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مریم رجوی :شهیدان حماسه اشرف ،قهرمانانفراموشی ناپذیر تاریخ مقاومت برای آزادی

۱۰شهریور ۱۳۹۸

سخنرانی در مراسم گرامیداشت شهیدان حمله به اشرف در۱۰شهریور۱۳۹۲
خواهران و برادران عزیزم،
جمع شدهایم در سالگرد حماسه پرشکوه  ۱۰شهریور و گرامیداشت یاد آن قهرمانان.
حماسه اشرف ،تجلی درخشان آرمان بزرگ عصر ماست؛ آرمان آزادی و برابری.
حماسه اشرف ،بشارت قطعی تعرض عظیم ارتش آزادی است؛ پیشاپیش قیامکنندگان ایران برای پایان دادن
بهرژیم والیت فقیه.
سالم بر پنجاه و دو مجاهد خلق ،که در  ۱۰شهریور سال  ۹۲توسط دژخیمان اعزام شده از سوی خامنهای و
نیروی تروریستی قدس به شهادت رسیدند.
آن لحظه را که اشرف با هجوم جنایتکاران روبرو شد ،هنوز بهیاد دارم .و همه شما حتما که به یاد دارید
میدانستم که آن نبرد نابرابر هر نتیجهیی داشته باشد ،اشرف ایران را فرا خواهد گرفت .و چنین بود که اشرف در
خون فرو رفت .اما خاموش نشد و از خونش هزار اشرف برخاست.
به این دلیل به قول مسعود رجوی« :اشرف حماسه ماندگار تاریخ معاصر ایران» است .اشرف ،سرزمین آزادی
خلقهای خاورمیانه .اگرچه زمینها و بناهایش اشغال شد؛ اما جان ناآرامش در شهرهای ایران به حرکت درآمد.
اشرف پایگاه ارتش آزادیبخش ملی ایران ،با رهبری مسعود رجوی مثالی از یاد نرفتنی از شورشیترین شهر
جهان شد.
شهری که از پیام و تأثیر آن بسا شهرهای شورشی در تمام ایران بهپا میخیزند .آنچه اشرف برایش بپاخاست و
فداکاری کرد و آنچه که هزار اشرف در پی آن است آرمان مردم ایران و تمام بشریت است.
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چنین است معنای آن نبرد جسورانه؛ نشان واالی پیروزی بر سرنوشت تیره و تار و بر رژیم غدار.
مماشاتگران ،دولتهایی که در قبال این جنایت بیعملی در پیش گرفتند ،طرفهایی که نسبت به اشرفیها
عهد شکستند و آن مراجع بینالمللی که خیانت و جبن و ذلت را جایگزین مسئولیتهای خود کردند ،در این
آزمایش بزرگ روسیاه شدند.
اما شما مجاهدانی که با وجود همه توحش دشمن ،سرفراز و استوار باقی ماندید ،درگیر و دار آن قتلعام،
شهیدان زندهیی بودید که با قاتالن جنگیدید و در افشای جنایت به رزمی ستایشانگیز دست زدید .درود بر همه
شما.
اشرفنشانها پیام حماسه اشرف را جهانی کردند و مردم ما بهویژه جوانان از آن درس آزادی و پایداری گرفتند.
امروز در سالگرد قتل عام آن شهیدان اندیشه آنها و پیامهای آنها را به یاد میآوریم.
راستی آنها که در آخرین نبرد ،اشرف را بهاوج رساندند ،چه افقی در نظر داشتند؟ چه نقشه مسیری در زندگی
آرمانی خود ترسیم کرده بودند؟
چه آرزوهایی برای مردم و کشور خود در سر داشتند و به نسل جوانی که در پی آنها راهی میدان مبارزه
میشود ،چه رهنمودی میدهند؟
اجازه بدهید که از نامهها ،سوگندها و آخرین پیامهای آنها قطعاتی را یک به یک بازگو کنیم تا پاسخ همه این
سوالها باشد:
فرمانده زهره ،خواهر عزیزم ،زهره قائمی:
ما سوگند خوردهایم که این رژیم را با جنگ صدبرابر سرنگون کنیم و این را قطعا محقق خواهیم کرد .گواهی
میدهم دراین سالیانی که عضو سازمان بودهام هرجا که راه بازشده با فدا و پرداخت مطلق بوده است.
