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 یآزاد یمقاومت برا خیتار ریناپذ یفراموشحماسه اشرف، قهرمانان دانی: شهیرجو میمر

 ۱۳۹۸هریور ش۱۰

 

 
 ۱۳۹۲وریشهر۱۰حمله به اشرف در دانیشه داشتیدر مراسم گرام یسخنران

 
 زم،یو برادران عز خواهران

 آن قهرمانان. ادی داشتیو گرام وریشهر ۱۰در سالگرد حماسه پرشکوه  میاشده جمع
 .یو برابر یآزاد عصر ماست؛ آرمان بزرگ آرمان درخشان یاشرف، تجل حماسه
دادن  انیپا یبرا رانیا کنندگانامیق شیشاپیاست؛ پ یارتش آزاد میعظ تعرض یقطع اشرف، بشارت حماسه

 .هیفق تیوال میرژبه
 

و  یاخامنه یاعزام شده از سو مانیدژخ توسط ۹۲سال  وریشهر ۱۰بر پنجاه و دو مجاهد خلق، که در  سالم
 .دندیقدس به شهادت رس یستیترور یروین

 دیدار ادیدارم. و همه شما حتما که به  ادیروبرو شد، هنوز به تکارانیلحظه را که اشرف با هجوم جنا آن
بود که اشرف در  نیرا فرا خواهد گرفت. و چن رانیداشته باشد، اشرف ا ییجهینابرابر هر نت که آن نبرد دانستمیم

 .تخون فرو رفت. اما خاموش نشد و از خونش هزار اشرف برخاس
 یآزاد نیاست. اشرف، سرزم «رانیمعاصر ا خیرف حماسه ماندگار تاراش»: یقول مسعود رجوبه  لیدل نیا به

 به حرکت درآمد. رانیا یناآرامش در شهرها اشغال شد؛ اما جان شیو بناها هانی. اگرچه زمانهیخاورم یهاخلق
شهر  نیتریاز شورش ینرفتن ادیاز  یمثال یمسعود رجو یبا رهبر ران،یا یمل بخشیارتش آزاد گاهیپا اشرف

 جهان شد. 
بپاخاست و  شی. آنچه اشرف برازندیخیپا مبه رانیا در تمام یشورش یآن بسا شهرها ریو تأث امیکه از پ یشهر

 است. تیو تمام بشر رانیمردم ا آن است آرمان یکرد و آنچه که هزار اشرف در پ یفداکار
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 غدار.  میو تار و بر رژ رهیت شتبر سرنو یروزیپ یواال جسورانه؛ نشان آن نبرد یاست معنا نیچن
 هایاشرف که نسبت به ییهاگرفتند، طرف شیدر پ یعملیب تیجنا نیکه در قبال ا ییهادولت گران،مماشات

 نیخود کردند، در ا یهاتیمسئول نیگزیو جبن و ذلت را جا انتیکه خ یالمللنیعهد شکستند و آن مراجع ب
 شدند.  اهیبزرگ روس شیآزما
عام، و دار آن قتل ریدرگ ،دیماند یکه با وجود همه توحش دشمن، سرفراز و استوار باق یشما مجاهدان اما
. درود بر همه دیدست زد زیانگشیستا یبه رزم تیجنا یو در افشا دیدیجنگکه با قاتالن  دیبود ییزنده دانیشه

 شما.
 گرفتند. یداریو پا یجوانان از آن درس آزاد ژهیوهکردند و مردم ما ب یحماسه اشرف را جهان امیپ هانشاناشرف

 
 .میآوریم ادیها را به آن یهاامیها و پآن شهیاند دانیقتل عام آن شه در سالگرد امروز
 یدر زندگ یریدر نظر داشتند؟ چه نقشه مس یچه افق اوج رساندند،نبرد، اشرف را به نیها که در آخرآن یراست
 کرده بودند؟ میخود ترس یآرمان
مبارزه  دانیم یها راهآن یکه در پ یمردم و کشور خود در سر داشتند و به نسل جوان یبرا ییآرزوها چه

 دهند؟یم یچه رهنمود شود،یم
 نیتا پاسخ همه ا میبازگو کن کیبه  کیرا  یها قطعاتآن یهاامیپ نیها و آخرها، سوگندکه از نامه دیبده اجازه
 ها باشد: سوال

