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 میریگیرا پس م رانی: ایرجو میمر

 ۱۳۹۸تیر۲۲

 ۳آزاد در اشرف رانیا ییدر گردهما یسخنران

در برابر جباران، امام رضا  شرویاسالم پ یشوایپ نیدر خراسان، هشتم دهیآفتاب آرم الدیمناسبت مبه کیتبر با
 .السالم هیعل

 ز،یعز هنانیمهم

 محترم،  یهاتیو شخص همانانیم

 .دیگویبه همه شما خوش آمد م ۳ اشرف

با زحمت و  ن،یمجاهد یهاوجود نداشت. اما با دست زیچ چیبود که در آن ه ینیجا قطعه زم نیا شیماه پ ۲۰
 .اشغال آخوندها برپا و شکوفا شده است. مقصد ما اما تهران است، تهران آزاد شده از ۳اشرف ار،یکوشش بس

  .میسازیوطن را دوباره م نیباتریز نیو ا میریگیرا پس م رانیکردند. اما ما ا رانیما را و هنیآخوندها م اگرچه

را در برابر  داریو پا دارشهیمقاومت ر کی ،یاز آن نقطه که مسعود رجو میخرداد آغاز کرد ۳۰سفر را از  نیا ما
 .را برپا نمود رانیا یمل بخشیکرد و ارتش آزاد سیمقاومت را تاس یمل یبرپا کرد. شورا یاستبداد مذهب

سفر از ده  نیکردن است. در ا است که سرتاسر آن آغاز کردن، از نو ساختن و زنده یدر امتداد سفر ۳اشرف حاال
 .یبرتیدر قتلگاه ل یستادگیو از چهار سال ا میشده عبور کرددر اشرف محاصره  نیخون یداریسال پا

و  با شکوه یمقصد یسوبه آزاد؛ رانیا یسواست، به یآزاد یسوبزرگ به ییمایاز راهپ یگریفصل د نیا حاال
  .دانیو با رود خروشان خون شه اریالبته با رنج بس
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موانع انقالبات  نیاز بزرگتر یکیشود،  روزیمقاومت ما پ یسالگرد مقاومت گفت: وقت نیدر نخست یرجو مسعود
تحت انواع و اقسام  یمقدس آزاد میعامل انحراف و اضمحالل آنان که همانا تجاوز به حر نیترمعاصر و بلکه مهم

  .و انقالبات مغلوب است تیبشر یایاح اهمان یمقوله آزاد یای. احشودیبرداشته م انیهاست، از مبهانه

خود، خود را آزاد کند... هرکس تنها خودش  یستیبا تًاینها خود را قدر بشناسد، یخلق، آزاد کی کهنیا یبرا
 یعموم امیبردن خط ق شیپمسئول به لیدل نیبه هم قًایرا از بند جبر و ستم آزاد کند و ما دق شتنیخو تواندیم

 .میهست هنمانیخلق و م یآزاد یبرا

 

 !دارد و نه راه پس شیآخوندها نه راه پ حکومت

جانبه است. از چند صد اعدام شبانه در زندان عام همهمترادف قتل رانیمردم ا یسال حکومت آخوندها برا ۴۰
فرهنگ و هنر و  ست،یز طیو اقتصاد، مح دیعام تولتا قتل م،یرژ نیدر دهه اول ا یاسیس انیعام زندانو قتل نیاو

 .رانیتمدن ا

 یلیتعط ده،یاقتصاد فروپاش زند؛یدست و پا م یبحران سرنگونو در  دهیراه رس یحاال به انتها ینید سمیفاش
و سقوط  هیدالر سرما اردیلیم ۳حدود  انهیورشکسته، فرار ماه ینظام بانک ع،یصنا تیدرصد ظرف۷۰از  شیب

  .ستین یمستمر ارزش پول که مهارشدن

و مداخالت  سمیمذاکره و دست برداشتن از ترور تیدارد و نه راه پس! نه ظرف شیآخوندها نه راه پ حکومت
  .مماشات یبه بزرگ یحرکت دانیدارد، و نه م ییمنطقه

