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 درافطار ماه مبارک رمضان یرجو میسخنان مر

 ۱۳۹۸ ردیبهشتا

 
 

 است یکشاز هرگونه جبر و ستم و بهره یگوهر اسالم، آزاد
 
 

کنار شما و درجمع  افطار ماه مبارک رمضان در نیسال در ا ۱۷که بعد از  کنمیخوشحالم و خدا را شکر م چقدر
 من بود که امروز محقق شد. یهاسال نیا یآرزو نیشما هستم. ا

 و برادران! خواهران
 !زمیعز هموطنان

 انسان  ییرها یپاخاستگان براو ماه به شگانیرمضان را که ماه تقواپ ماه
 . میگویم کیاست به همه شما تبر یاجتماع انسان و

که از شر  کنمیزو مدعا و آر و مسلمانان جهان انهیکشورمان، تمام مردم خاورم گانیهمسا یمناسبت برا نیا به
 .بندای ییرها ردیگیسرچشمه م هیفق تیوال میو از جنگ و ترور که از رژ یو ارتجاع مذهب یگریافراط

 
خاطر هب اریو محنت بس چند هفته گرفتار رنج نیاند که در اشروع کرده یما ماه رمضان را درحال مردم

 اند.شده رانگریو یهاالبیس
ا در وندهآخ تیخاطر حاکمکه به یوطن یاشغال شده و برا هنیم یبرا لزده،یهموطنان ستمزده و س یبرا

 . کنمیدعا م سوزدیم یرانیاختناق و فقر و و
تش بزرگ و ار یشورش یهاو کانون ریبزرگ و با همت مردم و جوانان دل یکه در پرتو لطف خدا میکنیم دعا
  یآزادبه رانیمردم ا ،یآزاد

 . ابندیدست  یو اجتماع یاقتصاد داریپا شرفتیپو به یعدالت و برابر به
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 رمضان است. ماه
 ِنى َواْلُفْرَقا اْلُهَدمَِّن اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوَبیَِّناٍت ِهیَرَمَضاَن الَِّذَي ُأنِزَل ِف َشْهُر

 انیم است؛ فرق یگذارو فرق تیو شاخص هدا دینمایمردم راه مماه فرستاده شدن قرآن است که به رمضان
 با اجبار. یآزاد انیاسالم با انحراف و ارتجاع و م

. کندیثبات مغرائز ا نیتریعیمهار طب یخود را برا ییاست و در آن انسان توانا بخشییرها یماه تقوا رمضان
 نی. ادهدیشان من اشیانسان یغلبه بر عوامل هرزبرنده قوا یقدرت خود را برا یاست که در آن آدم یماه

 ت.اجبارا نیند اوب دیاز ق یانسان یقوارها شدن  یغلبه بر اجبارات سرکش. و برا یاست برا یکاریکوشش و پ
رها، فشا دنیجان خرزمانه همانا دست شستن از جان و خانه و خانمان و به یتقوا نیترکه بزرگ یراست

 یعنیم اسال و رانیدشمن ا نیتربرداشتن دشمن انیاز م یحکومت دجال، برا کی یهایپراکندروغ ها،تیمحروم
 است.  هیفق تیوال میرژ

گرد و بو عق یانریو که عامل یمی. پس مبارزه با رژستین رانگریو و بارانیز زننده،بیتقوا مهار عوامل آس مگر
 تقواست. نیاست، ع رانیاختناق و فقر در ا

شود،  کیهم نزدبه شانیهادل یمشترک و راه و رسم نییل آمردم است تا در خال انیم یماه همبستگ رمضان
 د. اشته باشند ییجا گریتوسط آخوندها د یو بدخواه نهیک جیو ترو یاندازرا دوست بدارند تا تفرقه گریکدی

 تیاکمحان در و زلزله زدگ لزدگانیسرنوشت س ران،یسرنوشت گرسنگان و فق یادآوری یاست برا یماه رمضان
، فروشند یرا م شانیهاهیکه از فرط فقر کل ییهاشان از دست رفته است، آنها که خانه و سرپناهآن یآخوند

