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 ها و جوانان شورشگرآبان در نبرد کانون  امیق یهاشعله

 ۹۸آبان   ریکب  امیدر سالگرد ق ی رجو میمر یسخنران 

 ۱۳۹۹آبان ۲۰
 

 
و به ایرانیان آزاده در در شهرهای ایران  از این جا به همه قیام آفرینان با سالمی گرم و آتشین

 سراسر جهان 

و شورشگران برپادارنده آن.    رانیدل به میفرستیآبان و درود م  میعظ زشیدر سالگرد خ میا آمدهگرد
 .ردیپذ ینم  یخاموش  هیفق ت ی کردن نظام والها برافروختند تا خاکسترکه آن یآتش 

  ی شان تا روز آزادپاک ی هاکه خون  ی آزاد ی برا  رانیمردم ا  ی ها هیسرفراز آبان. فد دانیشهبر سالم
 ی ها اسارت درآمدند و شکنجه  و شورشگر که به نیآفرامی هزاران جوان قدر جوشش است. سالم بر

  ند.را هموار کن ی را تحمل کردند تا راه آزاد  انهی وحش

 

 !هموطنان

در   ی آخوند می. رژ دیاستان زبانه کش۲۹شهر در ۲۰۰از  ش ی باره در ب کی آبان  امیق ی ها شعله
  دیچشم دسرکوبگرش هدف تهاجم شورشگران قرار گرفت و جهان به  ی ها گاهیمراکز و پا ی ار یبس

 .قرار دارند رانیکه در محاصره آتش خشم جامعه ا  زندیناچ ت ی اقل  کیحاکم  ی که آخوندها 

  .نبود دنبالهیجنبش ب کیشورش کور نبود،   کیآبان  امیق

  .در جهان مرتبط نبود یقدرت و دولت  چینداشت و به ه ی وندیپ میرژ ی ها جناح  کیاز  چیه با
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و   امیاز ق یواقع  ی الگو  کی و رانیمردم ا  بخش ی از اراده مستقل و آزاد   دهیآبان، جوش امیق عکس،به
که از    ییالگو ؛اندرزمنده آن ی روین ،که در آن جوانان آگاه و محروم ییبود. الگو میرژ ینبرد سرنگون
و   یکانون شورش  ی استراتژ  یعنی  نیمجاهد  ی که استراتژ ییالهام گرفته و الگو یکانون شورش 

  ت.اس  دهیبخش  ت یرا، ماد یشورش   ی شهرها 

  ی ها در دست داشتند، اما بغض ی زیکمتر چ  کهیآمدند، در حال دانیآبان به م شورشگران
  .شد ی نثار آزاد  جانشان  .ور شدشعله میشان بر مراکز غارت و سرکوب رژپرخشم

 و سالم بر شهرهای شورشی، 

 شورش و انقالب،  تخت یپا راز،یبر ش سالم

 و شهرک بعثت،  یها و خورموس کوره  ی آورش در نبردهابر ماهشهر و جوانان رزم سالم

را   ش یهاکرده سالح ریسپاه پاسداران را تسخ یاصل   گاهیاش پاشهر که شورشگرانبر اسالم سالم
 دست گرفتند، به

 و لگدمال کردند،  ب یانگشتر او را تخر یعن ی ،دجال ینینماد خم رشیکه جوانان دل  اریبر شهر مسال

 آبان شد،  امیق زنهبر بهبهان که آتش  سالم

خان،  قلعه حسن  رباط کریم،فردیس، تهران، کرج،  اصفهان، خرمشهر، اراک، رجان،یبر س سالم
مرکز سپاه و  ۸۰شان دست کم آورانکه رزم  و دیگر شهرهای میهن اهواز ،صدرا  وان،یکرمانشاه، مر

 . کردند ریتسخ  ایرا هدف قرار داده  ی کالنتر ای جیبس

سلطه آخوندها را در هم شکستند و طعم آزادی  که در قیام آبان   یشورش  ی شهرها   این سالم برو 
  کنند.میرا چشیدند و خود را برای نبردهای آتی و برای آزادی آماده 

