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 قهدر منط یثباتیمنبع جنگ و ب هیفق تیوال میرژ یالملل نیب ییدر گردهما یسخنران -یرجو میمر

 ۱۳۹۸تیر ۸
 

 یبحران سرنگون یسازآخوندها؛ پنهان یافروزجنگ
 میبا حضور مر یمللال نیکنفرانس ب کیکرد و  دیبازد یدر آلبان ۳از اشرف  یالمللنیب أتیه کی ریهشتم ت روز
 برگزار شد.  یرجو

صلح و  آورامیپ رانیدر منطقه، مقاومت ا یثباتیمنبع جنگ و ب یآخوند میرژ»کنفرانس تحت عنوان  نیا در
 .شرکت دارند ایاز اروپا و استرال یو مذهب یحقوق ،یاسیس یهاتیپارلمانترها و شخص «یآزاد
و  میرژ سمیو ترور یافروزمقابله با جنگ یقاطع برا استیس کیبر لزوم اتخاذ کنفرانس، سخنرانان  نیا در

 کردند. دیتأک رانیمردم ا هیآن عل اتیخاطر نقض حقوق بشر و جنااز آخوندها به یحسابرس
 یلم یشورا -کیاتدموکر نیگزیخود را از جا تیحما ران،یو مقاومت مردم ا امیبا ق یضمن ابراز همبستگ هاآن

 قرار دادند. دیمورد تأک یرجو میو برنامه مر رانیمقاومت ا
 گفت: ییگردهما نیدر ا یسخنان یط یرجو میمر
 

  و،یاسقف گا قدریعال پدر
  ایآلمان، استرال س،یمحترم مجالس سوئ گذارانقانون

 هلند س،یانگل س،ییدر فرانسه، سو رانیمقاومت ا یگرام انیو حام دوستان
 زم،یو برادران عز خواهران

 .میگویآمد مخوش ۳شما در اشرف همهبه
 ریبه ز یااست که بر ییجان آمدهمردم بهبه  یهمبستگ امیپ زیقبل از هرچ رانیشما در خانه مقاومت ا حضور

 .کنندیم یلحظه شمار ینید سمیفاش دنیکش
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که  شودیته مشناخ ینانیآفرامیدم و قدر حال زوال، بلکه با مر ییحکومت قرون وسطا کینه با  رانیما ا کشور
پاخاسته، گهواره به رانیااست.  رانیاشرف در قلب ا ینظر جا نیاند. از ارا اراده کرده یو برابر یو دمکراس یآزاد

 .یشورش یو شهرها یشورش یهاکانون نیو انقالب و سرزم امیق
ها آن یهاموشک کیو شل هایبه کشت یآخوند میرژ یاپیپ یهادر حمله طرفکیروزها، جهان از  نیا در
ر د انیرانیات اکه در تظاهر دیشنیرا م رانیا یآزاد یصدا گریاز طرف د د؛یدیرا م یطلبو جنگ ییجوزهیست

 افکن بود.  نیبروکسل و واشنگتن طن
 شورشگر درود درود درود. ارانیو  یمشتاقان آزاد به
 

 جنگ طلب است؟ یکس چه
 ز،یعز دوستان

 .دیرس یمرحله حاد به رانیبحران ا ریاخ یهاهفته در
 حمله کرد.  رهیدر سواحل فج یتجار یبه چهار کشت یآخوند میگذشته رژ ماه
مورد حمله  یانفجار یادهادو لوله مهم نفت در عربستان را با پهپ میماه عوامل رژ بهشتیروز بعد در اواخر ارد دو

 قرار دادند.
 آمد.  در بغداد فرود کایسفارت آمر یکیمزدورانش در نزد قیها ازطرموشک آخوند کیروز بعد  پنج
 تکرار شد.  یگریپس از د یکیعربستان  یهابه فرودگاه میعوامل رژ یاز آن حمالت موشک بعد

 یا. خامنههران بوددر ت کایجمهور آمر سیرئ امیبا پ یگر یانجیم یژاپن برا ریخرداد نخست وز۲۳و  ۲۲ یروزها
 کی عمان به یایرددر  رانیسواحل ا یکیدر همان روز در نزد نکهیاو را پس زد و بدتر ا زیآم نیتوه یبه نحو