مجاهد خلق ،گیتی گیوهچیان:
با ایمان به توحید و یگانگی ،متعهد میشوم که بهعنوان یک مجاهد اشرفی بهپشتوانه خون شهدای سرفراز
مجاهدین و به پشتوانه رهبری ذیصالحمان ،همواره یک مجاهد بدهکار و شکرگزار و تمام عیار باشم و از هیچ
تالشی فروگذار نکنم.
مجاهد خلق ،میترا باقرزاده:
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در شرایطی که مجاهدین در قله انقالب و در اوج فدا و ایثار برای خلق و میهنشان هستند ،بار دیگر با رهبری
عقیدتیام ،پیمان میبندم که با جنگ صدبرابر و مسئولیتپذیری هزار برابر مجاهدی طراز این دوران باشم.
مجاهد خلق ،ژیال طلوع مظهر فداکاری تا آخرین نفس:
به راستی که زندگی جز عقیده و جهاد نیست .باید مجاهد خلق بود تا به عمق زیبایی ،طراوت و نشاط هستی پی
برد .با سرمایه سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران و با عصاره مبارزات خلقمان یعنی ارتش آزادیبخش ملی،
بر سر عهد و پیمان خود ،ثابتقدم بوده ،هستم و خواهم بود.
مجاهد خلق ،فاطمه کامیاب:
هرچه زمان میگذرد قدر و ارزش راهی را که به آن پا نهادهام در زیر چتر رهبری مسعود بیشتر فهم میکنم.
و خدا را هزاران بار شکر میکنم که مرا به این مسیر هدایت کرد.
مجاهد خلق ،مریم حسینی:
من یک مجاهدم .به آنچه دارم بهعنوان یک انسان رها افتخار میکنم؛ و سرفرازم از راهیافتگی .و نسبت به
وظیفهیی که بهآن موظف شدهام یعنی سرنگونی رژیم والیت فقیه ثابت قدم میمانم.
مجاهد خلق ،مهدی فتح اهللنژاد:
روزی که به سازمان پیوستم به خاطر آرمان و ایدئولوژی انقالبی مجاهدین و برای تحقق یک حکومت انقالبی و
مردمی بود.
روزی که خمینی انقالب مردم ایران را دزدید و بساط ارتجاع را پهن کرد ،متعهد شدم که این رژیم را سرنگون
کنم .تا لکه ننگ از دامن اسالم انقالبی پاک شود و ارتجاع از ایران و تاریخ ایران زدوده شود.
در این مرحله حساس ،با تمام توان و ایمانم در حفاظت از اشرف و دستاوردهای استراتژیک سازمان و پیش بردن
خط سرنگونی تالش خواهم کرد.
مجاهد خلق ،احمد بوستانی:
من مجاهد خلقم و به یمن راه یافتگی توسط راهبر عقیدتیام به تفکر واقعبینانه و منطقی دست یافتهام و ایمان
راسخ دارم که تغییر دوران فرا رسیده است.
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مجاهد خلق ،محمدرضا وشاق:
نهایت آرزویم مجاهد ماندن و مجاهد جنگیدن و مجاهد مردن است .در اشرف پایدار...یا در هرجای دیگر.
مجاهد خلق ،محمد گرجی:
اگر زمانه هزاربار پرفتنهتر و سختتر از این میشد و بشود چه باک ،لحظه لحظه اشرف در رزم و جنگ سرنگونی
است.