  چرا؟ یسم مضاعف است. راست یخصوص مذاکره با دولت کنونسم است و به کایمذاکره با آمر دیگویم یاخامنه

از  ینشدنتمام ییرهیزنج ،ینینشقدم عقب هر»است و  میرژ رییرفتار در واقع همان تغ رییبه گفته خود او تغ رایز
 .«دنبال خواهد داشترا به یبعد یزهرهاجام

 

 رود؟یم یریبه چه مس ینید یکتاتورید

 ،یعنوان خطر و دشمن اصلمقاومت به نیا هیعل سمیو ترور یسازطانیانقباض و سرکوب و ش ،یداخل لحاظبه
مردم است.  یمردم و رأ تیبا حاکم هیفق تیوال تیحاکم کردننیگزیو جا میرژ رییکه خواستار تغ یمقاومت
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بلکه به قول  رود،ینم نیکه با کشتن از ب یو مقاومت جنگدیم میرژ نیسال است در برابر ا۴۰که  یمقاومت
  .شودیم جیترو ،ینیمعزول خم نیجانش

 اتیکه عمل نیا یاند و روباز کردهحساب  یالمللنیو تحمل جامعه ب یعملیب یآخوندها رو ،یالمللنیب لحاظبه
ها نخواهد آن یبرا یمتیچندان ق کایمنطقه، دست کم تا انتخابات آمر یدر کشورها یافروزو جنگ یستیترور

  .داشت

داشته باشد و بتوان با او دوباره به  یگریجمهور د سیرئ کایآمر دیشا م،یکنیصبر م گریماه د ۱۶: ندیگویم
قبل و بعد از  ران،یکه مقاومت ا کنمیم یادآوری جانی! در همافتیدست  یدر توافق اتم «ازاتیَابـر امت»همان 

 تیامن یشورا قطعنامه ۶که  دادیهشدار م دائمًا ۹۲مذاکرات، از همان روز سوم آذر  انیو در جر یمعامله اتم
 .دور زده شود دینبا

آزادانه بازرسان به مراکز پاسداران و  یسترسو د یو قبول پروتکل الحاق یسازیبه توقف کامل غن ژه،یوبه
  .میدادیفراخوان م میمشکوک رژ ساتیتأس

تجربه مقاومت »فرانسه اعالم کردم:  یدر سنا ییمن در جلسه ۹۴ بهشتیدر ارد ،یتوافق اتم یاز امضا قبل
  .«فهمندیو قدرت را م تینشان داده است که آخوندها تنها زبان قاطع

و  ینید زیدادن به استبداد خونر ازیبزرگ، دست از مماشات و امت یهازمان آن است که قدرت»کردم  دیتاک و
 تیرسمرا به یمقاومت و آزاد یبرا رانیاعدام بردارند و حق مردم ا یو رکوردار جهان سمیترور یبانکدار مرکز

 .«بشناسند

و بر آن  ردیبگ دهیرا ناد رانیه حقوق بشر مردم اک یتوافق»بود که  نیهم حرف ما ا ۹۴ ریت ۲۳روز توافق در  در
کردن حقوق مردم مال و لگد م،یرژ نیاز جانب ا وقفهیب یهانکند، تنها مشوق سرکوب و اعدام حیو تصر دیتاک

برنامه  یاصل انیقربان رانیمردم ا رایمتحد است... ز للحقوق بشر و منشور م یجهان هیگذاشتن اعالمپا ریو ز رانیا
 .اندبوده یشوم اتم

 ماه گذشته ۲به تحوالت  ینگاه

 :ماه گذشته واقع شده است۲به آنچه در  میندازیب ینگاه حاال

 :و عربستان و عراق گفت رهیدر فج یستیترور اتیبه عمل یحیبا اشاره تلو یاهشتم خرداد خامنه در
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متوقف خواهد شد، اما اگر  ایکم و  ای هاییکایشار آمراستفاده شود، ف یفشار به درست یها و ابزارهااز اهرم اگر»
 .«است یفشار استفاده نشود.. باخت )ما( قطع یهاخورده شود و از اهرم هاییکایبا آمر“ دعوت به مذاکره” بیفر