 : یزهره قائم زم،یزهره، خواهر عز فرمانده
 یکرد. گواه میرا قطعا محقق خواه نیو ا میصدبرابر سرنگون کن را با جنگ میرژ نیکه ا میاسوگند خورده ما
 ام هرجا که راه بازشده با فدا و پرداخت مطلق بوده است.که عضو سازمان بوده یانیسال نیدرا دهمیم
 

 :انیچوهیگ یتیخلق، گ مجاهد
سرفراز  یپشتوانه خون شهدابه یاشرف مجاهد کی عنوانکه به شومیمتعهد م ،یگانگیو  دیبه توح مانیا با

 چیباشم و از ه اریبدهکار و شکرگزار و تمام ع مجاهد کیهمواره  مان،صالحیذ یو به پشتوانه رهبر نیمجاهد
 فروگذار نکنم. یتالش

 
 باقرزاده:  ترایخلق، م مجاهد
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 یبا رهبر گریهستند، بار د شانهنیخلق و م یبرا ثاریدر قله انقالب و در اوج فدا و ا نیکه مجاهد یطیشرا در
 دوران باشم. نیطراز ا یهزار برابر مجاهد یریپذتیصدبرابر و مسئول که با جنگ بندمیم مانیپ ام،یدتیعق
 

 نفس:  نیتا آخر یطلوع مظهر فداکار الیخلق، ژ مجاهد
 یپ یهست طراوت و نشاط ،ییبایمجاهد خلق بود تا به عمق ز دی. باستیو جهاد ن دهیجز عق یکه زندگ یراست به

 ،یمل بخشیارتش آزاد یعنیمان خلق و با عصاره مبارزات رانیخلق ا نیسازمان پرافتخار مجاهد هیبرد. با سرما
 قدم بوده، هستم و خواهم بود.خود، ثابت مانیبر سر عهد و پ

 
 : ابیخلق، فاطمه کام مجاهد
 .کنمیفهم م شتریمسعود ب یچتر رهبر ریام در زرا که به آن پا نهاده یقدر و ارزش راه گذردیزمان م هرچه

 کرد. تیهدا ریمس نیکه مرا به ا کنمیخدا را هزاران بار شکر م و
 

 : ینیحس میخلق، مر مجاهد
. و نسبت به یافتگیو سرفرازم از راه کنم؛یافتخار م رها انسان کی عنوانمجاهدم. به آنچه دارم به کی من
 .مانمیثابت قدم م هیفق تیوال میرژ یسرنگون یعنیام آن موظف شدهکه به ییفهیوظ
 

 نژاد: فتح اهلل یخلق، مهد مجاهد
و  یانقالب حکومت کیتحقق  یو برا نیمجاهد یانقالب یدئولوژیبه خاطر آرمان و ا وستمیکه به سازمان پ یروز

 بود.  یمردم
را سرنگون  میرژ نیارتجاع را پهن کرد، متعهد شدم که ا و بساط دیرا دزد رانیانقالب مردم ا ینیکه خم یروز

 زدوده شود. رانیا خیو تار رانیپاک شود و ارتجاع از ا یکنم. تا لکه ننگ از دامن اسالم انقالب
 بردن شیسازمان و پ کیاستراتژ یدر حفاظت از اشرف و دستاوردها انممیمرحله حساس، با تمام توان و ا نیا در

 تالش خواهم کرد. یسرنگون خط
 

 : یخلق، احمد بوستان مجاهد
 مانیو ا امافتهیدست  یو منطق نانهیببه تفکر واقع امیدتیتوسط راهبر عق یافتگیراه  منیمجاهد خلقم و به  من

 است. دهیدوران فرا رس رییراسخ دارم که تغ
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 خلق، محمدرضا وشاق:  مجاهد

 .گرید یدر هرجا ای...داریپا و مجاهد مردن است. در اشرف دنیمجاهد ماندن و مجاهد جنگ میآرزو تینها
 

 : یخلق، محمد گرج مجاهد
 یسرنگون و بشود چه باک، لحظه لحظه اشرف در رزم و جنگ شدیم نیتر از اتر و سختزمانه هزاربار پرفتنه اگر

 است.
 

