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 و صلح و آرامش در منطقه رانیا یآزادبه دنیرس یبرا یاساس قتیسه حق

 سیدر پار رانیبزرگ مقاومت ا ییدر گردهما یرجو میمر یسخنران

۱۳۹۶ریت۱۰

 حضار محترم!
 !عزیز در داخل و خارج کشورمیهنان هم

های شخصیتکنم بهادای احترام میو  آورمآزادی سر تعظیم فرود میشما بهدر برابر عشق 
 اند. ما پیوستهجهان برای همبستگی با ایران آزاد و آزادی ایران به قاره ۵گرانقدری که از 

 یناهدار مجلیبرتی برای کشتبهزدن سال گذشته در این موقع، رژیم والیت فقیه در حال موشک
پی دره پیست کهای این مقاومت ابود. حاال انتقال پیروزمند آنها از زندان لیبرتی و پیشروی

ا مردهمایی گاکنون به که هم در آلبانی اعضا و مسئوالن مجاهدین از دیدارکند. رژیم تهاجم میبه
 ازیم.همه شاد و سرفر اند،پیوسته

 
 !حضار محترم

 آیی تحت تأثیر سه رویداد بزرگ است:گردهم این
ت را قاوممای برای انهدام جنبش که طرح خامنه ،خارج عراقانتقال هزاران عضو مجاهدین به

 .شکست کشاندبه
یعنی  ایشی؛ای در انتخابات فرمو شکست خامنه شکست سیاست مماشات آمریکا و اروپا با رژیم

 شکست تمامیت رژیم والیت فقیه.
 

 شکست تمامیت رژیم ،نمایش انتخابات
خواست و می مقابله کند های اجتماعیبا خیزش خواستمی ایخامنه ،انتخاباتنمایش در 

عضو هیات مرگ در قتل عام  یسیآخوند رئ به همین دلیل، ،را مهار کند های درون حکومتتنش
او را شکست  ،اجتماعی برای قیامآمادگی اما . را به صحنه آورد ۶۷هزار زندانی سیاسی در سال ۳۰
جالد  قتل عام و افشای رئیسیدرباره  مقاومتمشخصًا با کارزار نیروها و هواداران  ،آمادگی این .داد

های حکومتی صدها مقاله و در رسانه .علیه تمامیت رژیم، فعال شد ،تحریم انتخابات قالبی و
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پس از هاي رژیم رسانهو حکم خمینی برای قتل عام را  حبه برای توجیه قتل عام منتشر شدمصا
 د. منتشر کردنسال  ۲۹

 
امنیتی  وهای اطالعاتی اند و مقامگفتند مجاهدین در کشور ظاهر شدهنمایندگان ولی فقیه می

خرین آدر اند. زدن انتخابات بودههمزدند که در صدد براز دستگیری مجاهدینی دم میدرپی پی
چون  نشینی کند.از طرح خود عقب ای با دیدن اوضاع ملتهب جامعه مجبور شد،روزها، خامنه

 .تکرار شود ۸۸هایی مانند سال ترسید که قیاممی
ت خود دور دوم ریاساي. این هم که روحانی بهبست خامنهآوردن این دژخیم، یعنی بنصحنهبه

شریک  قیب،ررغم دعوای شدید قدرت با جناح د. روحانی بهدهبست را تغییر نمیرسیده، این بن
  .دزد است و دشمن قافله

ان قاتالن خودشهبمردم ایران  درصد آخوندها با مهندسی و آمارسازی ادعا کردند که هفتاد و چند
رأي » آخوندها اسالم خبرگان ارتجاع در بیانیه رسمی اعالم کرد: در ،بعدیک ماه اند؛ اما رأي داده

 .هیچ اهمیتی ندارد «خواست و نظر مردم و
ثبات و بی شقه ابهتر کنند اما آن ر شان را اوضاع رژیم ،انتخابات این خواستند باآخوندها می

جاهدین، م بهتن خواستند با ناسزا گفمی کشند.حاال برای برکناری روحانی خط و نشان میند؛ کرد
 که چقدر دندهم نشان دا و اما هم شکست خوردند .سازی کنندروی کار آوردن یک جالد را زمینه

 ترسند. از مجاهدین و مقاومت ایران می
 

خواهید یم هرچه ، بر سرو روی خود بکوبید خواهیدمی هرچه گوییم:می آخوندهای حاکم بهپس 
سانی که کمان ه ولی بدانید، بازارهای خود علیه جنبش ما یاوه بگویید و یاوه ببافیددر جمعه
 .اندتان آمدهسراغحاضرند و  ،اندگویید نابود شدهمی سالهاست

