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 ۳در اشرف  نیسازمان مجاهد سیدر جشن سالگرد تاس یرجو میمر یسخنران

 ۱۳۹۸هریور ش

 

 
 ست؟ینسل جوان چ یبرا نیمجاهد امیپ
 
 

 !هموطنان
 !یشورش یهانونکا ریدل یاعضا

 تیحفظ و حما تانیهاها و قلبها، خونرا با جان نیکه سازمان مجاهد یپدران، زنان و مردان شرافتمند مادران،
 ! دیکنیم

 و برادران! خواهران
 مبارک! رانیبر همه شما و بر مردم ا رانیخلق ا نیفرخنده سازمان مجاهد اتیسال ح نیپنجاه و پنجم آغاز

 وقفهیرا ب خیش العنکبوتتیاست که از کاخ شاه تا ب رانیا خیدر تار یشورش نیسازمان مجاهد یگذارانیبن
 .لرزاندیم

 .نید انیتا ارتجاع و سالوس مدع است،یس انیمدع ییجو تیو عاف سمیباشد؛ از رفرم دیآنچه نبا هیعل شورش
و ارتش  یشورش یهاکه امروز کانون یرابرتا عدالت و ب یاز آزاد برقرار شود؛ دیآنچه با یبرا امیشورش و ق و

 اند. پاخاستهآن به یبرا یآزاد
به اشرف بود که با شهادت  ۹۲وریدر دهم شهر یآخوند میسالگرد حمله مزدوران رژ نیششم شیروز پ چند
اوج رساند و اشرف سمبل ده ساله اشرف را به  یداریمجاهدخلق، حماسه و پا ۷قهرمان مجاهد خلق و اسارت ۵۲
 شد. رانیا خیتار یریناپذ میتسل

 یاستراتژ یانگذاریفام ماست. روز بنآرمان سرخ یانگذاریکه روز بن میهست ینیحس یهم در آستانه عاشورا امروز
 فداست.راه و رسم ما که صداقت و  یانگذاریاست و روز بن چشمداشتیب یما که گوهر آن پرداخت بها
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محسن  دیسع نژاد،فیمحمد حن یو برابر یآزاد یمقاومت برا خیبزرگ تار دانیسازمان شه ریکب گذارانانیبن به
 هزاران درود! زادگانعیو اصغر بد

 
 را شکستند رانیبن بست مبارزات مردم ا نیمجاهد انگذارانیبن

ها بست زمانه را شکستند. آنبن یستودن یمانیو ا نیقیقدم گذاشتند؛ اما با  ییدر راه دشوار و ناشناخته هاآن
و  یکشبهره یناف ییبر اساس آرمان، مبارزه ییمبارزه ،ییمبارزه حرفه کی را از نو آغاز کردند؛ زیهمه چ
 .یفشانو جان یبر اساس فداکار ییمبارزه

 یکتاتوریبرخاست که د هاالبیشان سها راه جهاد را گشودند و از خونکه آن یخوب گفت پدر طالقان چه
 را سرنگون کرد.  یسلطنت

 گفته است: یچنان که مسعود رجوراهگشا  شهیاند نیا امیپ
 «.است یاجتماع یگانگیو عدل و قسط و  یو مبشر آزاد یو اسالم انقالب بخشییرها امیبه کنه پ بردنراه»
 ییو در پهنه نبرد رها رانیا یاسیدر صحنه س یگاهیچنان جا نیسازمان مجاهد ام،یپ نیقدرت و نفوذ هم با

 کس قابل تصور نبود.  چیه یبرا شیاست که شش دهه پ افتهیبخش 
چپ نما، از سد کردن راه  یهاستیاپورتون انتیساواک شاه تا عبور از خ میضربه عظ ریقدبرافراشتن از ز از

 یهاگاه در شکنجه ینیآفرقه، از حماسهدر منط ییادگرایبا بن ییارویتا رو ینیاستبداد د یوالیو ه ینیخم
 کیاتدمکر ویآلترنات یشرویتا پ یاسیس یهزار زندان یعام سو قتل ینیخم

و  انددهیوار از خاکستر خود پرکشسال گذشته بارها ققنوس ۵۴در  نیاست که مجاهد یداریپا تییظرف نیهم با
 اند.اوج رساندهرا از نو ساخته و به  زیبارها همه چ

