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 سال مبارزه مردم ايران برای آزادی۱۲۰سخنرانی مريم رجوی در نمايشگاه 

  
 دوستان عزيز،

 ها، آقايان،خانم

خاطر آمد بگويم. بار ديگر از شما به، خوش۳برای من مايه خوشحالی است که به شما در اشرف
هايی که سرانجام به کنم. تالشهايتان در حمايت از اشرفيان و مقاومت ايران قدردانی میتالش

انتقال امن و جمعی مجاهدين منجر شد. اين يک موفقيت بزرگ بود که شما خود بخشی از آن 
 .هستيد

زار خواستند. اما ما در اين کارعام پيشتازان و رزمندگان آزادی را میآخوندها و پاسداران، قتل
آزاد بود. و مطمئنم شما به  ايران آنها را شکست داديم. اين فرازی در مبارزه برای يک

 .هايتان در کنار اشرفيان تا رسيدن به تهران و ايران آزاد و دموکراتيک ادامه خواهيد دادتالش

يی با هايم. مبارزسال مبارزه مردم ايران برای آزادی، جمع شده۱۲۰، در نمايشگاه ۳امروز در اشرف
ها و با اشکها و لبخندهای يک ملت اسير و تحت فراز و نشيب بسيار، با بسياری شکستها و پيروزی

ستم و سرکوب از جانب دو ديکتاتوری سلطنتی و سپس يک استبداد دينی. اما اين مسيری است 



 .رو به پيش با پيروزی محتوم

گذاريها گذاريها و آن ليستباران، بمبعام، موشکهای اعدام، قتلجوخه ما راه خود را از ميان
 .زدنشان همراه ما بوديدباز کرديم که شما در کنار

يی سوختيم اما از خاکستر خود برخاستيم و از ميان بارها مانند ققنوس، آن پرنده افسانه
سازی و تروريسم افسارگسيخته، سربلند کرديم. های بيمارگونه و کارزارهای شيطانخصومت

خواهند بگويند آلترناتيو معتبری در کار نيست و سازمان مجاهدين ايران می حاکم بر آخوندهای
 .گيردپايگاه اجتماعی ندارد. اما تاريخ، با پايداری ما و مردم ما، آخوندها را به سخره می

  

 ساله مردم ايران۱۲۰حلقه مفقوده مبارزات 

حتوم را يک به يک با پرداخت بهای ساله مردم ما، حلقات مفقوده برای پيروزی م۱۲۰مبارزه 
يافته، با يک نيروی مصمم و آبديده و سنگين پيدا کرده است. تشکيالت منسجم و مبارزه سازمان

رغم همه های قبلی مردم ايران بود که باعث شد بهآماده فداکاری، يکی از حلقات مفقوده جنبش
يافته مردم ايران برای نماد مقاومت سازمان۳فداکاريها، آن مبارزات به نتيجه نرسند. اما حاال اشرف

 .آزادی است

سال در تمام لحظات ۴۰که خودم بيش از اين رغموقتی من قسمتهايی از اين نمايشگاه را ديدم، به
ام، اما در مقابل واقعيت اين زنان و مردان و عظمت اين های اين مقاومت بودهو فراز و نشيب

مردم ايران، باز  فرزندان ای رژيم آخوندی عليه بهترينهمقاومت، و از سوی ديگر جنايت
ها را برايتان بگويم. خودتان از زده شدم. فرصت نيست که تاثيرگذاری عميق صحنهشگفت

ايمان، و  ايثار، بينيد. از يک طرف ابعاد عظيم جنايت و از طرف ديگر ابعاد عظيم فدا،نزديک می
 .انگيز استدم ايران، واقعًا شگفتهای مقاومت عظيم پيشتازان مرحماسه

 .گذارديی از تاريخ مبارزه مردم ايران برای آزادی را به نمايش میالبته اين نمايشگاه، تنها گوشه

، ديکتاتوری مطلقه سلطنتی را پس انقالب مشروطه ملت ما در ابتدای قرن بيستم توانست در
زيرساختها و نهادهای دمکراتيک، استبداد دوباره چيره شد.  سال در فقدان۱۵بزند. اما در کمتر از 

کودتای  رهبری و تشکيالت و سازماندهی، سرکوب شدند و با آزاديخواهان در فقدان
 .، يک ديکتاتوری ديگر برقرار شدرضاخان



رهبر جنبش ملی شدن نفت، اولين و تنها دولت واقعًا  دکتر مصدق ،۱۳۳۰سی سال بعد، در سال 
اد. اما در کمتر از دو سال و نيم در يک کودتای سياه ملی و دموکراتيک را در ايران تشکيل د

 .سرنگون شد. مصدق به زندان افتاد و فاطمی وزير خارجه او اعدام شد

 .سال ديگر بر ايران حاکم شد۲۵ديکتاتوری سياه شاه برای 

و  ايران يافت که سنت دموکراتيک را در ايران نهادينه کند، امروز چهرهاگر مصدق فرصت می
 .کردگری چنين ميدانی پيدا نمیا متفاوت بود و بدون ترديد بنيادگرايی و افراطیمنطقه م

حزبی سلطنتی، احزاب سنتی از دور خارج شده وليعهد واقعی شاه، خمينی بود. در ديکتاتوری تک
 .بودند. در فقدان آزادی و احزاب سياسی، کسی جز خمينی باقی نمانده بود

روهای مترقی را اعدام کرد يا به زندان انداخت و چنين بود که شاه، رهبران مجاهدين و همه ني
ها و انقالب مردم ايران سوار امواج قيام عنوان مرجع دينی در تبعيد، فرصت پيدا کرد برخمينی، به

