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 ی روز یپ  یسوبه ک یدمکرات و یآلترنات ،یبست سرنگوندر بن  یآخوند میرژ 
 آزاد  رانیا  یاجالس جهان نیدر اول یرجو  میمر  یسخنران

 ۱۴۰۰ ر یت  ۱۹
 

مقاومت   انی وحام  انیرانی، با شرکت ا۲۰۲۱آزاد    رانیسه روزه ا  ی، اجالس جهان۱۴۰۰  ریت  ۱۹روز شنبه  
  ران یخلق ا  نیمجاهد  ی کشور جهان و با حضور هزاران تن از اعضا   ۱۰۵هزار نقطه در  ۵۰از    شی از ب

  صورت هساعت اختالف ب۲۰با    ییتا هاوا  ی دنیکنندگان از س آغاز شد. شرکت  ی در آلبان  ۳در اشرف  
 گردهم آمدند.  نیآنال
 

اجال  همزمان ابا شروع  ا  آزاد،  رانیس  م  یرانیهزاران  برل  دانیدر  تظاهرات    نی براندنبورگ  به  دست 
تجمع و  پار   تختی پا  ۱۶در    انیران یا  یها زدند  در  جمله  از  بزرگ  شهر  لندن،    نگتن،ی واش  س،ی و 

  ان یآزاد جر  رانیطور همزمان و در ارتباط زنده با اجالس ارم و ژنو به ن،یآمستردام، استکهلم، اسلو، و
بهداشت و شرکت آنالکنندگان  طر   نیصورت  از  اسکر   قیو  دراجالس جهان  یهانیلد    ران یا  یبزرگ 

 آزاد شرکت نمودند. 
 
 از قلب   نیمجاهد  یشورش  یها عضو کانون  ۱۰۰۰از    شی از ب  یریتصو  یها امیاجالس، پ  نیا  یابتدا  در
گذاشته   شی به نما  نی لد اسکر   یبر رو   یاختناق و سرکوب آخوند   یفضا   انی و از م  ریدر زنج  هنیم

کردند.    دیتاک   یمذهب   ی کتاتورید  یسرنگون   یخود برا  یبر آمادگ  یها جوانان شورش آن  یشد، که ط
شدت  شرکت کنندگان در اجالس را به  یشورش   یها کانون  یاز اعضا   یتعداد  یزنده و سخنران   ارتباط

 قرار داد.  ریتحت تاث
 
و نمااجالس، ده  نیا  در و   کایبرجسته کنگره آمر   ندگانیها تن از سناتورها  هر دوحزب دمکرات  از 

 

maryam-rajavi.com 
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لهستان،   ا،یتال یخارجه سابق فرانسه، ا  یاز جمله وزرا  ییسابق اروپا  یو چند تن از وزرا   خواهیجمهور 
 . ندکرد یحزب مردم اروپا سخنران  نین و فرانسه، و رهبر بزرگتر دفاع سابق انگستا  یوزرا 
 ، یرا در سه کلمه، آزاد   رانیاجالس خواست مردم و مقاومت ا  نیخود در ا  یدر سخنران  یرجو  میمر 

برابر   یدمکراس از جامعه جهان   ،یو  و  کرد  ا  یخالصه  مردم  مبارزه  که    ی سرنگون   یبرا  رانیخواست 
 بشناسند.  تیرسمسه کلمه را به  نیتحقق هم یو برا  میرژ 

 آمده است:  ریدر ز  یکامل سخنران  متن
 

 ز، یعز   هموطنان
 ، یشورش   یهاکانون رانیدل

 ! زیعز   دوستان
 ن یتر و جهان، گرم  رانی مقاومت در سراسر ا  ارانی ساالنه مقاومت و به شما هموطنان و    یی گردهمآبه

 . کنمیم  میدرودها را تقد
 ند ی گویاست که م   نانی آفر   امی شورشگران، و ق  ،یآزاد  بانانیپشت   ان،ر یمردم ا  یصدا   ییگردهمآ  نیا
ا  روندیم   شیپ  یروزیپ   یاست. مردم و مقاومت به سو  یبست سرنگون در بن  یآخوند  میرژ    ران یو 