ی انان عاصز جونسلی اهمان کسانی که به دار آویختید و مزارهایشان را پنهان کردید، در وجود 
 جوانانن گرد که بر طنابهاییاند و واهی رژیمتان را محاصره کردهو با جنبش دادخ اندبرخاسته

 .را رها نخواهد کرد گریبان شماست که انداختید، حلقة آتشی ایران
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 سه حقیقت اساسی
عه ایران جامست. او ناتوان آشفته بیش از همیشه  ،رژیم حاکمآفتاب تغییر بر ایران تابیده است. 

رژیم ا ماشات بمکه  نزدیک شدهاین واقعیت  بهسرانجام المللی و جامعه بین لبریز نارضایتی است
  خطاست.والیت فقیه 

امش در آزادی ایران و صلح و آر به رسیدن برایرا اساسی  حقیقتهمین اوضاع جوشان سه 
 کند:میبیان منطقه 

  .ضرورت سرنگونی رژیم والیت فقیه :اول
  .سرنگونی این رژیمدر دسترس بودن  :دوم

  .د مذهبیزیر کشیدن استبدابرای به ،و مقاومت سازمانیافته آلترناتیو دمکراتیک یکوجود  :سومو 
 

 حل، سرنگونی رژیم والیت فقیهیگانه راه
 اما معنی این کلمات چیست؟ 

ر گ و کشتاوی جنعامل اسارت ایران و ایرانی و نیر ی کهبا رژیم ال است کهاین سؤپاسخ بهنخست 
 چه باید کرد؟ ،استدر منطقه 

مدعیان را آن  بیست سال ،سال عمر این رژیم ۳۸از  خیر،شدنی است؟ این رژیم اصالح واقعا آیا
 .اندکاری نکرده فقیهوالیت اند و جز خدمت بهاصالحات بر سر کار بوده

ذشته گ سه دههر دوپا و ارهای آمریکا دولت ،خیر ؟دهدتغییر رفتار می ، این رژیمآیا با امتیاز دادن
 ند. اهها بار آزموددهها را این روش

 در عملاند، هخیر، این سیاست که اسمش را مهار گذاشت پذیر است؟و آیا مهار این رژیم امکان
 مانع یک سیاست قاطع علیه رژیم است. 

امروز  هکیزی است. همان چ مقاومت ایران از آغاز بر آن تأکید کرده همان چیزی است کهنتیجه 
  ست.ا قیهوالیت ف رژیم سرنگونی حل،و یگانه راه ،حلراه اند:آن رسیدهبسیاری در جهان به

 
 های کمین کرده در دل جامعه ایرانترین تهدید رژیم: قیامبزرگ

 .و در دسترس است است شدنی ،والیت فقیهرژیم سرنگونی  این است که دومین حقیقت
 سال ،ظامیانتنیروی سرکردة تصریح به. است اجتماعی محاصره شدهگسترده زیرا با نارضایتی 

 . ستا هزار تظاهرات و اجتماع اعتراضی در سراسر کشور برپا شده ۱۱ نزدیک بهگذشته 
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 به و ون زاغه نشینمیلی ۲۰ ، بهجمعیت ده میلیونی بیکاراننگاه کنید به گورخوابها، نگاه کنید به
 اند.ها محاصره شدهآخوندها توسط همین، هستندگرسنه که درصد جمعیت کشور  ۳۰

ی است و درصد ۴اقرار کردند که این یک حکومت  ،چین شدة نمایش انتخاباتکاندیداهای دست
 درصد مردم از آن بیزارند. ۹۶
رده کهای کمین قیامش دشمن خارجی نیست؛ بلکه ترین تهدید رژیم برخالف تبلیغاتبزرگ بله،

 است.ایران در دل جامعه 

 
ی هادلیل ناتوانیبه فقیه، شدنی و در دسترس است.والیت رژیم سرنگونی واقعیت این است که 

 : ، از جملهرژیم

ترین تداییتأمین ابناتوانی در محیطی و  شی اقتصادی و فجایع زیستناتوانی در مهار فروپا
دست یکر د ناتوانیحتی  ودستیابی به بمب اتمی ناتوانی در  ،جان آمدههای مردم بهخواست