کسب   ی برا رانی اراده مردم ا  زیانگش ی مظاهر ستا شانکیبه کیآبان که  دیشه۱۵۰۰بر  سالم
 .اندی آزاد

 م؟ یرژ یسرنگون  ی برا  رانیدرباره عزم مردم ا  دانیشه نی تر از ا تر و راسخصادق تر،ینیع یگواه  چه
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 م؟یرژ نیکار ا   دنیرس انی پادرباره به دانیشه نیتر از ا و روشن تریواقع  یگواه  چه

ابعاد  ، آبان ۲۶در  یااز همان ابتدا شروع شد و با دستور خامنه کنندگانامی، کشتار ق۹۸در آبان 
خود عمل   فی»به وظا  کنندگانامیدر مقابل ق سرکوب و کشتار گفت: ی نهادها . او به افت ی ی شتریب

 . بود انهیعام وحشقتل کیدستور  نی کنند«. ا 

 ی ر یهدف قرار دادند. از درمان مجروحان جلوگ  و قلب  سر هیمردم را از ناح  هاابانیدر خ هاآن
از کشتن    یحت  .مجروحان استفاده کردند ی ریدام انداختن و دستگبه ی ها براکردند، از درمانگاه

  یپزشکان، پاسداران از مهمات جنگ تهگفبه  .قتل رساندندها کودک را به کودکان ابا نکردند و ده
  .مردم استفاده کردندبه  کیشل  ی برا 

 .کردند کیتظاهرکنندگان شل  ی به سو یانتظام  ی رو ین ی کوپترها یهل  راز،یش در

 .هدف قرار دادند رباریماهشهر، مردم را با ت در

و در برابر  عاممالءو ضربات تبر در  میمستق  کیرا با شل یجوان شورش  کی پاسداران ،گرگان  در
 .مردم به قتل رساندند زدهرتیچشمان ح

دست آورده و منتشر کرده است. اما شمار  را به دانینفر از شه ۸۲۸ یحال اسامتا به رانیا   مقاومت 
بود و   دانیمنکر آمار و ارقام شه  میکه رژ دانندیچند هزار نفر است. همه م  شکیب دانیشه  یواقع

به   یالمللنیطور برا به دیشه۱۵۰۰ یعن یعدد حداقل  نیبود که توانست هم رانیمقاومت ا  نیا 
 .ثبت بدهد

  کیچه صورت گرفته عام است. آنقتل کیچه صورت گرفته، صرفنظر از اعداد و ارقام، آن اما
خاطر  به دیبا یو انتظام جیسران سپاه و بس ،یشمخان  ،یروحان  ،ی ا است. خامنه ت ی بشر هیعل ت یجنا

 . کشتار محاکمه شوند  نیا 

و سرکوب   ت ی همه جنا نینداشت. اما ا  ی و سپاه جرارش حد و حصر  ی اخامنه  ی آساجنون قساوت
 و شورشگران؛  .و انقالب غلبه کند امیو ارعاب نتوانست بر آتش ق

 . آمدند دانیبلند به م یدرفش  با
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 .بهار شکفتند یجنگل ب بر

  .آوردند وهیم  شهی ریدرختان ب بر

 . خواندند نیحنجره خون با

 ، جوشان  ی چون تعهدهم و

 یکردند: آزاد  ی را بر زبان جار  نیآخر کالم

  زیررا مقصر و برنامه ییکشور اروپا کیآمده در گرد نیصراحت مجاهدبه ۹۸ ی د۱۸در  ی اخامنه
قول  که به یشدند و تمام شدند؟ راست  ریکه پ دیگفتیکرد. آخر مگر شما آخوندها نم یمعرف  امیق

  د؟یکنیجوانه چه م  ش ی مرجان شورشگر با رو

 

 خیزشی تا سرنگونی تمامیت رژیم  ۹۸قیام آبان 

 هم میهنان! 