 یبرا حاکم که تگرانو غار نفروشانید بر یشان ندارند. واکردن کودکان ریس یبرا یکه پول یکارانیکارگران و ب
 اند.کرده لیتبد ینادار و رمضان حسرت و یخال یهاماه را به رمضان سفره نیمردم ما ا شتریب

 دیاشباران پس از خودش سفارش کرد که دشمن ستمک یهانسل)ع( است که بهیعل ان،یمتق یماه موال رمضان
 ستمکشان.  اریو 
 سکوت دهیستمد ستمگر و گرسنه ماندن یریگرفته است که بر س مانیپ شتازانیگفت که خدا از آگاهان و پ و

 نکنند.
 

 یاریدر  همتایب یمحمد)ص( که نقشآورنده به  مانیا نیاست. اول یکبر جهیماه وفات خد نیچنهم رمضان
ست. مه عصرهاه یراب شتازیجاودان زنان رها و پ یالگو یکبر جهیکرد. خد فایاسالم ا نیو د امبریپرساندن به 

ز کم ا اریبس ،یدمحم نییآو  نید یقیرفتن روح حق ادیزنگار گرفتن اسالم و از  یپاهر چند که بعدها پا به
 صحبت شده است. جهیحضرت خد یقیحق گاهیجا
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دست به یراانسان ب کنندهنییکه در آن از توان تع یماه داردالن؛یماه ب است؛یقدر و اح یهاماه شب رمضان

 .شودیم لیخود تجل خیگرفتن سرنوشت خود و نوشتن تار
 لمایپا یبع مذهکه توسط طبقات ستمگر حاکم و ارتجا آوردیرو م ییهاارزش یبازشناساست که انسان به یماه

 محاق رفته است. به ایشده 
 .زدیخیپا مبه شرویپ یهاتیخلق فضل یاست که انسان برا یماه و
 . ییرها و یدبه آزا ریدر زنج تیبشر یحتم یابینشانه دستبه میرسیفطر م دیماه رمضان به ع انیدر پا و

 برساند. یرا به فطر آزاد رانیها و مبارزه ملت اکه رحمت و لطف خدا رنج باشد
 
 شانتیحاکم یهاالها مثل تمام سآن گرددیآخوندها برم تیتحت حاکم رانیا یعنی یکنون رانیاجا که به آن تا
ستبداد و وشاندن اپ یارا بر نیبهانه دبه لیو باز هم اجبار و تحم کنندیماه را با شالق و سرکوب برگزار م نیا

 .برندیکار مخود به یو چپاولگر یکشحق
ستم و  ،یاامنهخو  ینیدر نقطه مقابل او خم(. ۱کرده است ) فیتعر یعموم یرهبر وهیش کی)ع( عدالت را یعل

 کرده و ا مصادرهر انریاز اقتصاد ا یعیبخش وس تکارانیاند. سپاه جناخود کرده یرهبر وهیاستبداد و غارت را ش
 شده است.  ایزبانزد دن یاخامنه میعظ ییدارا

. گذارندیم نیلاست که هر شب گرسنه سر بر با یخانوار هاونیلیانباشت خون و رنج کودکان محروم و م نیا
قتل به ت راقسط و عدال یخاستگان براقول قرآن قاتالن فرستادگان خدا هستند و بپاها که بهبر آن یوا
 (. ۲) رسانندیم

 هند. دجات نرا  دهیحکومت پوس نیا توانندینم زیغارت شده و نه مزدوران فاسد و خونر یهانه ثروت اما
 یبقا یهات فرصتحت نام اسالم را از دست داده، حاال یبکاریاست امکان فر یزمان ریآخوندها که د تیحاکم

که  ام اسالمحت نتو ارتجاع،  زمیصدور ترور استی. عصر سدهدیخود در داخل و خارج کشور را با شتاب از کف م
رست ر فهد میستون فقرات رژ ارانشدن است. سپاه پاسد یبود، در حال سپر میرژ یادیبن یهاسرپوش ضعف

