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 یآزاد یبه سو ،یبه نام آزاد ،یآزاد یبرا - ۹۶ امیتا ق ۵۷: از انقالب یرجو میمر

 ۹۶بهمن۲۱

 
 

 یرجو می، مر۹۶ماهیدر د رانیمردم ا امیو ق ۵۷بهمن۲۲در یبه مناسبت سالگرد انقالب ضدسلطنت ۹۶بهمن۲۱روز شنبه 
 کرد.  یسخنران «میرژ یسرنگون یجوانان برا زشیخ ران،یمردم ا امیق»با عنوان  ییدر جلسه 

 خود گفت: یدر سخنران یو
 

  هموطنان،
  ن،یآفرامیق جوانان

 یزبراندا یاکه امروز بر یجوانانشاه را سرنگون کردند و به یکتاتوریکه د یمردم و جوانانبه ۵۷سالگرد انقالب بهمن  در
 . میفرستیاند، درود مپاخاستهبه خیش یکتاتورید

شاند. کگرداب خون به و آن را دیرا دزد اشیدجال رهبر ینیبود. اما خم رانیدر ا یو دمکراس یآزاد یبهمن برا انقالب
اند. و زبان برخاسته امیقبه هیفق تیشده از چنگال وال ریانقالب اس ییرها یکه امروز برا یو شجاعان رانیپس سالم بر دل

 «.که به سرقت بردند یبرون، انقالب گاز دهن گر کشمیم»است که  نیشان احال
و  ژادنفیبه حن وجود آمد.آن بهمن بزرگ به شان،یو عزم و فداکار نشیباد که از ب یگرام یشتازیزنان و مردان پ ادی

 هزاران درود. ،یو جزن انیو احمدزاده و پو زادگانعیو بد محسندیسع
اه ش یکتاتوریدند دما، کودتا کر یخیتار یشوایدکتر مصدق، پ هیعل اشیاستعمار انیو حام یسلطنت یكتاتوریو د شاه

 داخت.زندان انبه ایدسته اعدام کرد را دسته هاییو فدا نیرا قلع و قمع کرد. و مجاهد خواهیآزاد یهاجنبش
پشت در  چند روز در هفته هابود. خانواده یاسیس یشاه پر از زندان یهارا که زندان ۵۰دهه  یهاسال آورمیم ادیبه  من

ر دم محمود، رادرب دارید ی. و من هم براشدندیفرزندان و بستگانشان جمع م دارید یمختلف برا یزندانها در شهرها
حت . جامعه تکردیم شتریخشم مردم را هر روز ب نیساواک بودند و ا یاهتحت شکنجه یاسیس انیجمع آنها بودم. زندان
 ختناق فروا واریرعب و وحشت شکست و د یفضا نیو مجاهد ییفدا یهاسازمان یشتازیبود و با پ یسرکوب، تشنه آزاد

 یتوركتاید تای. نهاشدیم شتریها هر روز بها و اعتصابها در شور و التهاب بود. و اعتراض. آن روزها دانشگاهختیر
در  دسته نیخرند. آکرا هم آزاد  یاسیس انیانگروه زند نیناچار شد آخر یو تظاهرات عموم هاامیفشار ق ریز یسلطنت

 د. آزاد شدن هاییو فدا نیاز مجاهد یگریو اشرف، با تعداد د یآزاد شدند. مسعود به همراه موس ۵۷ ید۳۰
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 نیفت: اردم گبالکن زندان قصر ظاهر شد و خطاب به م یکه مسعود رو ی. وقتکندیفراموش نم کسچیلحظه را ه آن
 شماست... امیق نی. ادیآزاد کرد که ما را دیشما هست

به  ،ینیخم یرودرو شیرانبهمن مسعود به دانشگاه تهران رفت و در سخن ۴در  یعنی ،یروز بعد از آزاد ۳ دیآیم ادمی باز
مردم  كیدمكرات نقالبابا صراحت تمام از  داد،یتحت نام اسالم م یكتاتورید یكه بو یبه نام انقالب اسالم یزیچ یجا