  کیشد، نه  داریپد  ۹۸در آبان  امیساعت نبرد و ق۴۸که در  رانیمعاصر ا  خیتار کنندهرهیخ  لحظه
 .ادامه دارد  هیفق ت ینظام وال یاست که تا سرنگون ینیعزم آتش یشهاب زودگذر که تجل 

  ه:شده بود ک یماده جمعبند۱۰مقاومت چقدر خوب و رسا در  یمل  ی ساالنه شورا هیانیب در

 .به سرعت شکل گرفت  امیق -اول

  .را نشانه رفت  ی اشده و خامنه کالیشعارها به سرعت راد -دوم

  میرژ نیو القائات هم  غاتیدر معرض تبل وستهیمتولد شده و پ میرژ نی که در ا   دینسل جد -سوم
 .بود زشیخ  ی مقاومت بوده، هسته مرکز هیمخصوصًا عل

  رگذاریو تأث ریچشمگ  اریبس ام،ی ق نیا  کنندهی و رهبر شتازیپ ی رو یعنوان ننقش زنان به -چهارم 
  .بود



5 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

مردم قرار   ب یمورد حمله و تخر میو وابسته به رژ ینظام   ،یمراکز دولت یتمام  ،امیق نیدر ا  -پنجم 
وارد نشد. هر چه بود، توسط   یبیکه مربوط به مردم بود، آس  یاماکن  ای لهیوس چیگرفت. به ه
 .رساندند ب یبود که به خودروها و امکانات مردم آس میمأموران رژ

 نیسرکوب مردم بودند. در ا  ی برا ،طلبان، کامال همراه با باند غالب اصالح ایباند مغلوب  -ششم 
 .طور کامل سوختندطلبان بهاصالح امیق

  .نبود ز«ی»خشونت پره انیمدع گریدوستان و داز شاه ینشان چیعمل ه دانیو م ابانیدر خ -هفتم 

خود را پس   ش ی در صحنه عمل، آزما ،یشورش ی و شهرها  یشورش   ی ها کانون  ی استراتژ -هشتم 
 .داد

را در صحنه به دست   یشکل فرمانده  نیبه بهتر یشورش  ی ها کانون یکیبه لحاظ تاکت -نهم
 .گرفتند

و   رانیمقاومت ا  هیها علکه سال کی دور و نزد ی ها ها و رسانهاز افراد و گروه کی چیه -دهم
  ابانیدر خ یکه اکنون کدام خط مش  دنداوریخود ن  ی به رو  ،زدندیو مواضع آن حرف م ی استراتژ 

  .دیگویاست که سخن م  ی دارد و کدام استراتژ  انیجر

آبان در سالگرد خود در  امیقهمین دلیل همین دلیل اثرات قیام آبان از بین رفتنی نیست و بهبه
و این خیزشی است تا سرنگونی تمامیت  .دوباره قد راست کرده است  یمیعظ یاجتماع  یآمادگ 
 رژیم. 

 ! هنانیمهم

انقباض و   پروژه؛ ندارد ریسال گذشته نظ۴۰است که در  یتیدر وضع هیفق  ت یوال میرژ امروز
ناچار است با تمام قوا   ی ا امروز خامنه و دچار شده یناشدن معضالت حلحکومت به  ی ساز پارچهکی

  دولتش  .بر باد برود میآن، تمام رژ ی ها را حفظ کند تا مبادا ساقط شود و از تکانه یدولت روحان
   .فلج شده و ازپا افتاده است 
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  ،یشروع کار آخوند روحان از.  است  دهیرس یورشکستگ ایبه توقف  ینظام بانک  ،ی عرصه اقتصاد  در
بودجه   ی است، کسر آستانه انقراض و در  دهیدهم در مقابل دالر رس کیارزش پول کشور به 

 میرژتر؛ از همه مهمدالر است و  اردیلیم۲۶۰ می رژ یدرصد شده، بده ۶۰درصد است، نرخ تورم ۷۰
 ت. را از دست داده اس  ی در این عرصهو اثرگذار  ی ریگمیتصم ییتوانا

آخر خط  کنند که بهدر پی اعتراف میهای خود رژیم است که پیحاال دیگر این کارشناسان و مهره
یی ندارند. اما حقیقت از این هم فراتر است: این ناقوس سرنگونی  حل و آیندهاند و راهرسیده