 .شود

قول خودش، در واقع او انقالب مردم ايران را به سرقت برد و از ابتدا، ديکتاتوری دينی و به
ها نتوانست شعله آزادی را عامرغم همه جنايتها و قتليه را برقرار کرد. اما بهسلطنت مطلقه فق

 .خاموش کند

  

 آزادی، آرمان انقالب ضدسلطنتی

تازگی و با قيام مردم از زندان آزاد که به مسعود رجوی تحت رهبری سازمان مجاهدين
فقيه را شده بود، از همان روز اول با شعار آزادی، پرچم مبارزه با ديکتاتوری دينی و واليت

را پشت ماسک مذهب پنهان کند. و اجازه نداد برافراشت. او اجازه نداد خمينی چهره سفاک خود 
 .که به ثبات و استقرار خالفت ابدمدت شيطانی، تحت نام اسالم دست پيدا کند

با شعار صلح و آزادی اجازه نداد خمينی جنگ ناعادالنه هشت ساله با عراق را ادامه دهد. جنگ 
ان يک ميليون کشته و يک خمينی با شعار فتح قدس از طريق کربال و عراق، تنها در طرف اير

ميليون آواره و ۴ميليون مجروح و معلول باقی گذاشت. همراه با هزار ميليارد دالر خسارت و 
 .شهر سوخته۵۰

شورای ملی مقاومت و شش سال بعد ارتش آزاديبخش ملی ايران ۱۳۶۰در سال مسعود رجوی



 .را بنيان گذاشت

که مسعود با او در تهران داشت، خمينی به در همان اوايل ورود خمينی به ايران، در ديداری 
کنند. چند خط بنويسيد کسانی مسعود گفت شما جوان هستيد و جوانها به حرف شما گوش می

که مذهبی نيستند حق فعاليت سياسی ندارند و راه برای شما باز خواهد بود. مسعود پاسخ داد که 
آزادی د برای آزادی و از نظر ما اسالم دين انتواند اين کار را بکند. زيرا مردم انقالب کردهنمی
 .است

خاطر کسب خمينی سريعًا فهميد که مجاهدين حاضر نيستند آرمان و اعتقاد خود به آزادی را به
 .جاه و مقام ذبح کنند

  

 سال نبرد بين استبداد و آزادی۴۰

خاطر تنها بههزار تن، ۳۰هزار شهيد آزادی داشته است. از جمله ۱۲۰سال، ۴۰اين آرمان، در 
عام شدند و نيم ميليون نفر دستگير و سبعانه شکنجه قتل۶۷ايستادگی بر سر نام مجاهد خلق در سال 

 .شدند

داشتند تا تسليم شوند. صورت چمباتمه نگه میها در قفس، بهخواهران زندانی ما را روزها و هفته
امروز در اينجا حضور دارند.  ها تحمل کردند،برخی از زندانيانی که اين شکنجه را برای ماه

يی مثل شکنجه مادر در مقابل فرزند و بالعکس، آويزان کردن زندانی از های وحشيانهشکنجه
 .های ديگر. ولی با اين همه نتوانستند آنها را در هم بشکنندسقف و شکنجه

ت آخوندها، چنين ادامه يافت و در اشرف و ليبرتی امتداد و گسترش پيدا کرد. جنايامقاومت اين
االجل طی يک دهه، محاصره پزشکی، شکنجه روانی با بيش از ضرب۲۲در اشرف و ليبرتی با 

عام حمام خون و قتل۷حمله زمينی و هوايی، زرهی و موشکی شامل ۲۹بلندگو برای دو سال و ۳۰۰
 ادامه يافت. اين قيمتی بود که هر کدام از اين مجاهدان، با تمام وجودشان و با عواطفشان

 .پرداختند

 :از هر کدام که سؤال کنيد به شما خواهند گفت که پايداری آنها مبتنی بر سه عنصر بود

 اول انتخاب آگاهانه راه خدا و خلق، يعنی مسير تکامل و تاريخ،

 دوم انتخاب آگاهانه آرمان آزادی مردم ايران و قيمت دادن برای آن،



سازمان مجاهدين خلق ايران که آخوندها و آنگاه ظرف مناسب برای تحقق اين آرمان يعنی 
 .سال است با تمام قوای اهريمنی خود درصدد نابود کردن آن هستند۴۰

سال گذشته در ايران سراسر، نبردی است بين استبداد و آزادی که مجاهدين ۴۰صحنه سياسی 
ن نشده پيشقراول آن هستند. در ايران از شمال تا جنوب، هيچ شهری نيست که از خون آنها گلگو

 .باشد

  
 پاخاسته استاشرف سرفراز و قدرتمند به

  
ايم. اشرفی که بار ديگر سرفراز و قدرتمند بپا خاسته و اما امروز ما به يک سرفصل تاريخی رسيده

کانون شورشی در همه جای ايران ۱۰۰۰درخشد، اشرفی که در قالب بر تارک اين مقاومت می
دادن به رژيم آخوندی نيست و ی که ديگر حاضر به تناست. و يک جامعه انفجار تکثير شده

 .خواستار سرنگونی آن است

المللی و در های بينافروزی و تروريسم و تحريمدر مقابل، رژيمی هست که غرق در بحران جنگ
 .کنندفاز سرنگونی است. اما مردم و تاريخ ايران در جاده پيروزی محتوم حرکت می

اند، ، با هزار زن قهرمانی که شورای مرکزی آن را تشکيل دادهينمجاهد در اين مسير سازمان
فراتر از يک سازمان سياسی، برای مردم ايران، يک گنجينه ملی و اميد برای آزادی و دموکراسی 

 .است

  .رسدشود. و روز رهايی مردم ايران فرا میترديد آزادی بر استبداد پيروز میبی
  

 برگرفته از سايت مريم رجوی

 