طرح كردن . واقعا ممیدیشنیرا م كیجا کلمه انقالب دمكراتمان در آنبار بود كه ما و مردم نیاول نیدفاع كرد. ا رانیا
ادعا  ش،یل پسا ۴۰ یهادر آن موقع در خرافه رای. زخواستیم یادیدر آن زمان، شجاعت و جسارت ز كیانقالب دمكرات

 !انددهیرا در ماه د ینیخم ریكه تصو كردندیم
 ایقضا یخودد خودبهرون امامدهین نجایاول، مسعود بازهم به صراحت گفت انقالب تازه آغاز شده و من ا یهمان سخنران در

باشد،  دیكه با دیشیدبه آنچه ان دیهم با یكنم. لخت شیفقط آنچه را كه هست و فقط هست ستا امامدهیكنم. ن دییرا تا
 ...یآزاد یعنی
 یمان را برامگر جان میریگزر ب شیکه به جا میاسر نداده نیبرادران و خواهران، ما مجاهد یباز همان جا بود که گفت، ا و
 حفظ شود.  دیبا یکرد که حرمت کلمه آزاد دی. او تاکمیریجاه بگ شیکه به جا میداده بود نیا

ن را از شت و باراز دابا دنیباد را از وز شودیرا کشت مگر م دیخورش شودیگفت: مگر م یدر باره طلوع صبح آزاد مسعود
 یخلق توانیرگز نمهنه  نگه داشت؟ ریرا تا به ابد اس یملت شودیالله ها شد. و مگر م دنییمانع رو شودیمگر م دن؟یبار

 نگه داشت. ریرا تا به ابد در زنج
ه به ک ینیما خما. ستهم ه رانیآن انقالب است. و البته شرح حال امروز مردم ا ریناپذیروزها و لحظات فراموش نهایا

 ریمس رقت برد وسبه  انقالب را یفراهم شده بود رهبر شیبرا طیشرا هاییو فدا نیشاه و اعدام مجاهد یکتاتورید لیدل
 گرفت.  شیارتجاع و استبداد را در پ

 اند و چندنش یرسكمردم را به  تیحاكم یبه جا انیمال تیحاكم یعنی هیفق تیوال یقانون اساس ینیسال بعد، خم كی
 که یر حالرد. درا برقرار ك یو شرط آخوند دیقیمطلق و ب تیحاكم یعنی ه،یقول خودش سلطنت مطلقه فقسال بعد به

 بودند.  نخواستهرا  ینظام منحوس نیچن گاهچیه شانیهاامیمردم ما در ق
و  ۶۰ و مبارز که در دهه نوجوانان مجاهدگذراند. جوانان و  غیرا از دم ت ۵۷و  ۵۶یهاسال یهاامیفعاالن ق شتریب ینیخم

 ها اعدام شدند، برپادارندگان همان انقالب بودند. در قتل عام
 خیث ش. وارشان بود. دشمن مصدق بود. دشمن انقالب مشروطه بودو انقالب رانیمردم ا یهادشمن آرمان ینیخم

در پنج  توانیرا م یاو خامنه ینیحکومت خم النیمرداد بود. ب ۲۸ یو همدست او در كودتا یاهلل و آخوند کاشانفضل
 تیم وال. تمایزیتسز زن بار یژگیتحت نام انقالب و و سمیترورصدور ارتجاع و  ،یرانیكلمه خالصه كرد: کشتار، چپاول، و

 پنج کلمه است. نیهم هیفق
خود  یایاز رؤ گاهچیهاند و نشده میتسل میرژ نیابه گاهچیاند. هنداده تیرضا میرژ نیابه گاهچیه رانیمردم ا همه،نیا با

 اند.مردم دست برنداشته تیو حاکم یآزاد یبرا
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 . یمذهب یكتاتوریبه د رانیمردم ا یخیدر نه تار د؟ید توانیو مقاومت را در کجا م یستادگیا نیا
 کیدر  ،یالمللنیو ب ییمنطقه یهادر برابر سرکوب و توطئه شانیداریو پا یمل بخشیدر ارتش آزاد ن،یمجاهد در
 .رانیعه اجام قیعم یو در آگاه رانیدر سراسر ا هاامیق شماریمقاومت، در ب یمل یشورا یعنی کیدمکرات نیگزیجا