 . شودیآزاد م
 
ق  ما سالگرد  آستانه  ا  امی در  قمی هست  ۱۳۳۱  ریت  ۳۰در    رانیمردم  رو  یام ی .  در  و    می رژ   یرو  شاه 
هم   یبرا   یسلطنت   ی کتاتور ید در  قدرت.  به  بزرگ  مصدق  سال    نیبرگرداندن  در  که  بود    ۱۳۶۰روز 

 ی کتاتوریو د  ین یخم  م یرژ   یرا رو در رو  رانیمقاومت ا  یمل   یشورا  سی در تهران تأس  یمسعود رجو
 اعالم کرد.  ینید
 

 ! هموطنان 
بزرگ است. جامعه ما در محاصره    راتییها و تغکه بزنگاه شدن  میاستادهیا  خیاز تار   ییدر نقطه  ما

 . کندیرا حمل م هاامی است؛ اما در درون خود آتشفشان ق یو کرونا و گرسنگ ین یاستبداد د
آخوندها را در مرحله   میرژ   یو حذف درون   یانقباض شتابان و سالخ   ریاز قبل مس   ران یا  مقاومت

 ن یباالتر   ن،یبرمال و ثابت شد. ا  میدر انتخابات رژ   قتی حق  نیو او اعالم کرده بود    ینی ب   شیپ  یان یپا
رسوا و  تار   یی شکست  آن  یآخوند   م یرژ   یانتخابات   یها شعبده  خچهی در  آخوند  است.  که  قدر 
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  ا ی  دهندینم  یکه رأ   یدر مشهد به صراحت گفت کسان   یا و امام جمعه خامنه  ندهینما  ،یالهد لمع 
 . دهندیم  نیبه مجاهد یدرواقع رأ  دهند،یباطله م  یرأ
 

 ام ی و هراس از ق یاس ی س  احتضار
رو،    شی پ  یها امی و سد بستن در برابر ق  ش یانتهایب   یها بستن شکاف  یبرا  ه یفق  تیوال  م یرژ   بله،
 ن یجمهور خود کرده است؛ اما با ا  سی را رئ  ۶۷محتوم، جالد    یاز سرنگون  یر ی بقا و جلوگ  یبرا  یعنی

است که در محاصره آتش سرانجام خود را    یدست خود کنده است و مثل عقرب کار، گور خود را به
 . زندیم  شین
ق  زیچ  چیه  از  هراس  س   امی جز  احتضار  رئکار  یرو   ه،یفق   تیوال  یاس یو  توض   یسی آوردن   ح یرا 
که    ستی هم در مورد او گفت که در شمار کسان  ین یخم   نیجانش   یمنتظر   یکه حت   یکس  دهد؛ینم

 . سندینویم  خیتار  تکارانی جزء جنا ندهیانجام داده و اسم او را در آ می رژ  نیرا در ا تیجنا نیبزرگتر 
عام    یس یرئ قتل  اندرکاران  زندان  ۳۰از دست  که    ۶۷در سال    یاس یس   یهزار  آن۹۰بود  از  درصد  ها 

 ر شکنجه و اعدام هزاران نفر دست داشته است. بودند و قبل و بعد از آن هم د نیمجاهد
گر  اعدام و شکنجه  یمجر  کی   ،ییجالد در رأس دستگاه اجرا  کی :  دینگاه کن   میرژ   تیبه وضع  حاال

که گله    یآخوند خونخوار در رأس کل نظام راست   کی و    ییدر رأس دستگاه قضا  ییاسم اژهبدنام به
تکم آدم هم   لیخواران  است.  موقع  بیترک  نیشده  اثبات  در  نشانه  و  نمود  هزار    ی سرنگون   تیاز 
 نافذتر است.  هیفق تیوال

برا  یا خامنه بود  از دشوار   یگفته  م   یالله دولت جوان حزب  کی   ها،یعبور  کار  سر  . حاال  آورد یرا 
را از چاله در آورده و به چاه   هیفق  تیاست و وال  میرژ   یهایرا آورده که خودش کانون دشوار   یجالد