 میحد متوقف نخواه نیدر ا»کرد که  دیباالتر از حد مجاز، تهد یساز یو غن ومیاوران رهیذخ شیدر مورد افزا او
 .«کرد میاستفاده خواه یگریفشار د یهااگر الزم باشد، از اهرم ،یماند و در برهه بعد

در تهران بود و  یگریانجیم یژاپن برا ریوزکه نخست یآن هم درست در زمان ینفتکش ژاپن یبه کشت حمله
 یهم با چاپلوس یاناست. روح یامورد نظر خامنه یهااز همان اهرم ،ییکایآمر نیبدون سرنش یمایحمله به هواپ

  .بوسدیگفت که دست پاسداران مربوطه را م

که  دیدرصد را اعالم کرد و خط و نشان کش میچهار و نبه ومیاوران یسازیسطح غن شیافزا میروزها رژ نیهم در
  .داردیمرا هم بر یبعد یهاگام

ما راکتور اراک را »گفت:  ییاروپا یبه کشورها ریو با مسخره و تحق کردیشانتاژ م یهم روحان شیپ هفته
  .«بکند دیتول ومیپلوتون تواندیخطرناک است و م دیگفتیکه... م یطیبه شرا یعنیسابق.  طیبه شرا میگردانیبرم

 یاو خامنه داندیرا حرام م یسالح اتم ینید سمیفاش کهنیمسخره در مورد ا یآن ادعاها دها،یتهد نیبا ا یراست
نبود؟  یها و افکار عمومسخره گرفتن رسانهآن ادعاها، به ایداده است، چه شد و به کجا رفت؟ آ مورد فتوا نیدر ا

 ...چنان ادامه داردموش و گربه هم یو حاال باز

 یانیو تزلزل از عالئم مرحله پا شقه

با گرد و خاک و  خواهدیرا پس بزند. م یالمللنیتنش، جامعه ب جادیبا ا خواهدیم میرژ نیاست که ا روشن
 خواهدیکند. و م تیقاطع نیگزیاستمالت را جا استیدوباره س خواهدیرا پنهان کند. م یآشوب، بحران سرنگون

  .را حفظ کند میرژ یو پاسدارانش را مهار و تعادل درون هایجیترس و وحشت بس

در مقابل “تعامل”و “ ارضتع”دو خط  میدر داخل رژ ،یخارج استیگفت، در مسأله س یمشاور سابق روحان کی
کار  یرو یرا برا نهیزم»دستور داد  میکردن رژ هیکپای یدر اول خرداد در راستا یاهم شکل گرفته است. خامنه

 .«دیفراهم کن یاللهآمدن دولت جوان و حزب

 یاش خالصاز سرنوشت محتوم یآخوند میاست و رژ یانیاست که شقه و تزلزل از عالئم مرحله پا نیا قتیحق اما
 .نخواهد داشت
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 سمیپدرخوانده ترور دیتعم غسل

آن  اتیجنابودند، بر میکه در طرف رژ ییهادهه گذشته، آن ۳در  ینید سمیمماشات با فاش استیچارچوب س در
را  یلمللانیب سمیو پدرخوانده ترور یحام نیو بزرگتر یچشم فرو بستند. بانکدار مرکز رانیدر داخل و خارج ا

  .دادند دیغسل تعم

 ،یادستگاه خامنه یهدف قرار دادند. به جا هایسازرا با انواع پرونده رانیمقاومت ا یعنیآن  تزیآنت م،یرژ یجابه
  .گذاشتند ستیرا در ل رانیا یمل بخشیسپاه پاسداران، ارتش آزاد یرا و به جا نیمجاهد

 نینشد. ا دایپ نیمجاهد هیبرگ سند عل کی یو حت میو چند دادگاه عبور کرد ستیاز ب یما با سرفراز البته
برافروخته بودند  شیکه با اتهامات برا یاز آتش اوشیکه س کندیم یرا تداع رانیا خیدر تار یمیهمان اسطوره قد

