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 کردند  ل یزمانه تبد کتاتورید نیرا به منفورتر یاخامنه  ام،یق دان ی : شهیرجو  میمر

 ۱۳۹۸ دی

 

 
 ۳آبان در اشرف  امیق  دانیروز شه  نیبزرگداشت چهلم

  
 
 ،یآزاد یبرا کنندگانامیق

 دان،یو پدران شه مادران
 ،یشورش  یهاکانون ریدل یاعضا

 هزاران سالم و درود بر همه شما، هموطنان،
گفته  ی. مسعود رجومیاآمدهگرد ۳در اشرف رانیفرزندان مجاهد مردم ا نیدتریبا رش  دانیآستانه چهلم شه در

 رانیخود ا یهاجان یکه با فدا یدانیمحتوم خلق ماست«، شه یروزیضامن پ دانیاست »رود خروشان خون شه
 اند.و زنده کرده ختهیرا برانگ رانیو جامعه ا

روز ۴۰ نیکه در ا یهمه کسان یاز جانب همه مادران و پدران داغدار است. از سو امیق دانیشه داشتیگرام ن،یا
 هیخونخوار فق تیوال یکنشهیر یخشم و عزم خود براو بر ختند یزمانه اشک ر یهاو آرش هااوشیس  یبرا

 افزودند.
شما  یداریو به پا میگویم تیتسل زانتانیعز نیزتریز دست دادن عزخاطر اقلب و روح به همه شما به باتمام

 .فرستمیدرود م
 یرا گرام دهیخون غلتجوان به۱۵۰۰از  شیگلگون ب ادی ران،یمردم ا یهمراه با مجاهدان راه آزاد ۳اشرف در
 .تکارانیقاتالن و جنا نیبر ا یاست و وا شتریهم ب نیاز ا دانیکه آمار شه ند یگوی. البته ممیداریم
 ادیو فر د یدویفرزندش م شدهیمتالش  کریپ یاست که در پ یمادر یاز سو دان،یمراسم بزرگداشت شه نیا
 پسر من است. نیکه ا د یکشیم
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 شان نشست.را بپردازند که بر سر و قلب فرزندان ییرهایپول ت کنند یکه مجبورشان م یپدران یسو از
قتل  که توسط پاسداران به ییـ چهارده ساله زدهیدختران و پسران س یهانوادهخا یاست از سو یمراسم نیا

خونخوار در  یابه شقاوت خالفت خامنه یو آتشبار دانیخون شه یدادخواه یاست برا یمراسم نیو ا دند یرس 
 .ینیلعنت برخم یااشغال شده. مرگ برخامنه رانیا

 
 ینسل شورش کی  یهاو غنچه  هاگل

سرفراز و قبل از  دانیشه یهاییمحلهو هم هایو همسنگران و همشهر ارانیو همه  رانیا ریمردم و جوانان دل با
که چهل سال  زنمیحرف م یمقاومت یسوخته، از سوخصوص مادران دلداغدار، به یهاهمه، با شما خانواده

 حاکم در جنگ و نبرد است. یآخوندها تیاست با شقاوت و دجال
 یاهایشیلیبردن مجاهدان و مدر تهران و به مسلخ  ۱۳۶۰خرداد ۳۰ امیق یگشودن پاسداران به روشآت از

و قتل عام  دانیفروغ جاو دانی، تا شه۱۳۶۰مهر سال۵در  هامارستانیتخت ب یبال و مجروح از رو نیخون
 .یبرتیدر اشرف و ل هاو موشکباران یاوحوش خامنه انهیو حمالت وحش ۶۷در سال یاسیس  یزندان هزاریس 
و خواهران و برادران مجاهد و مبارزم توسط آخوندها کشتار و  ارانی شماریساله، ب۴۰نبرد  نیهمه لحظات ا در

مقاومت، با تمام وجود درد و داغ شما را احساس  نیا یو اعضا نیکه مجاهد  دیاند. بدانعام شدهاعدام و قتل
 .کنند یم

 یهاهستند. شکوفه ینسل شورش کی یهاها و غنچهها، گل. آنانددانیزنده و جاو دان،یآن شهکه  د یبدان اما
 .نیزم رانیا یبه سو یفرشته آزاد نیخون یهاکیپاخاسته، و پملت به کیعزم و اراده مقدس 