  ه ی فق  تیوال  هییاست که در قضا  ییهادر خود ندارد. از ربات  یبارقه بشر  چیکه ه   یزد. جالد اندا  یم
 اند. شده یزیر کشتن برنامه یو برا  شوندیم  دهینام (۱)ات«یسالب ح   ی»قاض

ا  شیپ برا  میرژ   هیفق  یول   نیاز  بود  سا  کهنیا  یگفته  و  تهران  در  نباشد    ران یا  یشهرها   ریمجبور 
  سم یو صدور ترور   یو موشک  یبرنامه اتمو به    منیو لبنان و    هیدر عراق، سور   یافروز بجنگد به جنگ

 گورستان است.  به رود،یم  یاره که خامنه نیدر منطقه پناه برده است. اما ا
 

 تحول بزرگ  سه
 : شودیاست که با سه تحول بزرگ شناخته م یدوران  به میآمده واکنش رژ  شی پ آنچه
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 ر یمهارناپذ یها و بحرآن  یاجتماع -یبه لحاظ اقتصاد  یاضطرار طیدر شرا میقرار گرفتن رژ  -اول
 آغاز شده است.۹۶ماه  یکه از د هاامیو ق  هازشیفاز خ  به رانیورود جامعه ا -دوم
دل   یسراسر  ییشبکه  ییبرپا  -سوم  و آتش شعله  ریاز شورشگران  با  فداکار  کانونو    ی شورش  یها ور 
 . ی ن ید سمیفاش  تیمظاهر حاکم هیعل
 

 : د یدر دوران جد نیبنابرا
ب- ا  میرژ   نیتعارض  پ   شی ب  رانیو جامعه  به حکومت  شودیم  دیتشد  شیاز  ته خط  در  هم  شاه   .

 معکوس گرفت.  جهی آورد اما نت یرو   یکردن ارتشبد ازهار  ریوز و نخست ینظام 
ا  – آلترناتحلراه  وران، شبهد  نیدر  و  مجاز  یتصنع  یوها یها  دست    یاتی ح   یفضا   ،یو  از  را  خود 
 . دهندیم
انقالب و سرنگون   یقالب   ی طلبو اصالح  یرو انهی م  – و  مثابه تنها راهبه  یمردار شده و  حل، درخشان 

 . شود یتابان م
سرود   زیطور که در مارساست، همان  یارتش آزاد   یها گردآن  ییو برپا  هاامی بله دوران جوشش ق  –
همان  یمل و  گواه  کایاستقالل آمر   یطور که نبردهافرانسه آمده  تکرار   جانیو من ا  کندیم  یآن را 
و    روندیم  شی پ  یروزیپ   یسو است. مردم و مقاومت به  یبست سرنگوندر بن  یآخوند   م ی: رژ کنمیم
 . شود یآزاد م رانیا
 

 رانیا یحل آزاد  راه
پاسخ    کند،یمنفور جستجو م   ی هاها و آدمکشحل خود را در جالدکه راه  هیفق   تیوال  می رژ برابر    در

 آزاد.  رانیا کی یی برپا یاست برا ستانیمقاومت آزاد  کیها، آن روزمندیحل پ و راه رانیمردم ا
عبور داده است،   هایو سخت  ها یجنبش را از بغرنج  نیسال، ا  ۴۰ ن یکه در ا یراهبر رو یهمان ن   ،یآر 

 خواهد ساخت.  رانیرا از آن مردم ا یو آزاد   یروز ی قطعا پ
  یی جان آمدهبه  یها مقاومت، توده  نیپشتوانه ا  نیتر و بزرگ  ییمقصد پرشکوه، دارا  نیتحقق ا  یبرا

 . شوند یقانع نم می رژ  یکمتر از سرنگون  زیچ چیهستند که به ه 
 آمدند. هاابآنیبه خ  ۹۸است که در آبان  یو شورش جوانان  انیما، ارتش عص  هیسرما

شبکه  و ما  روزها  یشورش   یها کانون  یسراسر  قدرت  تمام  در  که  ب  یاست  حال    وقفهیسال  در 
عمل  اندتیفعال و  مبارزات  سال    ضداختناق  اتی و  در  افزا  شی ببه  ۹۹را  قبل  سال  برابر  دو    ش ی از 



5 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

 دادند. 
 
