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 و در دسترس است یحتم یآخوند میرژ ی: سرنگونیرجو میمر

 ۱۳۹۶ ذرآ ۲۵

 « هادر محاصره بحران یآخوند میرژ»در کنفرانس  یسخنران
 ۱۳۹۶آذر  ۲۵ -سیپار
 

 محترم، حضار
 ،یگرام دوستان

 یبرا یعرب یکانادا، اروپا و کشورها کا،یکه از فرانسه، آمر یسپاسگزارم از دوستان اری. و بسفرستمیشما درود م همهبه
 .اندافتهیحضور  جانیدر ا یو دمکراس یآزاد یبرا رانیبا مقاومت ا یبستگهم
مردم و  مییکه بگو میا. گردآمدهمیبرسان ایگوش دنرا به رانیستوه آمده امردم به یکه بازهم صدا میاگرد آمده جانیا در

برپا  یو دمکراس یبرابر ،یبر اساس آزاد ییجامعه خواهندیاند و مآماده یاستبداد مذهب یسرنگون یبرا رانیمقاومت ا
 کنند. 
 بیسالروز تصو شیزنده و شکوفا شود. هفته پ رانیا ختةیدارآوشده و بهاند که حقوق بشر سرکوبخواستار آن رانیا مردم
رما، با شور و گ یاز هموطنان در سوز و سرما ول گرید یاریمناسبت شما و بس نیحقوق بشر بود و به هم یجهان هیاعالم

 . دیباش رانیشده مردم ا مالیحقوق بشر پا اکتا پژو دیبرپا کرد یتظاهرات بزرگ سیدر پار
استبداد  گردد،یبرم رانیاجا که به. تا آنمیحقوق بشر هست یجهان هیاعالم بیسال تصو نیاکنون در شروع هفتادم ما

شکل داده است. در نقطه  رانیمردم ا یحقوق انسان یو نف هیانیب نیمواد ا کیبه کی یخود را با نابود تیحاکم یمذهب
با  ریو در دو سال اخ انددهیو حقوق بشر دوام بخش یآزاد یبرا مبارزهجنبش خود را در  ران،یمقابل، مردم و مقاومت ا

بر سر  ییارویاند و سرانجام روقاتالن حاکم را در تنگنا گذاشته 67عام شدگان سال قتل یگسترش جنبش دادخواه
 خواهد داد. انیپا یآخوند میکار رژو حقوق بشر است که به یزادآ

 ایکه کارگران، معلمان  ستین ی. روزرودیآسمان مبه رانیاز چهار گوشه ا یخواهاعتراض و حق یادهایفر امروز
در  نایبا خشم و عص رانیجمع نشوند. جوانان ا یاعتراض در مقابل مراکز حکومت یبرا گر،یبازنشستگان و اقشار د

شده و دائمًا تحت فشارها و  ریدستگ یپوچ و واه لیدالهکه ب یاسیس انی. زندانکنندیآخوندها حمله مبه هاابانیخ
 . کنندیهستند، جانانه مقاومت م یضدانسان یآزارها
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 یتظاهرات و اجتماعات اعتراضبه ،یمال یهاگذاران مؤسسهسپرده ران،یشهر ا ۱۰۰از  شیدر ب ریسال اخ کی در

 شانیزندگ تیچهارم جمع کیحداقل  رانیاند. امروز در او عواملش غارت کرده میرا رژ شانیهااند. چون سپردهزدهدست
 قرار گرفته است.  هایغارتگر نیا ریتأث تحت

است.  یسطح جهان نیدر باالتر ران،یدر ا هامتیق شیستوه آورده است. افزاهمه را به ،یفشارها، فقر و گران نیکنار ا در
به  یکارینرخ ب رانیکه مثل ا شودیم دایپ ییندرت جاهابار است. در تمام جهان بهو بازنشستگان فاجعه کارانیوضع ب

 خط فقر سقوط کرده است. ریزصاحب شغل هستند، به که یدرصد کسان۷۰ یباشد. زندگ دهیدرصد رس۴۰
و  یو ناامن یخانمانیو ب یماه است در سرما و نادار کیکه  دیزده ما در استان کرمانشاه نگاه کنهموطنان زلزله تیوضعبه

  چرا؟ چه خبر است؟ یاند. راستترس رها شده
جنگ و ترور  یسپاه پاسداران و برا یانتهایمخارج ب یبرا ران،یسرکوب مردم ا یبرا هیفق تیوال میاست که رژ نیا مسأله

و اعتراض را  یتیاست که نارضا یزیچ نیکشانده است و ا یرا به نابود رانیا ستیز طیو مح شتیدر منطقه، اقتصاد و مع
 نیحاکم باالتر یخاکستر است. آخوندها ریو مثل آتش ز کندیم فشردههم  یو رو شتریروز بروز به رانیدر جامعه ا

