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 یشرویآغاز دوران پ ران،یا امی: قیرجو میمر

 ۱۳۹۶ید ۲۹

 
 «با هزار اشرف شیبه پ- رانیدر ا میرژ رییتغ»تحت عنوان  یدر کنفرانس

و با  نیتمار یو سرهنگ وسل یسلیسناتور رابرت تور نیو همچن کایسابق کنگره آمر سیرئ چینگریگ وتیحضور ن با
 گفت: یرجو میاز اعضا و هواداران مقاومت مر یشرکت جمع

 
 یکارفدا وو شجاعت  رانیپرشکوه ملت ا امیدر برابر ق آورمیفرود م میو سر تعظ میگویآمد مشما خوش همهبه
 .یو دمکراس یکسب آزاد یبرا نانیآفرامیق

 شدند.  هااهچالیروانه س یادر برابر خامنه یستادگیخاطر اکه به یهزاران نفربه انیپایب یهاسالم
 شکنجه جان باختند. ریکه ز یجوانان و نوجوانان معصومبه ،امیق دانیشهما به یهادرود

 تانیهاجگرگوشه دان وروزها در سوگ فرزن نیدرد هستم که اهم یکه با همه وجود، با شما مادران و پدران میبگو دیبا
 رزندانتانف یها در جستجوکه در سوز و سرما پشت در زندان یمردان . همدل و همراهم با شما زنان ودیزیریاشک م

 .دیهست
 یهالحظه شکنجه، ریدر ز از خواهران و برادرانمان یخبریو ب یتابیلحظات ب م؛ییها آشنادردها و رنج نیهمه لحظات ا با

 است.  ریناپذکه وصف زشیو خ امیپرشور ق یها. و لحظهمانارانیخبر اعدام و شهادت  دنیاز شن یقراریبهت و ب
 ت را هرچهماعااجت نیرا تکان داد. باشد که صفوف خود در ا رانیا ام،یق دانیشه یشما در مراسم خاکسپار حضور
 .افتیمه خواهد ادا خونها نیجوشش ا مشان،یرژ ی. تا آخوندها بدانند که تا سرنگوندیتر سازو هرچه فشرده تریطوالن

 
 کنم؛ یقدردان رانیز مردم اا جانیدر ا خواهمیم
 یرانیو ا رانیام که شرف اانزنان و تمام هموطن ژهیواز دختران و پسران، مادران و پدران، به ان،یآموزان، دانشجودانش از

 را در چشم مردم جهان باال و باالتر بردند. 
. دیه گفتن یضدبشر میرژ نیبه ا تانیندگفرزندانتان و گذشتن از جان و مال و ز یو فدا تانامیشما درود که با ق همهبه
 است.از آن شم یروزیو پ میرویم شیپ تیسراپا فساد و جنا میرژ نیا یهمه با هم، تا سرنگون دیتردیب

 .میزنیکف م قهیدق کی کنندگانامیاز همه ق ریتقد یو برا دانیهمه شه ادیبه پس
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 ز،یعز دوستان

 رانیاد که جامعه ادنشان  امیق نیرا فرا گرفت. ا رانیشهر ا ۱۴۲ ،کنندهرهیخ یسرعتآغاز شد، با ید ۷که از  یامیق
 ییهاوله انبوه پ. نشان داد کشدیاز آن است که تصور م ترفیضع میاست. نشان داد رژ یانفجار یتینارضا کیانباشته از 

ز هر دو ا رانیم اه مردکرا مهار کند. و نشان داد  میرژ یثباتینتوانست ب د،ش ریآخوندها سراز بیجکه پس از برجام به
 .خواهندینظام را م تیتمام یو سرنگون زارندیب میجناح رژ

 
 بزرگ است.  رییبرخاسته از سه تغ امیق نیا

ت. اعت آنهاستهور و شج کننده،امیجوانان ق یژگیو کیشکاف برداشته است.  رانیا یهاترس در شهر وارید کهنیا نخست
 . لرزندیخود مآخوندها هستند که از ترس، به نیحاال ا

ما در ااست.  کارتیناجالبته  یمنیاهر یروین نیباطل شده است. ا ،یاسپاه پاسداران خامنه یمندکه افسانه قدرتآن دوم
نست مانع که نتوا نیتر اکند. مهم یریجلوگ امینتوانست از بروز ق رونی. از اشودیمردم مات م یخواهیآزاد یرویبرابر ن

 شود.  هاامیگسترش ق
شان جنبش ن نیشت. اسربردا رانیا دهیدرنج یاز قلب شهرها طلب،یو برابر خواهیآور، آزادنوجو، رزم یروین کیسوم  و