آخوندها   از گرانغارتگر، سه  یجهان  ما  مردم  در جهان    یو گرسنگ   یم  اما  است.  اعدام  و  و شالق 

ما،   مردم  پشتوانه  است.    ک،یمقاومت،  اشرف  هزار  و  سه  آزاد شعله  یهاکانون  یعن یدو،  در   یور 
 و در سراسر جهان.  رانیا

آزاد  نیب  یخ ی تار   ییارویرو  نیا  در و  همچنان  ،یاستبداد  آخوندها  بارها  صورت مسأله  که خودشان 
تشکگفته سال    نیمجاهد  التی اند،  در  عام  قتل  بحبوحه  در  که  همان  زندان۶۷است.  در  و  هم  ها 

 بردن آن بودند.  نیدنبال از بها بهگاهشکنجه
 جنون رسانده است. است که آخوندها را به یزیهمان چ   نی. و ام یاافتهیمقاومت سازمان کیما  بله،
مجاهد  ن یهم که  و مستحکم است  متحد  ا  نیروابط  در  پا  نیرا  در  و  در    ۱۴  یداریچنددهه  ساله 

 حفظ کرده است.  یبرتی اشرف و ل
  وار وانهید  یبا خشم۹۸آبان    امیهم بعد از ق  کباریو  ۹۶ماه    ید  امیبار بعد از ق  کیارتجاع،    هیفقیول

  ی ها و کانون  نیمجاهد  یود که استراتژ ب  هاامی ق  نیکرد. در هم  یمعرف  امیق  یرا، ارگان رهبر  نیمجاهد
 . دیآن به اثبات رس  تیمحک خورد و حقان هاابانی در کف خ یشورش
ا  یمل  یشورا  چهل  رانیمقاومت  آزاد در  امتحان  گذشته  آزما  یسال  و  استقالل  و    یماندگار  شیو 

  ک یاستقرار    یبرا  میرژ   نیا  نیگز یدارد و جا  همتایب  ینقش   ران،یمعاصر ا  خیداده و در تار   یتوانمند 
 است.  کی دمکرات یجمهور 

خود را به مجلس مؤسسان   یجا  ،یآخوند  م یرژ  یاش، شش ماه بعد از سرنگون شورا طبق برنامه نیا
 بپردازد.  دیجد یجمهور یقانون اساس  نیتا به تدو دهدیم  یمل یو قانونگذار

 
 ی آزاد یضرور یمعنا خ«یشاه نه ش »نه
  ی برداشت، وقت   انیرا از م  یاسیس   یها دام و پرپر کرد و همه گروهرا اع   یشمار ینسل ب  ینی خم  یوقت 

به مکه  چ  دیرسینظر  ا  زیهمه  مقاومت  است،  شده  آزاد   رانیتمام  ارتش    ی روین   کیعنوان  به  یو 
آتشبه  کنندهنییتع زهر  و  بهپاخاست  را  خم  بس  غ خت یر   ینی حلقوم  در    ی ن ی خم  صورت،نیا  ری . 

 کربال را داشت.  قیو به گفته خودش فتح قدس از طر  ترانهیبه مد دنیقصد رس
هم   و اتم   نیباز  بمب  از خطر  را  که جهان  بود  کم    می رژ   نیا  یمقاومت  اگر دست  داد.    ۱۲۰نجات 

به بمب    یاب ی نبود، آخوندها با دست  می رژ   یپنهان اتم  یها تیو فعال   هاتیدرباره سا  یرشته افشاگر
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 فرو برده بودند.  یهولناک طیجهان را در شرا
ا  نیا پ  رانیمقاومت  دهه  سه  از  که  بن   شیبود  وجود  از  را  حکومت   ییادگرایجهان  از  برخاسته 