 :دیبرادرم رش - یشبانگاه ضیف یخلق عل مجاهد
 نی. چه پربرکت که قدرخودم را دراامدهینقطه انتخاب رس کیبه  ازیو از سرن کیدئولوژیو ا یآرمان صورتبه

 رقم بزنم... السالمهیعل یعل میقدر در حضور موال یهاشب
 

 : فیس یخلق، نب مجاهد
مردم آه و اشک است. پس  موتیال و هنوز قوت کندیٍهلهله م یاروزانه سرها بر دار آونگ است و خامنه هنوز

 آرام گرفت؟ شودیچطور م
 

 : یریاصغر قد یخلق، عل مجاهد
. لحظه به لحظه حضور بردیره به منزل مقصود نم یدتیعق یانتخاب من است که بدون راهبر یآرمان مبارزه

 .نمیبیم یحضور در کارزار سرنگون نایو در اشرف را ع ریمس نیخودم در ا
 

 :یباطب دیخلق، حم مجاهد
 یبر دستاوردها هیتنها با تک اش،یعراق درمصاف با ارتجاع غدار و مزدوران ن،یخلق و انقالب و مجاهد سرنوشت

 .... شودیم فیتکل نییها تعپهنه یحداکثر در تمام و با جنگ مانیالتیو تشک یکیدئولوژیا
 من  پشت ینیجنگ ب نه من باشم که روز آن
 یسر ینیخاک و خون ب انیمنم کاندر م آن
 

 : یمدن نیخلق حس مجاهد
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صدق و فدا و  یعنی نیمجاهد یدارم که تقوا مانیدر نخواهد برد. اسالم به ما جان یهااز محاصره اراده میرژ
 را فاتح عصر ما خواهد کرد... نیاست که مجاهد ینافذ و قدرتبرتر  یرویزمانه همان ن یهایاز آلودگ یپالودگ

 
 پورمحمد:  رضایخلق، عل مجاهد
 طبقهیآرمان جامعه ب مانمیاز دست بدهم. مجاهد م یسادگکه به اماوردهیدست نبه یسادگرا به نیمجاهد آرمان

 واژه، نهفته است. نیدر ا یدیتوح
 

 : سیخوشنو رضایخلق، عل مجاهد
که آخوندها  یمردممان و به ستم و بدبخت تیها و محرومبه رنج ریمس نیمسعود، درا یراهبر منی به

 نخواهم نشست. یراه هرگز از پا نیداد و در ا میخواه انیاند، پادرکشورمان حاکم کرده
 

 :کیاصغر مکان یخلق، عل مجاهد
. رسدینم یشگرف قدرت نیچن یردپابه گ یزیچ چیه ایدن نیکه در ا نمیبیم کنم،یبه انقالب نگاه م یوقت

 است. نیدر جهان باالتر از ا یزیچه چ یانسان. راست رییدر تغ رینظ یب یقدرت
 

 سرشار و سرزنده:  شهیمجاهد هم ،یاحمد دیس یعل دیخلق، س مجاهد
دست از حقوق حقه خود  نیکه مجاهد کنندیم هیتوص نیمجاهد بیاز ج نهیقدرت با پرداخت هز صاحبان

 ندارد. رانی( جز عهد باخدا و خلق و دفاع از حقوق ملت ایزیمجاهد خلق )چ کهنیبردارند. غافل از ا
 است. یرزم سرنگون نیع یستادگیدفاع از اشرف و ا کنمیتمام وجود اعالم م با
 

 : یاریویش دیخلق، مج مجاهد
  ها،رممکنیها و غبستشکافتن بن یعنیبودن  یفبودن، اشر دیام محض چراغ یکیدر تار یعنی یاشرف
 چشمداشت،یطرفه و ب کیعشق به همرزم و نثار  یعنیبودن  یو مرز، اشرف حدیب یفدا یعنیبودن  یاشرف
هزار برابر در هرکجا  یریصد برابر و تعهدپذ جنگ یعنیبودن  ی. اشرفستنیشاد و سبکبار ز یعنیبودن  یاشرف

 .میکه باش
 

 : یمتول نیخلق شجاع الد مجاهد
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که از  یو هر کمک ونددیانقالب بپ یایدررا دوست داشتم، به یبداند که من چگونه زندگ خواهدیم هرکس
را از او  یکه هرگونه حرکت یطیانجام دهد و از مح رانیا یمل بخشیارتش آزاد یروزیپ یبرا دیآیدستش بر م

 گرفته خود را جدا کند.
 