جان را چنان به یکه لرزه سرنگون دیهست ی. شما مادران و پدران قهرماناندی. افتخار کندیریسرتان را باال بگ پس
 ندارند. یاز آن خالص گریاند که دانداخته یآخوند  میرژ
اش و سپاه پاسداران هیفق یول یپوشال بتیکه چطور ه دینی. ببد یاند، بنگرباز کرده یآزاد یسوکه به یشاهراهبه

 منکوب خشم خود کردند. رانیرا در هر شهر ا تیسرکوب و جنا یهاگاهیکه چطور پا دینی. ببختند یرا فرو ر
 و جهان هستند. رانیدر ا یافتخار تمام مردم مشتاق آزاد اشدانینسل و شه نیا بله،

 یهاها و عکسنام یآورجمع یچند هفته برا نیکرد که در ا یقدردان یشورش یهاها و کانوناز همه خانواده د یبا
 .کنندیکردند و م یتالش پرخطر ام،یق دانیشه
که  ا،یمقاومت در سراسر دن نیا بانیها و خواهران و برادران پشتنشاناز اشرف اریو سپاس بس ریتقد  ن،یچنهم

 و تیکه با چه جد  مید یهم د یآزاد یمایبا س  یاری. در برنامه همرسانندیجهان مرا به امیق دانیشه یصدا
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که در راه  ییهاامیآبان و ق امیاز ق یو بخش شمند ارز اریاست بس یکارزار نیدفاع کردند. ا رانیا امیاز ق یمانیا
 است.

 
 هاابانیدر خ تیبشر  هیعل  تیجنا
بسا  ینفر است. البته تعداد واقع۱۵۰۰از  شتریقطعًا ب دانیدست آمده، شمار شهکه تا امروز به ییهاگزارشبه بنا

را مجروح و  یشتریکشته و تعداد ب ۹۶ ماهید امیاز ق شتریبار ب ۶۰کم دست میهم رژ جانیاست. اما تا هم شتریب
 ...ییساچمه یهاو تبر و گلوله غیمصدوم کرده است. با ت

صورت  دفاعیدر مقابل چشم مردم ب هاابانیاست که در خ تیبشر هیعل تیدر واقع آنچه که اتفاق افتاده جنا
 .ندیبیاست که جهان به چشم م کمیو  ستیقرن ب یهاتیجنا نیتراز هولناک یکی نی. اردیگیم

 یرضا عبدالله ری. امکند یساله ابا نم۱۳ـ  ۱۴از کشتار کودکان و نوجوانان  یآخوندها حت میکه رژ ند یبیم جهان
ساله، در ۱۵ یقادر نیستارخان تهران، آرم ابانیساله در خ۱۴ یاسفندان کتایشهر، نساله در اسالم۱۳نوجوان 

 اهواز. زهیتورساله، در منطقه پاس ۱۶ ،یسیرضا ن وساله در خرمشهر ۱۶ یمحله دولت آباد کرمانشاه و خالد غزالو
 .اند امیق نیما در ا د یاز نوجوانان شه یبخش هانیا تازه
به  ادیفر خت؟یر نیشان بر زمخالد و رضا چرا خون کشته شدند؟ یچه گناهبه نیو آرم کتایو ن ررضایام یراست

 م؟یگناه کشته شد  نیقتلت؟ به کدام ذنب یاست که با نیها اآسمان رفته خون آن
ها که پاسداران را مغلوب شور و . آنمینیبیرا م رانیا ریزنان دل یهانام ام،یسرفراز ق دانیشه نیب در

 قهرمان. رزنانیش  نیاعتراف کرد. درود بر ا امیها در قآن کنندهنییبه نقش تع میکردند و بارها رژ شانیجنگاور
 

 میرژ  یان ینشانه دوران پا کشتارها
هاکه از فرزندان آن ایها که مادر چند فرزند بودند آن ایبودند،  ینوجوان نیها که در سنچه آن امیق دانیشه همه

 یژگیو کیخود بودند، بله همه در  یدوران جوان یزحمتکش و محروم ما هستند، و در ابتدا اریمردم بس
 هاست.آن تیاند و آن مظلوممشترک

 اریبودند. چه بس یو دست خال دفاعیب ،یرحمیو ب یسنگدل یوالیدر مقابل ه امیق یدر روزها زانیعز نیا
ها هنوز از آن یاریقرار گرفت. و بس یجنگ یهاها که هدف گلولهآن شیآالیب یهاپر شور و قلب یسرها

