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 شودیآزاد م رانیاست، ا یحتم میرژ یسرنگون

 سیبزرگ مقاومت در پار ییدر گردهما یرجو میمر یسخنران

 ۱۳۹۷ریت۹

 
 میبرگزار شد. در اجتماع عظ سیدر پار رانیبزرگ مقاومت ا یی، گردهما(۲۰۱۸ژوئن۳۰)۱۳۹۷ رماهیت۹روز شنبه 

ها، پارلمان ندگانینما ،یاسیس یتهایشخص نیترمختلف جهان، شامل برجسته یاز کشورها یندگینما یهااتیه ان،یرانیا
 شرکت داشتند.  زین رانیاوضاع ا یالمللنیشهرداران، منتخبان مردم و کارشناسان و متخصصان ب

 یمل یشورا کیدمکرات ویو آلترنات رانیمردم ا امیخود از ق تیبر حما س،یبزرگ مقاومت در پار ییگردهما سخنرانان
درکنار  ستادنیو ا رانیحاکم بر ا ینید سمیفاش هیقاطع عل استیرا به اتخاذ س یکردند و جامعه جهان دیمقاومت، تاک

 فراخواندند. رانیمردم به پاخاسته ا
 :دیخوانیم جانیرا در ا یرجو میمر یسخنران متن

 
 هموطنان،

 گرامي، دوستان
 مختلف،  یبان مردم از کشورهاو منتخ هاتیشخص
ور شدن كه امسال باید گفت شعله یو سراسر جهان. اولین چیز رانیدر ا زمیشما و همه هموطنان عزو درود بر  سالم

قیام خجسته و آزادیبخش در تهران و سراسر ایران است: باز هم مشهد و شیراز، قشم و بندرعباس، کرج و کرمانشاه، 
 .... مزكاشان و اراک، اصفهان و رامهرو اسالمشهر،  اریشهر
ضربان  ،ی. خروش شهرها و جوانان شورشكندیادامه دارد، دائمًا گسترش و عمق پیدا م وقفهیپذیرد، بنمي یخاموش بله،

 یك ایران آزاد است.  یبرا ،یقلب ملت ایران در شوق آزاد
 نمازتان باطل است. دی. شما که با صراحت به آخوندها گفتاندیمجدد به هموطنانم در خرمشهر که تشنه آب و آزاد درود
و شکوه  یسرفراز ،یآزاد یو برا رانیا امیق یروزیپ یخود را برا یام که همه هستجا آمده نیبه ا یمقاومت یاز سو من

 اعالم کنم.  د،یخواهیم کنندگانامیام که آن چه را شما قجا آمده نینثار کرده است. من به ا رانیا
 .شودیم یآزاد رانیاست و ا یحتم یروزیاست. پ یزمان سرنگون ان،زم
 به دست آنها مبارک. ۳. ساختن اشرف قرارانیقرارگاه ب، ۳در اشرف یبه مجاهدان آزاد میکنیسالم م و
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 شده.سوي هزار اشرف در داخل میهن اشغالپیش به و
 

 یسرنگون اهرم
انقالب دمكراتیك،  یپیروز یشده و دكل كشت انینما رانیدر اسو، نوك كوه آتش تغییر و سرنگوني  نیاماه به ید امیق از

 اند.دست گرفتهرا به یاهرم سرنگون ،یشورش یهاو کانون هاامیبا ق رانیانداز است. مردم ااز شیخ و شاه، در چشم یو عار
 د؟ید توانیها را چگونه و در کجا مواقعیت نیا

سوخته و باطل شده است، مردم و جوانان  ،یازدرون فاشیسم دین« راه حل»كه در پرتو آفتاب مقاومت، شعبده این اول
و بیم، راه نبرد و تهاجم حداكثر، و راه  باكیكه ب یاند. همان جوانانهرا اعالم كرد میکاِر هر دو جناح رژ انیشورشگر، پا

 .دانمقاومت به هر قیمت را در پیش گرفته
 

 سرکوب حداکثر ریدر ز یو جنبش اعتراض امیق راراستم
 ریرا در ز یجنبش اعتراض کیو  امیق ییماه است كه برپا ۶ رانیاست که مردم ا نیا ینشانه دوران سرنگون نیدوم

 هاريیآخوندها و با وجود دستگ یهاشده )!( در زندانخودكشي یکرهایهم با وجود پاند. آنسرکوب حداكثر، ممکن کرده
 كننده روزانه.مرعوب یهاو اعدام