 خلق، محمد جعفرزاده:  مجاهد
ما را خواهند  یهزاران هزار جا یول م،یرسیشهادت مو در صحنه نبرد به میشویها هزار بار اعدام مده هرچند

 گرفت و آخوندها را آسوده نخواهند گذاشت.
 

 : یخلق محمودرضا صفو مجاهد
که از برادر  یدیو توح یانقالب یزشهابه ار یداریو پا یقدر خودم را در وفادار ،یانقالب یغرور و سرشار دراوج

 زنم. یتحقق درس درخشان رقم م یام، برامسعود آموخته
 

 : انیفیشر ریخلق، اردش مجاهد
و راحت و  فهممیرا کامال م یانقالب و اسالم یخلق و آزاد و مبارزه در راه یزندگ نیلحظه به لحظه ا ارزش

 راه بدهم... نیودم را در اخ یزندگ یعنیام که دار و ندار سبکبال آماده
 

 :یدیخلق، کوروش سع مجاهد
 ،یبشر یهارنج یمردم از تمام ییو رها یبه آزاد دنیرس در راه التمیاندوخته علم و تحص یبا تمام یتمام با
 را انتخاب نمودم.  نیمجاهد یدیتوح یدئولوژیا

  میافتیبها را بها و خون ما
 میجان باختن بشتافت جانب

 
 : دپوریخلق، قباد سع مجاهد

 امیو با سازمان و رهبر نیمجاهد یدتیو عق یخیتار یشوایبا پ دان،یفروغ جاو دیشه ۱۳۰۰از  شیوخاطره ب ادیبا
را  رانیمردم ا ییبرنده دردست گرفته و قدر رها یچون سالحرا هم رینقشه مس نی. باشد تا اکنمیعهد م دیتجد

 .میرقم بزن
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 : یخلق، شاهرخ اوحد مجاهد
 مانیبا ا ،یخلق اشرف . من مجاهدمیرا محقق کن یکه هرنشدن میرا دار نی. ماتوان امیروزیما پ نیقیقطع و  به
 مجاهد ستهیو شا اریتا عنصر جنگنده تمام ع کنمیسفاک روزانه خود را تراز م میرژ نیا یانقالب و سرنگونبه

 باشم. یاشرف
 

 االسالم:  خیش برزیخلق، فر مجاهد
و  یقدم و آمادگ شوم که ثبات ی. متعهد مکنمیرا بارز و اثبات م یاشرف مجاهد یستگیاشرف، شا زمگاهر در

 باشد. ریمس نیتهاجم حداکثر درجنگ با دشمن شاخص من در ا
 

 : یاسد میخلق، ابراه مجاهد
 صدبرابر وتهاجم حداکثر  جنگ یبرا کنمیکه سر راهمان قرار دارد، اعالم م ییهاتوطئه یاشراف به تمام با

 هستم. ییهرگونه بها به پرداخت حاضر
 

 : یخلق، غالمعباس گرماب مجاهد
  ،یبرتیل یو فروغ اشرف و شهدا رانیفروغ ا یتا شهدا یخلق و همرزمم، از فاز نظام مجاهد دیهزاران شه ادی با

 امه خواهم داد.سرخشان را اد آنها را برافراشته و راه و مشعل فروزان درفش
 

 : یخلق، ناصر سراب مجاهد
دست از رذالت و  یسادگ نیبه ا خیتار انیحرام نیدر انتظارمان است، چون ا یترسخت یندارم که روزها شک
 نیوفا حضرت عباس، پاسخ من ا و سوگند دانیکربال و سرور شه دانی.... با استعانت از شهدارندیبرنم تیجنا

 مناالذله هاتیمناالذله و ه هاتیه -مناالذله  هاتیاست ه
 

 : ییرزایم ژنیخلق، ب مجاهد
مان کردند. با رگبار گلوله سوراخ سوراخمان کردند و با خواندند بمباران ستیبال بر سرمان آوردند ترور هزاران

