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 ۶۱ بهشتیارد ۱۹و  ۱۲ دانیشه داشتیدر مراسم گرام یرجو میمر یسخنران

 ۱۳۹۸ ردیبهشتا

 
 

 اندکنندگان ارزش فدا و صداقتها پرچمداران و اثباتآن
 

 !زمیسالم به همه شما برادران و خواهران عز
 در تهران.  ۶۱بهشتیارد۱۹و ۱۲در نیها نثار خالقان حماسه مجاهددرودها و سالم نیترگرم و

 . دندیگلوله جنگ نیبعد تا آخرهفته  کیکه در آن روز و تا  یو دهها مجاهد خلق یبه فرمانده محمد ضابط سالم
 اند.کنندگان ارزش فدا و صداقتپرچمداران و اثبات هاآن

 دادند.  متیو ق دندیشعار صدق ورز نیو بر سر ا ینیمرگ بر خم گفتند
 و دجال است  یضدمردم ،یضدبشر هیفق تیوال میژر گفتند

 را ندارد.  رانیبر مردم ا تیحاکم یبرا یتیو مشروع یستگیشا نیکمتر و
  دیجنگ اشیسرنگون یو برا ستادیا میرژ نیدر مقابل ا دیبا گفتند

 مقاومت شدند. نیا شقراولیو پ شتازیخودشان پ و
سوسن  ،یزاده، نصرت رمضانجالل دیمثل: قاسم باقرزاده، حم یمجاهدان سرفراز یآن روز عالوه بر محمد ضابط در
 ن،یفضل اهلل تد ،یکرمان یفاطمه مهدو فرد،انییمحدث، احمد کالهدوز، محمد توانا هیزک ،یوسفی یپر ،ییرزایم

 بابا.آق رهوشنگیو ام یاقدس تقو
 از تهران از آن باخبر شدند.  عیمنطقه وس کیها ادامه داشت و مردم دست زدند که ساعت یبه نبرد هاآن
 نیمه ،یمیحسن صادق، حسن رح ،یازهد فرشته ،یخادم دیقهرمان حم نیهم، مجاهد گرید یهاگاهیپا در

 ،یاوسط یتق ،یابانیخ نیمه ،یطاهر ینعلیمالز نیبازرگان و پرو رانیو مادر مجاهد ا رمحمدیمعصومه م ،یمیابراه
و  ینیانگب یو عل ییشفا میمر پروانه، یلیجل نیحس ،یصادق نیمژگان موفق، نسر ،یدقصا یغالمعل ،یمنبر دیسع

 .دندینابرابر به شهادت رس یدر نبرد میآس یمحمد تق
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مجاهد،  رزنیش کیتنها  گاهیپا نیدر نارمک مورد حمله قرار گرفت. در ا نیاز مجاهد یگرید گاهیهمان روز پا در

که از چند طرف حمله کرده  ینیبا آتش مسلسل خود به مزدوران خم تنهکیحضور داشت که  حیمس جهیخد
 .دادیبودند جواب م

 ،یخانبان یمهر یاز جمله فاضل مصلحت نیاز مسئوالن مجاهد گرید یتعداد بهشتیارد ۱۹هفته بعد در  کی
عباس  ،یعباد ههیوج السالم،خیزهرا ش ،یبهرام قاسم ،ییزهرا طباطبا ،یچحسن کلکته ان،یلوالچ دیحم
زاده، و بهروز اسداهلل انی( عمرانئمهزهرا)نا جوان،یفائزه بهار ،یزاده، فاطمه ابوالحسن یمحمد عسکر نژاد،ونیهما

 .دندیبه شهادت رس یو مقاومت حماس ینبرد طوالن کیبعد از 
 .دیدت رسبه شها رشکنجهیبه دست پاسداران افتاد و در ز جانشمهین کریکه پ یرپناهیام نیحس دیمجاهد شه و
گفت:  یشان مسعود رجوسالگرد شهادت نیچنان که در اولو هم اندرانیملت ا ریناپذ یقهرمانان فراموش هانیا

 «.ستارگان شبکوب و راهگشا در دوران ما هستند یعنی ییرها شتازیستارگان پ قیمصاد نیترحق برجستهبه»
 
 سازمان بود.  یبخش اجتماع نیاز مسئول یمحمد ضابط ینیخم تیکه بعد از شروع حاکم دیدانیم

 بخش سازمان بود. نیترکه در آن بودند، بزرگ یو کثرت اعضا و هواداران یاز لحاظ کم یاجتماع بخش
بخش  نیهمه در ا گرید یهاو بخش یو کارگر یآموزو دانش یتا محالت و کارمند ییدانشجو یهابخش از

 شتریهفته بکه واقعا هفته به نیمجاهدجوانان به وقفهیخاطر روآوردن بکرده بودند. در آن زمان به دایسازمان پ
 سازمان دائمًا در حال گسترش بود.  یبخش اجتماع شدیم