 .داستیاجسادشان ناپ
است  رممکنیاند، غآمده هاابانیبه خ اشیسرنگون یجوانان و نوجوانان برا نیکه ا یمیکنم رژ د یتأک د یبگذار اما

 بتواند خود را سرپا نگهدارد. گریدکه 
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ما،  دفاعیو خون مردم ب کرهایماهشهر از پ یزارهایبا پر کردن ن کنند یاش فکر مو پاسداران یاخامنه اگر
 اند.حکومت خود ادامه دهند، سخت در اشتباهبه توانند یم

بهبهان و  ای رازیش  آبادیصدرا و معال ایآباد کرمانشاه جعفرآباد و دولت دنیخون کشبا به خاک و  کنند یفکر م اگر
 میرژ یانیاند. کشتارها نشانه دوران پارا حفظ کنند، سخت در اشتباه دهیپوس  میرژ نیا توانندی م وانیمر

 است. یآخوند  یضدبشر
کشتار بزرگ در  نیا یدهنده اصلرعنوان دستورا به یاسرفراز ما هستند که خامنه دانیقهرمانان و شه نیا یآر
 کردند. لیزمانه، تبد  نیآشام اخون کتاتورید نیبه منفورتر رانیا یهاابانیخ
که بتوانند  برند یگور مآرزو را به نیادامه دارد. آخوندها ا رانیا امیق ها،تیو جنا هایزیخونر نیرغم همه ابه اما
جمهور  تیو حاکم یسرنگون یو شورش برا امی»ق یقول مسعود رجورا جمع کنند. به امیق نیگفته خودشان ابه

 یشورش یها و شهرهاها و محلهپهن کردن کانون وو گسترش  ری. ... زمان تکثستین یجمع شدن رانیمردم ا
 و اذناب آن است«. تینظام وال تیتمام است، نه جمع کردن! آنچه در برنامه و دستور است، جمع کردن

 
 هایریگجهیو نت  نکات

مهار  ینبود. از قبل برا یریغافلگ طیدر شرا می، رژ۹۶ید امیکه برخالف ق وستیبوقوع پ یماه در حالآبان امیق
، با ۹۶ امیق یباش درآورده بود. از فرداحالت آمادهسرکوب را به یروین ن،یبنز یگران هیعل یاجتماع یهاواکنش 

 گریببرد تا د نیرا از ب یینهیزم ایکرد هر فرصت  شتال هایبکاریفر یاریو بس نیآفراختناق یهاانواع روش
 مجدد شکست خورد. امیاز ق یریسربرندارد. اما نتوانست و در جلوگ یزش یخ نیچن
 خالصه کنم: امیق نیرا در باره ا یضرور یلیخ یهایریگجهیرصت، نکات و نتف نیدر ا کنمیم یسع من

 میرژ تیبه تمام ریناپذ جبران ییآبان ضربه امیق
وارد کرد. مردم  میرژ تیتمامبه ریناپذ آور و جبرانشوک کن،انیبن ییساعت اول، ضربه۴۸آبان در  امیق-۱

 .دندیرا در هم کوب یسرکوبگر، مراکز سرکوب و چپاول و ظلم و ستم آخوند  یروهایدر مقابله با ن نیخشمگ
 گاهیپا۸۰از  شیشد. ب دهیآتش کشبه هایاز فرماندار یاریو بس نیپمپ بنز۹۰۰هزار بانک،  میگفته سران رژ به

 د.کردن ریتسخ ایجهل و فساد را هدف قرار دادند  یهااز حوزه یادیو شمار ز یو کالنتر جیسپاه و بس
شهر و اسالم اریو صدرا تا ماهشهر و شهر رازیاز چند شهر را آزاد کردند. از ش  ییگسترده یهابخش کنندگانامیق

 و قدس.
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دست گرفتند. شورش و سالح به یآمدگان عاصجانماهشهر، به یهاچون کورهنقاط هم یدر برخ نیچنهم
از  رانیا ییو رها هاامیق یروزیها راه و چشم انداز پشد. و آن لیپاسدار تبد  انیبا جان اریتمام ع ینبرداعتراض به