 .دانندیمردم م افتهیبا مقاومت سازمان بیدر ترک هاامیرا فوران ق میرژ تیموجود هیعل دیتهد
داده اند. اما  دیهزار شه۱۲۰آن  ی. و تا کنون براخواهندیم یاساس رییتغ کی رانیاست که مردم و مقاومت ا نیا قتیحق

 است.  هیفق تیحافظ نظام وال یروین یعنیاست، سپاه پاسداران،  یآنچه مانع خواست و اراده عموم
 ست؟یچ رانیدر داخل ا یمنیاهر یروین نیا کار

 هیرا عل یسرکوب و اختناق و تبهکار ه،یفق تیوال میرژ یعنی یخیضدتار تیموجود کیحفظ  یاست که برا نیا کارش
 هیعل ینیچسهیاست که با سازمان اطالعاتش دائمًا در حال کنترل جامعه و دس نی. کارش اردیگیکار مبه رانیمردم ا

 مردم است.
مراکز  ای هاابانیدر سراسر جامعه برقرار کرده و در خ یجاسوس یهاشبکه یضدمردم جیبس یرویبا ناست که  نیا کارش
 .بنددیآزادانه مردم م تیفعال یرا برا ییهر روزنه یدیو تول یو ادار یآموزش
و  کندیم یریاست، از گردش آزاد اطالعات جلوگ یبریو سا یمجاز یکننده فضاکنترل یاصل یرویپاسداران ن سپاه

و  رانیآن در ا عیحال واردکننده مواد مخدر و توز نیدر ع کند،یو شکنجه م ریخاطر دستگ نیجوانان را به ا یاریبس
 اروپاست.آن به تیترانز

  شود؟یسال است كه مهار نم یهاسال رانیا یاقتصاد یاست که چرا فروپاش نیا یاریبس سوال
 یجابه رانیچنگ انداخته و درآمد و ثروت ا رانیسپاه پاسداران بربخش عمده اقتصاد ا ،یادستور خامنهبه رایز

 . شودیم ختهیر سمیسرکوب و ترور لیچاه وسپاه پاسداران به نیدر کشور، توسط هم یگذارهیسرما
 غارت برده است؟به یو اعتبار یرا در مؤسسات مال یرانیا هاونیلیم یهاجز سپاه پاسداران سپرده یچه طرف یراست
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است. از جنگ هشت ساله با عراق در  رانینشسته مردم ا نیدر کم یهاامیارگان، مقابله با ق نیا ژةیهمه، نقش و نیا با

از و افغانستان همه و همه برخاسته  منیدر لبنان، عراق و  میرژ نیا رانگریو دخالت و هیتا جنگ با ملت سور ۶۰دهه 
 است.  رانیل ادر داخ یبحران سرنگون

گروه آدمکش در  نیدوج کیقدس و  یرویسپاه پاسداران و نهمه منفور نبود، به نیا رانیدر داخل ا هیفق تیوال اگر
 . کردیمنطقه گرفتار نم یهادر جنگ ییندهیصورت فرساخود را به نبود، ثباتیب هیفق تینداشت. و اگر وال ازیمنطقه ن

در تهران و همدان و اصفهان  دیو عراق نجنگند، با هیاند که اگر در سورو سران سپاه بارها گفته و تکرار کرده یاخامنه
از رو  روشن است، اریهستند؟ بس رانیا یبستن در شهرهاکه مجبور به خط ترسندیها از چه مآن یخط ببندند. راست

 .ترسندیم رانیاند، شب و روز از مردم اکه حاکم کرده ید و اختناقو ببن ری. آنها با همه بگرانیرو شدن با مردم ارودر
دست بردارد و به داخل  رانیبه خارج از ا سمیاز صدور ارتجاع و ترور میرژ یاگر روز»که مسعود گفته است:  چنان
 .«زدیریاز درون فرو م یآخوند میو رژ دهدی.. روح خود را از دست م هیفقتیمحدود شود، وال رانیا یمرزها

 ریخط اریکشور بس طیامروز شرا نوشت: یاخامنهسرگشاده بهدر نامه نژاد،یاحمد م،یرژ یجمهور قبل سیرئ شیهفته پ دو
که فروش نفت  نیا رغمیاند... علسردرگم نیشده و مسئول کیارشد ... به صفر نزد رانیبه مد یاست. ... اعتماد عموم

ها هر لحظه ممکن گفته او بحرانبه«. گرد داشته استآشکار عقب رشور به طومردم و ک یعموم تیداشته وضع شیافزا
 مواجه سازد. ینیبشیپ رقابلیغ طیاست کشور را با شرا

است. اما چه  میحاکم، ترس همه رژ تیاقل ینیبشیپ رقابلیو غ یاضطرار تیاز وضع میجمهور سابق رژ سیرئ ترس
 ست؟یشان از چکرده و ترس یها اضطرارآن یاوضاع را برا یعامل