 .به سالمت عبور کرد

 سرچشمه جنگ هیفق تیوال

 هیفق تیوال ،یافروزکه منشأ جنگ و جنگ نندیبیم یهمه به روشن. رودیکنار م یگریبعد از د یکیها پرده حاال
 نیخشکاندن سرچشمه جنگ و آشوب و ع م،یرژ نینبرد با ا گفتیاز اول م رانیکه مقاومت اچناناست هم

  .است یخواهصلح

. حاال شودیم هیدچار جنگ و آشوب و تجز رانیاگر آخوندها سرنگون شوند ا گفتندیم میمدافعان رژ یروزگار
 .شودیم دیسرنگون نشود، جنگ و بحران در منطقه ادامه دارد و تشد میرژ نیکه تا ا نندیبیهمه م

نجات دهد.  یو نابسامان یرانیرا از و رانیا خواهدیهرکس که م خواهد،یم یآزاد ران،یا یهرکس که برا نیبنابرا
 .زدیپاخبه یآخوند میرژ یسرنگون یراب دیبا خواهدیمنطقه و جهان صلح و ثبات م یو هرکس که برا

 بزرگ مماشاتگران بیفر

بزرگ  بیفر کی نیجلوه دهند، اما ا یطلبرا معادل جنگ میرژ نیدر مقابل ا تیقاطع خواهندیم گرانمماشات
 یبست. آلبان دیها را با. و راه آنشودیها مشدن آن تریاست. هرگونه فرصت دادن به آخوندها فقط منجر به جر

و سفارت  رانیا میرژ یستیترور یهااز توطئه سدر آذر ماه گذشته پ یرابطه است. دولت آلبان نینمونه در ا کی
از  کایجمهور آمر سیها را اخراج کرد. متعاقبًا رئآن یترور و جاسوس ستگاهیا سیآخوندها و رئ ریسف نجا،یآن در ا
ساکت کردن  یآن برا کنندهثباتیب یهاتیو مقابله با فعال میدر برابر رژ ستادنیا یبرا یدولت آلبان یهاتالش
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در اروپا و سراسر  اشیستیترور یهاتینشان داده شود که فعال رانیکرد تا به حکومت ا یقدردان میرژ انمخالف
  .دارد یجهان عواقب جد

هر عملش عواقب  بر خالف گذشته ندیبب یآخوند میکه رژ نینهفته است. ا ینکته ضرور نیموضوع در هم اصل
  .خودش را دارد یجد

 .باشد یشتریمنتظر عواقب بسا ب دی. باشودیافشا م شتریب شیهایو جنگ افروز اتیکه هر روز جنا یمیرژ بله،

 هیفق تیوال یمقاومت، شکستن تابو یخیتار رسالت

و  یو ضرورت سرنگون یریناپذبر اصالح ه،یفق تیوال میرژ تیاز ماه قیبا درک عم شیدهه پ ۴از  رانیا مقاومت
کرده و خواستار  دیصلح و آرامش در منطقه و جهان تاک یبرا میرژ نیکرده است. بر خطرات ا یآن پافشار رییتغ

  .شده است ینید سمیجانبه فاشهمه میتحر

 و آخوندها نبود، ینیخم یارتجاع تیماه یاگر افشا یراستبه

 آخوندها نبود، یاران و گشتاپودر نبرد با پاسد نیرنج و رزم و خون مجاهد اگر

 نبود، ینیبس به حلقوم خمزهر آتش ختنیر اگر

 عام نبود،قتل یبر سر مواضعشان به بها نیمجاهد یستادگیاگر ا و

 نبود، یبرتیدر اشرف و ل یداریپا اگر

 خاطر نقض حقوق بشر نبود، آخوندها در ملل متحد به میرژ تیبار محکوم ۶۵ اگر

 مقاومت،  نیها و اسناد روشنگر انبود کتاب اگر

 قدس در عراق نبود،  یروین ریهزار مزدبگ ۳۲ یاسام یخصوص افشاپاسداران به سمیترور یافشا اگر