 حمله کرد.  ینفتکش ژاپن
به آ نزوید شکردننصبر  یحمله به کشت یبرا یکرد. آخوندها حت ریرا تحق یانجیم همانیم شدینم نیاز ا شتریب

 از تهران برود. 
 ییکایآمر نیبدون سرنش یمایبه هواپ یزیآم کیتحر اریبس یمله موشکخرداد ح۳۰هفته بعد در  کیدرست  و

 فارس صورت گرفت.  جیدر خل یالملل نیب یهابر فراز آب
 ۲۰۰ بیترت نیه ابعهده گرفت که آنرا اعالم کرد و به یو مملو از رجز خوان یرسم هیاطالع کیپاسداران با  سپاه

 دالر به دشمن خسارت وارد کرده است.  ونیلیم
گفت  یبا چاپلوس هیفق تیجمهور وال سیرئ یهدف قراردادن دشمن، آخوند روحان نیهم یبرا رماهیت۴در  سپس

 . بوسدیو پاسداران مربوطه را م هایدست ارتش
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 نیبلکه هم ستین هاانوسیاق یدر آنسو یدور یآنند که دشمن جاسال تجربه بر۴۰البته با  رانیمردم ا البته
 هستند. رانیمردم ا یحاکمند که رودررو یآخوندها

 
 در زرورق ضد جنگ ینید سمیاز فاش دفاع

آزاده  بانانیشتپو  نرایها مقاومت اسال میرژ نیو عوامل و مزدوران رنگارنگ ا هایگران و البطرف مماشاتآن از
 کنندیدفاع م رانیدر ا یکه از حقوق بشر و آزاد یکسان ایگوئ کردندیمتهم م یو انساندوست آنرا به جنگ طلب

 ! یمفتضح وغکند. چه در یلشکرکش کایآمر خواهندیجنگ طلب هستند و م
 چشمه جنگه سرشده است ک میمماشات تفه استیمدافعان سساده به تیواقع نیبعد از همه حمالت اکنون ا ایآ

 صلح بدهند؟ زهیآخوندها جابه  خواهندیم بارنیا ایاست  میرژ نیهم انهیدر خاورم
 یاتم یهاتیره سامقاومت دربا یافشاگر ای رانیکه مخالفت با نقض حقوق بشر در ا یاست بپرسم آن کسان بهتر
 یراب یاهر یچنان در جستجوهم ای کنندیشرم م ایآ کردند،یم یجنگ معرف ینیچ نهیآخوندها را زم یمخف

 اند؟میتبرئه رژ
 .بدیفریرا نم یدر زرورق ضد جنگ به واقع شرم آور است و البته کس ینید سمیدفاع از فاش بله
 

 است رانیو حقوق بشر حق مردم ا یو دمکراس یآزاد
  ست؟ین رانیو حقوق بشر، حق مردم ا یو دمکراس یآزاد ایاست که آ نیا یاصل سوال

ا چه مجوانان  ان وبر زن هیگاه فشافوزندان و شکنجه لیاز قب یآخوند میرژ یهاکه در زندان داندیجهان م ایآ
  گذرد؟یم

قوق ح یشورا و یالع سریکل ملل متحد، کم ریدب یخواستار اقدام فور رانیبارها و بارها از جانب مقاومت ا من
ست کردم رخواشدم و د رشدگانیدستگ یآزاد یمدافع حقوق بشر برا یالملل نیب یهابشر ملل متحد و سازمان

 شود.  نییتع انیبا زندان داریو د میرژ یهااز زندان دیبازد یبرا ییهااتیهکه 
 شکنجه جان باختند.  ریز امیق انیتن از زندان ۱۴دست کم  ۱۳۹۶ماه  ید امیق انیجر در

 ساکتند؟ ییاروپا یهاچرا دولت یراست
 تیز وضعها و اطالع ااز زندان دیبازد یبرا کباریآخوندها هستند چرا  میدلواپس تجارت با رژ نقدریکه ا یکسان

  فرستند؟ینم میرژ نیا یهابه زندان اتیه کیزنان  ژهیوبه امیق رشدگانیدستگ
  ست؟یچ ینیزنان از خانم موگر نیا انتظار
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ها ناز زندا کیمبلس دیبازد کیالاقل درخواست  میرژ یهادر سفرتان به تهران و عکس گرفتن با مهره دینبا ایآ
 د؟یدادیم میرژ نیجمهور ا سیرئ یروحان را به آخوند

 
 یسازآخوندها به بحران ازیجامعه و ن یانفجار تیموقع
 . میمواجه ینید سمیفاش یجامعه ملتهب، بپاخاسته و آماده برانداز کیما با  امروز

رفته را دست دل ازو سرکوب رو آوردند؛ اما قادر نشدند تعا یریشکنجه و دستگهر چقدر توانستند به آخوندها
 برگردانند. 