قاومت در م رانیعه ادستاورد جام نیمهمتر نی. اشودیم دهیجوانان د انیخصوص در مبه یطلبیدر رواج برابر یآگاه نیا
 .زنان و مردان خواهد بود یبرابر هیدر هر حال، بر پا رانیا ندهیاست. آ زیستزن میرژ كی هیعل

شخص، مطرح  كیا اه باصل را همر نی. ادید توانیو دولت م نید ییاز اصل جدا یرا در اقبال عموم رانیجامعه ا یآگاه
 کرده است.  بیتصو ۱۳۶۴مقاومت در سال  یمل یشورا
 تیالوگ بر اصل مر رانیا یهاامیكه شعار ق دینیبی. مشودیم دهید ییادگرایتجاع و بنجامعه، در شکست ار قیعم یآگاه

 یوراش یعنیت. اس کیدمکرات نیگزیجا کی یستادگیدر ا رانیو بلوغ جامعه ا ینمود آگاه نیتراست و سرانجام مهم هیفق
 . کندیم میکه راه و جهت آن را ترس امیو ق تمقاوم کنندهیمقاومت و مشخصًا عنصر رهبر یمل
 ییادگرایبن وارتجاع  است که نیمهم ا اریهاست. پس، خبر بسارزش نیماه شروع شده است، تبلور هم یکه از د یامیق

 مرد و مردار شد. ۹۶ یهاامیمتولد شد، در ق رانیدر ا یارتجاع مذهب تیبا حاکم ۵۷که در سال 
 

 و برانداز، نیآفرامیق جوانان
 ران،یو پسران شجاع ا دختران

و سپاه  یاامنهآغاز فرخنده است. خ کی نی. ادیبساط حکومت آخوندها را آغاز کرد دنیبرچ ماه،ید امیدر ق شما
 شد. روزیها پشما بسته بودند، اما اراده شما بر آن یروها را بهها و روزنهاش همه راهپاسداران

 نی. اساخته شده است تانارانی یهاشما و خون یهاجنبش، از رنج نی. ادیداشته باش نیقی هاامیاستمرار قبه ن،یبنابرا
اش وجودآورندههب طیشرا رایجنبش توقف نخواهد کرد. ز نیساخته شده است. ا یرانیا ونیلیها مجنبش از خون دل ده

در صحنه  و دیدهیرا ادامه م آن رانیحاال شما جوانان شجاع ا نیمکه ه نیاست. کما ا یچنان باققوت خود همبه
 .دیحاضر

 
 ز،یعز دوستان

 ست: رده اادامه آن را فراهم ک تیظرف زیعامل نسه نینقش داشته است. هم هاامیق جادیدر ا یاساس عاملسه
 یهالتدخا هیعل ییطقهائتالف من کیو  میرژ انیزبه یالمللنیاوضاع ب رییدوم تغ ،یمتراکم و انفجار یهایتینارضا یکی

آن  کنندهیرهبر نقش و رانیو مقاومت ا نیحضور مجاهد کننده،نییعنصر تع نیو سوم میافروزانه رژو جنگ انهیادگرایبن
 بدهم: حیتوض شتریعامل را بسه نیا دیاست. اجازه بده

ر نفر هزا ۸اقل حد یریترس ترک برداشته است. دستگ واریپر شده است. د میرژ هیکه جامعه از خشم و نفرت عل نیا اول
 کند.  فیرا ضع امینتوانسته اراده ق
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آماده  هاامیق سترشگه و ادام یو زمان برا نیاند. زمخود را از دست داده هیو بن هیروح یضدمردم جیپاسداران و بس سپاه
. دینیرا بب انیودانشجآموزان و دانش یها. اعتراضدیکنکارگران و زحمتکشان نگاه وقفهیها و تظاهرات باعتصاببه است؛

 ادیفر ،یخواهیآزاد ادی. فرشودیم تریاست که هر روز قو یادیها فراعتراض نیا ست؟یها چاعتراض نیگسترش ا امیپ
 من براندازم. ادیو فر ام،یق

با  ران،یا فیرشنفتگران  ۵۷. در سال میفرستیخصوص خواهران و برادران کارگرمان درود مپاخاستگان، بهبه همهبه
 یاند. آنها بخش مهمردهکپر  اعتراض ادیرا از فر رانیزانو درآوردند. امروز هم کارگران، اشاه را به میشان رژاعتصاب بزرگ