 .مکردن رژی
فتار ه گرسرنگونی آخوندها دردسترس است. زیرا خود را در سه جنگ فرساینده در خاورمیان

 زنند.موجودیت خود لطمه میاز آن بیرون بیایند به ی کههر صورتبه واند کرده
 

 
 

 نیروی تغییر و جایگزین دمکراتیک
 در اینین قدرت این جایگز .است جایگزین دمکراتیکو  نیروی تغییروجود یک ، حقیقت سومین

ها را تشکیل یامهسته اصلی ق ۸۸کند. در سال میسرنگونی رژیم بالغ ط بحرانی را بهشرایاست که 
ه با اد سال گذشتاز مردو بر اصل والیت فقیه رسانید. مرگ به « رأی من کو»شعارها را از و  داد

 ،سیاست امروز به کانون ،سال پیش را ۲۹در  کشتار زندانیان سیاسی ،برافراشتن پرچم دادخواهی
ه ب .عی کردجتماانه شیاد را  ،اخیر، شعار نه جالد قالبی نمایش انتخابات و در منتقل کرده است

  .عوض شده است چرا جای شهید و جالد که کشیدارتجاع فریاد می که ولی فقیهطوری
 ود.شها حسابرسی ایران از آنتا روزی که در پیشگاه ملت  بله، زمان رسوایی جالدان است؛

 چه نیرویی متکی است؟این جایگزین به اما



5 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

  .فداکار هزاران عضو پیشتاز باتحد یافته و میک جنبش سازمانبهاست متکی 
 .نشانهارج کشور و رنج و تالش اشرفنه ایرانیان در داخل و خاحمایت خالصامتکی است به

آیی حمایت از گردهمها بهها و سلولمتکی است به زندانیان سیاسی که در همین روزها از دل بند

 .نداهبرخاستشما 

عشق ، بهگذشته. متکی استو جوانان ازخودکارگران، معلمان، متخصصان زنان،است به متکی 
ا این تفروشند ا میر کنند، خانه و اموال خودها که قرض میآنحمایت مالی  به ها ودریغ آنبی

 برپا و استوار بماند.مستقل،  ،مقاومت
ا افشرا  مانی رژیهای اتمی پنهسایت ما توانستیم که بود اعضای این مقاومتبا تالش و خطرپذیری 

 .نتوانسته بود از آن مطلع شود ، حتیکه هیچ دولتی در جهاندر حالی .کنیم

 
د ها و شعارهای خوهمواره پای قولچون  است؟ تکیه قابل چرا این جایگزین قابل اعتماد و 

نبرد و یادی ببح نرسید که برای آرمان آزچون هیچ روزی به شب و هیچ شبی به ص ایستاده است.
 تکاپو سر کرده باشد.

های دف سرکوبه، ۶۰از سی خرداد سال اعدام شدند، و  هزار تن از اعضا وهوادارانش ۱۲۰چون و 
 ا مقاومتد، امها تکان خوردنکوه همه،این جانبه قرار گرفت؛ باهمه فرسا و یک جنگ روانیطاقت

 .کن کندو تکان نخواهد خورد تا خلیفه ارتجاع را ریشه شما از جای خود تکان نخورد.
وقتی  .شوداش شناخته میو درفش برافراشته شجاعت های ایران باستان، کاوه آهنگر بهدر افسانه

 قیام و مقاومت برانگیخت.خلقی را بهاو همه جا را ظلم و ستم فرا گرفته بود، 
گذشت و  آتش جانش را در چله کمان گذاشت تا مرزهای ایران را استوار کرد و سیاوش از ،آرش

 گناهی شد. مظهر پاکی و بی
ر گذرد، آن قدیمآتش حاال مقاومت ما کاوه و آرش و سیاوش را در خود زنده کرده است. آنقدر از 

ا تها شود. یران رابگسلد تا از هم تا بندها در دماوند  ،تابش را بر چله کمان خواهدگذاشتجان بی
 ایران گلستان آزادی و عدالت شود.
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 یی بزرگ برای کسب آزادیسرمایه
رسیده  زادیبزرگ برای کسب آ ییسرمایهکند، یعنی بهوقتی ملتی یک جایگزین سیاسی ارائه می

 ورنج و  با مقاومت کند که، ملت ایران مباهات میوالیت فقیههیوالی در نبرد با ازاین رو  است.
ی یکنندهکننده و تعیینسرمایه و عامل هدایت بدیل دمکراتیک خلق کرده است.بسیار یک  خون

را  زدد و آنا بدمردم ایران ر البیافت انقکه در زمان شاه وجود نداشت. واال خمینی، فرصت نمی
 بر سر خود آنها و مردم تمام منطقه بکوبد و خراب کند.

