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 : یرانیجوامع ا یالملل نیدر کنفرانس ب یرجو میمر یسخنران

 ندارد یرفتبرون ،یفرار از سرنگون یبرا هیفق تیوال میرژ

 ۱۳۹۷آذر  ۲۴

 
 شیکرد كه همزمان در ب یسخنران یرانیبا حضور جوامع ا یسراسر دئویکنفرانس و کیدر  ،یرجو میآذر مر ۲۴روز شنبه

 برگزار شد. ایو استرال یشمال یكاینقطه در اروپا، آمر ۴۰از 
بتانکورد سناتور سابق از  دینگریخانم ا ،یارشد از آلبان ریوز کویما یپاندل کا؛یاسبق کنگره آمر ندهینما ،یکند کیپاتر

و  ایتالیتسو، از پارلمان ا ویآنتون یآقا رلند،یهورکان از ا یسناتور جر ،یپارلمان از آلبان ندهینما ویمد ریفاطم یآقا ا؛یکلمب
 گریاز د ینیو د یحقوق ،یاسیس یهاتیو شخص ییسنا و منتخبان اروپا ارلمان،پ ندگانیاز نما یگریشمار د
 کنفرانس بودند. نیکنندگان و سخنرانان اشرکت

 
 کشورها ریمحترم در سا یهاتیشخص ،یگرام دوستان

  ،یرانیمحترم جوامع ا یاعضا
 زم،یعزو خواهران  برادران

و ازخودگذشته که هرچند در  بایکوش، پرشور، شکسخت ارانیشما مقاومت، به ارانیشما به  میها و درودهاسالم نیترگرم
 امی. و پدیهست کریپ کیتن و  کیمرکز در سه قاره جهان در ظاهر دور از هم، اما انگار که  ۴۰از  شیاجتماعات خود در ب

و  هنیپاخاسته در سراسر ماست؛ همان مردم به یران تشنه و مشتاق آزادیکه همان ا دیهست یرسان روح و قلب واحد
 یادهایكوبنده و فر یگره كرده، با شعارها یهارا ورق بزند. با مشت رانیا خیدفتر تار خواهدیکه م یهمان اراده راسخ

 .رانیسراسر ا یهاپراز خشم در اهواز و شوش و اصفهان و دانشگاه
 

 زیعز دوستان
 . میشویم یالدیم ۲۰۱۹وارد سال  گریهفته د دو
 ۹۸سال  یبكنند، اما نقشه را برا ۹۷سال  یممكن است جنجال را برا نیو مجاهد كایگفت كه آمر یاخامنه شیروز پ سه

 بکشند.
و با كمك به امثال  گذاردیمقابله با نظام م یكه برا یمخصوص نیاست که با مأمور نیا كایهدف آمر ،یاگفته خامنه به

 كنند.  جادیا یو جنگ داخل یدودستگ یتیضدامن یو كارها میبتوانند با تحر دیشا ن،یمجاهد
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كه خودش با مردم  یو از جنگ میو بحران در داخل رژ یوحشت كرده و از سال نو و دودستگ نیچننیا یاخامنه چرا
 به راه انداخته نگران است؟  رانیا
در برابر  یخواهیآزاد ادیما از جوش و خروش و از فر رانینبود که ا یروز م،یشویم كیآن نزد انیكه به پا یدر سال رایز

 باشد.  یخال یمذهب سمیفاش
به دست مردم و مقاومت  تانمیرژ ی. سرنگوندیو بلرز دی: بله بترسمییگویحاکم م یو همه آخوندها یابه خامنه پس

 قطعا محقق خواهد شد. رانیا
 

 زیعز دوستان
 است.  ریاخ کسالیتحوالت  دهیبدهم که چک حیرا توض یدو نکته اساس خواهمیفرصت امروز م در

 خواهدیو م خواستیدلمان م یلیخ شیسال پ۴۰ندارد. ما از  یحلرفت و راهبرون ،یفرار از سرنگون یبرا میرژ :نکهیا اول
 نخواهد كرد!  یرفتار بدهد اما به قول خودش، از ترس مرگ خودكش رییتغ رانیحاكم بر ا ینید سمیكه فاش

و  سمیو صدور ترور رانیاز بحران، سركوب و انقباض در داخل ا زیبقا و گر یبرا ینید یكتاتورید ی: استراتژنکهیا دوم
 است.  رانیجنگ و بحران در خارج از ا