 . رانیکارگران و زحمتکشان ا. سالم بهتندهس رانیدر ا یو جنبش برانداز امیاز ق
. دو کنندیض معترااآخوندها  انیپایب یا به فساد و دزدهچنان ادامه دارد. آنهم ز،یشده نهموطنان غارت یهااعتراض

. فت سر استه یهااژد ه،یفق تیوال می، بله، فساد رژ«هاستسر افسانههفت یفساد مثل اژدها»گفت  یاخامنه شیروز پ
 .تاس یاخامنه تیاژدها در ب نیا یاما سر اصل

 
 ز،یعز دوستان

 است.  یالمللنیب استیتحول در س هاامیعامل ادامه ق نیدوم
. اگر ستاسودها را برده  نیشتریب کا،یآمر یهادولت استیسال گذشته از س۱۶خصوص در و به شهیهم یاخامنه
در  توانستیو نما کردند،یسکوت نم ای کردند،یراه باز نم یآخوند میو رژ یاخامنه یبارها برا کایگذشته آمر یهادولت

 نیاهدمباران مجه و بخلع سالح، محاصر ازیاز امت توانستیو نم د،دست بزن یرانگریو یهادخالت نیچنبه هیعراق و سور
برخالف  نی. بنابراه استرا از دست داد کایپشتوانه مماشات آمر یاخامنه گریبرخوردار شود. اما امروز د یو ارتش آزاد

 . ستیمواجه ن یالمللنیبا مانع ب میرژ هیو تهاجم عل زشیخ یبرا رانیگذشته، اراده ملت ا
 یینو یریگسمت کننده،تیاست. که خوشبختانه با خطوط هدا رانیو مقاومت ا نیعامل حضور فعال مجاهد نیسوم اما
 نحراف بازاو از  دهدیجهت م دهد،ینشان م است که راه ییکنندهنییهمان عنصر تع نیجنبش فراهم کرد. ا نیا یبرا
مله در جاز  ریاخ یهامای. و در قکندیم نیرا تضم امیاستمرار ق هاست ک کنندهیبرهمان عنصر راهنما و ره نی. اداردیم

 هزار اشرف بارز شد. ینیآفرنقش
شکل  یطیها در چه شراكانون نیا ی. راستشودیم شتریشما ب زشیقدرت خ شودیم ریتکث یشورش یهاچه کانون هر
 کنند؟یو رشد م رندیگیم
شش خون جو گریو از طرف د رانیا یمتراکم و انباشته در همه شهرها و روستاها انیو عص یتیطرف، نارضا کی از

 جا اتفاق افتاددر آن هایریدرگ نیتردیاز شد یکی ام،یق انیکه در جر سرکانیهاست. توشدهعامو خون قتل دانیشه
مردم در  چشم یرا جلو یزندان نی، مجاهد۶۷سال  درعام است که هنگام قتل یهمان شهر نیا کجاست؟ دیدانیم
 . جوشدیم هاامیدار زدند. حاال از همان شهرها ق هاابانیخ
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که  . هر گاهمیتریقو از مرگ و از اعدام و قتل عام»گفت: ما  کنندگانامیقبه شیهاامیاز پ یکیکه مسعود در  چنانهم
که همان  دشمن ادینبنا و ب یو به برانداز میکنیم امی. قمیزیخیها پربارتر از جا بر مجوانه شیدوباره با رو میشویدرو م

 .«میدهیباشد، ادامه م هیفق تیاصل وال
 

 ران،یو پسرانم در سراسر ا دختران
 تیولرا مسئ هاامیشماست. استمرار و گسترش ق تیکنم مسئول یادآوریتک تک شما به خواهمیکه م یگرید موضوع

ه برابر، ن وآزاد  یجمهور کیبه یابیدست یبرا»ساالنه مقاومت گفتم که  ییآهم در گردهم شی. دو سال پدیخود بدان
فرزندان  واست  رانیلت اما، م ییسود ما در کار خواهد بود. تمام دارابه یمتصور است و نه شانس و تصادف ییوقوع معجزه