مجاهد خلق علی فیض شبانگاهی  -برادرم رشید:
بهصورت آرمانی و ایدئولوژیک و از سرنیاز به یک نقطه انتخاب رسیدهام .چه پربرکت که قدرخودم را دراین
شبهای قدر در حضور موالیم علی علیهالسالم رقم بزنم...
مجاهد خلق ،نبی سیف:
هنوز روزانه سرها بر دار آونگ است و خامنهای هٍلهله میکند و هنوز قوت الیموت مردم آه و اشک است .پس
چطور میشود آرام گرفت؟
مجاهد خلق ،علی اصغر قدیری:
مبارزه آرمانی انتخاب من است که بدون راهبری عقیدتی ره به منزل مقصود نمیبرد .لحظه به لحظه حضور
خودم در این مسیر و در اشرف را عینا حضور در کارزار سرنگونی میبینم.
مجاهد خلق ،حمید باطبی:
سرنوشت خلق و انقالب و مجاهدین ،درمصاف با ارتجاع غدار و مزدوران عراقیاش ،تنها با تکیه بر دستاوردهای
ایدئولوژیکی و تشکیالتیمان و با جنگ حداکثر در تمامی پهنهها تعیین تکلیف میشود....
آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من
آن منم کاندر میان خاک و خون بینی سری
مجاهد خلق حسین مدنی:
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رژیم از محاصره ارادههای ما جان سالم بهدر نخواهد برد .ایمان دارم که تقوای مجاهدین یعنی صدق و فدا و
پالودگی از آلودگیهای زمانه همان نیروی برتر و قدرت نافذی است که مجاهدین را فاتح عصر ما خواهد کرد...
مجاهد خلق ،علیرضا پورمحمد:
آرمان مجاهدین را بهسادگی بهدست نیاوردهام که بهسادگی از دست بدهم .مجاهد میمانم آرمان جامعه بیطبقه
توحیدی در این واژه ،نهفته است.
مجاهد خلق ،علیرضا خوشنویس:
به یمن راهبری مسعود ،دراین مسیر به رنجها و محرومیت مردممان و به ستم و بدبختی که آخوندها
درکشورمان حاکم کردهاند ،پایان خواهیم داد و در این راه هرگز از پای نخواهم نشست.
مجاهد خلق ،علی اصغر مکانیک:
وقتی به انقالب نگاه میکنم ،میبینم که در این دنیا هیچ چیزی به گردپای چنین قدرت شگرفی نمیرسد.
قدرتی بی نظیر در تغییر انسان .راستی چه چیزی در جهان باالتر از این است.
مجاهد خلق ،سید علی سید احمدی ،مجاهد همیشه سرشار و سرزنده:
صاحبان قدرت با پرداخت هزینه از جیب مجاهدین توصیه میکنند که مجاهدین دست از حقوق حقه خود
بردارند .غافل از اینکه مجاهد خلق (چیزی) جز عهد باخدا و خلق و دفاع از حقوق ملت ایران ندارد.
با تمام وجود اعالم میکنم دفاع از اشرف و ایستادگی عین رزم سرنگونی است.
مجاهد خلق ،مجید شیویاری:
اشرفی یعنی در تاریکی محض چراغ امید بودن ،اشرفی بودن یعنی شکافتن بنبستها و غیرممکنها،
اشرفی بودن یعنی فدای بیحد و مرز ،اشرفی بودن یعنی عشق به همرزم و نثار یک طرفه و بیچشمداشت،
اشرفی بودن یعنی شاد و سبکبار زیستن .اشرفی بودن یعنی جنگ صد برابر و تعهدپذیری هزار برابر در هرکجا
که باشیم.
مجاهد خلق شجاع الدین متولی:
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هرکس میخواهد بداند که من چگونه زندگی را دوست داشتم ،بهدریای انقالب بپیوندد و هر کمکی که از
دستش بر میآید برای پیروزی ارتش آزادیبخش ملی ایران انجام دهد و از محیطی که هرگونه حرکتی را از او
گرفته خود را جدا کند.
