور وال سیرئ یکه آخوند روحان یروز

و عراق  هیدر سور میجاوزکارانه رژت استیکه س یاحزاب آزاد نشده و تا وقت تیو فعال یاسیس انیکه زندان یبشر و تا وقت
 تیتمام یسرنگونبه هااستیس نیدر ا یجد رییهرگونه تغ داندیم هیفق یول رای. زشودیعوض نم زیچ چیادامه دارد،... ه

 «.شماست شیصحنه آزما نی: ادییبفرما مییگویحال ما م نیبا ا برد،یراه م میرژ
بزرگ اعدام  تی: سه هزار اعدام، جنادیگذشت نگاه کن یآخوند روحان یجمهور استیسال در دوره ر۴ نیآنچه در ابه حاال
 یکه آخوند روحان هیمردم سور هیجنگ تجاوزکارانه عل دیدر اشرف، تشد ۹۲سال  وریدر شهر نیمجاهد یاعضا یجمع

 هیجنگ سور یهانهیهز یکشور برا یاز درآمدها یکالن الغکرده است و صرف مب تیبا صراحت از بشار اسد حما شهیهم
 . منیو عراق و 
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و هم با  دیهم با عمامه سف ران،یو جنگ در خارج از ا سمیو ترور رانیاست که سرکوب و غارت در داخل ا نیا قتیحق
 است.  میرژ یاساس یهااستیو س تیموجود یهاهیو هم آخوند جالد، پا ادیهم با آخوند ش اه،یعمامه س

 است. یآخوند میرژ یگونآنها سرن یو را یانتخابات قالب میتحر رانیندارد. حرف مردم ا شیراه پس و پ هیفق تیوال یعنی
 است.  رانیو تهاجم مردم و مقاومت ا یشرویحاال زمان، زمان پ و

 است. رانیو مردم ا نیمجاهد یطوالن یهاو شکنج و زمان گل دادن رنج دانیپاک شه یهاثمر نشستن خونبه زمان
و هزار اشرف و هزار  رانیدر دسترس است و با همت مردم وجوانان ا یو دمکراس یآزاد یو برقرار هیفق تیوال یسرنگون

 محقق خواهد شد. یکانون شورش
 .یبر آزاد سالم
 .۱۳۹۰ نیفرورد ۱۹امروز در  دانیشه ژهیبه و دانیبر شه سالم

 