 یسادگ به گرید ندهاآخو ،یکامل نفت میتحر ژهیها و بو میتحر دیقرار گرفته است. با تشد یستیترور یهاسازمان
 صرف جنگ و کشتار در منطقه کنند. ایرا صرف سرکوب  رانیمردم ا یها هیسرما توانندینم

. کنندیکومت محسالم هستند که بنام ا رانیا خیدزدان تار نیترقاتالن مردم و بزرگ نیترها بزرگکه آن یبراست
 ند. خدا و خلق خدا هست نیدشمنان خدا و د نیبدتر یعنیها َأَلدُّ اْلِخَصام قول قران آنبه
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 گرید هیاکه پ یبه سالح اتم یابیدست  یهنی. پروژه ضد مدینگاه کن یا در موضوع اتمروزه نیتحوالت ا به
که  شده لیبدت میرژ نیا یبرا یدر هم شکسته شد و به مرداب نیبقا بود، به همت مجاهد یبرا میرژ یاستراتژ

و  وژیفیهزار سانتر ۵۰خواب  ۱۳۸۲سال  یقباًل گفته بود که برا ادیش ی. روحانرودیدر آن فرو م شتریهر روز ب
ه مثابه ببرجام  دهه بعد مجبور شد با جازدن کی. اما دیدیرا م یقدرت اتم کیبه  ینید سمیشدن فاش لیتبد

 نظام سرپوش بگذارد. یهایفتح الفتوح بر ناکام
را کمتر و  میرژ هیعل کایرآم اروپا با یتضادها ریدامن بزند، اما حاال ناگز کایآمر یدرون یبه تضادها خواستیم او

 کمترکرده است. 
 نینگس یهابا پرداخت ب ،یمسعود رجو یبارهبر ران،یو مقاومت ا نیامان مجاهد یسال مبارزه ب ۴۰ یآر

. در اخته استر انداز کا یگریبعد از د یکیرا  میرژ نیا یخیو تار یو نظام یاسیو س یقدرتمند مذهب یهاحربه
 ادامه بقاء خود را از دست داده است. تیآخوندها ظرف میکالم رژ کی

خواهد آورد ندوام  یدآزا و ارتش بزرگ یشورش یهاو در برابر کانون رانیمردم ا امیدر برابر ق دیپل میرژ نیا ،یآر
 .شودیو سرنگون م

 
 و برادران! خواهران

اصبان غاتالن و قبر  انسان و ییهستند که بر موانع رها یمجاهدان ،یقیداران حقو روزه شگانیتقواپ ِقیمصاد از
 اند.افراشتهاع برارتج یرا رو در رو بخشییاسالم رها کیاند و پرچم شورش کرده رانیمردم ا تیو حاکم یآزاد

است  چهل سال را نشایو اسالم مورد ادعا زنندیحاکم هم دم از اسالم م یاسالم معتقدند. آخوندهابه نیمجاهد
 اند.کرده ریملت اس کیشکنجه و آزار  لهیوس
 

  شود؟یم یاست که توسط آخوندها معرف نیاسالم هم ایآ یراست
چنانکه ل، همستم و سرکوب و ارتجاع محض تحت نام اسالم است. در نقطه مقاب نی. استیاسالم ن نیا ریخ

 ت.اس ییو رها یآزاد راه و رسم نیاز روز اول اعالم کرد، اسالم مورد اعتقاد مجاهد یمسعود رجو
 دارد. نجود و یدو اسالم اشتراک ماهو نیا انیم ییوجود ندارد. ذره یتیدو اسالم سنخ نیا انیم ییذره