مجاهد خلق ،محمد جعفرزاده:
هرچند دهها هزار بار اعدام میشویم و در صحنه نبرد بهشهادت میرسیم ،ولی هزاران هزار جای ما را خواهند
گرفت و آخوندها را آسوده نخواهند گذاشت.
مجاهد خلق محمودرضا صفوی:
دراوج غرور و سرشاری انقالبی ،قدر خودم را در وفاداری و پایداری به ارزشهای انقالبی و توحیدی که از برادر
مسعود آموختهام ،برای تحقق درس درخشان رقم می زنم.
مجاهد خلق ،اردشیر شریفیان:
ارزش لحظه به لحظه این زندگی و مبارزه در راه خلق و آزادی و اسالم انقالبی را کامال میفهمم و راحت و
سبکبال آمادهام که دار و ندار یعنی زندگی خودم را در این راه بدهم...
مجاهد خلق ،کوروش سعیدی:
با تمامی با تمامی اندوخته علم و تحصیالتم در راه رسیدن به آزادی و رهایی مردم از تمامی رنجهای بشری،
ایدئولوژی توحیدی مجاهدین را انتخاب نمودم.
ما بها و خونبها را یافتیم
جانب جان باختن بشتافتیم
مجاهد خلق ،قباد سعیدپور:
بایاد وخاطره بیش از  ۱۳۰۰شهید فروغ جاویدان ،با پیشوای تاریخی و عقیدتی مجاهدین و با سازمان و رهبریام
تجدید عهد میکنم .باشد تا این نقشه مسیر را همچون سالحی برنده دردست گرفته و قدر رهایی مردم ایران را
رقم بزنیم.
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مجاهد خلق ،شاهرخ اوحدی:
به قطع و یقین ما پیروزیم .ماتوان این را داریم که هرنشدنی را محقق کنیم .من مجاهد خلق اشرفی ،با ایمان
بهانقالب و سرنگونی این رژیم سفاک روزانه خود را تراز میکنم تا عنصر جنگنده تمام عیار و شایسته مجاهد
اشرفی باشم.
مجاهد خلق ،فریبرز شیخ االسالم:
در رزمگاه اشرف ،شایستگی مجاهد اشرفی را بارز و اثبات میکنم .متعهد می شوم که ثبات قدم و آمادگی و
تهاجم حداکثر درجنگ با دشمن شاخص من در این مسیر باشد.
مجاهد خلق ،ابراهیم اسدی:
با اشراف به تمامی توطئههایی که سر راهمان قرار دارد ،اعالم میکنم برای جنگ صدبرابر وتهاجم حداکثر
حاضر به پرداخت هرگونه بهایی هستم.
مجاهد خلق ،غالمعباس گرمابی:
با یاد هزاران شهید مجاهد خلق و همرزمم ،از فاز نظامی تا شهدای فروغ ایران و فروغ اشرف و شهدای لیبرتی،
درفش و مشعل فروزان آنها را برافراشته و راه سرخشان را ادامه خواهم داد.
مجاهد خلق ،ناصر سرابی:
شک ندارم که روزهای سختتری در انتظارمان است ،چون این حرامیان تاریخ به این سادگی دست از رذالت و
جنایت برنمیدارند ....با استعانت از شهیدان کربال و سرور شهیدان و سوگند وفا حضرت عباس ،پاسخ من این
است هیهات مناالذله  -هیهات مناالذله و هیهات مناالذله
مجاهد خلق ،بیژن میرزایی:
هزاران بال بر سرمان آوردند تروریست خواندند بمبارانمان کردند .با رگبار گلوله سوراخ سوراخمان کردند و با
هاموی و لودر زیرمان گرفتند ....ولی هیهات بیچاره شبپرستان که مجاهد خلق ،را نشناخته بودند و نخواهند
شناخت.