 دارد.  هیفق تیوال یسرنگون یبرا ییرویاز درون خود، ن رانیداد که جامعه ا
رآورد. را به اجرا د آن نیسازمان مجاهد«. شده بود یسازمانده ایقضا نیا»خود گفت:  ید ۱۹روز  یدر سخنران یاخامنه

 دند. آن فراخوان داده بو یبرا نیمجاهد یهاو رسانه« از ماهها قبل آماده بودند» نیاو گفت: مجاهد
 اد. دسبت ن یخارج یهاقدرترا به گریقرار دارند و دو رأس د نیمجاهد ختهیرا برانگ امیکه ق یگفت: در رأس مثلث او
 یدگیپوس رگیأس درقرار دارد.  نیرأس سازمان مجاهد کیدر  ام،یاست. در مثلث ق یگرید زیچ امیق یقیمثلث حق اما
تحمل  را میرژ نیا رگیاست که د یمردم یانفجار یتینارضا گری. و رأس دستیادامه حکومت نقادر به گریاست که د میرژ
 .کنندینم
 

م گرفته الها ه،یفقتیالو میرژ یسرنگون یبرا یخیبزرگ تار یداریپا کیاست و از  رانیتجسم اراده ملت ا ام،یق نیا بله
 است.

 
 را کنار زده است: میحفظ رژ یبرا بهایپندارها و فر یاریبس رانیا امیق
 یهاخیم ،یطلباصالح شیعکس بر تابوت نمابه ست؛یدرون حکومت ن بیرق یهابرخاسته از جدال جناح امیق نیا -

 است.  دهیمحکم کوب
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ا کرده رسو را ینیغرب با استبداد د یهامماشات دولت استیعکس سبه ست؛ین یخارج یهاتوطئه قدرت امیق نیا -
 است. 

گرفته  زهیانگ یبقاتله طو فاص یکاریآخوندها متأثر است؛ و از فقر و ب یگرغارت هیعل یالبته از خشم عموم ام،یق نیا -
فاه و رتا  مردم تیو حاکم یآزاد یاست برا یزشیبلکه خ ست؛ین یشتیمع یهاخواستمحدود به یاست، اما اعتراض

 را برقرار کند.  یعدالت اجتماع
ورد م کی یحت ،رانیا یکه در تظاهرات و اجتماعات در شهرها دیدی. دستیگرسنگان ن یکور و ناگهان انیعص امیق نیا -

اعدام و  ه ضرباست که ب یمیاموال مردم صورت نگرفت. هدف آنها، مراکز سرکوب و چپاول رژ ایها حمله به مغازه
 و شکنجه برسر پا مانده است. یریدستگ

منطقه  یهاملت یقیر حقنظر، آغازگر بها نیو دروغ تحت نام اسالم است. از ا بیو فر یاستبداد مذهب هیعل امیق نیا -
 تمام جهان است.  یبرا یو بشارت ییادگرایبن دنیکش ریزبه یبرا

. است دهیوشج رانیادر  یادیبن رییتغ کی یبرا دهایام نیعکس از سرشارتر. بهستین یدیناام یاز رو یحرکت امیق نیا
 است.  یروزیپبه مانیو ا نیقیاست؛ حاال بامداد  دهیخود رس انیپابه دیو ترد یظلمت ناباور یآر

لقه، با ارتزاق از و سلطنت مط تیسال وال ۳۰: مییگویارتجاع م فهیخلبه» همان است که مسعود گفت: هاامیق نیا حرف
دم از و واال مرشلند ب گریو افغانستان و عراق و ارتزاق از مماشات و القاعده و داعش بس است. حاال د تیکو یهاجنگ

 .«کوبندیم نیو بر زم کنندیبلندت م تیتخت وال
 

 ز،یعز ستاندو
 نیترا مهمهآن رایز بشوند. هاامیمانع فوران دوباره ق توانندیاست که آخوندها نم نیکنم ا دیتاک دیکه با یگرید موضوع
کا دارند. در ور خود اتمنف سرکوبگر و ینهادهااند و تنها بهجامعه را از دست داده دنیکشبندبه یاقتدار خود برا یهامؤلفه

 :جهینت
آخوندها  یخارج انیمحا یندارد. دعاو ییدهیفا گرید یانتخابات تقلب یشهایو نما یاجتماع گاهیاز پا یبرخوردار یادعا -

 اند.هحاصره کردما را برباد رفته است. امروز همان محرومان و زحمتکشان آخونده میرژ نیمحرومان از ا تیدرباره حما
ون، به اکن کنندگانامیقمعکوس دارد. و  ری. بلکه تأثستین میرژ یابر یحربه کارآمد گریتحت نام اسالم، د یبکاریفر ـ

مورد حمله  میه رژتن از امامان جمع ۶۰دفاتر  یرسم یهاگفته مقام. بهکنندیآخوندها حمله م یمذهب تیمظاهر دجال
 مردم قرار گرفته است.