ماه  ید امیاز ق میرژ یالمللنیو ب یف کرد که مشکالت داخلاعترا میجمهور رژ سیرئ یمرداد ماه گذشته، آخوند روحان در
 «.بگذارند ریتأث توانندیم شتریبا فشار ب دندیداد که فهم هایبه خارج یامیاغتشاش ... پ» باال گرفته. او گفت:

 اشیادیبن یثباتیباال گرفت و ب میرژ هیها علهم خورد. تنشحکومت به یرونیو ب یجا تعادل درون نیاز هم قایدق بله،
 شد. انینما
 . دندیخاكسترها زبانه كش ریها از زرا ببندد، اما هر بار آتش هاامیبارها و بارها تالش کرد راه ق میگذشته، رژ كسالی در

 نتوانست. یول رد،یرا بگ یشورش یهاکانون یکرد جلو تالش
 مقاومت رو آورد، اما بر سر خودش خراب شد.  هیعل یستیترور یهاطرحبه

 بدتر شد. یاقتصاد درهم شكسته را مهار و درمان کند، ول خواست
 .دینرس ییجافراهم كند، اما به هامیتحر یبرا یزگاهیگر ییاروپا یهادولت یبا همراه خواست

 كرد.را دوا ن یهم درد نیو چ هیآوردن به روس یو رو یانگاه به شرق خامنه استیس
هم توتال خارج شده و قبل از آن رانیدر ا یگاز پارس جنوب دانیدر م یگذارهیاز سرما نیچ ریاخ یدر روزها کهیبطور

 خارج شده بود.
 کیخودش شل است که به یریت ردیبگ شیهم که در پ یحلندارد؛ هر راه یبرون رفت میاست که رژ نیتمام مسأله ا بله،

 .کندیم
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 است.  یالمللنیو ب یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس یهادر عرصه میرژ تیموقع یفیتنزل ک ،یاسیس یدرماندگ نیا محصول
 «. است جیدولت کرخت و گ»و « است قیدر تعل قیتعل یدولت روحان تیوضع»:ندیگویم یآخوند روحان انیحام

 
 یرهبر یهااز دغدغه یکیسپاه  یدرون تیوضع»و انفعال پاسداران گفت:  زشیبا توجه به ر یاسپاه خامنه سرکرده

 «. است
 رو آوردند. یستیترور یهاها و اقدامطرح یاجراسال بارها به نیبست، آخوندها در ابن نیهم لیبه دل درست

 جمله: از
  ،یدر آلبان نیمجاهد هیعل یستیترورتوطئه ـ
 ساالنه مقاومت در فرانسه  ییآدر گردهم یستیانفجار ترور یتالش برا ـ

 را محكوم کردند.  یگذارتوطئه بمب نیا یقطعنامه دو حزب كیبا  كایكنگره آمر ندگانیتن از نما۱۰۵ رًایاخ که
  کایمقاومت در آمر یاعضا هیعل سمیو ترور یپروژه جاسوس ـ
 یرانیمراکز احزاب کرد ابه  یحمله موشک ـ
 در دانمارک یستیو طرح ترور ـ
 

 مهم توجه کرد: تیچند واقعبه دیها و حمالت باطرح نیا درباره
راهكار و برون رفت در  كیبلكه  ،یكیواكنش گذرا و تاكت كینه  ها،تیجنا نیو تعدد ا سمیرو آوردن به ترور نکهیا اول

 است.  یبقا و مقابله با بحران سرنگون یبرا میرژ یاستراتژ
 یهاکمکبه یگریاز هر زمان د شیب كایآمر یهامیاست كه بعد از تحر یطیدر شرا میرژ یستیجنون ترور نکهیا دوم

 دارد.  اجیاروپا احت یهادولت یو اقتصاد یاسیس
-پلماتیو اخراج سه د كردیكار م شیدر اتر پلماتیکه تحت پوش د میرژ یمقام اطالعات کی یریدستگ نکهیا سوم
در  میو سفارتخانه رژ ریبا سف یكیدر دانمارك كه رابطه نزد ستیترور كی یریاز فرانسه و هلند، دستگ میرژ ستیترور

پاسداران و آخوندها تا سپاه تیامن یعال یکه از شورا کندیاثبات م ایدر کن میرژ ستینروژ داشت و محاکمه دو ترور
 سمیدستگاه ترور یهمه و همه اجزا میرژ یهاخانهقدس و وزارت اطالعات و وزارتخارجه و سفارت یستیترور یروین

