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 یرجو میمر یسخنران - یرانیو و البیبا هموطنان غرقه در س یو همدرد یهمبستگ

 ۱۳۹۸دین رفرو ۱۷

 
 

 ت.ستوار اسام و آخوندها محک هیشورش عل یبرا اشهیاست. اما اراده و روح یرانیو و لیملت ما در محاصره س
 

 زمیو خواهران عز برادران
 رانیدر سراسر ا زمیعز هموطنان

 اند.شده بتیو مص لیکشور دچار س یهااستان شتریکه در ب یهنانیمهم
 .برندیرنج م هیفق تیشوم وال یکه در سراسر کشور از بال یهموطنان

 سخت را شاهدند. یروزها نیکه ا یهمه هموطنان و
 رانیسراسر ا یستاهاها از شهرها و رواز آن کیهمراه با فرزندان مجاهد شما که هر  میاجمع شده جانیدر ا ما

 است.  رانیملت ا یو همدل ینماد همبستگ نجایها در ااند و اجتماع آنبرخاسته
 میرژ هیاش علدهعزم و ارا یرانیو و بتیو مص لیکه در محاصره س یبا ملت یهمبستگ یبرا میاگردآمده نجایا

 را در وحشت فرو برده است. چنان محکم و استوار است و آخوندها هم یآخوند
ر دکه  یزیعز یهاو جان هایهمه از زندگخاطر آندر کشورمان و به ریو فراگ یخاطر فاجعه ملبه دیبده اجازه

 .میسکوت کن قهیدق کیاز دست رفت  رانیچند روز روزها در سراسر ا نیا
 رین و ساوجواناو بعد از آن کودکان و ن دیع یکه در روزها یهموطنان کیکایبا  یهمدرد یبرا میاشده جمع

 ه،یلویصحرا و گلستان و مازندران تا لرستان و کهگاز ترکمن د؛یرا از دست داد زانتانیعز
 و خوزستان و فارس. یاریچهارمحال بخت و

و  دا خود بربرا  همه لیها رفته بودند و سپشت بام یدختر باالکه در پل میهست ییهاهمه در سوگ خانواده که
 نداشتند.  یادرسیفر چیه
 از دست رفت.  زشانیعز یهاجان رازیکه در ش یدفاعیهمه مردم بدر سوگ آن و
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 ها جان باختند. شهرها و استان ریکه در سا یهموطنان
 قاومت درم نیا یکه من و همه اعضا دیبدان خواهمیو م میگویم تیتسل مانهیداغدارشان صم یهاخانواده به

اصره ختناق محاقر و فو رنج و ماتم و  یرانیمان که در ومردم یبرا میکنی. و دعا ممیکیشما شر یها و دردهاغم
 اند. شده

 محاصره شده. یو آق قال شانیگم یو وحشت. برا البیدختر غرقه در سپل یبرا
ر سر که ب داندینم یارند و کسخوردن ند یبرا ییجا غذاشهر معموالن لرستان که مردم ما در آن یبرا

 چه آمده است.  شیروستاها
 اضافه شده.  شانبتیبر مص یبتیزدگان سرپل ذهاب که مصزلزله یبرا
 اند.قطار بدون آب و نان رها شده یهامردم محروم اهواز که در واگن یبرا
ف ک یرد روس یادر هو یعدروزها کودکان معصومش در منطقه س نیشهر شعر و بهارنارنج که در ا راز،یش یبرا
 .خوابندیم نیزم

 .میصحبت کن دانیپل نیا تیاز کدام رنج و درد جگرسوز مردممان در حاکم یبراست
ند و ندار یاهسرپن یکه حت ییها؛ آنآواره یهاکه در خطرند. و انبوه خانواده یها شهرهزاران روستا و ده از

 است.  دهکر نشایرا پر یرانیو ا رانیاز دست رفته، ا یو زندگ خاطر خانهشان بهکه آه و سوز دل ییهاآن
 .میرها ساز دبشرو ض دیپل میرژ نیرا از چنگ ا رانیا مانهنیو م رانیکه مردم ا میبندیبا تو عهد م ایخدا
 ت. ستوار اسام و آخوندها محک هیش علشور یبرا اشهیاست. اما اراده و روح یرانیو و لیما در محاصره س ملت