وانان منده جبرداشتن است؛ جنبش رز زیکرده و آماده خ ییآرادر مقابل آخوندها صف میجنبش عظ کی رایز
ود خکه در دل  ی. و جنبشدستانیشدگان و تهسرکوب شدگان، غارت یها؛ طوفان خواستآگاه و محروم

 و شکوفا کرده است.  انیرا رو یشورش یاهکانون
 و انبار باروت.  یاجتماع انیو عص یآمادگ کی خاکستر؛ ریدر ز یآتش گدازان یآر

 کرده است. ازمندین یسازبه بحران قًایاست که آخوندها را عم یانفجار تیموقع نیهم
 «نظام تیاز امن یمبخش مه»و لبنان را  منی ای هیخود در سور تکارانهیجنگ جنا یاکه خامنه میبرینم ادی از

رمانشاه در ک دیبا»ها در خارج مرز یافروزاند که بدون جنگبارها اعتراف کرده میسران رژ ریکرد. او و سا فیتوص
 جنگند. ب رانیپاخاسته ابا جامعه به یعنی« و اصفهان رازیش جان،یآذربا ستان،یدر س» ای« و همدان

ونه هرگ»وان و ت کرده فیتضع یفیطور کرا به میکه رژ طیشرا نیا لیبا تحل یرجو آبان ماه گذشته، مسعود در
 میخواهیز خدا مکه ا است ضحوا»گفت:  میرژ ریرا از آن سلب کرده درباره نقشه مس «یو واقع یبرون رفت جد

 «. تگذاشبنا را بر سرکوب و انقباض  دی.... اما باندیدشمن ما عقب بنش
کننده کهشو اریبس یبه نحو یاخامنه یعنیارتجاع  هیفق یاست که ول نیشد. گواه آن ا طورنیدر عمل هم هم

 استیرا به ر ۶۷ال در س یاسیس انیدر قتل عام زندان رانیا خیتار تکارانیجنا نیتراز بزرگ یکی یسیآخوند رئ
نتشر ماو  که از یدر نوار صوت ینیموقت خ نیجانش یمنتظر یکه حت یمیگماشت. همان دژخ اشهییقوه قضا

ا رو م خیارشده و در ت یاسالم یکه در جمهور تیجنا نیتربه نظر من بزرگ»شد به او و همدستانش گفت: 
 .«سندینویم خیدر تار تکارانیجزو جنا ندهیبه دست شما انجام شده و شما را در آ کنند،یمحکوم م

روز  کی یحت روز و کی. آوردیرو م نیمجاهد هیعل یستیترور یها. به طرحکوبدیم یهر درخود را به  میرژ
 مقاومت دست بردارد.  نیا هیعل یسازطانیو ش یپراکنکه از دروغ ستین

 . دهدیو در اقتصاد ادامه م استیرا در س کردنهیداخل حکومت هم خط انقباض و تک پا در
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اد رسان ا امدتچشم دوخته است  ییاروپا یهامماشات دولت استیبه س میبازهم رژ انیم نیدر ا میرژ البته
 باشد. اشیو جنگ افروز سمیو ترور یساز طانیش
 

 مماشات استیس جینتا
 صورت: نی. در ابودیفاجعه بار در کار نم استیس نیکه اگر از آغاز ا میلحظه تصور کن کیلحظه، فقط  کی

 شد،یبا سکوت مواجه نم یاسیس یهزار زندان یس عامقتل
 میرژ ینکنو یجمهور سیگفته رئچنانکه به  کردینم دایپ یشرویامکان پ میرژ یاتم یسازبمب ساتیتأس