پرستان که مجاهد خلق، را نشناخته بودند و نخواهند شب چارهیب هاتیه یگرفتند.... ول رمانیو لودر ز یهامو
 شناخت.
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 : یریخلق، رحمت بلوک نخج مجاهد
 یهاشسته از همه علقهسخت کوش و دست قرانانیقا رانیملت ا سترگ مقاومت ریکب انوسیاق باشکوه درتالطم

 افشان و پاکوبان روانند.دست ریخلق اس ییرها یبرا یشخص
 

 : یوالقاسم رضوانخلق، اب مجاهد
 شود.  ختهیاشرف ر من است اگر خونم در خاک از آن یرستگار

 ! نیبب رانیا
 شتازیدگر خون پ بار
  دهدیپرچم تو رنگ م به

 در تله است میدژخ
 اشرف یداریعزم پا از

 برپا ریگ الهام
 ...شیپ به
 

 : یاصغر عماد یخلق، عل مجاهد
دارد  یونیبه انقالب ازیمردم ن تیو حاکم یاست. حرکت به سمت آزاد یآزاد یانسان به جنگ و مبارزه برا ارزش

 بروند....  شیباز حرکت کنند و پ یو چشمان قیعم یکه با آگاه
هزاران  ما از خون است. هرگز خون یآخوند دیپل میرژ یسرنگون یصدبرابر برا من، مقاومت و جنگ ریمس نقشه

 است. یآزاد جنگ یبرا میهستنبوده است. اگر  ترنیرنگ یرزمنده آزاد
 

 :یمحمود یخلق، محمد عل مجاهد
 منیاست عطا کرده است. به  یافتگیراه  نعمت را که نعمت نیوجود از خدا سپاسگزارم که به من باالتر باتمام

 یضدبشر میرژ نیا با همرزمانم بند از بند هاتیسربلند و سرشار و باشرف ماندم تا با پرچم ه ،یافتگیراه  نیهم
 .میبگسل

 
 : یسلطان نیخلق، حس مجاهد
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را انتخاب  کیدئولوژیا مناالذله درس درخشان و جنگ هاتی. با شعار هتازمیم شیبا تمام قوا به پ ریمس نیدرا
 .کنمیم
 

 از فرزندان دالور مردم کردستان: ،یمام رسول نیخلق، حس مجاهد
که خون  زانیکه بها بخواهد، هرم زانیکه الزم باشد، هرم ییهرجارا تا  ریمس نیبدانند ما ا رانیبپاخاسته ا مردم

کوتاه  رانیمردم ا یهاقدم از خواسته کیو  میپرداخت کن میبخواهد حاضر یکه فداکار زانیبخواهد، هرم
 آمد. مینخواه

 
 و بلوچستان: ستانیاز فرزندان دالور مردم س ،یینارو میخلق، عبدالحل مجاهد
  وستم،یپ رانیخلق ا نیمجاهد صفمنظور به نیابه دم،یرا برگز هیفق تیوال زیستظالم و حق میو نبرد با رژ جنگ
 .ابدییآرمان تحقق م نیصف و با ا نیاست که در ا رانیمردم ا یآزاد یمطلوب من، مجاهدت برا یزندگ

 
 : ینورس دیخلق، سع مجاهد
 ی. ومن که عضونندیبیرا م یآزاد دیخورش ر،یاختناق و زنج رهیت یابرها خلق پشت نیخلق، مجاهد نیمجاهد
و  دندیسخت شور طیشرا هیعل ییکه چگونه در هردوره دمیها بودم و دچون با آن بالمیها هستم به خود ماز آن
 نشدند. میتسل

 
 :یصابر دیخلق، حم مجاهد

تا ما را نابود کند. غافل  کندیاستفاده م ینجات خودش از هرفرصت یدشمن برا م،یادهیدوران رس ریینقطه تغ به
 .میدار مانیا میرژ نیا یو تا بن استخوان به سرنگون میانوشته ریهاست نقشه مسما مدت کهنیاز ا
 

 : یاسریخلق، شهرام  مجاهد
و  دیتوح از آرمان ییذره را دشمن فراگرفته باشد، نیشود. اگر سراسر زم تردهیچیتر و پهرچه سخت طیشرا
 تا به آخر استوار خواهم بود. یسرنگون یکوتاه نخواهم آمد. برا ییرها