و  له کردندمقاب آب برد ریروستا را ز کیکه  یمخرب استاندار میمناطق استان گلستان مردم با تصم یبرخ در
 .دیمسلحانه کش یریدرگکار به 

 یا گوشمالر هیقف یول ندهیسپاه پاسداران شدند و پسر نما تکاریجنا یرویاستان مردم مانع حضور ن نیهم در
 .کردیاعتراض م یآخوند روحانبه یبا چه شجاعت ریکه آن زن دل دیدیدادند و د

 بر مردم شجاع و معترض مازندران، ترکمن صحرا و گلستان درود
 .داریو پا دهیاما در لرستان، لرستان رنجد و

ند و ر فرار کلدختپ یسپاه پاسداران اعتراف کرد که به زحمت توانسته از دست مردم عاص ینیزم یروین سرکرده
 شهر برود. نیبه ا کندیجرات نم یمسئول دولت چیگفت: ه

 شرفیب یادهایسرکرده سابق سپاه به پلدختر رفته بود مردم با فر ییچهارشنبه که پاسدار محسن رضا روز
 با او رو به رو شدند.  شرفیب

 است.  یو شورش یاست اما عاص البیپلدختر غرقه در س بله
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 و درود بر مردم پلدختر و سالم بر تمام مردم لرستان. سالم
 شدند.  ریصورت مسلحانه درگسوسنگرد و دشت آزادگان مردم با مزدوران سپاه به در
دند که ع آن شکردند و مان یستادگیسد ا کیباز کردن  یبرا میخرمشهر مردم معترض در مقابل تالش رژ در

 کند.  دیها خرمشهر و آبادان را تهدشدن آب یجار
 بر مردم سوسنگرد و دشت آزادگان و خرمشهر و سالم بر مردم خوزستان. درود

 نیو خشمگ تاثرم اریهمه را بس رازیدر دروازه قرآن ش لیدر محاصره س دفاعیمردم ب یهاهم صحنه رازیش در
 و درود بر مردم معترض استان فارس. رازیکرده است. سالم بر مردم ش

 اند.همواج یاز مردم با آوارگ یاست و بخش لیاز روستاها و شهرها در محاصره س یادیشمار ز المیا در
 . کنندیم یادگستیا خود باال بردند و همچنان نیرا در ب یو همدل یکه همبستگ المیبر مردم ا میفرستیم درود
 .المیبر مردم متحد ا درود

شان را حرومم یتاو شهر و روس یکه خانه و زندگ یمردم ،یاریبه مردم استان چهارمحال و بخت میکنیسالم م و
اومت عزم مق شانخیراند و مثل تمام تااما ازپاننشسته دهیدر هم کوب میرژ یرانگریو فساد و و لیس یگل و ال

 .یاریمان در چهار محال و بختدارند. درود بر هموطنان
، سخت طیراش نیو ا هایوجود همه گرفتار جا هم مردم ما باآن راحمدیو بو هیلویبه کهگ دینگاه کن نیچنهم

 .راحمدیو بو هیلویبر مردم کهگ میفرستیدرود م نجایناآرام و معترضند. پس ا
دالور و  اما لزدهیان س. استان زلزله زده، استمیکنیخودمان را نثار مردم استان کرمانشاه م یباز هم درودها و

 حاکم. درود بر مردم کرمانشاه. تکارانیدر مقابل جنا ستادهیقهرمان و ا
 است. دواریما میرژ نیبدون ا ندهیآبه رایاست. ز ستادهیبالها در مقابل آخوندها ا نیبدتر یملت ما در وانفسا بله

که با  داندیت و مو مقاومت خودش پشتگرم اس امیقاست. به  یدارد که قابل دسترس مانیا یچشم اندازبه یعنی
 آزاد و آباد بسازد.  یودش قادر است خانه و شهر و کشورخ یهادست خودش و دست