 شده بود.  جادیمماشات ا استیس یآن در فضا یهارساختیز
 .شدندیخود بر آن نم رانگریسلطه و یاشغال پنهان عراق و برقرارآخوندها هرگز قادر به نیچنهم

 .آمدیوجود نمآواره به هاونیلیکشته و م ونیلیم میبا ن هیسور یتراژد
 .شدینم دهیکش یرانیسقوط و وکشور ما به اقتصاد

. بمباران شدینم یطوالن رانیو سرکوب مقاومت ا یگذار ستیبا ل ییقرون وسطا میرژ نیتر از همه عمر امهم و
ژوئن که  ۱۷ در فرانسه در رانیو همزمان سرکوب مقاومت ا ۱۳۸۲در سال  یمل بخشیو ارتش آزاد نیمجاهد

مدره  ایود رفرم رار ببود که ق یمیرژ مرکردن ع یطوالن یبرا مانندیب یدهه ادامه داشت، کادوها کیآثار آن تا 
 شود. 

ها غلبه کرد و طئهتو نیهمه اشما بر تیو هوادارانش و با حما رانیمردم ا یبانیبا پشت رانیمقاومت ا خوشبختانه
 گرفت.  یشیگذاشت و بر آنان پ یبهوت برجاآخوندها را مات و م

ه گذشته و دهددر  طیشرا نیتردر سخت تانغیدریب یهاتیحما یاز شما برا هایهمه ما و اشرف و اشرف امروز
 .میسپاسگزار

 
 د. واهد مانخحفوظ متا ابد  رانیا نیزر خیتار یهامقاومت بر برگ ارانی نیفراموش نخواهد کرد و نام ا خیتار
 انیالس نیادوستان در  نیا یهاتیحما ونیسالمت شما را مد رایسپاسگزارم ز اریها بسمن از آن خصوصبه

 هستم.
 

 مماشات استیآخوندها همزمان با باال گرفتن س سمیو ترور یافروزجنگ دیتشد
 ،یگرام دوستان
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 کنندیهان م پنوشن را عمدًار تیواقع نیا کیآتالنت یآخوندها در دو سو تیحاکم یو تجار یاسیس دارانسهام
 . صعود گذاشته استرو به ۱۳۹۴ رماهیدر ت یتوافق اتم یاز روز امضا میرژ یهایافروزکه جنگ

طقه، ر منداز جنگ  یریجلوگ یکردم که برا دیدر همان روز امضا توافق تأک رانیاز جانب مقاومت ا من
 یافشارپ انهیورمدر سراسر منطقه خا میاز رژ دیعدم دخالت و خلع  یبر رو تیبا قاطع دیبا» ۵+ ۱ یکشورها
 «.کنند یوارد هر گونه توافق نیادیاصل بن کیعنوان ضرورت را به نیکنند و ا

، با حاکم ینید سمیاگر با فاش»در پارلمان اروپا از جانب مقاومت هشدار دادم که  ۹۶ ماهیسال بعد در د دو
 .«کندیم لیجهان تحم را بر منطقه و یبرخورد نشود، جنگ مهلک تیقاطع

 لیدلبه شوند. اما ییبمب هستهآخوندها به یابیالبته قصد داشتند با همان توافق مانع دست ۵+  ۱ یکشورها
ومت و مقا و سرکوب سمیگسترش جنگ و ترور یبرا یعنوان جوازمتعدد توافق، آخوندها از آن به یهاشکاف

 استفاده کردند.  ونیسیاپوز
 نداشت.  ییجا چیه یصطالح جامع، حقوق بشر و دمکراسآن توافق به ا در
 یشیماآز کیبه شل میهمان روز، رژ یمعامله، بله درست در فردا نیسند ا یروز بعد از امضا کیدرست  و

 ها پرداخت و عزم اروپا را به سخره گرفت. موشک
 که از آن روز کارنامه آخوندها از چه قرار است: مینیبب حاال
 . یتوسعه شتابان برنامه موشک اول،

 یموشک یهاشیچنان به آزماهم» رانیا میملل متحد اعالم کرد که رژ رکلیدب یالدیاواخر سال گذشته م در
 .«زندیدست م ۲۲۳۱با قطعنامه  ریمغا