و  دیو توح و ارتجاع یتقابل اسالم واقع نیهم ۵۸جهان در سال  نییتب یهاهمان اول مسعود در کالس از
 را برجسته و بارز کرد.  دیضدتوح
 یا کودتابها را کالس نیو وحشت ا نهیبا ک ینینسل جوان مواجه شد و خم رینظیکه با استقبال ب ییهاکالس
 کشاند. یلیها به تعطدر دانشگاه یفرهنگ
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 هم است.  یرو در رو ییدو اسالم بر سر هر مسأله نیو درک و عمل معتقدان ا فهم
 است. مرد زن و یانسان و برابر گاهیجا و یدو اعتقاد، مقوله آزاد نینقاط افتراق ا نیتریاساس اما

 اریه دو معو نگادمخالف هم است.  یو اعتقاد یدو دستگاه نظر یاست که مبنا کنندهنییمسأله آن قدر تع نیا
 رو در رو. یریو دو جهت گ یارزش گذار

 نسان.خود ابه ییانقالب و رها دگاهید دهدیها اصالت مانسان انیم یجنس یمرزبند به یارتجاع دگاهید
و  داندیم تیماست پراه یو اجتماع یطبقات تیآنچه را که حاصل موقع ای یو خداداد یکیزیف یهامشخصه یکی
 را. یو آرمان یو اجتماع یاسیس یهایریگفرد و جهت یهاانتخاب یگرید

 .خواندیرا ماقت فبه صراحت و صد یدیاما دستگاه توح دهد؛یو پنهان کردن سوق م یاکاریربه یارتجاع دستگاه
 ییاعتال و رها یبرا اشتیو ظرف یانسان راتییبر تغ یگریافراد متمرکز است، د یها و خطاهابر ضعف یکی آن

 .یانسان و مناسبات انسان
 .داندیثرگذار ماو  کنندهنییانسان را تع ،ییبر رها یمبتن دگاهید ند،یبیم ریپذانسان را فعل یارتجاع دگاهید
 . ندیبیم با جمع دونیپ و یگانگیارزش را  نیباالتر یدیتوح دگاهیو د داند،یم یارزش را تنزه فرد نیباالتر ،یکی

 ییرها و یآزاد به یدتفکر ارتجاع آخون یها رو در روسوره یاریخود و در بس یاساس یقرآن در روح و محتوا بله
 . خواندیانسان فرا م

  شماردیدود ما مرر نیو اجبار و اکراه در د کندیم یها معرفانسان یابیو مالک ارز اریمع نیتررا مهم تقوا
رهان و ارائه ب و دنینش نیآزادانه است؛ د انیب نی. دیآزاد یعنی نی. دنیالدیالاکراه ف: دیگویقران م چنانکههم

 (. ۳مشورت کردن است )
 قًایدق»فت: او گ(. ۴) داد حیتوض یضاد را در بحث جامعمسعود موضوع دو اسالم سراپا مت نیاز ا شیپ هاسال
غفرت ممت و رح امشیپ یکی ،ینیو خم نیمجاهد نی. بشودیم میانقالب و ارتجاع ترس نیب یمرزبند جانیهم

 .ییرها امیاست و پ
 . یدلنیو سنگ یو سنگدل یو پلشت یدیپل امیپ یگرید و
 نیترکه باال . عجبانیمجاهد طرفکیپناهانه و اسالم تیبا دجال ران،یا خیتار یارتجاع یروین نیتربیمه طرفکی

 فوق متناقض.  ینحوهم بهاست، آن یجار هانیا نیاز خون هم ب ییایتضاد و در
 . اریو اخت یاساس آزادبر یگریجهل و اجبار و دبر یمبتن یکی

 یهالقهح نیتراز مهم یکیهم هست.  رانیا خیمردم و تار یحال جنگ سرنوشت برا نیکه درع دونیا نیب جنگ
 .«ردیگیباال م وستهیمعاصر است که پ تیقدر انسان
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 یردرزه و نبمبا نیاند و اپا خاستهمردم به تیو حاکم یآزاد یبرا نیاست که مجاهد دگاهید نیبراساس ا بله
 .کندیم نیفردا را تضم رانیا یو آزاد هیفق تیوال میبر رژ یروزیاست که پ

