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 د ی را جهش داد ی آزاد ی برا  رانی مردم ا کاری شش روز، شما پ نی: در ایرجو  میمر

 ۱۳۹۸ آذر

 

 
 رانیا امیق دانیمراسم بزرگداشت شه

 
 شورشگر! جوانان
 !یشورش  یهاکانون

 !هیفق تیوال میرژ یسرنگون یبرا پاخاستگانبه
 یری. هزاران دلد یاکرده میتقد  د یشه ۲۵۰از  شیشش روز ب نیدر ا یابانیخ یکه در نبردها ییجان آمدهبه مردم

 .د یامجروح و مصدوم شده ییارویرو نیکه در ا
و بارها  د یفرار واداشتبارها آن ها را به  د،یدرافتاد یپاسدار و اطالعات تکارانیکه در آتش و خون با جنا یدالوران
 .دیرا آزاد کرد رانیاشغال شده ا یاز شهرها یمناطق

 هنیدل، م نیکشور غمزده و خون نی. در اد یرا جهش داد یآزاد یبرا رانیمردم ا کاریشش روز پ نیدر ا شما
و زبان حال  د یرا برافراشت یو سرنگون امیق یهاو پرچم دیرا برپا کرد یآزاد یبرخاسته برا رانیو ا امیشورش و ق

 که: د ید یکش ادیشعارها فر نیاتان را در مردم
 میستیایم گه؛یبسه د -میستیسال خون گر ۴۰
اکنون  ،یهزار جاودانه فروغ آزاد ۱۲۰ تیو تمام یاس یس  انیقتل عام اشرف و قتل عام زندان دانیاز خون شه بله

 پا خاسته است.آور براز هزاران و هزاران جوان رزم اریبس یلشکرها رانیدر سراسر ا
و در  سابقهیو ب میعظ ییارویرو کیدود و آتش  انیاست، و در م یجار هاابانیکه در خ ییهاخون انیدر م حاال

 شده است. داریپد  یو آزاد یروزیوحشت جالدان حاکم، افق تابناک پ یهانعره انیم
 .دیرا سربلند کرد رانیر که دوباره مردم ادرود بر شما جوانان شورشگ هزاران

 وقفه شما دشمن را به ستوه آورده است. یو تهاجم ب یو جنگندگ یستادگیا
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 ماالمال از عشق شما را آماج گلوله کرد. یهانهیو س  یسرها مهیو سراس  انهیوحش دشمن
 .دیکرد لیو انقالب تبد  امیرا به سنگر ق ابانی. و هر کوچه و خدیشما متوقف نشد  اما

کرج،  وانیماهشهر، مر راز،یباک در ش  ی. جوانان و نوجوانان شجاع و برانیو قهرمانان مردم ا دانیبر شه درود
پاسداران را  تکاریفشان. که سپاه جنااهواز، اصفهان و بهبهان خون س،یفرد ار،یاسالمشهر، شهر رجان،یس 
 وحشت انداختند.به
 
 .د یآور شتافتجوانان رزم نیا یاریکه با تمام توش و توان به  یهمه زنان و مردان از کنمیم یقدردان و

 .د یکه مجروحان را مداوا کرد یاز پزشکان و پرستاران یقدردان
 یمال یبانیها را پشت. و آندیآب و آذوقه به جوانان رساند  هاابانی. شما که در خد یها پناه دادکه به آن شما

 .دیکنیو م د یاکرده
 است. رانیمردم ا یسرفراز هیما د یو برادران و مادران و پدران، آنچه شما کرد خواهران

ادامه  یبه خشم و اراده و قدرت مضاعف برا لیها و آالم خود را تبد و دردها و زخم د یو اندوه به خود راه نده غم
 .د یها کنها و مقاومت اعتراض

هدفدار و  یهاکیو شل هایو لباس شخص هایجیران و بسپاسدا انهیشما و هجوم وحش یو نبردها یداریپا
 .ختیجهان را برانگ یزاریخشم و ب تکارانه،یجنا