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مجاهد خلق ،رحمت بلوک نخجیری:
درتالطم باشکوه اقیانوس کبیر مقاومت سترگ ملت ایران قایقرانان سخت کوش و دستشسته از همه علقههای
شخصی برای رهایی خلق اسیر دستافشان و پاکوبان روانند.
مجاهد خلق ،ابوالقاسم رضوانی:
رستگاری از آن من است اگر خونم در خاک اشرف ریخته شود.
ایران ببین!
بار دگر خون پیشتاز
به پرچم تو رنگ میدهد
دژخیم در تله است
از عزم پایداری اشرف
الهام گیر برپا
به پیش...
مجاهد خلق ،علی اصغر عمادی:
ارزش انسان به جنگ و مبارزه برای آزادی است .حرکت به سمت آزادی و حاکمیت مردم نیاز به انقالبیونی دارد
که با آگاهی عمیق و چشمانی باز حرکت کنند و پیش بروند....
نقشه مسیر من ،مقاومت و جنگ صدبرابر برای سرنگونی رژیم پلید آخوندی است .هرگز خون ما از خون هزاران
رزمنده آزادی رنگینتر نبوده است .اگر هستیم برای جنگ آزادی است.
مجاهد خلق ،محمد علی محمودی:
باتمام وجود از خدا سپاسگزارم که به من باالترین نعمت را که نعمت راه یافتگی است عطا کرده است .به یمن
همین راه یافتگی ،سربلند و سرشار و باشرف ماندم تا با پرچم هیهات با همرزمانم بند از بند این رژیم ضدبشری
بگسلیم.
مجاهد خلق ،حسین سلطانی:
8
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دراین مسیر با تمام قوا به پیش میتازم .با شعار هیهات مناالذله درس درخشان و جنگ ایدئولوژیک را انتخاب
میکنم.
مجاهد خلق ،حسین مام رسولی ،از فرزندان دالور مردم کردستان:
مردم بپاخاسته ایران بدانند ما این مسیر را تا هرجایی که الزم باشد ،هرمیزان که بها بخواهد ،هرمیزان که خون
بخواهد ،هرمیزان که فداکاری بخواهد حاضریم پرداخت کنیم و یک قدم از خواستههای مردم ایران کوتاه
نخواهیم آمد.
مجاهد خلق ،عبدالحلیم نارویی ،از فرزندان دالور مردم سیستان و بلوچستان:
جنگ و نبرد با رژیم ظالم و حقستیز والیت فقیه را برگزیدم ،بهاین منظور بهصف مجاهدین خلق ایران پیوستم،
زندگی مطلوب من ،مجاهدت برای آزادی مردم ایران است که در این صف و با این آرمان تحقق مییابد.
مجاهد خلق ،سعید نورسی:
مجاهدین خلق ،مجاهدین خلق پشت ابرهای تیره اختناق و زنجیر ،خورشید آزادی را میبینند .ومن که عضوی
از آنها هستم به خود میبالم چون با آنها بودم و دیدم که چگونه در هردورهیی علیه شرایط سخت شوریدند و
تسلیم نشدند.
مجاهد خلق ،حمید صابری:
به نقطه تغییر دوران رسیدهایم ،دشمن برای نجات خودش از هرفرصتی استفاده میکند تا ما را نابود کند .غافل
از اینکه ما مدتهاست نقشه مسیر نوشتهایم و تا بن استخوان به سرنگونی این رژیم ایمان داریم.
مجاهد خلق ،شهرام یاسری:
شرایط هرچه سختتر و پیچیدهتر شود .اگر سراسر زمین را دشمن فراگرفته باشد ،ذرهیی از آرمان توحید و
رهایی کوتاه نخواهم آمد .برای سرنگونی تا به آخر استوار خواهم بود.
مجاهد خلق ،سیروس فتحی:
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دشمن ضدبشری از هیچ توطئه و تالشی فروگذار نکرد .اما ما مجاهدین این بار با سقف جدیدی از انقالب و
مسئولیت پذیری تمامی آنها را با شکست مواجه کرده و سرفراز و استوار به پیش میتازیم.