کردند.  امیتپه خیزش خود را از سر گرفتند. بعد، کارگران فوالد اهواز و بعد کشاورزان اصفهان قنیشكر هفت كارگران
 .هنیمدشمن، رو به پشت كردند و خروشیدند كه: پشت به یاخامنه نمازگزاران در اصفهان، به امام جمعه

پا کردند. بعد،کردستان به امیلتهب بود که هموطنان عرب ما در خوزستان، مخصوصًا در اهواز قاصفهان هنوز م استان
 ینمونه و شاخص جدید ،یسپس، در نقشه مسیر سرنگون واداشت. نیتحسمردم بانه همه را به یخاست و اعتصاب طوالن

تا دندان مسلح  یادرانشان با سنگ، نیروهاكه همراه با بر یجاعظهور كرد: كازرون، شهر قیام و آتش و خون، با زنان ش
 اشرف، پس زدند. یدشمن را با همان الگو

روز ارکان ۱۲استان به مدت  ۳۱شهر در ۲۸۵داران زحمتكش در جا قیام شتاب گرفت: اعتصاب رانندگان و كامیوناین از
 رژیم را لرزاند.

بازار تهران  ش،یر روز و هر روز برخاستند. از هفته په یدیها، کارگران صدها واحد تولشدهبازنشستگان، غارت معلمان،
 ها و اقوامش. ور شد. ایران دوباره برخاست. با همه فرزندانش. با همه ملیتجرقه زد و قیام در تهران و شهرهاي دیگر شعله

 .یاتا تسخیر بیت خامنه یكجاست؟ ایران آزاد، با برچیدن بساط استبداد و غارتگر مقصد
 

 ریناپذو بازگشت یانفجار تیموقع
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و  یکاریب ،یگران ژهیوبه یو اجتماع یاقتصاد یها و تضادهااینست که تنش یمحتوم فاشیسم دین ینشانه سرنگون نیسوم
آخوندها نه  یكنند. وانگهرا همه احساس مي یاست. موقعیت انفجار ریناپذکه بازگشت دهیرس یینقطهبه ،یفقر و نابرابر

 را حل کنند.  یمشکل توانندیو نه م خواهندیدارند، نه م یحلراه
است، سپاه  یپولیب یدر تنگنا میتمام رژ تنزل کرده، فًایک یاخامنه تیاست، موقع یتیفاقد هرگونه مشروع هیفق تیوال

 یسراپاندارد، و  یدیگر تماشاچ میحفظ رژ یبرا یطلباصالح شیاست، نما زشیدچار ر یپاسداران و بسیج ضدمردم
 است.  یحکومت در گرداب جنگ درون

به »ها آشكارا گفته است: . یكي از آنکنندیوجود دو دولت متخاصم در رأس نظام اقرار مکه به اندمیمدافعان رژ نیا حاال
 گیردیطور( كامل در دست مدولت پنهان... اركان حكومت را )به ایشویم. نقطه عطف حذف یكي از دو دولت نزدیك مي

 .«شودی... مفمختل ینشیني از قلمروهایا مجبور به عقب
 

 مماشات استیس ختنیر فرو
مماشات را كه در  استیترین پشتوانه سآخوندها مهم ،یالمللنیاینست که در سطح ب ینشانه دوران سرنگون نیچهارم

 ها،میاند، بهمن تحراز دست داده را عماًلشان برجام خته،یفرو ر میحافظ رژ یالمللنیاند. سپر بآمریكا بود، از دست داده
 یو نفت یكند. تحریم تسلیحاتها فروكش ميآن ییمنطقه ییو ماجراجو افروزينگآید و توان جبر سرشان فرود مي یپیاپ

اران و جریان افتاده است. روزگار برچسب زدن و بمببه ییدهه پیش خواهان آن بوده، اكنون تا اندازه۴از  رانیكه مقاومت ا
 .ستسر آمده ابه گریاین رژیم، د یو برا میرژ نیسركوب اپوزیسیون به درخواست ا

 
 كشدها شعله ميدر قیام رانیو اس دانیو خون شه رنج

 انیم وندیدست آمده و آن پبه دند،یترسیکه آنچه آخوندها از آن م نستیا یترین نشانه دوران سرنگونو مهم نیپنجم
هاي ریز و درشت آن بارها و مهره میاست. این را همه سران رژ افتهیزدگان با مقاومت سازمانخشم محرومان و ستم