 .د یچشم درا به ینیاستبداد د یرحمیو ب یگریوحش جهان، شقاوت، گرید بارکی
منطقه و کانون نفرت تمام  یهاکه دشمن همه خلق یمیرژ یبرانداز یعزم جزم شما براگفت به  نیجهان آفر و
 .استیدن
 
 .د یها را نگاه کنعکس نیا به
 .دینیرا بب د یو شه د یجوانان رش  نیا

امر  دهند،یفرزندان ما را هدف قرار م نهیکه سر و س  یجیپاسدار و بس تکارانیآخوندها و جنا تیسبع البته
 .ستین یبیعج

و  زشیو موج سرکش خ رانیتهور و تهاجم جوانان ا خته،یبرانگ میو تعظ نیتحسرا به ییایشگفت است و دن آنچه
 است. رانیا یشورش یانقالب در شهرها

 یزندگانند. برا نیترکه زنده امیق نیا دانیشه یمان، براساله مردم۴۰جگر با وجود خون دل و خون نیبنابرا
 .میکف بزن قهیدق کیها افتخار آنبه دان،یشه نیامان نسبت بهمردم یقینشان دادن احساسات حق
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 و برادران خواهران
 زیعز هموطنان

 .گرددیعقب برنمبه گرید شودیشناخته م میرژ یسرنگون یبرا امیکه با ق رانیا اوضاع
 شانیهااستیندارند و از س  ییکه در آن راه و چاره درسنیم ییجابه شانمیعمر رژ یانیدر دوران پا کتاتورهاید

 رندیگیمعکوس م جینتا
 .دیانجام اشیسرنگونگذاشت که به یریقدم در مس وریشهر ۱۷در کشتار  شاه
هم همه  یگام گذاشته است. روحان ریهمان مسجوانان شورشگر بهبه کیهم با دادن دستور شل یاخامنه حاال

شد که حرف اول و آخرشان  یانتخابات را کنار گذاشت و خواستار سرکوب مردم امیا انهیتعارفات اعتدالگرا
 است. ینید سمیفاش  نیا یسرنگون

در حال غرق  یکشت کیها همه با هم در است. آن میسردمداران رژ گریو د یو روحان یاراه مشترک خامنه نیا
 اند.نشسته

و سرنوشت جنبش و  میشکل گرفت که سرنوشت رژ کنندهنیینادر و تع یهااز همان لحظه یکی ریاخ عیوقا در
 .کند یم نییرا تع امیق

 یو موشک یاتم یهنیضدم یهاو پروژه یو جنگ افروز سمیصدور ترور استیکه توان دست برداشتن از س  میرژ
 شتریب یهایبه تعرض و تجاوزکار یخارج استیدر س  یالملل نیب یو انزوا هامیمقابله با تحر یرا نداشت، برا

 آورد. یدر منطقه رو ینفت ساتیو تاس  هایکشت هیعل
پوشاند. سال  یمردم زد. به سرقت و چپاول اموال مردم لباس رسم شتیمع تهاجم به داخل هم دست به در

 اریدرجه بس خواهد یم نیبنز متیق شیدست آورد؛ و حاال با افزابه یمیدالر را باال برد و سود عظ متیگذشته ق
هم از خود مردم آن بیسرکوب مردم را از ج یهانهیکند تا بتواند هز لیاز فقر و تورم را به مردم تحم یباالتر

که به  ینجوم یهاکالن و اختالس یبزرگ و سودها یهاهی. اما سرمااوردیاقشار مردم در ب نیترمحروم بیج
 یاقتصاد کشور است، دست نخورده باق یرانیو یاز عوامل اصل یکیو  شودیمبالغ  یدالر اردیلیچند م یهارقم

 مانده است
هم  یاموال مردم و فشار مضاعف اقتصاد یاست در دزد یابه مردم همراه خامنه کیدر شل یکه روحان همانطور

 و همدست اوست . کیشر
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 نیبدهند. ا شیتومان افزا اردیلیهزار م ۱۵۰ به خواهند یرا هم م اتی: مالگفتیم یآخوند روحان شیروز پ چند 
 یو خال یپولیبوده و هست که ب نیهم شاناستیس  نیاز مردم است. بنابرا یدر اخاذ زیانگجهش شگفت کیهم 