 .اندهیفق تیوال
 

 ا،یتالیا کا،یمختلف از جمله، آلمان، آمر یدر کشورها ییقضا یهاها و دستگاهدر احکام دادگاه شیكه از دو دهه پ یقتیحق
و  میرژ نیوقت ا اطالعاتریو وز خارجهریوز جمهور،سیو رئ یاخامنه میمستق تیبر مسئول دیبا تاک نیو آرژانت سییسو

 صادر شده است.  یالمللنیها حکم جلب باز آن یبرخ یبرا یحتو  دهیسران سپاه پاسداران به اثبات رس
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محرمانه توافق  میكه او را در باره ضما ییندهیماه در پاسخ به نمادر آبان میخارجه آخوندها در مجلس رژ ریوز فیظر
 انجام  یابا اطالع و موافقت خامنه اتییبا تمام جز زیهمه چ ،یمورد سوال قرار داد با صراحت گفت: عالوه بر روحان یاتم
 

بدون  م،یبكن یكشور كار نیدر ا میتوانی... مگر ما ممیكه سر خود عمل كن میستین یشده است. او گفت: ما دستگاه
 «  م؟یگزارش بده نكهیا

 
 یخصوص یزندگ یحت زیكه همه چ یآخوند میخودسرانه در رژ سمیاقدامات و ترور یكه تئور دیفهم توانیم نجایاز ا بله

درباره  هایبافیآخوندهاست. تئور یهاتیو سرپوش گذاشتن بر جنا یمنطق ریچقدر غ كند،یمردم را هم كنترل م
 .كندیم تریجر سمیها را در تروراست و فقط آن لباط یو روحان یااقدامات خودسرانه و بدون اطالع خامنه

 
 پردازم:  ینكته قابل توجه م نیبه چهارم حاال

در  یتدافع یپاتك و ابزار ضرور كیمثابه به كایدر اروپا و آمر سمیاز ترور میاست كه در حال حاضر رژ نیچهارم ا کتهن
 . كندیاستفاده م رانیمردم ا امیمقابل ق

برادر  یجانیمانند جواد الر میرژ یهانیسیبود. تئور اشیخارج استیبردن س شیپ یبرا یاهرم تهاجم كی سمیترور قباًل
از  یدینوع جد»را  سمیترور ،یاز جمله در مورد سلمان رشد ینیخم یسال قبل طبق فتوا۲۵در  م،یمجلس رژ سیرئ

شخص نوشته بود  نیاند. همكرده فیتعر یجهان یقوا دلكردن در تعا دایو جا پ یتوسعه حكومت اسالم یبرا« قدرت
 آن است. یهااز هدف یكیمستقر است مسئول جهان اسالم است و توسعه  رانیكه در ا هیفقتیوال
 

گر همچنان مماشات یهااستیآخوندها در خاک اروپا، س سمیترور ییکه با وجود رسوا ستیاسباب تأسف ن ایآ یراست
 هستند؟ رانی. و بدنبال مدد رساندن به قاتالن مردم ااندمیرژ نیمعامله با ا یبرا یراه افتنیدرصدد 

 یشهروندان خودتان را قربان تیدست کم امن د،یباش رانیدر کنار مردم ا دیخواهیاگر نم ان،ی: آقامییگویها مآنبه ما
 ! دینکن
 کند؟یم دیاروپا را تهد یکه شهرها دیرویم یمیبه كمك رژ چرا

 .دیاحترام بگذار یو دمکراس یآزاد یو برقرار میرژ یسرنگون یبرا رانیخواست مردم ا است که به نیما ا حرف
 میرژ نیکه ا یماست، قطع شود. هربشکه نفت یمل هیكه سرما رانیاز درآمد نفت ا کارتیحکومت جنا نیدست ا دیبگذار

 و مردم منطقه.  رانیمردم ا کریاست بر پ ییگلوله ایبفروشد شالق 
صلح در منطقه و جهان، هدف  دیو تهد یریگبه جز باج ایآ ست؟یچ یبرا میرژ نیا یموشك یدر پ یپ یهاشیآزما یراست

 دارد؟  یگرید
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است. اما  ۲۲۳۱موضوع بود كه نقض آشكار قطعنامه  نیبه هم یدگیرس یملل متحد برا تیامن یچهارشنبه شورا جلسه
 ینید سمیها در برابر فاشو مقاومت عادالنه آن نیدرباره مجاهد تیبه شكوه و شكا ،ییپاسخگو یبه جا میرژ ندهینما

 پرداخت.
 