آن در تمام جهان هشدار    سمیآگاه کرد و نسبت به گسترش ترور   یاصل   دیعنوان تهدبه  یآخوند
 داد. 
ژوئن    رانیا  ییدر گردهما  یگذارآن اقدام به بمب  دیجد  نمونه پار د  ۲۰۱۸آزاد در    ک ی بود که    سیر 

 ن، یا  نیچنمحکوم شد. هم  کی سال زندان در بلژ   ۲۰به    ،یست ی اقدام ترور   نیا  لی دلبه  میرژ   پلماتید
در   یمؤثر   تزیآنت   ،ییرحمت و رها   نیمثابه آئ اسالم به  قتیحق   یبود که با معرف  نیسازمان مجاهد

 ارائه کرد.  ین یو استبداد د  ییادگرای برابر بن
قرار   انهی و در سراسر خاورم  ران یدر ا یو سن  عهیش   یدر محور همبستگ ران،یمقاومت ا لی دل نیهم به

پا  نیگرفته است. ا و    انیاد  روانیپ  یو نقطه شروع برادر   یمذهب  ضیتفرقه و تبع  انیجنبش نقطه 
  ک یمسلمان است که    یو کشورها   انهی در سراسر خاورم  ییتنها نمونه  نیمذاهب گوناگون است. ا

اپوز  از اصل جدا  ونیس یجنبش  توانسته  ا  نید  ییمسلمان  و  کند  دفاع  دولت  ا  نیو    ران یمقاومت 
با   که  از حق خودمختار  کیاست  مل  یبرا  یطرح مشخص  در    یها تیهمه  تحت ستم مضاعف، 

 . کندیدفاع م رانیا یارض تیچارچوب وحدت و تمام 
ا  نیچنهم به  ران،یمقاومت  احترام  اساس  بر  عادالنه،  روابط  حاکمپرچمدار  و    یمل  تیاستقالل، 

 و تمام جهان است.  گانیمصالح دو جانبه با همسا
از پنج قاره جهان که در اجالس سه    نیش یو پ  یارشد کنون   یها از هزار قانونگذار و مقام  شی ب  شرکت

همه  است. به  قتی حق  نیهم  حضور دارند، گواه  رانیبا خواست مردم ا  یهمبستگ  یروزه حاضر برا
 . فرستمیدرود م مانهیها صم آن
 

 ! ز یعز   هموطنان
است. تجربه بزرگ ما و مردم ما    یآزاد   یبرا  رانیسال مبارزه مردم ا۱۲۰  دهیچک   رانیمقاومت ا  تجربه
فردا ش   یس   ی از  نه  شاه  »نه  عبارت  در  ا  خ«یخرداد،  و  شده  و    یواقع  ،یق یحق   ی معنا  ن یفشرده 
 عمل است.  دانیقالل در مو است یآزاد  یضرور

 
 رانیمقاومت ا تجربه
ا۴۰  تجربه ما  خورده  محک  رژ   نستی ساله  نم  ه،یفق   تیوال  می که  بر  استحاله  و  .  داردیاصالح 
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اعتدال    نیدروغ  یهاانیجر  و  سرپوش   شینما  ای اصالحات    ط ی شرا  یسازپنهان  یبرا  یانتخابات، 
برا  ینی ع  اصال  میرژ   نیا  یسرنگون   یآماده  انداختن  دور  است و حاال،  قالب حبوده  از جانب    یطلبان 

 . ستی قابل کتمان ن یسرنگون   طیشرا گریاست که د یمعن  نیابه  بشاناربا
گروه و    ا یفرد    یاست که وقت   نیا  یآخوند   می مقاومت در چهاردهه مبارزه پررنج و خون با رژ   تجربه
ا  ای خاطر مصلحت  به  یحزب ا  رانیا  یآخوندها دشمن اصل  می را که رژ   قتیحق   نیمنفعت،    ی رانیو 

هم  رد،یگ یم   دهیاست، ناد به زبانشودیم   کی نزد  یبشردشمن ضد  ن یگام به گام به    ی ها. سپس 
خود را رو کرده و    تیکه سرانجام ماه   یی. تا جاتازد یم   نیمقاومت و مجاهد  یمل   یشورا   به  ناگونگو