 در نطنز و اراک،  میرژ یپنهان اتم ساتیپروژه ها و تأس ینبود افشا اگر

 یسازدر ربع قرن، جهان را نسبت به بمبو مستند  قیدق یرشته افشاگر ۱۰۰از  شیبا ب رانیاگر مقاومت ا و
 نکرده بود،  اریو هوش داریآخوندها ب یپنهان
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 تیو خالفت مورد نظر خود را برپا و تثب یدست، امپراطوربمب به یمتفاوت بود. و آخوندها یکلبه تیوضع امروز
ها آن یگذارستیپرداختند. واال هرگز موجبات ل رانیرا به تمام و کمال مردم و مقاومت ا متیکرده بودند. البته ق

 .شدیفراهم نم

و سپاه جهل و  هیفق تیوال یخود را انجام داد، تابو یخیرسالت تار ،یمسعود رجو یبا رهبر رانیمقاومت ا ،یآر
 .بر جا نگذاشت ییندهیآخوندها آ یطانیخالفت ش یرا در هم شکست و برا تشیجنا

 یآخوند میرژ یسرنگون یحل قطع راه

  .است رانیدست مردم و مقاومت ابه هیفق تیوال میرژ تیتمام یسرنگون ر،یدناپذیو ترد یینها ،یقطع حلراه

 شیو امروز ب دادند،یم یروانهیموهوم اصالحات و م یهاوعده روزیمنفعت دارند، د میرژ نیدر ادامه ا کهیکسان
 میرژ نیا یبرا خواهندیو م کوبندیو مقاومت م نیمجاهد هیو اخبار مجعول عل یسازطانیش بر طبل ش،یاز پ

که سراپا  میرژ نیحساب ا ۵۰۰هزار و ۱۱ تریسال گذشته فقط در توئ کیکنند. ضمن  فایا قینقش نجات غر
  .جعل و دروغ بود، بسته شده است

 ایرا متوقف کرد  خیچرخ حرکت تار توانیم ایبه آن تن داد. اما آ دیندارد و با یویآلترنات میرژ ندیبگو خواهندیم
  !به عقب برگرداند؟ هرگز

 نیکه ا کنندیو تکرار م ندیگویاند، مقرار گرفته رانیمردم ا یرو در رو م،یکه در جبهه رژ ییهاو آن میرژ
فقط روز و  کی دیگویراست م میکه اگر رژ میکنیو تکرار م مییگویندارد و ما م یگاهیپا رانیمقاومت در داخل ا

را نگذاشته و باز  نی. البته امیداشته باش زیآمسالمتتجمع و تظاهرات م رانیروز، بگذارد که ما در سراسر ا کی
 .شودیسرعت برق و باد جارو مکه به داندیهم نخواهد گذاشت. چرا؟ چون خوب م

 تنها محک در دوران اختناق مقاومت،

و انتخابات آزاد وجود ندارد،  یامکان تجمع و تظاهرات و نظرپرسکه  یکه در دوره اختناق، تا وقت دانندیم همه
مقاومت است که  اریو اصالت ندارد. با مع تیاز آن، موضوع ریغ یزیمقاومت است. و چ ،یواقع اریتنها مالک و مع

  .دیجنبش را سنج نیو ابعاد ا گاهیپا توانیم

ها که خروش و نشانو اشرف انیرانیو با تالش و تظاهرات ا یشورش یهابا رزم کانون ،یعزم مجاهدان آزاد با
 .میریگیرا پس م رانیاست که ا نیا ادشانیفر
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 بزرگ یبن بست شکن ،یشورش یهاکانون

خود  تیبزرگ است که صحت و حقان یشکنبستبن کیمقاومت  یو شوراها یشورش یهاکانون ریو تکث ییبرپا
اختناق شبکه خود را در  رغم سلطهمقاومت توانسته به نینشان داد. ا یدو تحوالت بع ۹۶ماه  ید امیرا در ق

 .شودیم ریتکث رانیجامعه و مردم ا انیدر م نیچننیاشرف ا داخل سازمان و گسترش بدهد.