 و مکراتیکدین جایگز ،اما مسعود در برابر خمینی و رژیم والیت فقیه ایستاد و با شعار آزادی
م فاشیسدر روی  رو او کشید،کام فنا میهمه چیز را به وقتی که خمینی ارتش آزادی را بنا کرد.

ارتش  در شورای ملی مقاومت ورا ایران ترقیخواه و ضداستبدادی جنگندة نیروی  ،دینی
  .ملی احیا و شکوفا کرد بخشآزادی

 ،ی و خطرپذیریسال مجاهدت و ایستادگ۵۰با  وبرپا کرد.  در منطقهرا بنیادگرایی ضد جنبش  او
 تن کرد.نسلهای پیشتاز ایران را در نبرد آزادی رویین ،از اوین تا اشرف

ها ز آندانند که معجزة پرواهمه می ،انددر آلبانی تجمع کرده ۳رزمندگان آزادی که اکنون در اشرف
دست هدگی بحمله از زمین و هوا به سا۲۹با  ن همآدر اشرف و لیبرتی،  از میان آتش و خون

ر د و مانیهای سیبه سالمت جستن پرندة آزادی از قفسی با دیوارپایداری پرشکوه و  نیامده است.
ار ب ۷۰ش از بی با ،و ماموران اطالعات آخوند ها فقط در سال آخر در لیبرتی محاصرة نیروی قدس

سال از پنج که او و رهنمودهایی اقداماتاگر  امکانپذیر شد. ،نشستها، توجیهات و پیامهای مسعود
 .ر بودآمار شهیدان دهها برابر بیشت ،موشکی معین کرد، نبودپیش بعد از اولین حملة 

 ،اومت ماکه مق این چنین بوددمکراتیک ماندگار و شکوفا شد. و آری این چنین بود که جایگزین 

 داشت. ورنگهرا شعله آزادیو امید به  پیروزیامید به 

 های سیاسی و اجتماعی ایرانترین شکافمهمپاسخی شایسته به
تأکید  ،تین و دولاصل جدایی دباور ما به ،و انتخاب آزادانه مردم مردم رأیناپذیر ما بهخلل اعتقاد
های تری ملیدفاع ما از خودمختا، مشارکت فعال و برابر زنان در رهبری سیاسی جامعهما بر 

 همه و، افرد ما برای ایران هموطنان ایران در چارچوب وحدت کشور و آمال دمکراتیک گوناگون
 همه بخش مهمی از قدرت جایگزین دمکراتیک است.

 است: اجتماعی ایران های سیاسی وترین شکافمهمیسته بهشا یپاسخاین جایگزین، 
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  در ایران، ی مختلفهاملیت پاسخ شکاف میان-
 خ تفرقه و جدایی میان شیعه و سنی،پاس-
 .است پرتنش میان ایران و کشورهای منطقه پاسخ شکافهم چنین و  -

ا این ام، تاس آزادی و دمکراسی در ایران ،جایگزین دمکراتیکدانید که خواسته اصلی این می
 .شودشناخته می نیز مصدور ارتجاع و تروریسسیاست  بابا مخالفت پیگیر  مقاومت

اش سرپوش های خارجیبا مردم ایران بوده و هست و تمام جنگ ،جنگ این رژیم از روز اول
هیچ  ست کهاط این بلکه فق این جنگها نشانه قدرت این رژیم نیست،اما  همین جنگ اصلی است.

 نشده است.  در منطقه افروزیهای این رژیممانع جنگ ،دولتی
. خورد شکست سوریهدر  از نیروهای مخالف سوری همه دیدند که دو سال پیش، رژیم آخوندی

 . ندودنحوی که اگر امدادهای هوایی خارجی نبود، بساطش را از آن کشور جمع کرده ببه
یم، د. این رژسوریه را ندارامروز هم رژیم والیت فقیه قدرت بسیج نیروی ایرانی برای اعزام به