. و ملت ما با همت انددهیماه گذشته به چشم د۱۵ یو جنبش اعتراض هاامیمردم ما قدرت خود را در ق بله،
 . است دهیرا تدارک د میکار رژ انیرا برپا کرده است و پا یشورش یهافرزندان مجاهدش کانون

 خواهران و برادران! هموطنان،
 یال وق گل که چطور بارش باران شهرها و روستاها را غر پرسندیم هنمانیدر م لیدر شوک فاجعه س همه
  کرد؟
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اسداران پ تکاریاو سپاه جن یاخامنهتیب یرانگریعامل و نیاشاره کنم: اول نجایدر ا یدو عامل اساس به خواهمیم
جاها  یرایبس وصدها سد ساخته، صدها تونل حفر کرده  هیرویصورت ببه هاسال نیاست. سپاه پاسداران در ا

 داده است.  رییها را تغرودخانه ریمس
در  ایه بود بیخردر حال ت ای سرهکی یعنیآورده است.  یها رورودخانه میمصادره حر ای یتراشجنگلبه نیچنهم

 حال مصادره.
و  العنکبوتتیب رایپرشد؟ ز هالیها خشک شد؟ چرا مسا تاالبنصف شد؟ چر رانیشمال ا یهاچرا جنگل یراست

 پاول.غارت و چ یبرا ایکارها دست زدند  نیبه ا یتیو امن یمقاصد نظام یبرا ایسپاه پاسداران 
تصرف حوزه ه بهزار هکتار  ۴۷جنگل  نیا یهابخش نی. از بهتردیاستان گلستان توجه کن یهاجنگل تیوضعبه
 گرگان درآمده است. هیاصطالح علمبه

 یعنی یسازندگ شگامیهزار هکتار تحت کنترل مؤسسه پ ۸ضدکربال،  ۲۵هزار هکتار تحت سلطه لشکر ۱۳
 یجموع نهادهاماست که در چنگال آخوندهاست. در  یاستان قدس رضو اریهکتار در اخت ۹۹۱پاسداران و سپاه

 . اندکشانده ینابودرا بهگلستان را تصرف کرده و آن  یهادرصد جنگل۷۰از  شیب میرژ
د. در روز داران بوپاس سپاه تیجنا مًایها که از دست رفت مستقجان نی. ادینگاه کن رازیفاجعه دروازه قرآن ش به

حرف را من لیس ریسم یاصفهان با وسائل مهندس - رازیسوم جاده ش لومتریدر ک ایاالنبحادثه قرارگاه ضد خاتم
بود  یدرحال نیاشد.  سمت دروازه قرآن روانبه البیس جه،ینکند. در نت دیتهد لیس نیکرد تا پادگان سپاه را ا

 سپاه منفور پر شده بود.  نیهم از قبل توسط هم رازیش لیکه مس
و  تیحرومفقر و م لیتحم شده،یهمه خراب نیکه باعث ا یگری. عامل دکنمیعامل دوم اشاره محاال به و

 رشتیب ییاکه شهره مینیبیاشکبار م یماست. امروز همه ما با چشمان هنیم یشهرها و روستاهابه  یماندگعقب
 ییامقو یهاکه مثل خانه ییهزاران خانه نیشهرها و مناطق ماست. ا نیرتریشده فق لیاز همه طعمه س

 یتحکاماس چیشده و ه مصالح ساخته نیترساخته شده از خشت وگل است. که با ارزان یهاخانه ختند،یفرور
 نداشتند. 