 است. میکار رژ انیپاها بهاقرار آن ن،یاند. و اخاطرنشان كرده
 در راه است. یسرنگون ،یآر
نقشه مسیر  یمسعود رجو اهد خلق در اشرف،مج ۵۲و پس از قتل عام  یپس از گروگانگیر ۱۳۹۲در سال  شتر،یپ نیا از

به مردم  ام،یق کنندهیاعالم کرد. تا سازمان رهبر یرا در چارچوب مؤسسان چهارم ارتش آزاد رانیهزار اشرف در داخل ا
در  یقیام و سرنگون ینوك پیكان استراتژ ،یمقاومت مل یشوراهاها و اساس، كانون نیپاخاسته متصل شود. بر ابه

ها خرداد تا امروز، در قیام۳۰از  رانیو اس دانیاست که رنج و خون شه نیچن نیهستند. ا یپاخاسته و شورشبه یشهرها
 «.ستادیجهان با ما و در کنار ما خواهد ا ستد،یبا رانیاگر ا»گفته:  ی. هم چنان که مسعود رجوكشدیشعله م

 
 اند.گشوده ییراه تازه یشورش یهاو کانون آفرینانامیبپا خاسته است. ق ینسل پر اشتیاق و تشنه آزاد کی



4 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

آنان پاسخ  یآزاد به ندا رانییك ا یآنان قرار دهید و برا یهاي خود را در دستها! دستدیراه قدم بگذار نیو در ا دیزیبرخ
 بدهید و حاضر بگویید. 

 وندارانیها و کامگرفتند، و راننده اریرا در اخت هاابانیخ هایگرفتند، کازرون اریشهر را در اخت یورود هاییکه ورزنه دیدید
 گرفتند.  اریها را در اختجاده

 یرا سنگربند هاابانیخ یو شجاعت هیو شوش و ملت و اکباتان با چه روح یزار و فردوسکه جوانان تهران در الله دیدید و
  مقابله کردند؟ یکردند و با مزدوران وحش

 اشغالگر است. یاز آخوندها رانیگرفتن اپس یگرفتن تمام کشور و برا اریدر اخت یبرا ران،ینبرد ملت ا ،نیا
 

 خواهدیم یو ارتش آزاد یکانون شورش م،یرژ یسرنگون
هم از روزها رونق یافته است، که این نیچسبان، امجازي و مونتاژ در بازار سیاست البته با كپي یآلترناتیوساز صنعت

خصوص كه رود سرخ این رژیم را زمین بزنند؟ به خواهندیاست. اما مسأله این است كه چگونه مرژیم  یعالئم دوران پایان
 ارتجاع سلطنتي.  یگذاشته نه برا یباق یشدن ارتجاع آخوند بزس یبرا یطور تاریخي نه جایخون شهیدان به

 اگر:  حال
نجش و آزمایش، و بدون پرداخت قیمت و فدا و گدازان س یهابدون عبور از كوره كننده،یتشكیالت و سازمان رهبر بدون

 .دیدرنگ نکن د،یی: بفرمامییگویداد، ما م انیپا میرژ نیکار ابه توانیمجاهدت، م
و  یبدون مقاومت سراسر ،یو وابستگ یبدون مرزبندي با دیكتاتور م،یبدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژ اگر

کرد،  نیگزیمردم را جا تیحاکم توانیم ،یطلبان قالبكهكشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل والیت فقیه و اصالح
 .دیدرنگ نکن د،ییبفرما

، بدون «فتح قدس از طریق كربال»گرفتن تنور جنگ و شعار و ِگل یبر سر جنگ ضدمیهن یبدون مقابله با خمین اگر
و فتح مهران و پیشروي تا دروازه كرمانشاه، و بدون  ،یته عملیات ارتش آزادیبخش ملصدرشبس با یكتحمیل آتش

 د،یکش ریزآخوندها را به توانیم ،یرژیم آخوند یمیكروبو  یشیمیای ،یموشك ،یها و تأسیسات اتمجهاني برنامه یافشا
 .دیبله درنگ نکن

 انیزندان یقطعنامه ملل متحد و بدون جنبش دادخواه ۶۴رژیم در یهانقض حقوق بشر و جنایت یجهان یبدون افشا اگر
به  رانیبر حقوق ملت ا فشردنیها در چهارگوشه جهان و پانشان، بدون كارزار اشرف۶۷شده در سالعامقتل یاسیس