 را به همگان نشان دادند. سوزرانیا میرژ نیا
 

 میرژ  تیمردم با تمام  ییارویرو  صحنه
سرکوبگر و  یو قوا میرژ تیبا تمام یشورش یهاو کانون نیآفر امیمردم و جوانان ق ییارویصحنه رو امیق نیا-۲

برقرار کرد و سپاه  یتیباش قرمز امنزده آمادهوحشت م،یآبان رژ۲۵بعدازظهر ۲آن بود. از ساعت  یاس یدستگاه س 
سپاه  میسرکوبگر تحت فرمان مستق یروهاین مهطور کامل در دست گرفت و هسرکوب را به یپاسداران، فرمانده

 قرار گرفتند. اما باز هم قادر به کنترل اوضاع نشدند.
شتابزده و تحت عنوان درس فقه به صحنه آمد تا ضمن  یاخامنه کشنبه،یصبح  قهیو چهل و پنج دق۶ساعت  در

کشور به  نی»مسئول جانبه را بدهد او گفت:خود شخصا دستور سرکوب همه ن،یبنز متیق شیاز افزا تیحما
 عمل کنند«. یطور جد به شانفیوظا
کار هم به کوپتریو تانک و هل یو ماهشهر نفربر زره رازیمثل خرمشهر، کرمانشاه و ش  ییکه در شهرها دند ید همه

 گرفتند.
 
 ریناپذنقطه عطف بازگشت کی
هزار نفر بوده ۶۰۰ هاامیکنندگان در نبردها و قشمار شرکت ،یکشور روحان ریگفته وزدر جبهه مردم بنا به-۳

متعدد  یو در جاها دند یچرخیهزار نفر »دائمًا م۲۰۰ یال ۱۳۰ نیب یتیتعداد، جمع نیاست. او گفت از ا
 بود«. یریدرگ ونقطه دچار حادثه ۱۰۰. مثاًل در روز شنبه تهران در کردندیاغتشاش م

 چه بوده است. تیکه واقع د یفکر کن آورند،یبه زبان م هانیاست، که ا یزیاز آن چ ییگوشه نیا تازه
 کیکه  کندیحد هم اعتراف م نی. اما در همد یگویم تیآمار را بارها و بارها کمتر از واقع میاست که رژ معلوم

 برخاسته است. یاستبداد مذهب یسرنگون ینبرد براچند صد هزار نفر به اسیدر مق میجنگنده ضد رژ یروین
خود را در  ،یسرنگون یبرا بخشیستون فقرات نبرد آزاد یاست. آر میجنگنده ضد رژ یرویهمان ن نیا

 کرد. دایهو رانیسراسر ا یهاابانیخ
 میرژبر یآوردند، ترس جبهه عوض کرد. حاال ترس دائم مانیقدرت خود ا. مردم بهختیسپاه فرو ر یپوشال بتیه

 نیسنگ ییبا بها رانیاست. مردم و مقاومت ا امیق کیو استراتژ یاس یس  تیپر اهم جهینت نیحاکم شده است. و ا
و  نانیآفرامیسرکوبگر آن و هم مردم و ق یروهایو ن می. هم رژافتندیدست  ریناپذ و بازگشت میعظ یبه جهش
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، نامتصور ۹۸آبان  امیقبل از ق طینقطه عطف عبور کردند و بازگشت به شرا کیاز  یشورش یهاجوانان و کانون
 است.

 
 یشورش  یو شهرها  یانفجار  جامعه

که  دیزبانه کش ییاز شهرها هاامیاست. ق یجامعه جوشان و خروشان و انفجار کی امیق نیا ینیع نهیمبنا و زم-۴
شهر و قلعه حسن اند از اسالمکوچک مهاجرت کرده یشهرها ایاست که از روستاها  یمحل سکونت مردم محروم

و گلشهر کرج، از جعفرآباد و  سیفرد تادر جنوب و غرب استان تهران  کیو مارل میو رباط کر اریخان و شهر
 رازیش  یگرو کوزه آبادیاز معال وان،یمر یسازجهسنندج و جو آبادفیآباد کرمانشاه، تا زورآباد و شرو دولت هیاله

 اصفهان. هینبیتا ز
 یاریمحرومند و از بس یشهر یخدمات زندگ یاریاز بس سوزند،یو فقر م یکاریها از بشهر نیساکنان ا بله