ضعفان در ن مسترسوا شده است. امروز هما یکلبه کردند،یم یآخوندها که خود را مدافع مستضعفان معرف یادیش ـ
 :کشندیم ادیفر هاابانیخ

 .کندیم ییآقا خدا کند،یم ییگدا ملت
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ات از مطالب یاند به بخشناچار شده میمردم شکست خورده است. حاال سران رژ یهاها و اعتراضانکار خواست استیس ـ
 مردم اعتراف کنند. 

مروز ااست.  دهیبست رسبنبه رانیدر جامعه ا نیمجاهد قیعم یهاشهیر بیذو تک یپوشپرده استیو سرانجام س ـ
و شعار آن  آرمان ریثو تأ هاامیق شبردیجنبش در پ نیا ینیآفرنقشبه یو خاتم یتا روحان یااز خامنه میسران رژ نیباالتر

 .کنندیاعتراف م
 زین هیفق تیال والمات شده بود. حا کنندگانامیق یهاامیفاسد شاه در برابر پ یکتاتورید ۵۷سال  یهاامیاوج ق در

 خود را از دست داده است.  یادیش یهاو سپر هاسالح نیترمهم
 هیفق تیالو مینه رژ و گرددیبر م امیقبل از شروع ق طیشرابه رانینه جامعه ا گر،یپس د نیکه از ا رمیبگ جهینت خواهمیم

و هم  ردیگیشدت م حاکم میو رژ رانیمردم ا انیم ییارویکه هم رو یمعن نی. به ااوردیبدست را به یقادر است تعادل قبل
 شد.  خواهد ترقیعم میرژ یدرون یهاجنگ جناح

ا ضد ب رانیا»رد نب« لتملت با ضد م»نبرد  نیاذعان کرد. او گفت: ا هاامیاستمرار قبه رشیاخ یهم در سخنران یاخامنه
 ادامه خواهد داشت. زیپس ن نیاست که از ا« اسالم با ضد اسالم»و نبرد  «رانیا

خواهد داشت.  ادامه هیقف تیالو میرژ یعنی یرانیو ا رانیا اریما با ضد تمام ع رانینبرد ملت ما و نبرد ا مییگویما م بله،
ا در مروز جوانان ام یو فداکار اریو مجروحان بس دانیبا شه یبرتیدر اشرف و ل یداری، پا۶۷عام در قتل یستادگیا

 .شودیم زرویپ یاست که بر استبداد مذهب رانیملت ا نیا سرانجامنبرد است. اما  نیامتداد هم ها،ابانیخ
 

 ،یگرام حضار
 ام،یق یشرویرگ پبز هینبرد سرما نیاست. در ا ویآلترنات کنندهنیینقش تع م،یکن دیآن تأک یرو دیکه با یگرید موضوع
 . کندیم یندگیرا نما رانیمردم ا خواهانهیاست که آمال آزاد کیدمکرات ویلترناتآ کیوجود 

 دارد.  تیدر انقالب مشروط رانیمردم ا خواهانهیدر مبارزات آزاد شهیر ن،یگزیجا نیا
 یطنتضدسل دکتر مصدق و انقالب یرهبرنفت به شدنینهضت مل یهاها و ارزشسنت نیترلیوارث اص ن،یگزیجا نیا

 یردایبه پا نیگزیجا نیاست. ا دهیرس رانیا یاسیائتالف س نیرپاتریمقاومت د یمل یاست و در تكامل خود به شورا
س آن اند و در رأدهآما یفداکار یاست که همواره برا یتکم یآزاد شتازانیاز مجاهدان و پ ینسل جانبهو همه یطوالن

و  یزادکسب آ یرابو  نرایمردم ا کیدمکرات یهادفاع از خواست یرا برا نیگزیجا نیرهبر مقاومت مسعود قرار دارد که ا
 .بردیبرده و م شیپبه یتوفان طیکرده و آن را در شرا یزیریپ یدمکراس

 
 محترم، حضار
 ست: ا رانیسراسر ا یدر شهرها نانیآفر امیمشترک ق ادیفردا، فر رانیا یما برا یهاو خواست برنامه
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 ن و مرد وز یرابربدولت،  نید ییجدا یبر مبنا یجمهور کی ،یو برابر یو دمکراس یبر اساس آزاد یجمهور کی ییبرپا
لغو  ،ییگرات، کثردر چارچوب وحدت کشور رانیگوناگون ا یهاتیمل یخودمختار ،یاسیس یمشارکت برابر زنان در رهبر