دوران انتقال حاكمیت به مردم  یو دولت موقت برا اومتمق یمل یمشخص شورا یهادهه، بدون برنامه و طرح ۴مدت 
 توانیم هانیبرده، اگر بدون ا شیرا پ نیمبارزه سهمگ نیآزموده و مشخص که پنج دهه ا یو سرانجام، بدون رهبر رانیا
 یاین گو دییاکرد، بفرم جادیا یواقع رییتغ رانیدر ا یكرد و صرفًا با رویاي حمایت خارج یشبه طساله را یك ۵۰راه  نیا

 و این میدان.
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متصور است، که  یخارج یبا لشكركش یعنیاشغال كشور عراق،  یو خیال فقط با الگو که این خواب میبگو دیبگذار اما
 آن هم از قبل معلوم است. جهینت
ها، نشان داده ها و تجربهواقعیت ینبودند، همه، شانس خود را آزمودند. ول دادنمتیکه اهل ق یانیسال، مدع۴۰ نیا در

 . «یمخمل»و « سبز». نه شودیتاریك و سیاه، نه استحاله و اصالح م میرژ نیکه ا
 ی. سازمان و تشكیالت و جایگزین مستحكم سیاسخواهدی. صداقت و فدا مخواهدیم متیالجرم ق م،یرژ نیا یسرنگون

 .یو ارتش آزاد خواهدیم ی. کانون شورشخواهدیم
به قدرت  دنیرس یبرا یکس بیما رق»ماه گفته است: قیام دي یبنددر جمع یکه مسعود رجوعین حال، چنان در

 .«ستیکردن نصدق و فدا و پرداخت ریدر مس نیمجاهد بیهم رق ی. و قطعًا کسمیستین
 

 یاستبداد مذهب یسرنگون یبرا یمل یهمبستگ جبهه
اعالم كرده حاضر به  یباستبداد مذه یبراي سرنگون یمل یسال پیش با تصویب طرح جبهه همبستگ ۱۶از  رانیا مقاومت
دمكراتیك  رانییك ا یاست كه به نفي كامل رژیم والیت فقیه التزام دارند و برا یخواهیبا همه نیروهاي جمهور یهمكار

 . كنندیدین از دولت مبارزه م یبر جدای یو مستقل و مبتن
قیمت یكایك كلمات و مصوبات و تعهدات خود را  ،یرایج سیاس یهادهه پیش، به دور از لفاظي ۴ملي مقاومت از  شوراي

 با رنج و خون بسیار پرداخته است.
مرزبندي با استبداد و  نیاست. هم چن یو برابر یدمکراس ،یکه تار و پودش آزاد میخوانیفرا م ییجامعه یزیریبه پ ما

و  نید یانتخاب آزادانه پوشش، از جدایزن و مرد، از حق  یاست. ما از برابر یو طبقات یوابستگي و تبعیض جنسي و قوم
بیان،  یاز لغو اعدام، از آزاد ران،یكلیه افراد ملت ا یو اجتماع یسیاس وقحق یها، از تساوملیت یدولت، از خودمختار

 . میکنیو دفاع م ها، شوراها و سندیكاها دفاع كردهها، انجمناحزاب، مطبوعات و اجتماعات، از آزادي اتحادیه
سال پیش تصویب و اعالم شده، هنوز هم  ۳۵كه  رانیكردستان ا یخودمختار یمقاومت برا یمل یشورا ییادهم۱۲ طرح

با  ز،یآممسالمت یستیدر همز ،یراتمیغ رانیآزاد، یك ا رانیاست. و سرانجام ا یترین الگوهاي جهانیكي از جامع
 است. یالمللنیو ب ییمنطقه یهایهمکار

 .یو هرگونه دیكتاتور یجایگزین دمكراتیك در برابر حاكمیت آخوند کی یاست سیما این
از  توانیهمین مردم و پایگاه مردمي است كه ماست. با اتكا به رانیبه مردم ا تیگام، انتقال حاکم نیاول ر،یمس نیا در

 نگهداشت.  را حفظ كرد و سرافراز یرانیو ا رانیتمامیت ا توانیبر حذر ماند و م یهرج و مرج و ناامن
كه وظیفة اصلي آن،  شودیماهه تشكیل م رژیم، یك دولت موقت شش یمقاومت، پس از سرنگون یمل یبرنامه شورا طبق