از دهه  ژهیوبه میرژ یرانگریها حاصل غارت و وشهرها و شهرک نیکشورند. ا تیشده جمعجهات بخش حذف
 یچاره و راه حل م،یرژ یبرا یعنی. شدداشته با یحلاست که چاره و راه امدهیوجود نبه کشبهیتا امروز است و  ۷۰

گفت که آخوندها در  د یبا جهیاند. در نتکرده جادیرا خود ا یاجتماع یفاجعه و فقر و بال همهنیا رایز ستین
 ندهیاست که در آ یسرنوشت نیبست هستند. و اا، عاجز و در بنشهره نیدر ا امینبرد و ق یهامقابله با کانون

 را خواهد گرفت. میرژ نیا بانیمجددا گر کینزد
 

 هاامیزنه قجرقه و آتش  یشورش  یهاکانون
کار  وقفهیدر دو سال گذشته ب یشورش  یهاکه کانون کند یبه زبان خاص خودش اذعان م میرژ گریحاال د-۵

تا امروز با  ۹۶ ماهیها از دکانون تی. فعالاند دهیسمت و جهت بخش رانیمردم ا یجنبش اعتراضکرده و به
فروزان نگهدارند. و چنان که مسعود  ار امیق یهابوده است، تا شعله نیعج اریبس یهایو فداکار هایریدستگ
 هرم کنو نی. اشوند یکار م وارد هاامیزنه قآتش وعنوان جرقه به یشورش  یها»کانون گفت: ۹۷در آبان یرجو

 و تیتثب از. است یروزیپ و شرفتیپ نیتضم و استمرار عامل. راهنماست و دهندهسمت عملنیمع و هاامیق
 .د«یآیم د یپد  آزادی ارتش یهاکانی یششور شهرهای در گریکد ی با هاآن بیترک و ریتکث

را  یاستراتژ نیرا آشکار کرد. ا یشورش  یو شهرها یشورش  یهاکانون یاستراتژ تیآبان، صحت و حقان امیق و
 و اعالم کرد. نیدر اشرف، تدو نیبعد از قتل عام مجاهد  ۹۲رهبر مقاومت از سال 

 است. انینسل شورش و عص یراهگشا و راهنما دهیا یکانون شورش  بله
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 هاابانیآور در خنسل جنگ کیعام    قتل
، ۶۷دست زد. در سال  تیبشر هیعل تیجنابه رانیمردم ا خواهانهیآزاد امیدر مقابل ق هیفق تیوال میرژ-۶

 یبه قتل عام رو هاابانیدر خ یاقتل عام دست زد. حاال خامنهبه یصورت پنهانها و بهدر درون زندان ینیخم
در  کنندگانامیکردن ق ستینبهسر ک،ینزد اریبس ییجوانان در فاصله سر و قلبگلوله به کیآورده است. شل
 .ابانیمجروحان در کف خآب و تبر زدن به یهاسدها و کانال

را در  رانیکه جامعه ا هایزیخونر نیاند. اخود را کنده میکشتار، گور رژو سپاه جرار او با دست زدن به یاخامنه
 ینبرد آزاد یبرا رانیاست و عزم مردم ا ندهیآ یهاامیق زمینامیاز گذشته فرو برده، د شتریصد چندان ب یخشم

 .کندیرا صد چندان م
عرصه نبرد پا به میرژ یسرنگون یالعاده، برافوق یتهاجم هیمتهور و آگاه، با روح باک،یآور، بنسل جنگ کی

است که ارتش بزرگ  ینبرد یبرا کنندهنییتع یروین ان،یآبان، نسل شورش و عص امیگذاشته است. نسل ق
 دارد. شیدر پ رانیمردم ا یآزاد

 
. و به د یها نگاه کن. به عزم و اراده آند یها نگاه کن. به سن آندیها نگاه کن. به چهرهد یها نگاه کنعکس به

و  ندیگویکه چه م د یها نگاه کنو به جان آمده است، خوب به آن ریملت اس  کیشان که برآمده از خشم خشم
 نیچننیا نیهم ی. براخواهندیرا م میرژ نیا تیتمام یسرنگون مت،یبه هرق مت،یها به هر ق. آنخواهند یچه م

 ها.. درود بر همه آندندیسپر کردند و به شهادت رس  نهیدشمن س  یهاشجاعانه و دالورانه در مقابل گلوله
 

 امیبر باد رفته در ق  یو پندارها  توهمات
و بقا دارد و  ینه امکان ماندگار میرژ نیرا بر باد داد. ا میها درباره رژاز توهمات و افسانه ییرشته نیآبان خون-۷