 صدا درآمده است.  آخوندهاست که به

 رانیجامعه ا  یانقالب تی موقع

  هنان،یمهم

قوت خود  چنان بهنمودار شد، هم ی ریطرز چشمگآبان به امیکه در ق رانیجامعه ا  یانقالب   ت یوضع
 .است  دهیاوج خود رسحاکم به  میمتراکم، و تقابل مردم و رژ یتینارضا ،ی ط انفجار ی است. شرا  یباق 

  است یکرونا که مردم س ریگهمه  ی مار یب یکیاست:  دهیرا شدت بخش ت یوضع نیا  یعامل اساس  دو
و  نندیبیها به چشم مرا در گسترش آن و از دست رفتن جان یـ روحان   ی ا خامنه تکارانهیجنا

  .ی و نادار یگرسنگاز جامعه به   یمیو سقوط بخش عظ ی اقتصاد  یفروپاش  ی گرید

خطر  ،اجساد یبا استراتژ خواهندیخود کنند. م  میرژ ی کرونا را سپربال  خواهندیم  آخوندها
بازکردن مدارس و  ا یکرونا،  وعیکردن شپنهان رینظ ی ضدبشر  ی ها کنند. طرح یرا خنث یسرنگون

همه در    ،ی ماریمقابله با گسترش ب ی بودجه و امکانات برا صی از تخص ی مراکز اشتغال و خوددار 
اهد  نتوانست و نخو ی هزار قربان ۱۵۰با  ی مار یب نی شوم بوده و هست. اما ا   ی استراتژ  نیهم ی راستا 

  .شوم آخوندها را برآورده کند  اتیتوانست منو

در برابر  ی جد  ی گذار هیتالش و ما چیاند و هگسترش کرونا بوده  سازنهیحاکم، زم  ی آخوندها 
  لیتبد  میرژ هیعل پنهانی منبع گسترش خشم و انزجاراست که کرونا به   نیآن نکردند. ا  ی شرویپ

  .شده است   میرژ یسرنگون تاککی ت دیجد یاست که هر قربان   نیشده و ا 
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 ز، یعز دوستان

ثروت   کی انباشتن  مت یقاست که آخوندها به  ی فقر ،یدر گسترش خشم عموم  گرید یاساس عامل
  ونیلیم ۶.۵. انددهی نفر رس ونیلیم۱۱به  کارانیاند. بحاکم کرده رانیبر جامعه ا  ،خود ی برا میعظ

  .اندنفر از شاغالن، شغل خود را از دست داده

که تا   ییها: نان گران و جان ارزان شده است. آنسندینوینان م  یدرباره گران میرژ مطبوعات
و   رانیفقبرخوردار بودند، امروز به  یاز طبقه متوسط از رفاه نسب یعنوان بخش به  ش یپ ی چند

  هیحاشامروز به  ،که در مراکز شهرها خانه داشتند ییهااز آن ی اد یبخش ز  اند،وستهیمحرومان پ
از   ش ی . بچندیپیخود مبه یاکنون از گرسنگ  ،روزید ی اند. و فقرا پناه برده هانی نشیشهرها و حلب 

از چند    ش یاست که کفاف ب زیقدر ناچشده و درآمد ماهانه آن  یو موقت  داریها ناپادرصد شغل ۹۷
  زن کشد،یساله خود را م ۱۱است که دخترک معصوم   طیشرا   نیدر ا  دهدیرا نم  یروز زندگ 

اش را  اش جسم و جانکودکان یو رفع تشنگ  یدنیآب آشام دنیخر  ی برا  ،ستمزده و محروم بلوچ
اند، را آخوندها خراب کرده شانی ها. و محرومان چابهار که خانهکشد یو خودش را م  فروشدیم

اما این همه فقر و گرسنگی و این همه ظلم و بی عدالتی    .رسدیبه آسمان م  شانیدادخواه  ادیفر
 ماند.  پاسخ نمیبی

و خواست پرقدرت و   رانیدر جامعه ا  یتیجوشش اعتراض و نارضا  م،یهر طرف که نگاه کن بهبله، 
 .خوردیچشم م به ی اخامنه  میرژ یسرنگون  ی برا  یگسترده عموم