 شکوفا شده است.  افتهیاراده در مقاومت سازمان نیاست و ا رییتغ یبرا رانیها از اراده مردم اآن ترس
آن وجود دارد.  یبرا کیدمکرات ویآلترنات کیاست که  میرژ یروزکابوس شبانه لیدل نیابه ر،ییتغ یبرا رانیملت ا خواست

 داریمقاومت پا کی. کندیم یداریپا یکه در برابر استبداد مذهب یو با سابقه طوالن یاجتماع اهگیمقاومت مشروع با پا کی
دهنده و که سمت یمقاومت کند،یم یندگیو دولت را نما نید ییاساس جدا رب یجمهور کی یبرا رانیکه خواست ملت ا

که  یزن و مرد و احترام به حقوق بشر است. مقاومت یبر اساس برابر ییجامعه ییبرپا یبه سو یجنبش آزاد کنندهانیب
 است. یتماعو اج یاقتصاد ریچشمگ شرفتیپ کیبه  یابیو دست ضیفقر و تبع یکنشهیر یاش در راستامبارزه

است. هشت  میرژ نیا وقفهیو ب یشگیکار هم ن،یمجاهد هیو کارزار دروغ و افترا عل یاست که جنگ روان لیدل نیهمبه
فرستادن اتوبوس  یو حت هایاشرف هینشانده آخوندها در عراق علدولت دست یهااالجلروزها ضرب نیدر هم شیسال پ

 ای زدندیموشک م یبرتیلبه ایتناوب از آن آخوندها به پسدر کار بود.  نیبردن مجاهد یبه داخل شهر اشرف، برا
و  هاسهی. حاال همان دسفرستادندیم یبرتیل یحصارها کناربه یمحاصره و جنگ روان یوزارت اطالعات را برا یهاپیاک
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شان از اطالعات زارتقدس و و یرویادامه دارد. چرا که آخوندها و ن یآلبان مستقر در نیمجاهد هیباز هم عل هایپراکندروغ
 واهمه دارند و تحت فشارند.  اندازهیدر دوره پس از انتقال از عراق ب ژهیوبه ن،یمجاهد شرفتیو انسجام و پ ییشکوفا

 
 
مقاومت در ژنو و  ارانیو  یبرتیروزه مجاهدان ل ۱۰۸ یآذر، اعتصاب غذا ۲۶در روز  ش،یکه چهار سال پ میبرینم ادی از
سخت را با  یاز شما آن روزها یاری. بسافتی انیپا تیو استكهلم و رم با موفق نگتنیو اتاوا و لندن و ملبورن و واش نیبرل

 . دیکرد یطاقت فرسا ط یداریو پا یسرفراز
ختم  تیاز آمران همان جنا یکی هیعل ایشروع شده بود و با حکم دادگاه اسپان هایعام اشرفقتلکه در اعتراض به یاعتصاب

 مقاومت را نشان داد.  نیا یو عزم استوار اعضا یداریشد. و باز هم پا
مقاومت و  کی نندیبیآخوندها خطرناک است که م یبرا لیدل نیا به ران،یروزانه در ا یهاو اعتراض یتینارضا بله،

 لیدل نیاها بهشکل بدهد. آن رانیا یسود آزادرا به ندهیآ تواندیآماده و محکم و مصمم درکار است که م ویآلترنات
مقاومت و  نیچنبهو  دیروشن و پر ام یا ندهیچشم دارند آ ییندهیآ نینچبه رانیمردم ا نندیبیکه م ترسندیشدت مبه

 اند.پشتگرم یویآلترنات
 

 ،یگرام دوستان
البته گام  هایریموضعگ نیا کند؛یخطرات سپاه پاسداران اذعان مبه ،یطوالن ریامروز، هر چند با تأخ یالمللنیب جامعه

غرب  یهادولت یخاطر مماشات طوالنعالوه به. بهستین یکافمخرب،  یروین نیا ندهیلطمات فزااست اما نسبت به یمثبت
 اند. پرداخته ینیگسن یمنطقه بها یهاملت م،یرژ نیبا ا
با سرکوب و کشتار  یآخوند میسپاه پاسداران راه باز کرد. رژ یهاگسترش شرارت یمماشات بود که برا استیس نیهم

با  ییو همسو یهمکاررا به یغرب یهابا داعش، دولت بهانه مقابلهباعث رشد داعش شد. سپس به هیمردم عراق و سور
 سپاه پاسداران استفاده کرد.  سمیو ترور تیگسترش جنا یفرجه برا نیو از ا ختیخود برانگ

 یدیو تهد کندیرا نقض م تیامن یشورا یهاقطعنامه رانیا میدر سازمان ملل گفت رژ کایآمر ندهینما رًایکه اخ چنانهم
 همه جهان است. تیصلح و امن یبرا