 یپندارها رانیدر ا یو مخمل یرنگ یهانشان داد که انقالب نیچنهم امیق نینه از ثبات و تعادل برخوردار است. ا
است و  میرژ نیا تیتمام یندوخته است. تنها راه، سرنگون چشم میبه درون رژ یکس رانیباطل است. در جامعه ا

 محقق خواهد شد. نیا
 

 خاتمه دهد  میدر مقابل رژ یعملیبه سکوت و ب  دیبا  یجهان   جامعه
 یخواهان توقف فور د یبا یالمللنیها و مجامع بخود خاتمه دهد. دولت یعملیسکوت و ببه د یبا یجامعه جهان-۸

که بارها  میجمهور رژ سیرئ یکه علنًا دستور سرکوب را صادر کرد، روحان یاشوند. خامنه هایریکشتار و دستگ
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سرکرده سپاه، همه  یو سالم تیامن یعال یوراش  ریدب یمثل شمخان یکرد، تا جالدان تیسرکوب حما اتیاز عمل
 ،یزیسرکوب و خونر همهنیخاطر ارا به میسردمداران رژ د یبا تیامن یهستند. شورا تیبشر هیعل تکارانیجنا
 .رند یاعالم کند تا در برابر عدالت قرار بگ تیبشر هیعل تکارانیجنا

 بفرستد. رانیرا به ا انیو مجروحان و زندان دانیدر مورد شه قیتحق یهاأتیه عًایسر د یملل با سازمان
کند و نبرد مردم  تیحما یپاسداران وحش هیعل رانیاومت و نبرد جوانان شورشگر امق تیاز مشروع د یبا جهان

 ریحقوق بشر و در انقالب کب یجهان هیکه در اعالم یبشناسد. همان حق تیرسمرا به میرژ یسرنگون یبرا رانیا
حقوق  یجهان هیچنان که در اعالم  رانیاشناخته شده است. مردم  تیرسمبه کایآمر یفرانسه و در قانون اساس

شناخته  تیرسمبه دیبا ن،یاند. ابر ضد ظلم و فشار« برخاسته امیعالج به ق نیعنوان آخربشر آمده است، »به
 شود.

 
 هنیجوان شورشگر م  هاونیلیم یبرا یدانشگاه

 یاست برا یدگار. دانشگاهدرخشان و مان یهااست با درس رانیا خیدر تار ییکنندهرهیخ ماه لحظهآبان امیق
 :هنیجوان شورشگر م هاونیلیم
 ،یو سرنگون امیق کیو تاکت یاستراتژ یریدر فراگ -
 ،یادیبن رییتغ کیجامعه جهت  یانقالب یاز آمادگ قیعم یدر کسب آگاه-
 حل،راهیب میرژ کی یدگیتر از پوس در فهم و درک هرچه روشن-
 ،ینگیهزیحل براه یو جستجو یروانهیدر بطالن سراب اعتدال و م-
 .یته انیو م یپوشال یهاینظام و استراتژ هیحاش  یهاحلبر باد رفتن راه نیچنهم-
 یو خط مش یبه استراتژ میرژ نیمتحدان بالفعل هم یهایریرادگیو ا میرژ یهایدر دود شدن همه روضه خوان-

 امروز. نیخرداد تا هم۳۰از روز  ن،یمجاهد 
 .یو ستون فقرات نبرد سرنگون میرزمنده ضد رژ یرویو در چشم گشودن به ن-
 هیفق تیآتش است. و سپاه پاسداران وال لیگفته بود س  یکه مسعود رجوچنانهم میرژ نیا یثابت شد که سزا-

 .ستیذب شدن در آن نجز ج زیچ چیاز آن، ه یقسمت ایشود. جذب آن  دهیدر هم کوب دیهم با
به  م،یرژ میرمستقیغ ای مینشانده و وابسته، با دست داشتن مستقدست یوسازیآلترنات فیسخ عیصنا نیچننیا

 رفت. یآب به کنار یمانند کف رو ،یخارج سیسرو ایآن قدرت  ای نیاشاره ا
 کارانیو آتشفشان گرسنگان و ب ،یشورش یبا جوانان و لشکرها یمل بخشیسرفراز شد. ارتش آزاد رانیا مقاومت