ته نتظار داشاخودمان  یهاهاز دستها و اراد دیرا با زیقدرت جهان است. پس همه چ نیالبته بزرگتر نیو ا شتازشیپ
 .«میهزار اشرف بساز دیاست که با نیهم ی. و برامیباش

 یاری. بسدیدار کنندهنیینقش تع د،یشویکه متشکل م یشما جوانان جسور، وقت کیبه کیاست که  نیحاال حرف من ا و
 نیربهت ایند هست نیآفر امیها، قكانون نیا د،یادو، سه، صد و هزار اشرف داشته ك،ی ریدر تكث یاز شما، نقش فعال

 .دین دهرا سازما امیو ق دیده لیتشك یشتریب یهاكانون دیتوانیهستند، شما م كنندگانامیكاران به قكمك
 . دیبرپا کن محله و دانشگاه و كارخانه و اداره و رستانیمقاومت را در هر دب یكانونها و شوراها نیا دیتوانیم
. دیکن کمک مایق دانیو شه انیبه خانواده زندان یصورت تكبه ای یمحل یهاچارچوب با تشكل نیدر هم دیتوانیم
 .دیهمگان قرار ده اریرا در اخت امیق یتجارب و رهنمودها دیتوانیم
از شما  كی. مطمئنا هردهدیتك ما قرار مدر مقابل تك تیو مسئول فهیو استمرار و گسترش آن، هزاران وظ امیق
 .دیریرا بر عهده بگ فیوظا نیاز ا یبخش دیتوانیم
 

در  . ودیهست یذهبم یکتاتوریدر مقابل د یانفجار میعظ یرویزنان، جوانان، کارگران، زحمتکشان و محرومان، ن شما
ا تمام ب یر آزادتقراو اس میرژ نیا یو سرنگون امهایگسترش و استمرار ق یاست. پس برا نیگزیجایصف مقدم، نقش شما ب

 .دیشو دانیقوا وارد م
 

دارند  قدرت یها وقتن. آدیاعتنا نکن زنند،یکه از قدرت سپاه پاسداران دم م یکسانکنم که به دیتأک خواهمیم نیچنهم
 یشما برا از کیهر  که یتشده باشند. اما وق میاست که همه تسل یدر کار نباشد. قدرت آنها در حالت یو اعتراض امیکه ق

 . شوندیناتوان م اهآن د،یریبرعهده بگ ینقش امیق شبردیپ
 خوانمیهستند فرا م یضدمردم جیسرکوب و مشخصا سپاه پاسداران و بس یرا که در استخدام قوا یهمه افراد جانیا در

 یهزار بار بهتر از حقوق و دستمزد یکنند. فقر و نادار یچیسرپ شهیپتیجنا یروهاین نیاکه از خدمت پرننگ و عار به
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رود و اراک و دو ذهیکه نوجوانان محروم ا ی. صف خود را از جالدانشودیگران پرداخت ماست که توسط قاتالن و شکنجه
 . دیرا کشتند جدا کن

. دیکن یوددارخ کارتیبا پاسداران جنا یاست. از هر گونه همکار یانتظام یرویبه پرسنل ارتش و ن نیمن هم چن خطاب
 سوءاستفاده کنند.  رانیخون فرزندان ا ختنیآخوندها از شما در ر دیاجازه نده

 ریه اخچند ده خیر تاردسن و سال شما که جوانان هم دیداشته باش ادیکه به میگویم ریشما جوانان دلسرانجام باز به و
. فاطمه دیمحاکمه کشا بهرشاه  ،ینظام دادگاهیدر ب ساله بود که ۲۰ییرضا یاند. مهدلرزه درآوردهرا به یکتاتوریبارها د

وحشت انداختند. و در را به میرژ یبارها سراپا ۶۰اشراق در سال  رایو حم بانژادیسلحشور، مسعود شک وشیمصباح، دار
هرمان که ق یداشه ریو سا هیو رحمان و مهد دیو سع اوشیو س فیو فائزه و نسترن و حن هیصبا و آس ریاخ یهاسال

دند که: اثبات کر ن رادرخشا امیپ نیها ااز آن کیور کردند. هراش شعلهو مزدوران یااشرف را در مقابل خامنه یداریپا
 نیدتریشد ریزه در ک دیاست. شما نشان داد امیپ نیمظهر هم ها،امیق ییو حاال نسل شما با برپا. «دیو با توانیم»