 
 : یفتح روسیخلق، س مجاهد
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از انقالب و  یدیجد بار با سقف نیا نیفروگذار نکرد. اما ما مجاهد یتوطئه و تالش چیاز ه یضدبشر دشمن
 .میتازیم شیها را با شکست مواجه کرده و سرفراز و استوار به پآن یتمام یریپذ تیمسئول

 
 : انیخلق، ناصر کرمان مجاهد

است  ینبرد نیا شکی. بستیو ضعف در ما متصور ن یسست ییو لحظه میاستادهیچون کوه ا یاشرف مجاهدان ما
 .یضدبشر میرژ نیا یو سرنگون یروزیتا پ
 

 : ایافضل ن نیرحسیخلق، ام مجاهد
 ام.خود نوشته الدوام که بر سرنوشت یاست عل یسوگند رانیا خلق نیمجاهد در سازمان زیافتخارآم تیعضو

 
 به انقالب: مانیوفا و ا یهااز سمبل یخلق، رحمان منان مجاهد

خواهم گفت وآن را به مثابه ابتال و  ایب ایتر براسخ یمذبوحانه دشمن، چون کوه استوارتر و با عزم باهرتالش
 خلقم کند. اعتماد قیو ال ستهیتا مرا شا درویکه م یشی. آزمادانمیخودم م مجاهدت شیآزما

 
 خلق، حسن غالمپور:  مجاهد

 ریام. ماندن در مسانتخاب کرده یآخوند یضدبشر میرژ یسرنگون یسازمان را برا شیو سه سال پ یس از
قطره خونم به  نیام و تا آخرو چه در شکست انتخاب کرده یروزیچه در پ یطیهر شرا را تحت امیدتیعق یرهبر

 آن متعهدم.
 

 : یخلق، حسن جبار مجاهد
 آرامش جان در هر زمان و مکان،  ادتی یبه مسعود: ا خطاب

 . افتیو باز خواهم  دیتو را خواهم د خ،یتار یفراسو نیدر کدام دانمینم
و سرشار  کینزدها کعبه دل یکه من را هر دم به تو، ا یمانیهست و ا یدیجهان ام نیا یدر تکاپو دانمیم یول
 .کندیم
 

 :رانیدارارن نسل جوان ا هیاز طال ان،یحاج اسریخلق،  مجاهد
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ها از لذت کی چیه( بوده است. لذا بهمی)رژ نیا یو سرنگون رانیمردم ا یاز همان اول مبارزه با دشمن آزاد هدف،
بار و  ۲۴ یکم ندارم. اگر روز زیچ چیها و مظاهر آن هام. من با سازمان و همه ارزشچشم ندوخته ایدن یایو مزا

 مناالذله. هاتیه شک پاسخ خواهم داد: نبدو رم،یبار مورد سوال قرار بگ ۶۰هر بار و هر ساعت 
 

 :هنیپا خاسته ماز مظاهر جوانان به یخلق، ناصر حبش مجاهد
 . میآیکوتاه نم انقالبم از آرمان ییو ذره آورمیجا مزمانه صدبار سخت و دشوار بشود، سجده شکر به اگر

 نشی. تا دمییآیهدفمان است کوتاه نم یحرف که سرنگون نیاز ا ییبدانند که ما ذره یامخصوصا خامنه آخوندها
 .میکنیم یستادگیو ا میستیایم
 

 :مانیجوان و سرشار از ا یمجاهد ،ینظر رمسعودیخلق، ام مجاهد
 یعلبن نیحس دانیسرور شه گذارشهیآرمان را که پا نیو ا یمش نیا اقتیباالتر که ما هم ل نیاز ا یافتخار چه

 من خواهد بود. رونده راه یی. او گفته بود که هر زندهمی)ع( است داشته باش
 
 :رانیا نیدر انقالب نو یگریاخوان گل سرخ د دیمجاهد خلق، سع و

 ثبت نام کردم وآماده پرداخت درآن شیها پتن است که سال۷۲ یمن همان تابلو یخلقم و تابلو ... من مجاهد
 هستم. ریمس نیدرا ییهربها
 ستند،یما ن انیها در م. اگرچه که آنیآزاد یمقاومت برا خیتار ریناپذ یفراموش قهرمانان دان،یشه نیبر ا سالم

 .رانیمردم ا ییو تا روز رها یروزیدر حال نبرد است تا روز پ وستهیها پاما جنبش الهام گرفته از آن