ده ساله اشرف تا هزار  یداریو از پا یارتش آزاد ییتا برپا کیدمکرات نیگزیجا سیخرداد و تأس یس امیق از
 .یشورش یهااشرف و کانون

 است.  دهییرو یکه کاشت چه جنگل سرسبز و شکوفان یحاضر و ناظر است که از بذر ریکب فیامروز حن البته
 یگذارانیبن رانیمعاصر ا خیتار یراهبر انقالب نیه توسط واالترهستم ک یغرق غرور و افتخارم که عضو سازمان من

دهه مبارزه  ۵ یآن را ط یهستم که مسعود رجو یکه عضو سازمان و مقاومت کنمیشده است. افتخار م
 کرده است. یو تکامل رهبر ییشکوفا ریدر مس یکتاتوریبا دو د نیسهمگ

 
 تا تهران یصف
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سال آن را زنان مجاهد  یاش سساله ۵۴ خیهستم که از تار یقلب سرفرازم که عضو سازمان و جنبش میصم از
 نیدرا نیاول سازمان مجاهد نیکننده آن قرار داشته و دارند. مسول یخلق در موضع مسئول اول ومواضع رهبر

 : زمیها خواهران عزسال
و زهرا  یانیزهره اخ ،ینیحس قهیصد ،ییمژگان پارسا بهشته شادرو، ،یشهرزاد صدر، مهوش سپهر ،یاروان مهیفه
 . یخیمر

 کیاند و هرخوزستان، سمنان و مازندران برخاسته الن،یتهران، کردستان، گ جان،یکه از آذربا یصالحیذ زنان
 بوده و هستند. نیدر صفوف مجاهد بخشییرها یهامظهر ارزش

و  یازخودگذشتگ ،یو شکافندگ یو نشاط، صالبت و استحکام، جنگندگ یسرزندگ ،یصراحت و راست یهاسمبل
 و صبر و ظفر.  یداریو صداقت و سرداران پا یگانگی ،یریپذ تیمسئول ،یفروتن
 هستند رانیمردم ا دیام ن،یها فراتر از سازمان مجاهدکه آن یراست

سازمان متشکل از هزار زن مجاهد خلق  نیا یمرکز یشده در شورا ریاول تکث نیاز مسول یطوالن یحاال صف و
 یو خالق برا یو مبارزات یانسان نینو یهااز ارزش ییهانشانه کیسازمان قرار دارند و هر  نیا یدرمواضع رهبر

 هستند.  رانیا یفردا یرزم امروزشان و سازندگ
از مردان مجاهد خلق و  یطوالن یبرخودارند که در آن صف ییکه از سازمان رزمنده رانیو مردم ا نیمجاهد خوشا

شاه و  یرانگریو نجات آن از و رانیا یآزاد یو فرهنگ مرد ساالر وجود دارد و برا یدئولوژیا یرها از بندها
 .شناسندیسر از پا نم ینیخم

 
 یعدالتیو ب ضیاز استبداد و تبع رانیجامعه ا ییپرچمدار طرح رها نیمجاهد سازمان

در  رانیها در اها و قدرتحکومت خیسده، تار نی. در تمام ارسدیم انیپا به یسده چهارده شمس گریسال د دو
استبداد  کیکه دست در دست هم  شودیخالصه م خیشاه و ش یکتاتورید میمستبد و دو رژ۴ ییجاجا به
 اند. را بنا کرده یوحش

وجود به یدیشد و معادله جد دانیوارد م رانیمردم ا یرویها، با انقالب مشروطه، جنبش و ننقطه مقابل آن در
 آورد. 

بلکه  شودینم نییو آخوندها تع یاستعمار یهااستبداد حاکم و دولت نیب گرید رانیمعنا که معادله ا نیابه
 پاخاسته است. خود به تیو حاکم یدست گرفتن آزادبه یبرا رانیجبهه مردم ا

 اشخچهیبوده و هست و تار ریقرن اخ کی در یانقالب ینینقش آفر نیاز هم یبخش مهم نیمجاهد سازمان
 .رانیدر ا یمردم و عدالت و برابر تیو حاکم یانداز آزادچشم یابیقوت خچهیعبارت است از تار
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 است یو برابر یآزاد نیطرح مجاهد دهیچک

 نانیبه شما اطم خواهمیو بارور کرده است و من م رهیرا در خود ذخ رانیمردم ا یخیتار یداریسازمان پا نیا
 یدهایاست و ام یعدالتیو ب ضیاز استبداد و تبع رانیجامعه ا ییسازمان پرچمدار طرح رها نیبدهم که ا