 شد. هایتیانفجار نارضا یبرا ییقهجر استیس  نیرا با غارت مردم جبران کنند. اما ا میشدن خزانه رژ
 امیاز ق یریشگیپ یو سرکوبگرانه خود برا یاس یس  ریها و تدابدر همه طرح میست که رژا نیا گریمهم د تیواقع

 شکست خورد.
و  نیبنز متیق شینشد. درباره افزا ریوجه غافلگ چیهبه ۹۶سال  ماهید امیبر خالف ق میرژ بارنیکه ا د یدانیم
 ینام شورابه یموضوع در نهاد نیکرده بودند. ا یمفصاًل بررس یاو خود خامنه میآن سران رژ یامدهایپ

 بود. هبارها بحث شد  یبا شرکت سران سه قوه نظام آخوند  یاقتصاد یهماهنگ
 نقشه دشمن« است. یسال »اجرا ۹۸هم از قبل هشدار داده بود که سال  میرژ یجان هیفق یول
 آماده باش بودند. جیو سپاه و بس یانتظام یرویاز قبل ن و

ها بر اساس . آنخواندند یبارها درباره تسلط خود بر تحرکات دشمن رجز م یتیو امن یاطالعات یهادستگاه
ها مواجه خواهند شد که قابل مهار اعتراض یبا برخ کردند یمتعدد خود تصور م یتیو امن یاس یس  یهامحاسبه

 است.
حتمًا عکس  کردمیمن فکر م ن،یبنز متیق شی»در مورد افزا گفته است: یبه نام مطهر میعضو مجلس رژ کی

 وسعت باشد«. نیکه به ا کردمیفکر نم یخواهد داشت ول یالعمل
 دو اشتباه محاسبه بزرگ داشتند: اشمیو سران رژ یاخامنه قت،یحق در

 مواجه شوند. یتیفیک نینابعاد و چ نیاز خشم مردم در چن یکه با آتشفشان کردند یهرگز فکر نم اواًل،
 کفاف ندهد. شانیتیگرانه و امنها و اقدامات سرکوبطرح کردندیفکر نم ًا،یثان

 ریگشدن و همه ییاست که آنچه در شش روز گذشته رخ داد توده نیکه خوب است اشاره کنم ا یگرید تیواقع
 است. هیفق تیوال میرژ یسرنگون یبرا متیشدن مبارزه به هرق

 ها،یفرماندار ،یاخامنه ندگانیدفاتر نما ه،یاصطالح علمبه یهاها، حوزهبانک ها،یکالنترج،یسپاه و بس یهاگاه یپا
فهرست  کیسپاه که در هر شهر مورد حمله جوانان آن شهر قرار گرفته غارت وابسته به یهاو بنگاه هایشهردار

از مراکز  ییاند که جاشهرها مثل شهر بهارستان نوشته یرخب ددر مور میرژ یهارسانه دهد یم لیرا تشک یطوالن
 که مورد حمله قرار نگرفته باشد. ستین یحکومت

ها را بود که ذهن یاحرفه یو اقدامات بقدر ادیز یها ... بقدر: »ابعاد شرارتسندینویم یباز مطبوعات حکومت و
 یقو یو اطالعات یمال یهایبانیمجهز و برخوردار از پشت ده،یدمیشبکه تعل کیاندرکار بودن متوجه امکان دست
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آشوب  جادیتر از امهم یهدف انیشده بوده و شورش  یها کامال سازماندهکرد. ... و حاال روشن شد که شرارت
 داشتند«.