 
 .میکنیا رد مر ینیو اجبار د یاجبار نیکه ما د میکن دیماه رمضان الزم است باز هم تکرار و تأک مناسبتبه

 است.  یمحمد بخشییرها نییضد اسالم و ضد آ یآخوند عتیو احکام شر یمذهب استبداد
 .میدار دیآزاد فردا تأک رانیو دولت در ا نید ییبر جدا ما
 .یکشاز هرگونه جبر و ستم و بهره یاست؛ آزاد ینظر ما گوهر اسالم، آزاد از
دافع اسالم م ردم وم تیاسالم مدافع حاکم م؛یکنیدفاع م کیاسالم بردبار و دموکرات یعنی ،یقیاز اسالم حق ما

 زن و مرد. یبرابر
 . میکنیو مذاهب دفاع م انیهمه اد روانیو از حقوق پ میشماریرا مردود م ینید ضیتبع ما

 هیفق تیوال ارمغان شوم ،یو سن عهیش انیم یافکنو تفرقه یهمه مذاهب است. جنگ مذهب یما برادر اسالم
 است.  یو ضد انسان یاستمرار خالفت ضد اسالم یبرا
دانه تخاب آزاان نیداست. و اسالم ما  ییرحمت و رها امبریما محمد پ امبریاست. پ یآزاد یما خدا یخدا ،یآر

 است.
 
 .میطلبیم یاری ریمس نیمان در اتعهدات یفایا یابزرگ بر یخدا از

اه رکه  یدانو مجاه کنندگانامیق یخدا یو ا دگانیملجاء ستمد یا ان،یصدایشدگان و بپناه سرکوب یا ا،یخدا
 اند.گرفته شیتو را در پ

 م؛یآوریتو م یهمه امشب رو به سو -
 کن! کیزده ما را نزدو محنت ریمردم اس یروز آزاد ایخدا-
 یادارفقر و ن تم وسکه شالق  یمردم یاند و صداخود را از دست داده یکه خانه و زندگ یلزدگانیناله س یصدا -

 را پر کرده است.  رانیتمام ا دیآیفرود م کرشانیبر پ
 ه.ات بدها رفته است، مردم محروم و غارت شده ما را نجبه آسمان ادشانیها که فرآن ادرسیفر یا-

 مردم برخوردار ساز! تیو حاکم یو برابر یهموطنان ما را از نعمت آزاد !ایخدا
 یاری هیفق تیوال برانداختن یرا برا اشستانیو ارتش آزاد رانیملت ا ،یو انقالب و آزاد یدگرگون یخدا یا-

 کن.
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ت خود تیماه حاند در پنادر حال تالش و مبارزه رانیرا که در سراسر ا یمردم یو شوراها یشورش یهاکانون
 .ریبگ
 اند.کشانده یرا به تباه رانیحاکم، حرث و نسل ا فروشاننی! دایبارخدا-

و  یافروزنگجرکوب و در س ایبرده و  غمایبه  ایرا  رانیا ییهمدست او ثروت و دارا یهاطانیالشتیو آ یاخامنه
 .دهندیبه باد فنا م سمیترور
 اند.نشانده اهیرا به خاک س یاریو بس و فقر کشانده یملت ما را به گرسنگ هاآن

 برهان. یوحش میرژ نیا دادیرا از سرکوب و غارت و ب رانیا ملت
 ترشیر چه بهاومت تحت شکنجه و آزارند، قدرت و مق هیفق یول یهااهچالیکه در س یاسیس انیبه زندان ایخدا-

 عطا کن.
 !ایبارخدا-

و  یشانیپر اند، ازقرار گرفته میرژ نیا یاندازو تفرقه تیو جنگ و جنا مسیمنطقه را که هدف ترور یهاملت
 برهان. یوحشت و آوارگ