 ،یباقرزاده، نصرت رمضان قاسم ،یخادم دیحم ایشد  دیشه دانیکه در فروغ جاو ییرایکت یمثل مهد یفرماندهان
را سازمان دادند و  یتمام بخش اجتماع یستگیبخش بودند با شا نیصادق از مسئوالن او حسن یمیحسن رح

 وحشت کرده بود.  عًاواق ینیرساندند که خم یحدرا به نیمجاهد یاجتماع گاهیبردند و پا شیپ
 بودند.  ایشیلیم التیتشک گذارهیپا قتیدر حق ارانشیو  یضابط محمد

شد و در آنجا هم محمد  میرژ هیمقاومت مسلحانه عل وارد یاز بخش اجتماع ییخرداد هم قسمت عمده یاز س بعد
 ها قرار داشت.آن یدر موضع فرمانده یضابط

ها را خون نیا متیبود که ق یکالن و در راسش مسعود رجو یهامتیق نیچند دهه نشان داد بدون ا نیا خیتار
 . ختیر نیاو به زم کریکه از پ ییهاداد. خون

 .ستیخواهران و برادران گر نیاز ا کینتواند تصور کند که چقدر سخت و دردناک در شهادت هر دیشا کسچیه
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ها خصوص االن که سالادامه مبارزه وجود نداشت. به یبرا یبها، امکان بقا و ماندگار نینشان داد که بدون ا خیتار
 .میفهمیآنرا م یمعن شتریبهتر و ب یلیخ میکنیاز دور به آن نگاه م یگذشته وقت

در  یآموزرا کردند صحنه عبرت هایو جانفشان هایآن قهرمان نیکه مجاهد بهشتیارد۱۲همان روز  یفردا در
 . دیادهیپخش شد که البد شن میرژ ونیزیتلو
 مقاومت دست زدند.به نینقطه مقابل مجاهد در

 بوده و هست. حیصح یو استراتژ استیس نینشان داد که هم خیتار ریروزگار و س گذشت
 رانیو تحوالت ا دیایب شیکردند. در هر حال و هر چه پ یپاکباز یخط انقالب نیهم یبرا بهشتیارد۱۲ دانیشه و

اند برسرنوشت چهار دهه کرده نیا خیما در تار دانیو همه شه دانیکه آن شه یبرود، کار شیکه پ یریدر هر مس
 مؤثر است.  قًایعم رانیا ندهیآ

 است.  مانیبر سر پ یستادگیا دهیآفر رانیمقاومت ا خیهم که تار یمفاسرخ ارزش آن
 به سوگند است. یبندیو پا یستادگیا
 است.  زانندهیتازه و انگ شهیو هم شودیوقت کهنه نم چیاست که ه یارزش نیا و
امروز  تیموقع انیم یو چه ارتباط میها دارآنبه یکه ما امروز چه نگاه مینیبابت دادم که بب نیرا از ا حیتوض نیا

 م؟ینیبیها مخودمان با آن
 .دینیبیم مایرا از س بهشتیارد۱۹و  بهشتیارد ۱۲یشهدا یهاها صحنهشب نیشما ا حتما

 .دیجد یایدر دن یول زنندیها مجددأ با ما حرف مآن یهاچهره ییگو
 گاهیکنار رفته و جا ییهاکه انگار پرده دییگویو م دیشناسیعمق م نیها را با اانگار تازه آن دیااز شما گفته یلیخ

 .دیفهمیم یگریها را طور دو ارزش آن
 من هم احساسات شما را داشتم و دارم. راستش

 ست؟یکه موضوع چ کردمیروزها با خودم فکر م نیا خصوصبه
از خواهران و  مسئول سازمان یکادرها نیترو ارزنده نیهم از بهترآن یهمه خون و جانفشان نیا تیمش یراست

 بودند. رینظیب کیبرادرانمان که بواقع هر 
 . دیها به چشم دصحنه نیدر ا توانیرا م یمسعود رجو کرانیب یدوباره فدا زیو قبل از هر چ ابتدا
و آن شرافت  درخشدیم زیچ کی هایها و سختهمه رنج یچقدر سخت و دردناک و جانکاه است اما در ورا یراست

 مقاومت و سازمان است.  نیدر راس ا یانسان افتهیباز
 کجا بودند؟ نینبود االن مجاهد هایجانفشان نیاگر ا یراست
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 یباق زیو چه چ شد؟یچه م کردیقله ممکن حفظ و حراست نم نیها در باالترخون نیاگر مسعود از ا یراست
  ماند؟یم

 . ستین ضیقابل معامله و تعو ایدر دن زیچ چیکه با ه یشرافت انسان نیبود که ا نیروزها داشتم ا نیکه ا یاحساس
و  گانهیروزها  نیدر هم شیپ سالکیکنم که  ادی ییرضا هیمرض زمیخواهر عز قیاز مجاهد صد خواهمیآخر م در

ها و جاودانه فروغ نیفرود ۱۹و  بهشتیارد۱۲ یو رستگار شد. و االن با شهدا دیبزرگ پرکش یخدا یسوسبکبال به
 ماندگار باد. شیهاو ارزش یگرام ادشیمحشور است.  دیزار شهه ۱۲۰و 