را گزارش کرده و نوشته است: »در نقاط متعدد  هاامیپر رنگ زنان« در ق »نقش میرژ یهااز رسانه گرید یکی
 عهده دارند«.اغتشاشات بر یدریدر ل ییژهیسال، نقش و۳۵تا  ۳۰حومه تهران، زنان ظاهرًا  ژهیوبه
 یآزاد فتهیخلق تشنه و ش  کیکه در آن  ییلحظه ؛بزرگ امیق کیاست از  یکوچک یرهایها تصواعتراف  نیا

تا  کنند یم یرا رهبر کنندگانامیکه ق یاز دختران شجاع کند؛ داریخود را پد  میاست تا قدرت عظ افتهیصت فر
را واژگون کنند. بله آخوندها و  انهو سرکوبگر یاند تا نظم ارتجاعکه برخاسته یو شورشگر یجوانان عاص

 .داردیبر م انیرا از م میاست که تمام رژ یآتشفشان نیا رایشان حق دارند وحشت کنند. زپاسداران
 

 یخواهران و برادران گرام هموطنان،
 یو شهرها یشورش  یهاکانون یاستراتژ تیحقان واقع شد، رانیچند روزه در سراسر ا نیکه در ا ییهاامیق

 آن را نشان داد. یروزیپ تیو حتم یشورش 
را اعالم  یشورش  یهاهزار اشرف و کانون یاستراتژ ۹۶ ید امیسال قبل از ق ۴ یعنی ۹۲درسال  یرجو مسعود

نشان داده شد که چه شرائط  ریاخ یروزها امیاش رد قبعد از آن و در اوج یو جنبش اعتراض ۹۶امیکرد. در ق
از نظر   رانیا یشهرها یاریوجود دارد و بس یشورش  یهاو جوشش کانون یبارور یبرا یآماده و جوشان

 مردم، آماده شورش و رها شدن از سلطه آخوندها هستند. قیحاد و عم یهایتینارضا
در هر  یشورش  یهادر کانون امیقکرد: »باال بردن مشعل  د یتأک یمسعود رجو ۹۶ ید امیپس از ق یهاامیپ در

 یها و شهرها»با کانون است«. او گفت: یهنیو م یمبرم انقالب فهیفرصت، هر زمان و هر مکان دستور کار و وظ
 .خورد«یرقم م بخشیدر نبرد آزاد رانیمردم ا یخیقدر تار یشورش 

کن  انیبرانداز و بن یگره زد تا آتشفشان گریکد یرا به  امیق یهاشعله توانیسئوال که چگونه م نیدر پاسخ به ا و
حداکثر، بوده و  یدرجنگ صد برابر و شورشگر یقیو حق یو ضرور یگفت: »پاسخ واقع یبپا شود، مسعود رجو

و سپاه دشمن ضد  ابد یاعتالء  یمل بخشیآزادبه ارتش  یشورش  یهاکانون قیهست و خواهد بود. آنقدر که از طر
 بشر را در هم بکوبد«.

 وعنوان جرقه به یشورش  یها»کانون از مسعود در آبان سال گذشته دوران آماده باش را اعالم کرد و گفت:ب و
 .دیها هستصحنه نی. و همه امروز شاهد ایشوندکار م وارد هاامیآتشزنه ق
ستان از استان تهران تا خوز یشورش یوضوح در شهرهاحاال به یشورش  یو شهرها یشورش  یهاکانون یاستراتژ

 .شودیم دهیو مازندران د النیو کرمان و کردستان و گ زدیو اصفهان و 
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ظاهر شده است و  د«یجد  دهی»پد  کی :ند یگویم ریچند روز اخ یهاامیدرباره ق هیفق تیوال یهانیسیتئور
که »اکنون  کنند یاشاره م یمردم زده بهتهران کانون آشوب بود« و وحشت یاقمار ی»شهرها :سند ینویم

 .اند«دهیآخر خط رس به کنند یاحساس م
و  یشورش یهاها کانوناز دست دادن ندارند، همان یرا برا یزیها که چو همان دگانیآخر خط رس به نیهم بله

 انددهیرا تدارک د میرژ نیننگ اتیح انیاند و پارا برپا کرده یشورش یشهرها
 د،یو اعتراض را با سرکوب و شکنجه و اعدام پاسخ داد انی: هر بند یگویروشن است. م میها با رژآن حرف
 .میخواهیرا نم هیفق تیوال میرژ ند یگویمردم است که م یعاص یهاتوده نیتان خشم آتش: پاسخد ییبفرما