  ا دارند.رآن  یکنشهیکرده عزم ر امیق رانیا خیتار یارتجاع یروین نیتربیدر برابر مه نی! مجاهدایخدا-
 ن. توارتر کهرچه اس شانیهامانیسوگندها و پبه یبندیو در پا شانیها را در مواضع و اصول آرمان! آنایخدا
 نما. یاری یو استثمار یارتجاع یهاشهیبا اند شانمیرا در نبرد عظ نیمجاهد ایخدا
 اندزمانه شده یشاخص تقوا شانیسال است در انقالب درون یکه س هاآن
 وند.هم سربلند ش شیآزما نیاند، کمک کن که در اکرده امیبا نفس ق میعظ یراکه به جهاد هاآن

ت و نصر ست،یخوندآ میرژ یو ضرورت سرنگون ینبرد که الزام جنگشان با استبداد مذهب نیها را در اآن ایخدا
 کن. یاری
 

 .فزایب شانالتیها و بر استحکام سازمان و تشکنآ مانیبر ا ایخدا
ه بو  یکرد تیداه یدرست ریاوضاع، مقاومت ما را در مس نیتررهیو ت نیترکه در سخت م،یکنیترا شکر م ایخدا

 . یما راه نمود
 یداشت یرا ارزان یداریو پا یمقاومت نعمت فداکار نیا یکه به اعضا شکر

 .یداد یافتگیشکر که به ما نعمت راه  و
 ما!  یراهنما یپناه ما و ا یما، ا دیام یا

 هدار. مقاومت را در امان محکم خودت نگ نیرهبر ا مسعود،
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 کن. یاریگشوده است، نصرت و  یقینسل را به اسالم حق نیرا که چشم و دل ا او
 

ْر َعنَّا َسیَِّئاِتَنا َو َتَوفََّنا َمَع األْبَراِر اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َو َكفِّا َربََّنا َف َفآَمنَُّكْمَأْن آِمُنوْا ِبَربِّ َماِنیِلإِل یِإنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًیا ُیَناِد رَّبََّنا
 {۱۹۳}آل عمران/

  .میآورد مانیاو  میو اجابت کرد میدیشن خواند،یم مانیکه خلق را به ا ییندا دهنده یما صدا پروردگارا
 کردار ما را بپوشان و محو ساز  یاز گناهان ما درگذر و زشت اپروردگار

 و صالحان محشور گردان. کانیما را با ن و
  َنیَقْوِم اْلَكاِفِرْرَنا َعَلى اْلا َو انُصاَمَنَأْمِرَنا َو َثبِّْت َأْقَد یاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َو ِإْسَراَفَنا ِف ربََّنا
ق حما را بر گروه  ار دار ورا استو مانیهادر کارها در گذر و قدم مانیروادهیاز ز امرز،یپروردگارا گناهان ما را ب بار

 گردان. روزیپوشان پ
 

 مایوسلموا تسل هیآمنوا صلوا عل نیهالذیا ای یالنبیعل صلونیو مالئکته  اهللان
 

---------------- 
 
 َواْلَعْدُل َساِئٌس َعامٌّ -۱
َن النَّاِس َفَبشِّْرُهم ِذیَن َیْأُمُروَن ِباْلِقْسِط ِمْقُتُلوَن الِّقٍّ َوَیَحْیِر ـ ِإنَّ الَِّذیَن َیْكُفُروَن ِبآَیاِت الّلِه َوَیْقُتُلوَن النَِّبیِّیَن ِبَغ ۲

 {21ِبَعَذاٍب َأِلیٍم }آل عمران/
ُتوْا ُقْل َها» ، (۱۸ـزمر «)ُهْلَقْوَل َفَیتَِّبُعوَن َأْحَسَناِذیَن َیْسَتِمُعوَن الَّ» ، (۱۲۵نحل ـ«)َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن» ـ ۳

 (۱۵۹عمران آل«) وشاورهم في االمر»، (۱۱۱بقره ـ)۰« ُبْرَهاَنُكْم 
 ۱۳۷۶، «دو اسالم سراپا متضاد»ـ  ۴