ه  نمودار شد  یجیمزدوران بسدر تهاجمات جوانان شورشگر به  زیاز هر چ  ش یمعترض ب هیروح نیا 
 است؛ 

. شودیم دهید میسرکوبگرانه پاسداران رژ ی در مقاومت جوانان و زنان در برابر فشارها  ییارویرو نیا 
 . مزگانرهزنان پاوه و اعتراض زنان بلوچ و اهواز و  انیدر خشم و عص

ها آن دبخش یو ام وقفهیروزانه و ب  ت یو فعال  یشورش ی ها کانون  دیگشایراه م  ش یشاپیچه پآن اما
  .آخوندهاست میرژ هیعل
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  م،یاست که برخالف تصور رژ  ت یواقع نیجامعه، ا   یانقالب   ت یگواه وضع نیترو روشن نیتری ماد بله،
را باال   یاعتراض و مقاومت عموم  ،یصالح  یو مصطف  ی افکار  دیمثل نو ی اعدام قهرمانان سرفراز 

  هیروح یشورش ی ها درآمده کانوناسارتبه رانیو دل امیق انیزندان ی ریکه دستگ ت ی واقع نیا  وبرده 
 .را باال و باالتر برده است  ی و شورشگر   یرزمندگ

  .و جوانان شورشگر زنده و فروزان است  یشورش   ی هاآبان با کانون امی ق ی هاشعله ،ی آر

در   یگردان چه مجرمآن به میرژ ،ی اخامنه میاست که براساس دستور مستقاین وضعیت  لیدل به
در برابر چشم مردم جوانان   انابیاست که در وسط خ  لیدل نیا رو آورده است، به نامدیم  هاابانیخ

 .کندیرا شکنجه م

عام با شوکر و گاز فلفل را در مالء ی جوان مشهد   ی است که پاسداران، مهرداد سپهر لیدل نی ا به
و در   کشندیضرب گلوله م را به یباش نیعباس م نی اسفرا  در .رسانندیقتل م و به  کنندیشکنجه م 
  .آورندیآزار و هتک حرمت بهار رو م آبادان به

است که هر   ییکردن جامعهمرعوب ی برا میعامدانه رژ است یس ،موحش   ی هاصحنه نی ا  جادی ا  بله،
حاکم    ی آخوندها  ی روزکابوس شبانه نی ا  و .آبان خلق کند امیتر از قبزرگ یام یلحظه ممکن است ق

  .اند به دست جوانان مات شده تکارانیپاسداران و جنا دادنیسرکوبگر از گوشمال  ی ها است. نهاد

  یحکومت  ی هااند. رسانهسالح رو آورده هیجوانان به ته ندیگویم  یزدگ با وحشت  یتیامن ی روها ین
فارس و کرج را منتشر   الم،یکشف اسلحه در اهواز، همدان، اصفهان، لرستان، ا  ی خبرها   یپدریپ
  تمکالما ی جامعه مستاصل شده است. نوارها  یاعتراض  هیدر مقابل روح یانتظام  ی روی. ندکننیم
مقاومت منتشر   یمل  ی شورا سمیترورو ضد  ت یامن ونیسیتوسط کم  یها که هر از گاهآن یمیسیب
  .و روشنگر است  ایگو اریبس نهیزم نیدر ا  ،شودیم

 ی رو یهزار نفر است. اما فرمانده ن۲۵۰حدود  یسرکوبگر انتظام  ی رو یکه شمار مأموران ن یحال  در
  .نفر برسند ونیلیم  مینبه  دیتعداد کم است و با نیکه ا  کندیآه و ناله م یانتظام

  دیتهران با دیگویتهران م  ی استاندار  یتیمرکز است. اما معاون امن۸۶در تهران  های کالنتر تعداد
 .داشته باشد ی کالنتر ست یدو
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  ریآژ هاابانیبار در خ کی قهیاند که هر پنج دقرا مؤظف کرده یانتظام  ی روین ی واحدها  ی ر ایبس
  .است  می رژ ی سراپا یزدگ وحشت  ریآژ خود، نیکنند. اما ا  جادی مردم وحشت ا   نیبکشند تا در ب