 پرشکوه را محقق خواهد کرد. ندهیآ کی یبرا رانیمردم ا یقیحق
فرزندان  نیدتریهزار تن از رش ۱۲۰ یهاطرح، هدف خون نیاست. ا نیساله مجاهد ۵۴طرح، موضوع مبارزه  نیا

مخالفان  ونیلیم ونیلیو داغ و درد م یاسیس یطرح هدف رنج و شکنج صدها هزار زندان نیاست. ا رانیمردم ا
 است.  یو برابر یآزاد نیطرح مجاهد دهیتحت سرکوب است. چک

را هدف خود قرار  یو مکاتب متضاد در دو قرن گذشته، هم کسب آزاد هادگاهید ینگر سوکیبرخالف  نیمجاهد
 . یعدالتیو ب ضیرفع تبع یاند؛ هم براپاخاستهاختناق به یگسستن بندها ی. هم برایاند؛ هم برابرادهد

 نیکرده است، نام مجاهد میتقد یآزاد یسازمان در چهل سال گذشته در نبرد برا نیکه ا یبزرگ یو فداها هیفد
 .یکشو بهره ستم ینف یاست برا یجنبش نیحال ا نیکرده است. در ع یرا مترادف کلمه آزاد

 
 بار گفت: کیزده بود، جوانان وحشت انیدر م نیمجاهد امیپ ندهیدجال که از نفوذ فزا ینیخم

 دایپ یعدالت اجتماع کیاست که  نیا یبرا ندیگویشده که تمام احکام اسالم را م دایپ ییدسته کی حاال»
طور ها همه بهاست که ملت نیعبارت از ا دشی، توحندارد یزیچ گریبرود. اصاًل اسالم د نیبشود؛ طبقات از ب

هم کار نداشته باشند؛ و  همه بخورند به یلفع کی السواء،یعل یوانیح یزندگ ،یعنیبکنند؛  یباهم زندگ یمتساو
 «.بخورند یآخور کیهمه از 
دجال هفده روز پس  ینیخم ،یمنطق ضدمردم نی. با همدینیچند جمله بب نیرا در هم ینیو دنائت خم سفاهت

بود  رانیعموم مردم اکه متعلق به ییهاییمصادره دارا یبرا یفرمان ۵۷مردم در سال  تیاز شروع غصب حاکم
 خودش اعالم کرد. یروهایمنتشر کرد و آن را غنائم ن

 بوده و هست.  میرژ استیچهل سال س نیدر ا رانیمردم ا ییشمردن دارا یجنگ متیغن
 یهاها و شرکتکشور، کارخانه یها و بازار پولها، بانکآب ،یطیمح ستیها، منابع زجنگل ،یعموم یاراض هاآن

را از آن خود  ینترنتیا یافزارهامخابرات و بازار نرم ،یمیاز درآمد نفت و گاز و پتروش یبخش مهم ،یدولت
 اند. کرده
سارق  نیترکه بزرگ ی. در حالشودیخواهان مبارزه با فساد م یاخامنه گاهیاز ترس خشم مردم، گاه و ب البته

 خود اوست.  رانیا خیتار
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 برپا کرده است. رحمانهیب یخود را با دزد یخصوص میعظ یهاکارتل و
 است.  رانیدر جامعه ا یخانمانیو فقر و ب یتنگدست افته،یفساد نظام نیا حاصل
چنان  پناهیزنان ببه یروزرهیت لیو فروش نوزاد و تحم یخوابو کارتن یفروش هیچون کلهم یعیفجا امروز
 رانینجات مردم ا ی. براکندیم هیخون گر یشرافتمند یرانیرا فراهم کرده که از اندوه آن هر ا یطیشرا

 پاخاستند.به یقاتو ستم طب ضیتبع یو هم با شعار نف یاز آغاز، هم با شعار آزاد نیمجاهد
 

 استثمارشده و استثمارگر است انیم یاصل یبند جبهه
 استثمارشده و استثمارگر را برجسته کرد.  انیم یبندجبهه ریکب فیسازمان، حن یگذارانینقطه بن در

در چپ مکاتب  یرا به روشن یخواهیمحور ترق یبر رو نیمجاهد یاسالم انقالب گاهیجا یمسعود رجو سپس
 کرد.  نییتب یضداستثمار