ا ر گرید یهاستاناو خوزستان و  هیلویلرستان و چهارمحال و کهگ ایآخوندها هستند که ترکمن صحرا  نیا بله
 ت. ده اسرا متوقف کر رانیا یو اجتماع یاست که توسعه اقتصاد هیفق تیوال نیاند. اعقب نگهداشته

 بارها گفته: یچنان که مسعود رجوهم و
 به کشور ها نسبتآن استیشده است. حکومت آخوندها حکومت اشغالگر است و رفتار و ساشغال هنیما، م هنیم

 است.  یرانگریو غارت و و یما دشمن
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 رانیلت اله مبجاست.  نیدشمن ما هم ندیگویها مو اعتراض هاامیق انیاست که مردم ما در جر لیدل نیهمبه
 حاکم نداشته و ندارد. یجز آخوندها یدشمن

 شانیابر یزیچو غارت شده که  پناهیو ب دفاعیطرف مردم ب کیاست که کشورما دو قسمت شده است:  نیچن و
 . رفته استگگروگان را به یرانیا ونیلیهشتاد م ییباند منفور و تبهکار حاکم که دارا گرینمانده و طرف د

 تند.هس هیفق تیحفظ وال یها براند. و آنکشور بیتخر یها، نهادهاکه وزارت خانه مینیبیم نیبنابرا
 یبرا الل احمر. هاندمیرژ تیامن نیتأم یبرا هایاند، استاندارچپاول یهاو بنگاه یتیامن ینهادها هایشهردار

ر انات کشوامک ینهادها یو افغانستان است و تمام هیسور یامداد برا تهیاست، کم سمیصدور ارتجاع و ترور
 است. هیفق تیوال میحفظ رژ یبلکه برا ست؛یحفاظت از مردم ن یبرا کیچیه

 و رانیا خیتار یو مذهب یو اجتماع یاسیس هیبل نیتربزرگ ینیارتجاع خم»قول مسعود: است که به نیا قتیحق
 است. یرانیو ا رانیوجود و الوجود ا شیآزما

ارتجاع  نیبرد با انا، در شکست م ایالجرم به غلبه  ران،یا تیو تمام خیو تار هنیفرهنگ و م یفنا ایبقا  نیبنابرا
 .«شودیمشروط م ،یخیضدتار
ثر بر ا امیا نیدر ا م،ییگویآخوندها مرا خاطرنشان کنم: خطاب به یچند نکته ضرور نجایدر ا دیبده اجازه

 یتعنکبو یهاانهخ انریخشم مردم ا البیکه س دیمردم ما را برد اما منتظر باش یهاخانه لیس تانمیرژ یرانگریو
 کند. رانیو زیشما را ن

هم ه همه بهخت کس طیشرا نیدر هم دییایب میگویم رانیخواهران، برادران و دختران و پسرانم در سراسر ا به
 .میرا بساز یهمبستگ یروین میدار ازین
 . میمحکم کن انیو همشهر گانیو محبت را با تمام همسا یدوست یهارشته و

 . ستیدر کار ن یرسانکمک یبرا ریخصوص جوانان دلجز هموطنان و به یکس
اند ست دادها از درکه خانمان خود  یمردم به دی. و از آنچه داردیزیگربرخیکدی یاریممکن به قیاز هر طر پس

 . دیکمک کن
 یآخوندها یگونسرن یو صفوف خودتان را برا دیده لیرا تشک یاجتماع انبوه ان،یقربان یمراسم خاکسپار در

 .دیاشغالگر متحد کن
 .میفرستیدادند درود م لیسرعت تشکرا به یمردم یشوراها امیا نیکه در هم یجوانانبه

چند روز  نیکه در هم یمؤثر یاست. از کارها زیبرانگنیتحس اریبس اریو کوشش و سرعت عمل شما بس همت
و اسکان مردم آواره تا رساندن  ییجاجابه یها برا. از کمککنمیم ریتقد د،یمردم انجام دادبه  یرسانکمک یبرا
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 البیدر برابر ورود س بندلیمانع و س جادیا یتان برایهاتالش نیچندارند و هم اجیها که احتآنپتو، غذا و دارو به
 .گرید یکارها یاریو مزارع مردم وبس یبه مناطق مسکون

ه آن هرچ یامدهایو پ لیمقابله با س یو برا ابدیروستا گسترش زمان آن است که کار شما در هر شهر و  حاال
 . دیو متحد با هم عمل کن افتهیسازمان شتریب

 بردننیبخاطر از را به یآخوند میرژ دیبا گرددیبرم یو جامعه جهان یالمللنیجامعه بجا هم که بهآن تا
 کشور محکوم کند. یهارساختیز