 یخارج یستیترور یهاسازمان ستیدر ل دیبا یحكومت غاتیتبل نیسپاه پاسداران و وزارت اطالعات و ماش نیبنابرا ـ

 .رندیاروپا قرار بگ هیاتحاد یستیترور ستیو ل كایآمر
 ینید یقدس و گشتاپو یستیترور یرویو سپاه پاسداران و ن یاخامنه تیب یمال نیراه تأم یعنی میرژ یمال یهاانیشر ـ
 مسدود شود.  دیبا
 
و  یو روحان یاملل متحد ارجاع شود. خامنه تیامن یبه شورا دیبا تیبشر هیعل میرژ نیادامه دار ا یهاتیپرونده جنا-
 .رندیدر برابر عدالت قرار گ دیبا میسران رژ گرید

 نیترکه مهم کندیم جابیآن بود، ا سیسالگرد تأس نیهفتادم شیحقوق بشر که چند روز پ یجهان هیانیبه ب احترام
 جهان طرد شود.  یهمه کشورها یبار در ملل متحد محكوم شده، از سو۶۵ناقض حقوق بشر در جهان امروز كه تابحال 

 
 زیعز دوستان

مقاومت، در عرصه  یمل یشورا ک،یدمکرات ویرناتآلت تیگذشته، موقع سالکیدر  میرژ تیموقع یفیک فیموازات تضع به
 کرده است.  دایاعتال پ یالملل نیو ب یداخل

 تینشانه روشن و درخشان از موقع ،یمل یاریهم ریهموطنانمان در داخل و خارج کشور از برنامه اخ ریچشمگ استقبال
 آن است.  یاجتماع گاهیو پا تیمقاومت و مقبول نیا

امروز هم حضور  ییاز شما در گردهما ی. که برخفرستمیدرود م رانیو مقاومت ا نیو هواداران مجاهد انیشما حام به
 . دینشان داد یرانیضدا میرا در برابر رژ یهنیو م یمل یقدرت همبستگ یاریهم زانیشما در گلر د،یدار
که پشت  کشندیم ادیشهرها فر ریپاخاسته در اصفهان و کازرون و شوش و اهواز و ساكه هموطنان به چنانهم بله،
 .دیجامه عمل پوشاند یهنیشعار م نیهم. شما بههنیمدشمن رو بهبه
 

و به جنوب شهر  شدفرویاش را در مرکز شهر مكه خانه یزیتا مادر عز زند،یم شیمعلم كه از غذا ایكارگر  ای یزندان ازآن
 شرکت کند. یاریتا در هم رودیم
ها که مثل بار قرض رفتند و آن ریکه ز یتا کسان رانیو عرب و ترکمن در داخل ا یهموطنانمان کرد و بلوچ و آذر از

 گذشته عمده دسترنج ساالنه خود را در طبق اخالص گذاشتند.  یهاسال
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و ناراحت بود كه چرا پول  كردیم یدستفروش ،یدانشگاه التیدر تهران كه با تحص یآن دختر قهرمان كانون شورش و
 پرداختن ندارد. یبرا یچندان

بدهند  یشورش یهاخودشان به كانون یو ضرور یجار یهانهیخواست از هز نیاز مجاهد كباری یباره مسعود رجو نیا در
 نباشد.  اشهیها مجبور به فروش كلاز آن یتا كس

 
 ممنوع شدند.  رانیمخارج روزانه در داخل ا نیتأم یبرا هیاز فروش كل نیچننیا یشورش یهانكانو

 یپرداختن ندارند اما برا یبرا یپول گفتندیكه م یآن پناهندگان و هواداران ای یشورش یهابه كانون فرستمیم درود
 .سیاسم مرا هم بنو نكهیو ا گفتندیاند و به مسعود حاضر حاضر مآماده یجانباز

خود  یهاییهاییكشورها دارا ریو اروپا و سا ایتا استرال كایاز كانادا و آمر نیاست که هواداران پاكباز مجاهد نیچننیا بله
 اند.و حاصل كارشان به جهاد در راه خدا و خلق برخاسته ییها با دارادر واقع آن كنند،یرا نثار م

 
 شود،یم نیتأم یعرب ای یآن دولت غرب ای نیا لهیسازمان به وس نیمقاومت و ا نیبودند مخارج ا یآنان كه مدع یراست