 .یتصادبرابر اق یهاهمگان از فرصت یحکم اعدام و برخوردار
 

 :میبگو دیبا نانیآفر امیق ژهیوبه زم،یهموطنان عزبه پس
 و نبرد،  یشما اثبات کرد که هزار کانون شورش رانهیدل زشیخ

 است.  امیق یجامعه برا یو آمادگ رانیجوشان ا طیبه شرا حیصح پاسخ
 .دیردرا اثبات ک یاستراتژ نیجالد، هم یسیبا رسوا کردن رئ م،یدر شعبده انتخابات رژ ترشیپ نیا از
 . دیدا نشان دار ریمس یدارندهیو آ یدرست گر،ید یهاتیدر فعال ایمان در زلزله استان کرمانشاه، هموطنانبه کمک در
در  هیفق تیحکومت وال ایکه آ ستین نیپرسش ا»ساالنه مقاومت گفتم:  ییآدر گردهم شیکه دو سال پچنانهم و

 د؟یهدف رس نیازودتر به توانیم ییهاراهاست که از چه نیش اپرس ر؟یخ ایهست  یسرنگون طیشرا
سرکوب  یهاتوان یعنیاست. هزار اشرف  یاستبداد مذهب هیعل یهزار کانون شورش یعنیهزار اشرف،  ییما، برپا پاسخ

 وید دنیکش ریزه بهدن کبارور کر دیام نیها را از اها و قلبپراکنده را گردآوردن و ذهن شمارانیکردن، ب ایشده را اح
 .«دیو با توانیممکن است و م

 
و  نینگرکوب سس کیفشار  ریکه ز دینشان داد ران،یدر سراسر ا رمیدختران و پسران دل ن،یآفرامیجوانان ق شما

 ور کرد.را شعله هاامیبار نه ده بار بلکه صدها بار، ق کینه  توانیم یضدبشر
طل را با میژاب رارع یرویشما، ن یریگرفت. شجاعت و دل یشیپ میبر سپاه پاسداران رژ هاامیق شما در گسترش سرعت

 برد.  انی، از ماندرا که آخوندها حاکم کرده یدیو ترد یکرد و عزم و اراده شما، ناباور
و  هاامیدامه قش و او آن گستر دیاافتهیرا  یو آزاد یروزیادامه نبرد شماست. شما رمز پ نیتضم ییتوانا نیهم حاال

 ستیقادر ن ییهگلول وشالق و شکنجه  چیشما باشد. ه امیمانع استمرار ق تواندینم یقدرت چیهاست. هها و تحصناعتصاب
 و باور شما مقابله کند.  دیام یرویبا ن
 یجمهور کیست و ا یو نابودسقوط محکوم به هیفق تیوال میرژ د،یو متحد هست افتهیکه سازمان یبرابر شما، وقت در

 است. یافتنیدست کیآزاد و دمکرات
 

و  ریاخ یهامایق رشدگانیدستگ یآزاد یرا برا یآخوند میکه رژ خواهندیها مما از ملل متحد و همه دولت مردم
 تحت فشار بگذارند.  شدگاندیدر مورد ناپد ییپاسخگو

 لینجه تشکشک ریزدر  انیدرباره بازداشت خودسرانه هزاران نفر و کشتار زندان قیتحق ونیسیکم کی دیمتحد با ملل
 بدهد.
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 الش کنند.ت ن،یآفر امیجوانان ق یآزاد یبا تمام قوا برا خواهمیو اشرف نشانها در سراسر جهان م انیرانیا از
 آزاد شوند. یاخامنه یهاگاهجهکه فرزندانمان از شکن یگرفت تا روز مینشست. ما آرام نخواه میما از پا نخواه بله

ها ها و شرکته دولتز هما رانیقطع کنند. مردم ا یآخوند میجهان روابطشان را با رژ یهاما انتظار دارند که دولت مردم
ز ملل کنند و ا توقفاست، م کنندگانامیکه معامالت خود با سپاه پاسداران را که در حال شکنجه و کشتار ق خواهندیم

 اسند.بشن تیرا به رسم هیفق تیوال میرژ یسرنگون یبرا رانیا دمکه مبارزه مر خواهندیمتحد و همه جهان م
ن س همه جهات. پجهان اس تیصلح و امن دیکه تهد اندستادهیا یمیاست که در خط مقدم نبرد با رژ یحق شجاعان نیا

 .میانخویفرا م رانیا امیق یاریرا به 
 همه شما متشکرم. از