 م ی تا ثابت کند رژ   شودیوارد م  ی. و بعد از هر درشودیم   نیمجاهد  یمانند آخوندها، خواهان نابود
 است.  نیبهتر از مجاهد یل یخ ،یآخوند
ع  یبرخ ارگان  نا  یهم  اطالعات  ی تی امن   ی هامانند  ژست  م،ی رژ   ی و  پوشش    ای روشنفکرانه    ی هابا  در 
ندارد! واقعا که بهتر    یو یاصال  آلترنات  ران،یحاکم بر ا  می که رژ   کنندیادعا م   ی ستیژورنال   ای  ی قاتیتحق 
 . ختی ر  رانیدشمن مردم ا ابی آب به آس شودینم نیاز ا
 
ب   در تجربه    یالملل نیعرصه  ا  ۴۰هم،  مقاومت  تهد  گذاردینم   یباق   یدیترد  رانیساله  در   دیکه 
هم دولت  استی س ا  شهیها،  با  تهد  می رژ   نیمماشات  به  د،یاست.  دادن  قربان  میرژ   باج  کردن   یو 

 است.  یاسی و س یخاطر منافع تجاربه رانیبشر مردم امقاومت و حقوق
و    امیمگر با ق   کند ینم  ر ییحاکم تغ  می که رژ   کندیرا اثبات م   نیا  ن،یچهاردهه مبارزه سهمگ   تجربه
خود را   یعزم و توان مبارزات  ،یو با انقالب و دگرگون   اندافتهیضرورت را در   نیهم   نی. مجاهدی سرنگون
 . ندی گشایرا م رانیمردم ا یآزاد  یبرا  یشرو ی ان کرده و راه پصدچند

 سرنگون کننده:  یرو ی است که ن یدگرگون نیچن  با
 . کند یرا کسب م  ینبرد سرنگون  دانیحضور در م تیصالح اوال  
کردن    سته ی شا  ای ثان م   کی بنا  رها  و  آزاد  اهم شودیجامعه  و  ارزش  ما  تجربه    ن یگز یجایب   تی. 

فردآرمان  یها انسان منافع  همه  از  گذشته  و  شخص  یگرا  وقف    یو  را  خود  که  مبارزه    کیاست 
 اند. کرده یآزاد  یبرا افتهی و سازمان یجمع
به عکس و    می نکن  ییاعتنا   خوانندیم  رانیدرباره جامعه ا  أسی  هیکه آ  یاست که به کسان  نیا  تجربه

 . می باش دواریتخوان ام تا بن اس  میرژ  یسرنگون  یبرا  رانیجامعه ا یجوشش انقالب به
 : میی گویشده است که م یط  ری مس نیا با
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را   ندهیآ  یبه سو   یروزی راه حاضرند، پل پ  نیمقاومت است. رهروان مصمم ا  نیو راه حل در هم  راه
 خواهند کرد.  رانیرا از آن مردم ا یو آزاد سازندیم
 

 انسان ییبه توانا اعتقاد
برا   مبارزه ما  مقاومت  عزم  توانا  م،یرژ   یسرنگون   یو  به  ما  اعتقاد  از  ما  انسان  ییبرخاسته  است. 
ا  میمعتقد هر عضو  ا  نیکه  هوادار  هر  کانوها   نیمقاومت،  هر عضو  و    تواند یم  یشورش   یجنبش، 

 کند کارستان.  یکار
 است.  کنندهنییتع کند،یم یجنبش همراه نیبا ا یدرم  ای یقلم  ای  یکه قدم ییهر انسان آزاده و
  ی اسی س  تیواقعرا به  ی آزاد   یا یخود ما و مردم ماست که رؤ  یها ها و ارادهکه دست  میباور   نیبر ا  ما

 . کندیم  لیتبد رانیدر ا یو اجتماع 
  ی تضادها و نه به    م؛یاچشم دوخته  ین ید  سمی درون فاش   یها جدال   است که ما نه به  لیدل  نیهم به