 .و لبنان و عراق منیدر  یستیترور یهاها به گروهموشک نیاز ا یادیبخش ز یدوم، واگذار و
ربستان ع تختیبه پا منی یپرتاب شده از سو کیکرد موشک بالست دییفرانسه تأ جمهورسیرئ آبان گذشته در

 است. رانیا میمتعلق به رژ
 . هیسور دنیخاک و خون کشبه سوم،

 در عراق.  شتریو دخالت هر چه ب منیگسترش جنگ در  چهارم،
ان ر همدرست د ن،یمجاهد هیعل یسازطانیآخوندها، همراه با ش سمیو ترور یافروزکه جنگ نیا جهینت

 است.  افتهیمماشات، شدت و گسترش  استیباال گرفتن س یهادوره
 میرژتاو به یهاکموش لیتهران و تحوبه یمل تیمشاور امن انهیبا اعزام مخف کایبود که دولت آمر ۶۰دهه  در

عراق  هیعل یتهاجمات جنگ دیتشدبه ینیرا شروع کرد. درست در همان دوره، خم ینیاستمالت با خم شیآزما
 رو آورد.
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دوره  حالنیعبود. در  کایدر آمر نیمجاهد یگذارستیو ل یو خاتم یرفسنجان یینما روانهیدوره م ۷۰ دهه
 نیچنهم ور ودر خارج کش یرانیمخالفان ا هیعل یستیبود و صدها عمل ترور رسیآخوبر و بوئنس یانفجارها

 . میرژ یتما یسازبمب ساتیتأس یاحداث پنهان
 یو برا باز کرد میپاسداران رژ یکشور را به رو نیا یهاپس از جنگ عراق دروازه کایآمر ۱۳۸۲بعد در سال  و

 قرار داد.  یرا بمباران و خلع سالح و تحت بازداشت خانگ نیاستمالت از آخوندها مجاهد
 . کردند لیتبد سمیو ترور ییادگرایجهش بن یسکو ها بود که آخوندها عراق را بهلسا نیهم در
در  یقیتشو آخوندها بسته یدر مقابل برنامه اتم یستادگیا یجابه ییاروپا یهادوران دولت نیدر هم و

ها اًل آنها دادند. متقابآنرا به یستیترور یهاستیدر ل نیگنجاندن نام مجاهد ازیامت یگذاشتند. حت ارشانیاخت
  سرعت گسترش دادند.را به یو موشک یاتم یهاو برنامهرا شکستند  یاتم ساتیالک و مهر تأس

 . میدیآن را د جیمماشات بود که نتا استیاز س یگریدوره د ۹۴در سال  یتوافق اتم
ماشات م استیکه س دهدینشان م میرژ نیهم خچهی. تارمیتجربه ُچمبرلن ندار یادآوریبه  یازین نیبنابرا

 بوده است.  سمیجنگ و ترور یگشاراه وستهیپ
 کی ،یالمللنیکنم که توحش آخوندها در مناسبات ب دیتأک یاساس تیواقع نیبر ا خواهمیسرانجام م و

قدرت  ییهادندست و پا ز نیاست که چن میرژ یهایالب غاتیتبل ایمحض  یخطا نیاست. ا یپوشال یینماقدرت
 انگاشته شود.  میرژ
 . یادو نه پشتوانه اقتص یمردم گاهیدارند، نه پا ییقابل اتکا یها نه قدرت نظامآن قتیحق در

است  ییجاز آنا رانیاست و در خارج ا دفاعیاعدام و شکنجه و سرکوب مردم ب رانیآخوندها در داخل ا قدرت
 است.  ستادهینا هاآن سمیو ترور یجنگ افروز در مقابل یکه کس

 یشورش یهاانونو ک مقاومت ،یعهده مردم، ارتش بزرگ آزادبه میرژ رییو تغ یکنم که سرنگون دیتأک دیبا البته
 است.