 شکیوجود آورد و بهرا ب یشورش یهاکانون دیو با توانیکه م دیرا برپا کرد. اثبات کرد هاامیق دیو با توانیها مسرکوب
 قرار کرد.ا برر یمردم تیو حاکم یرا سرنگون و آزاد یآخوند میرژ دیو با توانیکرد که م دیاثبات خواه همباز
 

 یمهم فیاته وظکه در کشورمان شکل گرف یامیق ی. برادیحضور دار جانیاست که در ا یحرفم با شما جوانان حاال
 یمایق یروهایف ندر ص د،یکرد یم یکه زندگ یدر هر شهر دیبود رانیبرعهده شماست. مطمئنا اگر شما هم در داخل ا

 مسئول بداند.  تاست که هر کس خودش را در هر کجا که هس نی. پس مهم ادیبود
ست شما ارها از دک یاریبس دینیبیصورت م نیدر ا دیدلهره و اضطراب داشته باش نانیآفرامیو ق امیق یاست که برا یکاف

 .دیبا و دیتوانی. بله، همه شما مدیداشته باش یسهم جد امیق شرفتیو پ یبانیدر پشت دیتوانیساخته است و م
 

 ز،یعز هنانیم هم
جوانان  ور زنان وحض دهند،ینم تیرضا یار آزادو استقر میرژ یجز سرنگون یزیچبه رانیاثبات کرد که مردم ا ریاخ امیق

قرار  کیتماتسیس ریسال است که هدف سرکوب و تحق ۳۹ رانیاست. زنان ا امیادامه ق نیتضم هاامیدر صف مقدم ق
 نیرشتیب رانینان اطاقت فرسا باعث شده است که ز یهاو آزار اهانواع ستم لیو تحم یحجاب اجبار لیاند. تحمداشته

 یاجبارها و یاجبار حجاب وها در برابر انواع سرکوب داشته باشند. آن میرژ نیا دنیکش ریزبه یرا در مبارزه برا زهیانگ
 اند. نشده میتسل گاهچیه گرید
 یتراضات اعبرخاستند و در تظاهر یمخالفت با حجاب اجبارزنان مجاهد به ،ینیخم تیحاکم یروزها نینخست از

 . افتندیاالنه حضور شان در تهران فعخواهران
 ام،یق انیدانزن یرفو ی: آزادیعنیکنم  دیاروپا گفتم تأک یدر جلسات شورا شیکه دو هفته پ ییهابر خواست خواهمیم

 امروز.  نیزنان، هم یو اجتماعات، لغوسركوب و حجاب اجبار انیب یآزاد
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اال ح. یاجبار کومتو نه ح ینه حجاب اجبار ،ینینه اجبار د ،یاجبار نیکه نه د میکنیو تکرار م میاگفته شهیهم ما
 اجبارهاست.  نیادادن به انیزمان پا

اند که رفتهگ میصمتبرپا کنند.  یو دمکراس یبر اساس آزاد یجمهور کیاند گرفته میتصم رانیا کنندگانامیو ق مردم
ساس بر ا یساسانون اق کیو  ندازندیدور برا  هیفق تیوال یاند قانون اساسگرفته میرا سرنگون کنند. تصم هیفق تیوال

 کنند. نیگزیجا یو دمکراس یبرابر ،یآزاد
 یهاهبرنام ریاو س یبرنامه اتم یجابه خواهندیرا واژگون کنند. م یضدمردم جیاند سپاه پاسداران و بسگرفته میتصم
 فا کنند. ا شکوو اقتصاد کشور ر شتیو رفاه و مع یاجتماع نیآموزش و درمان، ورزش، تأم ،یکشتار جمع حاتیتسل

 است.  میتام و تمام رژ یماست و قدم اول آن سرنگون رینقشه مس نیا
 . رسدیم فرا یرانیو ا رانیا ی. صبح آزادستیآزاد یسوو به یآزاد یبرا ،ینام آزادما به رینقشه مس نیا

 . رانیمردم ا یهازشیو خ نانیآفرامیبر ق سالم
 .دانیبر شه سالم