ما   یاروپا برا ا ی کایآن دولت در آمر  ای  نی»قرار نبوده که ا یقول مسعود رجوغرب. به ی هاآن با دولت
نباشند و   خیو ش  هبر ضد ما و ملت ما با شا  می مستقریغ   ای  می. مستق اورندیب  یآزاد  ییطال ین یدر س 

 است«.  تیکفا ندازند،ی سنگ ن
 
ببرد،   شی را پ رانیدر ا  یآزاد  یو برقرار  میرژ  یکه کار سرنگون یهر حزب و گروه  ایدر برابر هر کس  ما

م فرود  گروهمی آور یسر  منافع  و  مصالح  هرگز  و  ا  ی.  بتواند  آنچه  بر  به  ریاس  رانیرا  زودتر    ی آزاد را 
 . م یدهینداده و نم حیبرساند، ترج

پ  استی س  ما در  انتظار  و  بب   میانگرفته  شی صبر  م  مین یتا  بهشود یچه  صح.  در  عمل  عکس  نه 
بهم یابوده  شتازیپ برابر.  امر  مورد  در  مثال:  مرد،  یعنوان  و  براآن  زن  که  را  فردا   یچه  جامعه 
هم  م،ی خواه یم هم  نیاز  صفوف  در  را  آن  و  کرده  آغاز  پ  نیامروز  با  زنان شکوفا    یشتاز یمقاومت 
 . م یردهاک
 . می ابسته میرا بر رژ  و راه  میاکار شدهآن دست به یامروز برا نیاز هم ران،یشدن ا  یاتم ری مورد غ  در
با  و که  استقالل  مورد  اساس   دیدر  آغاز    یاصل  خودمان  از  باشد،  کشورمان  سرنوشت  بر  حاکم 

 . م یمردممان اتکا دار  و فقط به می استادهیخود ا یپا یکه رو می کنی. و افتخار ممیاکرده
  ی ن ی با خم نی. اگر مجاهدم یانکرده یروز قربان  مصلحت خاطرخود را به یها اصول و ارزش گاهچیه ما

ها باز بود. اما همه  آن  یها به رو همه راه  رفتند،یپذیرا م  هیفق  تیوال  یو قانون اساس   آمدندیکنار م 
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خواست مثل   بود، ی جمهور  است ی انتخابات ر  یدا یکه کاند یاز مسعود رجو  ی نی خم یکه وقت  دندید
بالدرنگ    ی، مسعود رجو (!  )کند  دایپ  ت یتا صالح  ردیرا بپذ  هیفق   تیوال  ینامزدها قانون اساس   ریسا

رفراندوم قانون    میعالوه بر تحر   نیرا اعالم کرد و مجاهد  میرژ   نیا  یجمهور  استیانصراف خود از ر 
اد از  . بله دور ب کنندینم شرکت    یجمهور  استیاعالم کردند که در انتخابات ر   ه،یفق   تیوال  یاساس 

 و اول من.  یپرست وجاه  یهرگونه قدرت طلب نینسل مجاهد
 

 ی و برابر یدمکراس  ،یآزاد  ما: خواست
اوا  ما همان  توص  لی از  رژ   ین یخم   فیدر  به  اشمیو  را  ارتجاع  بردکلمه  دست    میکار  آن  از  و 

 . م یبرنداشت 
 م،ی فشار یقدر پا م و آن  می اپا فشرده  یسال است بر سرنگون   ۴۰و    میامدی هرگز کوتاه ن   یکلمه آزاد   از
 آزاد شود.  ریاس  رانیو ا زدیتا فرو بر  میکوب یم  وارید نیقدر بر اآن
 

 م؟ ی کن دایآن دست پبه میخواهیو چگونه م  م؟ی خواه یمان چه م که ما و مردم می نی بب حاال
 . یو برابر   یدمکراس ،یآزاد  :شود یسه کلمه خالصه م نیما و مردم ما در ا خواست

به  ییجا  تا م  یجامعه جهان که  آن  شود،یمربوط  از  ما  اخواست  ا  نیها  مردم  مبارزه  که    ران یاست 
 بشناسند.  تیرسمسه کلمه را به  نیتحقق هم یو برا  می رژ  یسرنگون  یبرا