  ند؟یگویكجا هستند؟ و چه م
ها را بازپخش دروغ نیكس كه او هر آن شیهاو دروغ هااوهیبا همه  یدجال و ضد بشر میلعنت بر رژ مییگویفقط م ما
 . كندیم

آن  هیاست که شما فوالدما رانیمردم ا یخواهیو گسترده آزاد میدر مقابل جنبش عظآخوندها  یدرماندگ نیا بله
 . دیهست
و در تدارك  دیاخود برافروخته یهاها و جانرا در دل یگانگیو صدق و  ییرها یهاکه شعله شتازان،یمجاهدان و پ شما
 .دیهست رتانیملت اس ییرها
 . دیهست یو برابر ی، دمکراس یپروژه بزرگ آزاد یبرا تانیهازدن اراده قلیاز روز قبل در کار ص شیکه هرروز ب شما
 نینو یهاهدف شکوهمند همواره ارزش نیتحقق ا یو برا دیندار ییتان سوداو مردم ستمزده هنیم ییکه جز رها شما
 .دیکنیخلق م یو مبارزات یانسان

مردم  یآزاد یبرا یفشانپرداخت و جان ریشما، انتخاب مس نیپوالد یهاهو اراد یسرزندگ ،یدواریام ،یریناپذیخستگ راز
 .دیزنیرقم م تانهنیخلق و م یو پرشکوه برا بایز ییندهیاست. و من مطمئنم که آ رانیا

 
را روشن و  هاامیو شعله ق دهندیو اعتراض ادامه م زشیمختلف که به خ یهامان در استانهموطنانبه میفرستیم درود

 اند. داشتهتر نگهروشن
و  زشیفوالد اهواز، تب و تاب خ ریماه اعتصاب و تظاهرات کارگران دل نیهفت تپه و دوم شکریکارگران ن تظاهرات

 گسترش داده است. رانیمقاومت را در سراسر ا
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 . دیاتهنشس امبریکه بر منبر پ دیهست ییهامونیآخوندها گفتند شما مبه ادکنانیکه فر هاآن
 «.مناالذله هاتیه»و « درود برکارگر-مرگ برستمگر»آمدند و گفتند:  ابانیکفن به خ دنیفوالد با پوش کارگران

خود را  یسراسر یهادور اعتصاب نیکه چهارم ریناپذیجوانمرد و خستگ وندارانیبه رانندگان و کام میفرستیدرود م و
 برگزار کردند. 

 
 پا خاستند. اما مقاوم اصفهان که بازهم به دستیبه کشاورزان ته درود

 آذر را برافروختند.۱۶ یآگاه که با تحصن و اعتراض، شعله ها انیبه دانشجو میفرستیدرود م و
و  ریادامه همان مس م،یکنیآنچه ما و خلق ما امروز با آن دست و پنجه نرم م گفته است: یمسعود رجو کهچنانهم

و  تیاست که حاکم یخلق نیشده است. بسرکوبگر و سرکوب نیستمگر و ستمزده است. ب نیب یو طبقات یخیمبارزه تار
 یو قرآن، ستم شاهان و دربارها نیکه به نام اسالم و د هیفق تیوال میو رژ خواهدیخود را م یهایحداقل حقوق و آزاد

 رسانده است. یرا به ابعاد نجوم یفئودال
 

 قتیحق کی یشورش یهاکانون یو به شما اعضا نیو هواداران مجاهد نانیآفرامیق به همه شما و به خواهمیم سرانجام
 کنم.  یادآوریرا  یاساس

 . شودیم دیتهد اش،تیحاکم خیدر تار یگریاز هر زمان د شیب میرژ تیکه امروز موجود قتیحق نیا
 آماده و جوشان است.  ،یگریاز هر زمان د شیب زین رانیا جامعه

آخوندها نقش  یکتاتورید یتا نقطه سرنگون یاراده رزمنده شماست که در رساندن اوضاع ملتهب کنون نیا دیبدان اما
 کننده دارد. نییتع

 مقاومت است.  یو شوراها یشورش یهاکانون یشتازیبا پ امیق یو اعتال رانیمتحد مردم ا کاریپ ،یروزیپ رمز
 . ختیفرو خواهد ر یفدا و همبستگ یرویتناق با نظلمت و اخ وارید

  کیآزاد و دمکرات رانیا یبسو شیپ پس
 یبر آزاد سالم
 رانیبر مردم ا سالم
 بر همه شما درود