خود سرنگون  یاست و به خود ریناپذاست که استحاله یمیپاسخ رژ یشورش یهاکانون کیاستراتژ لحاظبه
 .سرنگونش کرد دیتوان و با یم رانیو مردم ا یشورش یها. و با رزم مجاهدان و کانونشودینم

و « گشت محله محور»درست کرده که به آن  یدیجد یهاگشت یشورش یهامقابله با کانون یبرا میرژ
 رییتغنقاط  یاریدر بس« از منکر یامر به معروف و نه»موسوم به  یهاگشت ی. حتدیگویم «ونیرضو» نیچنهم

 .کنندیم تیها فعالکانون یاعضا یریدستگ یو برا داده تیمأمور

اطالعات  رکلیخبر داد. سپس مد نیمجاهد میت ۱۱۶ یریاز دستگ میاطالعات رژ ریوز یامسال آخوند علو لیاوا
استان اعالم کرد. و بعد  کیرا فقط در  نیبا مجاهد نیتن از مرتبط ۱۱۰و برخورد با  یریدستگ یشرق جانیآذربا

  .صادر کرد نیسنگ یهاتیها احکام اعدام و محکومآن یاز آن برا

مقاومت در زندان است و نه قادر به مهار جنبش مقاومت و  یروهاین هیدشمن نه قادر به درهم شکستن روح اما
  .در شهرهاست یشورش یهاکانون

از  یشورش یهااز کانون یکیکه چنانبالفعل است. هم ایبالقوه  یشورش کیو عدالت  یجوان مشتاق آزاد هر
از آن ماست و صبح  یروزی. پمیگذاریرا پشت سر م هابیو همه فراز و نش مینوشت: ما تا آخرش هست زیتبر

 .داستیپ

شهر  نیتربزرگ یعنی ز،یستارخان و مجاهدانش در تبر یو فداکار یپس از قهرمان ش،یصد و ده سال پ کی
با  رانیبار مردم ا نیکردند و تهران فتح شد. باشد که ا یشرویاز رشت و اصفهان پ نیمان، مجاهدآن ز یشورش
 .از اشغال آخوندها آزاد سازند را رانیتهران را فتح کنند و تمام ا ،یو ارتش بزرگ آزاد یشورش یهاکانون

و  دهیبست رسبن است که به یمیرژ یکیاند. کرده ییآرادو جبهه در برابر هم صف رانیبر سر مسأله ا امروز
  .کنندیمبارزه م یآزاد یکه برا یمردم و مقاومت یگرید

مقصد به یو ارتش آزاد یشورش یشهرها ،یشورش یهاکانون ریاز مس خواهدیوجود دارد که م یویآلترنات بله
  .برسد یآزاد
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زن و مرد و  یو دولت، برابر نید ییبر جدا یگرا مبتنو کثرت کیدمکرات یجمهور کیقادر است  ویآلترنات نیا
  .برقرار کند یراتمیغ رانیا کیو  هاتیمل یخودمختار

اش، قادر به و انسجام یافتگیسازمان  منیمشخص برخوردار است، به یهاها و برنامهمقاومت از طرح یمل یشورا
  .است رانیمنتخب مردم ا ندگانیو قادر به انتقال آرام قدرت به نما میرژ نیا ینیگزیجا

 .باشد یآزاد زبانیم دیروخورشیش نیکه سرزم یروز ستیدور ن ،یآر

  م،ینو در انداز یکه طرح میبرآن ما

  ضیو تبع ریازاستبداد و ارتجاع و تزو یعار یطرح

  .آزاد و آباد رانیا کی یبرا یطرح و

  .میشویآواز مهم یروزیهمه با مارش پ پس

 .میسازینو م یرانیو ا میریگیرا پس م رانیا

 .میریگیرا پس م رانیا یآر