 .د یشدگان به اوج رس و سرکوب
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 میرژ نیا تواند یاست که م یو خط مش یوکدام استراتژ رویاست: کدام ن نیا یو روشن یمسأله به سادگ صورت
 ای نهیهزیمفت و ب یهاا حرفب نده؟یرو به آ ایرو به گذشته  افته؟یسازمان ایاست  یخودبزند؟ خودبه نیرا بر زم

 یکتاتوریدهه مبارزه پر رنج و خون با د۶از  آمدهبر ایها و خارجه دستالساعه در دورخون سرخ و جوشان؟ خلق
 خ؟یشاه و ش 

 .مییگویبزند خوشامد م نیرا بر زم هیفق تیوال میرژ تواند یو م خواهدیعمل م دانیبه هر کس که در م ما
و  ،یباف یبالفعل دشمن خلق بپردازد و به کل یحاکم بپردازد. به سرنگون ینید سمیو فاش  رانیبه ا نکهیشرط ا به

 اکتفا نکند. میرژ یبرا خطریب تیو کبر انیو ز ضرریب یدهان پرکن و شعارها یهاحرف
سال گذشته، نام مجاهد ۴۰کماکان مانند  م،یخط قرمز رژ نینام و نخست نیترکه سرخ دانند یامروز همه م بله

»بلکه سازمان  ست،یهم ن یاخامنه یها حتکه خط قرمز آن ند یگویبه صراحت م میخلق است. مأموران رژ
 خلق است«. نیمجاهد 

 
 و برادران، خواهران

 هنیخلق و م یآزاد یبرا ۳بزرگ اشرف هیو راه و آرمان دو فد  ادینام و  م،یبدار یگرام جانیدر هم دیبده اجازه
ها بهناز مجلل است. بر آن زمیو خواهر عز انیعبدالصمد ساجد  قیآذر، منظورم مجاهدان صد  ۲۴و  ۲۳را در 

 هزاران درود.
را در منش  انگذارانیبن یهاو آموزش راتیتأث یسال سابقه مبارزات۵۳بود که با  یصمد مجاهد  زمیعز برادر

در زمانه ما.  یاز شرافت مبارزات یمسعود و مظهر اری ،یاضع انقالباز تو ییکرده بود. الگو تیوارسته خود تثب
از  یبا دست خال یول اندوزندیثروت م ایدن در»معموال افراد  او جمالت خود اوست گفته بود که: فیتوص نیبهتر

و  کنند یخلقشان م یرا فدا زشانیهمه چ ایدن نیمبارزه را انتخاب کردند و در ا کهیاما کسان روند یم ایدن نیا
 .روند«یم ایدن نیخودشان ندارند با دست پر از ا یبرا یزیچ
کاروان مجاهدان و عهد خود با خدا و خلق وفا کرد و بهسخت به یماریب کیبهناز که پس از  زمیخواهر عز و

 .وستیپ یآزاد دانیشه
 ،یماریخودش و هم در نبردش با ب یمبارزات یهم در زندگ ،یمرکز یبهناز مجلل عضو شورا قیصد  مجاهد 
 و رها را اثبات کرد و رستگار شد. شتازیزن پ کی تیشخص

 هیعل یداریها در پاکه آن یراه سراسر شرف و افتخار میو مطمئن میفرستیمجاهدان واال درود م نیابه
 .ابد ییادامه م یروزیتا پ رانیا نیآفرامیکردند، توسط نسل جوان و ق یط خیشاه وش  یهایکتاتورید
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 امیالزمه استمرار ق یهمبستگ
 یاریبه مجروحان و  یدگیرس  دان،یشه یهااز خانواده تیاست. حما امیالزمه استمرار ق ،یاریو هم یهمبستگ

 است. یمل فهیوظ کیهر اندازه که ممکن باشد هر شکل و به  به یشورش  یهارساندن به کانون
را در هر  رانیو عزم مردم ا هیها، روحشهادت آن ادبودی امیا ییو برپا رانیبزرگداشت فرزندان فداکار مردم ا با

 .د یباال و باالتر ببر د،یکه هست ییجا
 است. رانیا یسرنوشت روشن فردا میضرورت و مشارکت در ترس  کی ،یشورش  یهابا کانون یو همراه تیحما

 دان،یشهبر سالم
 نان،یآفر مایقبر سالم
 .یو ارتش آزاد یآزادبر سالم