ق بشر حقو ای یا آزادم یکه برا ستیما و خلق ما، قرار نبوده و ن ارانیما و  رونیاز ب یکس» یمسعود رجو قولبه
 .«اوردیب

 
 رانیسکه خصومت با مقاومت ا یمماشات آن رو استیس
ان داده آخوندها امکاست، در چهار دهه گذشته به رانیمقاومت ا سکه خصومت با یمماشات که آن رو استیس

 د. ردارنبشوند و قدم به جلو  ترینپردازند، به عکس جر یمتیو تجاوزاتشان ق هاتیجنا یاست که برا
 ها گذاشته است. حساب قدرت آنطلبانه آخوندها را بهجنگ یاهویها و هاست که گرد و خاک یاستیس نیا ـ
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ف هد نیا است باداده  دانیم رانیو مقاومت ا نیمجاهد هیعل یپراکنو دروغ یسازطانیاست که به ش یاستیس ـ
 کند.  یریمقاومت جلوگ نیا تیبا محور ینید سمیفاش هیعل ییجبهه یریگکه از شکل

 . ه استگرفت دهیعمد نادمنطقه را به یدر کشورها هیفق تیاست که جنگ بالفعل وال یاستیو باالخره س ـ
 یدفع اقتصاط منااگر فق یحت رانیمردم ا هیعل ینید سمیاز فاش هیکسویو  غیدریب تیکنم که حما دیتاک دیبا

د را از اقتصاز آغااست که  یمیاست. و کمک به رژ ندهیآیو ب یاسیبدون وزنه تعادل س نانه،یبهدف باشد، کوته
بست کشانده م و بنانهدارا به  رانیو اقتصاد ا ستا رانگریدر ذات خود و میرژ نیاعالم کرد! ا واناتیمتعلق به ح

 رانینها در اتسود جهان باشد، و هم به رانیسود مردم اکه هم به دارندهیمتعادل و آ یاست. مناسبات اقتصاد
 است.  ریامکانپذ میرژ نیآزادشده از ا

 : مییگویم اندمیرژ یبرا یسازفرصت یها که در پبه آن نیبنابرا
 د،یتکرار کن د،یاهه زدو مردم منطق رانیمردم ارا که به یمیآخوندها لطمات عظدادن به ازیبا امت دیتوانینم شما
ها در جنگ نیترفیاندرکار کثکه مسبب و دست ینید سمیفاش کی بهانه مخالفت با جنگ بهبه دیتوانینم شما

 . دیاست، امداد برسان منطقه
 ارد. دارکت مش یضدبشر یکتاتورید کیدر حفظ  کند،یم یهمدست هامیدور زدن تحر یبرا میرژ نیبا ا هرکس

 است.  یکتاتورید نیا هیدر مبارزه عل رانیمردم ا به یکمک رسان یاستبداد مذهب میتحر
ورد مرفته صورت گ ریکه با سه دهه تأخ یاخامنه العنکبوتتیب یعنی میرأس فاسد و سفاک رژ یگذارستیل

  کند. دایپ میتعم میرژ نیجمهور ا سیرئ یبه آخوند روحان دیاست و با رانیاستقبال مردم ا
 جهان اعالم کند. تیصلح و امن دیرا تهد یآخوند میرژ دیملل متحد با تیامن یشورا-
ارجاع  یالملل نیگاه بملل متحد و داد تیامن یبه شورا دیبا یاسیس انیپرونده نقض حقوق بشر و قتل عام زندان-

 شود.
 .میخوانیفرام ینید سمیفاش هیعل یالمللنیجبهه بمشارکت در همه کشورها را به-
هور جم تیاکمح یراب رانیبشناسد که مقاومت حق مردم ا تیرسمبه دیاروپا با هیو مشخصًا اتحاد یجامعه جهان-

 مردم است.
 

 رانیا یآزاد انیاز حام ریتقد
 . دیفشرد یمواضع پا نیهمبر یطوالن یهاسال شما
 . دیکرد تیحما یو دمکراس یآزاد یمقاومت برا یعنی یقیاز راه حل حق شما
 . دیدر محاصره بودند برخاست یبرتیکه در اشرف و ل یرزمندگان آزاد یاریبه شما
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 یانان و مردزن هزیدر صفوف متحد و مصمم و پرانگ د؛ینیبیجا م نیخود را در ا غیدریب یهاثمره کوشش امروز
  ارد.امتداد د رانیا یکه تا تهران و اغلب شهرها یاند. صفوفکرده رانیا یکه خود را وقف آزاد

 خواهد کرد. یگواه رانیا یو فردا؛ آزاد ۳اشرف ییمواضع شما را امروز؛ شکوفا تیحقان
 شما  بر همه درود
 یبر آزاد سالم
 رانیا بر مردم سالم

 