  ییبهانه شناسا خانه« مردم را به»خانه به ی جستجو ی برا میسپاه پاسداران طرح رژ سرکرده
  .ناامن شده است  میرژ ی جالدان اعالم کرد که محالت تهران برا  هییقضا   .اعالم کرد مارانیب

 میدستور مستقبههم،  گریقرارگاه د کی   .شده لی قرارگاه مقابله با جوانان تشک  کیتهران  در
آخوندها در   و شده  جادیکنترل اوضاع ا  ی برا هامت یتوسط سپاه در پوشش کنترل ق ی اخامنه

  .اندگرفته  یجنگ ش ی آرا  ،رانیمقابل جامعه ا 

در سراسر سال   رومندیموج ن کیآن مثل  یو اجتماع  یاس یآبان و اثرات س امیقاما چه سود، زیرا 
  .آوردیلرزه در مآخوندها به ی پا  ریرا ز نیگذشته در حرکت بوده و زم

  است یس رییدر انتظار تغ صبرانهیها بندارند. آن یحلراه یخروج از مخمصه سرنگون  ی برا  آخوندها
از  بدوزند. غافل  یخود کاله ی نمد برا  نیکه از ا  کنندیم ریس هاالیخ  نیهستند و در ا  کایدر آمر

خواهد   میرژ ی از سر تا پا   شانی هابالمآل بر بحران ن،یکه ا   انددهیرس ییبه نقطه گریحاال د کهنیا 
زمان   یکه وقتچنان. همکندیباز نم  هی فق ت یو فاسد وال دهیاز مشکالت نظام پوس  یافزود و گره

کامل    ت یهم در کار نبود و پول و حما یمیتحر کهنیرغم ا بود به دهیشاه فرا رس  میرژ یسرنگون
 .نداشت  یستادگ ی ا  ی ارای رانیمردم ا  امیدر برابر ق ،و اروپا را هم داشت  کایآمر

  ی چنان که مسعود رجواست. و آن دهیفرا رس ین ید ی کتاتورید ینظر ما و مردم ما زمان سرنگون  به
  .باشد دهیزمانش فرا رس نیست کهرمانی از آ تری قو زیچ چیهوگو گفت ه کتوریاز قول و کباری

. زمان قرار گرفتن در کنار  کندیهم دوا نم  ی و درد  ست ین یتکرار شدن  گریمماشات د است یس
اند که  آخوندها فراموش نکرده گریندارد. از طرف د یحاصل  انیشده و جز ضرر و ز ی آخوندها سپر

  افت یمماشات در !ریمقاومت در دوران دلپذ نیرا از هم یالملل نیضربات در عرصه ب نیتربزرگ
از    بخش یمقاومت و ارتش آزاد یمل  ی و شورا رانیخلق ا   نیاز جمله خروج سازمان مجاهد ؛کردند

  یعراق  مانیاز چنگال دژخ  نیمجاهد دنیکش رونیب نیچنو هم کایآمر یستی ترور ی ها ست یل
  .چدیپیاز درد آن به خود م  چنانهم می ها رژکه بعد از گذشت سال یی. دو ضربهمیرژ نیهم
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و   دانیبا همه شه یبرتیدر اشرف ول نیباشکوه مجاهد ی دار یبزرگ با اتکا به پا ی ها ی روزیپ نیا 
  ی روز شبانه  ی با رنج و تالش طاقت فرسا دندیکه در محاصره ظالمانه زجر کش یماران یمجروحان و ب

 .دست آمدبه ایدر چهارگوشه دنها نشانو اشرفمقاومت  نی اعضا و هواداران ا 

  ی که بر توان فداکار  یاست. خلق و مقاومت  یکه بر اراده خودش متک  یاست خلق و مقاومت نیچن
  ی روین نی. ا تازدیم  ش یپو به ردیگیم  رویخودش ن یدهندگ رییتغ  ت یخود اتکا دارد و از ظرف