 است.  رانیمردم ا یو مخف یمستقیم، مساو ،یعموم یتشكیل مجلس مؤسسان از طریق انتخابات آزاد با رأ
 نیچنبگذارد. هم رانیمردم ا یجدید را تدوین كند، و آن را به رأ یجمهور یسال قانون اساس۲ یمؤسسان باید ط این

 مردم، مستقر کند. یجدید را طبق آرا یجمهور یاساس ینهادها
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 شود ایاح دیبا رانیمردم ا شدهمالیپا تیحاکم حق

است. اما  ریپذنامکا یطیمحستیز عیآب و فجا یقحط ،ینینشزاغه ،یکاریفقر، ب ،یجامعه از گران ییکه رها میمعتقد ما
شود. این خاستگاه  ایباید اعاده و اح ران،یمردم ا شدهمالیو مشخصًا حق حاكمیت پا یاسیقبل از هر چیز حقوق س

 است.  رانیمقاومت ا یمل یشورا یمقاومت ما و فلسفه وجود
گران در را انکار و از مماشات نیگزیمقاومت و این جا نیا ییبوده و هست که توانا نیهمواره در ا م،یرژ یسود اساس اما

 جنبش استفاده کند. نیسركوب ا یغرب برا
مقاومت، وارد معادالت نشده،  نیرسمیت شناختن اموضوع مقاومت و حق مقاومت و به یتا وقت ران،یدر رابطه با ا بنابراین

 را جبران كرد.  یها و ضربات سیاست مماشات با فاشیسم دینخسارت توانینم
آزاد بر عهده خود ما و مردم ماست. ما  رانیا ییو تغییر دمكراتیك و برپا یکه سرنگون میکنیو تکرار م میاگفتههمواره  ما

 هزار جام زهر، در خدمت هزار اشرف است.  رایكنیم. زنشیني آخوندها استقبال ميدر عین حال از هرگونه عقب
 شرویو پ شاهنگیکه همه جا پ رانیزنان شجاع ا. بهشناسندیا نمسراز پ هاامیق ییدر کار برپا رانیفرزندان رشید ا امروز

ترین هم، با تأكید بر سرخ که در اسارت و زندان یشورش یهاکانون یو درود به جوانان و اعضا فرستمیهستند، درود م
 .كنندیم زدهرا وحشت میرژ شان،یمجاهد تیهو یعنینام، 

 
 میکن یفداکار امیق شرفتیپ یو برا میباش امیبا ق هیثان هر

ساخته  یکار امیق بردنشیپ یدر هر کجا که هست، برا یرانی. از هر اخوانمیفرا م هاامیاز ق یعمل تیرا به حما شما
من  مانیتعهد همه ما و پ نیساخته است. ا یادیز یکارها د،یجا حاضر نیکه در ا ،یرانیاز شما جوانان ا ن،یاست. هم چن
 امیق شرفتیپ یها براو در همه جبهه میباش امیبا ق هیهر ثان م،یبگذار امیق فهرا در ک زیاست که همه چ رانیو ما با ملت ا

 .امیو هر لحظه با ق امیق ی. بله، همه برامیکن یفداکار
یقه و ور و فروزان مانند صدشعله یهاتا امروز و به یاد عشق ۱۳۶۰خرداد  ۳۰درود به همه شهیدان و زندانیان مقاوم از  با

 باد. یها گرامو نام آن ادیكشیدنشان. ندا در پانزدهمین سالگرد پر
است، و  رانیمردم ا یشما، متوجه كهكشان شهیدان مقاومت و ارتش آزاد شائبهیكه احساسات ب دانمیم یخوب به من
شده در عامقتل دانیطر شهخاخصوص بهو زندانیان پایدار و مقاوم است. به یشورش یهاآفرینان و كانونخاطر قیامبه

 هاست.آن یسالگرد جانفشان امینیساست كه امسال  ۶۷در سال  یآخوند میرژ یهازندان
 درون شب تار  از
 گل سرخ، شکوفدیم
 زمستان گذرد دیترد ستین

 بهار با هزاران گل سرخ کیپ اشیپ وز
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 .دیآیم گمانیب
 

 و درود بر همه شما. رانیسالم بر مردم ا ،یبر آزاد سالم