مجاهد خلق ،ناصر کرمانیان:
ما مجاهدان اشرفی چون کوه ایستادهایم و لحظهیی سستی و ضعف در ما متصور نیست .بیشک این نبردی است
تا پیروزی و سرنگونی این رژیم ضدبشری.
مجاهد خلق ،امیرحسین افضل نیا:
عضویت افتخارآمیز در سازمان مجاهدین خلق ایران سوگندی است علی الدوام که بر سرنوشت خود نوشتهام.
مجاهد خلق ،رحمان منانی از سمبلهای وفا و ایمان به انقالب:
باهرتالش مذبوحانه دشمن ،چون کوه استوارتر و با عزمی راسختر بیا بیا خواهم گفت وآن را به مثابه ابتال و
آزمایش مجاهدت خودم میدانم .آزمایشی که میرود تا مرا شایسته و الیق اعتماد خلقم کند.
مجاهد خلق ،حسن غالمپور:
از سی و سه سال پیش سازمان را برای سرنگونی رژیم ضدبشری آخوندی انتخاب کردهام .ماندن در مسیر
رهبری عقیدتیام را تحت هر شرایطی چه در پیروزی و چه در شکست انتخاب کردهام و تا آخرین قطره خونم به
آن متعهدم.
مجاهد خلق ،حسن جباری:
خطاب به مسعود :ای یادت آرامش جان در هر زمان و مکان،
نمیدانم در کدامین فراسوی تاریخ ،تو را خواهم دید و باز خواهم یافت.
ولی میدانم در تکاپوی این جهان امیدی هست و ایمانی که من را هر دم به تو ،ای کعبه دلها نزدیک و سرشار
میکند.
مجاهد خلق ،یاسر حاجیان ،از طالیه دارارن نسل جوان ایران:
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هدف ،از همان اول مبارزه با دشمن آزادی مردم ایران و سرنگونی این (رژیم) بوده است .لذا بههیچ یک از لذتها
و مزایای دنیا چشم ندوختهام .من با سازمان و همه ارزشها و مظاهر آن هیچ چیز کم ندارم .اگر روزی  ۲۴بار و
هر بار و هر ساعت  ۶۰بار مورد سوال قرار بگیرم ،بدون شک پاسخ خواهم داد :هیهات مناالذله.
مجاهد خلق ،ناصر حبشی از مظاهر جوانان بهپا خاسته میهن:
اگر زمانه صدبار سخت و دشوار بشود ،سجده شکر بهجا میآورم و ذرهیی از آرمان انقالبم کوتاه نمیآیم.
آخوندها مخصوصا خامنهای بدانند که ما ذرهیی از این حرف که سرنگونی هدفمان است کوتاه نمیآییم .تا دینش
میایستیم و ایستادگی میکنیم.
مجاهد خلق ،امیرمسعود نظری ،مجاهدی جوان و سرشار از ایمان:
چه افتخاری از این باالتر که ما هم لیاقت این مشی و این آرمان را که پایهگذارش سرور شهیدان حسین بنعلی
(ع) است داشته باشیم .او گفته بود که هر زندهیی رونده راه من خواهد بود.
و مجاهد خلق ،سعید اخوان گل سرخ دیگری در انقالب نوین ایران:
 ...من مجاهد خلقم و تابلوی من همان تابلوی ۷۲تن است که سالها پیش درآن ثبت نام کردم وآماده پرداخت
هربهایی دراین مسیر هستم.
سالم بر این شهیدان ،قهرمانان فراموشی ناپذیر تاریخ مقاومت برای آزادی .اگرچه که آنها در میان ما نیستند،
اما جنبش الهام گرفته از آنها پیوسته در حال نبرد است تا روز پیروزی و تا روز رهایی مردم ایران.
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