امر  نیادیبن تی، اهم«ـ ارتجاع برالیل»اصطالح انقالب و در کوران مجادالت به پس از یهاسال نینخست در
 کمال رساند. را در جنبش ما به یضداستثمار یریگرا نشان داد و جهت یآزاد

و  و رزمنده یانقالب تواندیامروز نم یایدر دن یجنبش چیه ،یکشبهره یو بدون نف بخشییرها نیمواز نیا بدون
 خود بماند.  یهاوفادار به آرمان

 است.  یعدالت یو ب ضیاستبداد و تبع یهاریاز زنج رانیجامعه ا ییرها یبرا نیطرح مجاهد یخطوط اساس نیا
و  یاسیس یهاشیها و گراو گروه هاتیاست و از همه مل یو وحدت مل یهمبستگ هیماو جان رویسازمان، ن نیا

است  یکه مدافع هر قطره خون نی. کما اکندیبدون چشمداشت دفاع م رانیدر جبهه مردم ا یو مذهب یدتیعق
 شده باشد.  ختهیر میرژ نیتوسط ا یرانیهر ا کریکه از پ
 است.  بخشییاسالم رها یکرده پرچمدار و راهگشا تیگذاشت و مسعود آن را هدا انیبن فیکه حن یسازمان

 زانهیستو زن یاستبداد ،ییوسطا در برابر هجوم تفکر قرون یدیمثابه سد سدقرن گذشته به  میسازمان در ن نیا
 تحت نام اسالم عمل کرده است.

از اسالم را باطل شناخت. او نشان داد که اسالم، مدافع  یکشمدافع بهره یهابرداشت نژادفیابتدا محمد حن در
 ت. اس دگانیبلکه در طرف محرومان و ستمد ست؛یطبقات استثمارگر ن

ها نشان دادند که فهم شناختند. آن اعتباریآخوندها را مردود و ب ینفروشیاز ابتدا د نیچنهم نیمجاهد
 .دیآیدست مبه یو اجتماع یاسیمبارزه س دانیاسالم و قرآن تنها در م سمینامید
 یبا ارتجاع مذهب نیاسالم مورد اعتقاد مجاهد انیدست گذاشت و م ینیارتجاع د دیدهه بعد مسعود بر تهد کی

 کرد. میرا ترس یقاطع یمرزها د،یقدرت رسکه بعدا به 
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 ینیدر برابر خم یستادگیا نیرسالت مجاهد نیتربزرگ
و  یاسیو قدرت س ینید تیبود که مرجع ینیدر برابر خم یستادگیا نیرسالت سازمان مجاهد نیتربزرگ

 نیتربیدر خود جمع کرده بود و به مه رانیا خیبار در تار نیاول یرا برا یانقالب مردم کیاز  یناش تیمشروع
 شده بود.  لیتبد رانیا خیتار یروین

 ادامه دارد. رانیحاکم بر ا ینید سمیفاش یکه تا سرنگون یاسیو س یدتیعق یرسالت
 کامل خود با ارتجاع ییرو در رو نیبزرگ بود که مجاهد تیمسئول نیراستا بود و در پاسخ به هم نیهم در

 زنان نشان دادند.  ییو رها یبر امر برابر دیحاکم را با تأک یمذهب
و  یو قوم یکه ستم طبقات یبخش ییرها امیپ یعنیاست.  یپاک محمد نییهمان آ نیمورد اعتقاد مجاهد اسالم
 ستمزده است  یهاتیمل یزنان است، مدافع خودمختار ی. مدافع برابرکندیرا رد م یتیجنس
 .ردیپذیبر مردم را نم یلیگونه اجبار و تحم چیمردم است و ه تیحاکم یمناد

 
 ست؟ینسل جوان چ یبرا نیمجاهد امیپ

  ست؟ینسل جوان چ یبرا نیمجاهد امیامروز، پ اما
 دارد؟ یامیچه پ رانیجامعه ا یسازمان برا نیخود، ا تیسال موجود نیدر آغاز پنجاه و پنجم و
 است:  نیا یروشنبه امیپ
 ممکن است یکشاز اختناق و بهره ییرها -
 ممکن است. یانسان یزن و مرد و همبستگ یبر اساس برابر یمناسبات ییو برپا یزدگ تیجامعه از جنس ییرها -
 نیاست و مجاهد ریپذامکان یو عدالت و برابر یآزاد یهستند و برقرار گریکدیو عدالت الزم وملزوم  یآزاد -