 د،یدست آورتا پول به د یمردم هم بدزد یکه از سفره خال د یریگیم میتصم یدربسته و پنهان یهااتاق در
 است. دهیروئ رانیصدها مرکز غارت است که مثل قارچ در سراسر اتان حمله جوانان شورشگر به: پاسخد ییبفرما
 .زدیخیمردم بر م تیحاکم یبرقرار یاست که برا یتان ارتش آزادپاسخ د؛یادهیمردم را سر بر تیو حاکم یآزاد

 !زیعز هموطنان
بر  یبه تعادل قبل گرید میکرد که نه شرائط جامعه و نه اوضاع رژ د یتأک رانیمقاومت ا ۹۶ ید امیق یفردا از
 طور مضاعف اثبات کرد.را به قتیحق نیا ریاخ یروزها امیو ق گرددینم

مردم و مقاومت  هیعل یساز طانیو ش  سمی. از رو آوردن به ترورزنند یدست زده و م اریبس یتقالالبته به آخوندها
 یحلنقاط کشود. اما راه یو حصر مردم در اقص حد یفارس تا سرکوب ب جیدر منطقه و خل یافروزتا جنگ رانیا

 ندارند. یخروج از بحران سرنگون یبرا
از  یاریبودند در بس یکه به دنبال ناامن ریاتفاقات اخ ی»سرمنشأها کنند یادعا م میرژ یتیامن یهامقام  امروز

 دهیرس  یبه حد  هایتیو نارضا هاامیکه ق زنند یم ینادانخود را به  ای دانند یاند« اما نمشده رینقاط کشور ...دستگ
 است. یشورش یهاشورشگر و کانون نانجوا یعنیسرمنشأها  نیهم دیکه دائما در حال تول

از  تیکه حما کنمیم د یباز هم تأک نیاست. بنابرا دهیکار خود رس  انیبه پا هیقف تیاست که وال نیمسأله ا تمام
 است. یهنیو م یمل فهیوظ کی یشورش  یهااز جوانان شورشگر و کانون یبانیمردم بپاخاسته و پشت

 :نیبنابرا
 دانیدر بزرگداشت شه توانند یکه م زانیو به هر م بیدر هرکجا و به هر ترت خوانمیعموم هموطنان را فرا م -۱

 .ابند یفعاالنه حضور 
 .دینبر ادیسرپرست را از  یب یهاو خانواده دگانید بیمجروحان و آس  یو مداوا یدگیرس  -۲
 است. امیاعتراض و اعتصاب در هر زمان و هر مکان الزمه استمرار و گسترش ق -۳
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اثر  گریهاست اما درعاب و انواع توطئهدر فکر پاتک و ا شیخوانهاقوا و روضه یدشمن با همه قوا و رؤسا -۴
 جواب است. نیبهتر یمل یاریو هم ی. همبستگد یها نهراس آن یهاندارد. از شعبده و عربده

را کنار گذاشته و خواهان توقف  میرژ نیهرگونه مالحظه و مراعات در مورد ا د یبا یالمللنیها و مجامع بدولت -۵
را  تیامن یشورا یهامیماشه تحر گفتگویب د یکرد با یچیسرپ میشوند. اگر رژ هایریکشتار و دستگ یفور

 بچکانند.
اعالم کند  تیبشر هیعل تکارانیجنا ،یزیسرکوب و خونر نهمهیخاطر ارا به یو روحان یاخامنه د یبا تیامن یشورا

 .رند یر بگتا در برابر عدالت قرا
 نیشکستن ادرهم یرا برا رانیمحکوم و مردم ا ایآخوندها را قو ینترنتیا سمیترور د یبا یجامعه جهان نیچنهم

 کند. یاری یمحاصره ضدانسان
 عًایسر د ینگاه دارد. سازمان ملل با یرا مخف دانیشه یشمار واقع کند یبا انواع ترفندها تالش م میرژ -۶
 بفرستد. رانیبه ا انیو مجروحان و زندان دانیدر مورد شه قیتحق یهاأتیه
 .زدیخیشورشگر بپا م رانیا یآر

 دانیبر شه سالم
 یآزاد یبر شورشگران برا سالم
 یسرنگون یبرا رانیا امیبر ق سالم