 خدمت جنگ در منطقه درآورده است. اقتصاد ایران را به
 

ن پرچمدار دفاع از ملت سوریه و پرچمدار یک ایرا پرچمدار صلح و آزادی،
 غیراتمی

وریه در جنگ بوده سال را با ملت س ۶، سال را با عراق در جنگ بودند ۸، آخوندها سال ۳۸در این 
 اند.بوده گیرالمللی دربرای ساختن بمب اتمی با جامعه بین سالدهبیش از و  و هستند

و  ست:اده ادر برابر استبداد مذهبی ایست ،هر سه موردکند که در مقاومت ایران افتخار می
 ست.امی اتدم سوریه و پرچمدار یک ایران غیرپرچمدار دفاع از مر ،پرچمدار صلح و آزادی

ملت ت. باطل اس واعتبار نامشروع، بی ،قانون اساسی والیت فقیه ،ایران آزادیخواه از نظر ما و مردم
 ما خواهان یک قانون اساسی براساس آزادی، دمکراسی و برابری است. 

 خواست مردم ایران توجه کند.زمان آن است که جامعه جهانی به

وای ستارخان سردار انقالب مشروطیت و دکتر محمد مصدق پیشهای خواستحرف ما مضمون 
  .است ایران نهضت ملی

ران مردم ای بارزهکه م حرف ما این استخواهیم؛ نه سالح. ما نه پول ميام هم چنان که بارها گفته
 حق و ضروری است. ،مشروع ،برای سرنگونی رژیم والیت فقیه
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 المیهاعه در ک . همان چیزیرسمیت بشناسیدبهرا « ستممقاومت در مقابل » خواهیممی ما از شما
  .آمده است فرانسه یاعالمیه حقوق بشر و شهروند درو  جهانی حقوق بشر

ردم مظ حقوق حكومتی حافوقتی »که یه استقالل آمریکا آمده است: اینکه در بیان همان چیزیو 
  «.دوجود آورنها بجاي آن حكومت مورد عالقه خود رهو ب بركنار سازند راآن مردم حق دارند نیست،

ر ن در همسلم مردم ایرانبرد و مقاومت برای آزادی حق »آری، چنانکه مسعود گفته است: 
 .«وضعیتی است

 .کن کندریشه ،حکومتی را که ملت ایران از آن بیزار است مقاومت ایران بر آن است تاو 
 
 

 حل بحران منطقهراه
ی و ریستترو اقداماتعلیه  ،ما از مواضع كنفرانس سران عربي، اسالمي و آمریكا در ریاض

و  منطقهن احل بحرراه کنیم کهدر عین حال تأکید میایم. کننده رژیم ایران استقبال کردهثباتبی
 .است ایران دست مردم و مقاومتبه  ،سرنگوني این رژیم مقابله با گروههایی مانند داعش در

 :میگویبه ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریكا و كشورهاي منطقه ميبراین اساس 
ل از مل ار رژیم رسمیت بشناسید. اینبه استبداد مذهبی راایران برای سرنگونی  مقاومت مردم -۱

اگذار یران وا مردم به مقاومت را ایرانهای و کرسی کنید طرد اسالمی سازمان همکاری متحد و
 .کنید

 .دراج کنیطقه اخمنهای تروریستی بگذارید و آن را از سراسر سپاه پاسداران را در لیست گروه -۲
عام ویژه قتلهجنایت علیه بشریت بنقض حقوق بشر و خاطر های و سایر سران رژیم را بخامنه -۳

 .خاطر جنایت جنگي در منطقه در مقابل عدالت قرار دهیدهو ب ۶۷
 

 سرآمده؛ زمان پیشروی استعهد آخوندها به
 !هموطنان عزیز

شما زنان و به من  .قراریدتاب و بیبیو برابری برای آزادی دارم که تکیه  قدرت عظیم شمامن به
 .بختیاری وعرب، آذری، ترکمن، لر بلوچ، هموطنان کرد، شما به ، جوانان ایران امید دارم

 .ستا در شما نیرویی هست که با مقاومت و اعتراضتان  والیت فقیه را درمانده کرده
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 .کندسرنگون ستبداد مذهبی را اتواند میقطعا ی هست که در شما قدرتو 
 دوران تهاجم و پیشروی است، آری

  .است زمان هزار اشرف و ارتش آزادی است،سر آمده عهد آخوندها به
 .فرزندان میهن بپاخیزیدای پس، 

 .کانونهای رزم و مقاومت را برپا کنید
 !یشبه پ یشبه پ یشمردم به پ یتو حاکم یآزاد یبرا
 
 
 