 اند.کرده امیتحقق آن ق یبرا
در برابر جهل و خرافات و ارتجاع، تحت نام اسالم ممکن  کیبر اساس اسالم دمکرات ل،یاص تزیآنت کی یروزیپ -

 است. 
انقالبات سده گذشته را برطرف کرده و در  یاساس یکه کمبودها کمیو  ستیدر تراز قرن ب یاست مقاومت نیچن

 شکوفا شده است.  یو برابر یآزاد یمبارزه برا
 را برپا کردند.۹۶ امیکه ق یو راه و رسم جوانان آگاه و محروم نییاست سازمان و آ نیا
را فروزان نگه  رانیا امیق یهاداده، شعله لیرا تشک یشورش یهاکه کانون یاست جنبش و آرمان جوانان نیا

جا در حال مقاومت  همه یاخامنه یهازندان یها و بندهاتا سلول رانیا یاند و از گوشه و کنار شهرهاداشته
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را ورق  کیصفحه تار نیو ا زدیخیبرم رانیابر مردم  هیبا تک یاست که ارتش بزرگ آزاد ریمس نیهستند. در هم
 خواهد زد. 

که شما دست  دادمیاحتمال م کیمن اگر در هزار احتمال، »گفت:  نیمجاهد دجال خطاب به ینیروز خم کی
 ینی]خم« …حاضر بودم با شما تفاهم کنم دیانجام بده دیخواهیکه م ییاز آن کارها دیبردار
 [.۱۳۶۰بهشتیارد۲۲
 تیو حاکم یآزاد یاز طرح خود برا نیکه مجاهد ستیاحتمال متصور نبوده و ن کی یاز هزار احتمال حت بله،

 دست بردارند.  هیفق تیوال میرژ یمردم و سرنگون
 . درخشدیم نیمجاهد خچهیاست که در سراسر تار یافتخار نیا و

دار بوسه زدند، در  یها، هزار هزار بر حلقه۶۷را تحمل کردند، در قتل عام  اسارت در قفس و تابوت ها،آن
 مهین یهاساختمان از اسکلت ایچهار زبر  یهااز صخره شانیکرهایو لودر رفتند، پ یهامو ریاشرف ز یداریپا

که از نبرد دست بردارند و دست  امدین شیپ مه یکیال برافراشته شد اما از هزار احتم رانیا یتمام در شهرها
 . رانیا یبرنخواهند داشت تا روز آزاد

مبارزه  نیا شرفتیکه پ یکه هر کار شوندیشناخته م یریتعهدپذ نیبا ا نیمجاهد ران،یمعاصر ا خیتار در
 حمل آن آماده است.  یبرا شاننیخون یهاشانه طلبد،یم
 :دیبار مسعود پرس کی
 «ک؟یکدام یو رسالت و افتخار دوران؟ راست تیمسئول ایزمانه و غم بزرگ زمانه است  دادیب نیا ایآ»

باشد افتخار  نیهر قدر دشوار و سنگ هاتیمسئول نیادوران ماست و ما تا ابد به تیرسالت و مسئول نیا بله
 .مییگویآن حاضر مو به میکنیم

هستند در  ینیسازمانشان مجاهد اتیسال ح نیام ۵۵در آغاز  نیرا بدهم که مجاهد دینو نیا خواهمیم امروز
چشمداشت  یب یبر اساس فدا و صداقت و تالش و ازخودگذشتگ یو مناسبات ،یمبارزات یاز اعتال نینو یفراز
 خلقشان. یبرا
 میرژ نیشان ابر مردم هیا تکب توانندیم نیبدهم که مجاهد رانیرا به مردم ا نانیاطم نیامروز ا خواهمیمن م و

. اعتماد را ندینما یاستبداد مذهب نیگزیو دولت را جا نید ییو جدا یو دمکراس یرا سرنگون کنند و آزاد
را به سمت  رانیکنند و ا یعدالتیب نیگزیرا جا یو برابر یترس و ناامن نیگزیرا جا تیامن ،یاعتمادیب نیگزیجا

 رهنمون شوند.  شرفتیو پ یو آبادان یآزاد
  یبر آزاد سالم
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گل سرخ انقالب در سالروز شهادتش و درود بر  ییرضا یو درود بر مهد نیمجاهد ریکب انگذارانیبر بن سالم
 .رانیخلق ا نیمجاهد