 د.ز شوبا دیبا یالمللنیب یهاو راه کمک ردیمردم قرار بگ اریدر اخت دیسپاه و ارتش با امکانات
 .کندیها را پنهان مو ابعاد خسارت انیقربان یشمار واقع یآخوند میرژ
قش آن و ن یهایبابعاد خرا ل،یس انیقربان یکه درباره شمار واقع میخوانیملل متحد را فرا م لیدل نیهمبه
 انجام بدهد. یمستقل قاتیتحق یآخوند میرژ رانگریو یهااستیس
ا راه ست و تنها یاتیامر ح کی یرانیو ا رانیمصالح ا یبرا یآخوند میرژ یباز اثبات کرد که سرنگون البیس نیا

 است.  رانیمردم و مقاومت ا فهیوظ نیاست و ا
ولت و دو  نید ییابر اساس جد یجمهور کیآزاد و آباد و  یکشور مانهنانیمکه دست در دست هم میبرآن ما

 .میزن و مرد برپا کن یبرابر
لزله و ز ل،یدر برابر س یشدگکه در آن مردم از حق حفاظت یشود. کشور ایکه در آن حقوق بشر اح یکشور

 مند باشند. بهره یعیحوادث طب ریسا
را  میژر یونسرنگ یبرا رانیحق مردم و حق مقاومت مردم ا یالزم است که جامعه جهان هانیا یتمام یبرا
 بشناسد.  تیرسمبه
 اند. هذاشتگ یآستان آزادخاطرش سر بربه رانیهزار تن از فرزندان ا ستیاست که صد و ب یهمان حق نیا

 بر آن قهرمانان درود
 یاشرف نیمجاهد نانهقهرما یداریسالگرد پا نیامروز در آستانه هشتم ،یهموطنان گرام زیو برادران عز خواهران

 . میدر عراق هست هیفق تینشانده والسراپا مسلح دولت دست یدر برابر قوا
و  یفاع از آزادد قتیدر دفاع از اشرف و در حق ۱۳۹۰نیفرورد۱۹زن و مرد مجاهد خلق که در روز  ۳۶بر  سالم

رود بر دکردند.  ا فداپرشور خودشان ر یهاسر از پا نشناختند و جان رانیو دفاع از حقوق مردم ا رانیمقاومت ا
 آن مجاهدان قهرمان

آن  وو دارد  اشتهد یها مضمون واحدسال نیدر تمام ا رانیچه در اشرف، چه در تهران و سراسر ا نیمجاهد نبرد
 است.  یرانیو نجات کشور از چنگال اختناق و فقر و و رانیمردم ا یآزاد
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 نمانهیه در مکناک واقعه درد نیرا خاطرنشان کنم. ا یقتیحق ین آزادبه شما مجاهدا دیاجازه بده انیدر پا و
سال فساد و  ۴۰ جینتا یباره از رو کیدو هفته  نیا یهاالبیشما دارد. س یهم برا یامیدارد، پ انیدر جر

بال قما در ش کیکایصد چندان  سالتو ر تیحال مسئول نیپرده برداشت. در ع یخیضدتار میرژ کی یرانگریو
 یر آخوندکبت بادر چهل سال حکومت ن نیخون یکرد. شما که با پرداخت بها یادآوریرا  رانیو ملت ا رانیا

. دیسته یه آزادر راد یو جانفشان یداری. شما شاخص مقاومت و پادیاداشتهرا در اهتزاز نگه رانیا یپرچم آزاد
هرها و ش یزندگ رازهیشبلکه  یرانیو ا رانیا یو امروز نه فقط آزاد دیهست تانملتو اعتماد  دیشما در کانون ام

 ینبرد نی. و ااست یآخوند میرژ یسرنگون یدر گرو نبردتان برا رانیسراسر ا یروستاها یعنیآن  یروستاها
 .محتوم است یروزیو پ یآزاد رانیمردم ا یمحتوم و برا یسرنگون میرژ یاش برااست که فرجام

 رانیبر مردم ا سالم
 بر همه شما درود