 .سازدیرا م خیاست که تار یشگرف

که خلق و    ی دیو کل ی»عنصر اصل  ی ادر دستگاه محاسبه خامنه گفته است: ی مسعود رجو  کهچنان
و   کایاگر مثل شاه، آمر یحت  ندارد. اما کور خوانده است. ییجا، ارتش گرسنگان و محرومان باشد

  .و سقوط ” سوخت و سوز“ ندارد یباز هم سرنگون ،داشته باشدرا هم با خود  نیو ماچ نیاروپا و چ

. سرنوشت را  زنندیم  رانیحرف آخر را  مردم ا   بست و بحران است.از همه سو در بن میرژ نیا 
و   شتنی سرنوشت خو  سندگانی. ما خود نوسندینویم  ستانی شورشگران و ارتش آزاد  شتازان،یپ

 .  م«یهنیخلق و م

 .ودشیفدا و مجاهدت نوشته م  دانیدر م دشیفرزندان رش امی با ق رانی»سرنوشت ا  نیبنابرا 

 .«سازندیم  ی روزیکس نخارد پشت ما و شورشگران پ بله،

 

 شورشگران پیروزی می سازند

 هنان، یمهم

ظفرنمون  ی اثبات و درخشان شده، استراتژ   دار،یسال، آنچه پد  کی نی و در ا  ۹۸تا آبان  ۹۶ ی د از
را در  میرزمنده ضد رژ ی رویشده و ن میترس  ی است که توسط فرمانده ارتش آزاد یو سرنگون امیق

 .جهت مقصد بزرگ آن رهنمون کرده است 
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 ریناپذو بازگشت  کنانیبن  ییاروی رو آبان، امی ساله پس از ق کی تحوالت  یروشن و قطع  جهینت
توسط مردم  میرژ ادیبنا و بن  ب یآغاز تخر نیا   ،یاس یاست. ازنظر س ینیبا استبداد د رانیجامعه ا 

سرانجام خطاب به    و رسدیفرجام م به ی ارتش بزرگ آزاد  ی شتاز یبا پ یآت ی هاامیاست که در ق
 :م یگویم  رانیخلق قهرمان و جوانان شورشگر ا 

 .شماست  ی رو یحاکم از ن  ی آخوندها  وحشت 

فقر و فالکت   نیا  ابان،یپسران و دختران در کوچه و خ انیع ی ها شکنجه نیو ببند، ا  ریبگ همهنیا 
  امیق ی جز وحشت آخوندها از اراده شما برا و مرگ، بیماری   ی هاو رهاکردن مردم در چنگال ریفراگ

 .ست ین یو سرنگون

  ل،جالد و بزد  ی آخوندها 

 . ترسندیقدرت شما م  از

 اند. شما هراسان  یهمبستگ از

 .وحشت دارند یسرنگون  ی از عزم شما برا و

 .دیشک نکن ،یسرنگون  ی به توان خودتان برا ییلحظه چیه پس 

 .دینده دانیکه هست(، م نیو گفتن )هم اسی و  ی دیبه ناام ییلحظه چیه

 .دینکن غیو جوانان شورشگر در یشورش   ی هابا کانون یو همراه ی اری از  ییلحظه چیه و

 .است  هی فق ت یوال دیپل ت یو حاکم ی اشما در نبرد با خامنه هی سرما  ،ی آزاد ی برا دتانیو ام عشق

هزار شهید راه  ۱۲۰و ور و شعله فتهیجان ش۱۵۰۰سرفرازش، آن   دانیآبان، شه امیسالگرد ق در
  .خوانندیکننده فرا م سرنگون  یامیق همه را بهآزادی،  

 .از آن شماست  ندهیو آ ی آزاد  که دیزیپاخهب

 پیروز میدانند آری، شورشگران 
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 از پای ننشینند یک لحظه 

 رهایی را به میهن بازگردانند.  تا عشق را نان را 

 شورشگران پرچم به کف، 

 برق امید و آرزو در چشم، 

 تا قله فتح و ظفر بی باک می تازند 

 سازند. شورشگران، پیروزی و تغییر می

 

 دان یبر شه سالم

 یبر آزاد  سالم

 یآزاد  ی برا رانیمردم ا  کبیر امیبر ق سالم

 

 

 