بود،  یگذشته را جبران کنند. همان چنان که مقابله با داعش ضرور یهااشتباه سال میصدمات عظ دیغرب با یهادولت
 ینظامشبه یهاو سپاه پاسداران و گروه هیفق تینظام وال یعنیتر از داعش، صدبار خطرناک یتیحاال مقابله با بربر

  است. تریمراتب ضرورمزدورش، به
پناه  میهاست که رژشکاف نیاست و در هم آکنده از تناقض ه،یفق تیوال میغرب نسبت به رژ یهادولت استیس
 . ردیگیم
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 ،یاستبداد مذهب اروپا نسبت به هیاتحاد استیطور خاص، در مورد سدر پارلمان اروپا به یمن در کنفرانس شیروز پ ده
خطرات آن را مهار  تواندیم م،یرز نیدادن به ا ازیتوهم است که با امت نیاروپا در ا هیاتحاد کهیکردم که تا زمان دیتأک

 . کندیم هیاست که تمساح را تغذ یمعن نیکند، در عمل به ا
نقض فاحش  یتجارت با مالها رها کرده و چشم خود را بر رو یخاطر ارتقاخود را به یهااروپا ارزش هیاتحاد متاسفانه

 بسته است.  رانیحقوق بشر در ا
 

پاسخ  رانیمنطقه و سرکوب مردم ا یسازثباتیب یبرا میرژ ازینرا که به یاستیاست که س نیاروپا ا هیاتحادما به حرف
 . دیکنار بگذار دهد،یم

خطرناک خود  استیسود ساروپا به یو تجار کیپلماتید یاز همراه ن،یاز ا شیب میرژ نیا دیاست که نگذار نیما ا حرف
 .دیریبگ شیدر پ تیو قاطع دیکن هیسوکی م،یرژ نیخود را در قبال ا استیآن، س یجاكند. به یبرداربهره

 
 ز،یعز دوستان

خاطر در حال حاضر به میاست. رژ یاسیصرف س یریفراتر از موضعگ رودیانتظار م یالمللنیامروز از جامعه ب آنچه
 اند. شکننده گریاز هر زمان د شی. آخوندها بپردازدینم ییو منطقه، بها رانیاش در امخرب استیس
 که:  خوانمیغرب را فرا م یهاهمه دولت رانیاساس از جانب مردم و مقاومت ا نیا بر
نظام  به میرژ تیتبهکار و تمام یروین نیا ی. و از دسترسدیاعالم کن یستیترور یروین کیعنوان سپاه پاسداران را به ـ

 دیکن یریجلوگ یجهان یبانک
و سالح توسط  رویمنطقه اخراج و از انتقال ن یکشورها گریو عراق و د هیرا از سور اشانینظامسپاه پاسداران و شبه ـ

 .دیکن یریكشورها جلوگ نیها به اآن
 . دیاخراج کن کایاروپا و آمر یقدس و وزارت اطالعات را از کشورها یستیترور یرویمزدوران ن ـ
 .دیمشروط ساز رانیتوقف شکنجه و اعدام در ابه یخود را با استبداد مذهب یو تجار کیپلماتیروابط د ـ
متحد ملل تیامن یاز شورا ۱۳۶۷در سال یاسیس یهزار زندان۳۰قتل عام  ژهیبه و ه،یفق تیوال میرژ اتیدر مورد جنا ـ

را فراهم  میرژ نیمحاکمه سران ا باتیترت یالمللنیب ییضوع به دادگاه جناارجاع مو ای ژهیدادگاه و كی لیبا تشك دیبخواه
 کند.

توسط  رانیا یمل بخشیو ارتش ازاد نیسازمان مجاهد یو قرارگاهها حاتیو تسل زاتیاموال، تجه یاز پرداخت مابه ازا ـ
 كیدمكرات نیگزیبعنوان جا رانیمقاومت ا یمل یشناختن شورا تی. و باالخره به رسمدیکن تیدولت عراق حما

گذشته  انیو اروپا در سال كایاست فاجعه بار مماشات آمریدادن و جبران س انیالزمة پا ،یستیو ترور یمذهب یكتاتورید
 است.
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 ز،یعز هنانیمهم
 منطقه و جهان است. ران،یتنها راه حل همه مشكالت و معضالت ا نیو در دسترس است. و ا یحتم میرژ نیا یسرنگون

هدف مهم  نیا رانیدر سراسر ا یهزار کانون شورش یعنیو هزار اشرف  ریخصوص جوانان دلآنها به شتازانیو پ رانیا مردم
 است. یو برابر یدمکراس ،یحرف آخر آزاد زنندیو حرف آخر را م كنندیرا محقق م

 ،یبر آزاد سالم
 رانیبر مردم ا سالم
 بر همه شما. درود