  ت یبشر   هیعل  تیجرم جناعام بهمسئوالن قتل گریو د  یاو اژه  یسی رئ ،یا ما محاکمه خامنه خواست
 است.  یکش و نسل

م  تیامن   یشورا  از ملل  ترت  م یخواهیسازمان  ب  یحسابرس   باتیکه  محاکمه  آخوند    یالملل نیو 
ارتکاب جنابه  یس یرئ آ  تیبشر   هیعل   تیجرم  اجالس  در  و  کند  فراهم  عموم  ندهی را  را   یمجمع  او 
 . ردینپذ

ا  حرف رژ   نیما  که  دست  گاهچیه  یآخوند   می است  اتم   یاب یپروژه  بمب  ترور   ی به  صدور  و    سمیو 
نم  یافروزجنگ رها  را  منطقه  بنابراکندیدر  تهدبه  دیبا  نی.  امن   ی اصل  دیعنوان  و  تحت    ت،یصلح 
 . رد یفصل هفت منشور ملل متحد قرار بگ لیو ذ یالملل نیب  یها میتحر 
 

 ی او اژه یس ی رئ ،یاخامنه محاکمه
 برود.  دیبا رانیدشمن مردم ا یا است. و خامنه دهیفرا رس هیفق  تیوال یخ ی تار  لاج
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را داد و    نیآبان کشت. اوست که دستور گران شدن بنز   امی بود که هزاران جوان را در ق  یا خامنه  نیا
کرونا را عمدا  گسترش داد و از    ی مار ی . اوست که بکندیم  تیکاالها حما  نیتر مهم  یپ دریپ  ی از گران

 کرد.  یریواردات واکسن جلوگ 
اصل  یا خامنه  نیا   ی ماریب   نیهزار تن از هموطنان ما بر اثر ا  ۳۲۰از    شیمرگ ب   یاست که مقصر 

فاجعه هم   ییاست.  در  بود.  اجتناب  قابل  آن  عمده  بخش  رئ  نیکه  تحق   سیروزها    قات ی مرکز 
 خود گرفته است. کرونا در کشور شکل عامدانه بهو کنترل  یریگ یگفت: عدم پ یشناس روسیو
 است.  ین ی اوکرا یما یهواپ نیسرنش ۱۷۶است که عامل کشتار  یا سپاه جرار خامنه نیا و
  ی دالر  اردیل یرا گرسنه نگهداشته تا ثروت هزار م  یرانیا  هاونی لیو نظامش است که م  هیفق   یول  نیا
 کند.  شتری خود را ب یادها ی بن
پس    ست؟یجامعه ن  ی و کمبودها   ازهای از ن  شتریمراتب بو درآمد کشور به  ییمگر دارا  د،یپرس  دیبا

بال  هاونیلیچرا م حقوقشان    ،یم یچرا هزاران کارگر نفت و پتروش   گذارند؟یم   نینفر، گرسنه سر بر 
 دهد؟ یها را نم آن یکفاف حداقل زندگ

بزنند؟ و چرا  ی دست به خودکش یقوق حق و ح  چیخاطر نداشتن هو پرستاران به  هادنتیرز  دیبا چرا
 اند. مثل آب و برق و نان در تنگنا و بدون چاره شانیازهاین  نیتر هیدر اول رانیمردم ا

 و جارو خواهد شد.   چارهیب  یدست مردم و جوانان شورش است که به یا خامنه نیا یول
 
من برسد   یصدا  هن،ی به دختران و پسرانم در سراسر م  رانینسل شورشگر ا  به  خواهمیم  جانیا  در

  ی شود. از کنار زن  ی تان خالتان از درد و اندوه مردم محرومساعت قلب ک یروز و  کی که مبادا، مبادا 
آمده   ابانیخ  خود به  ه یسهم  زیفروش کوپن ناچ  یو برا   اندزانیبا دو بچه کوچک که به چادرش آو

و اعتراض کشاورزان    دهیآن معلم و مالباخته جان به لب رس  یدسوز. از کنار خودیاست، ساده نگذر 
 . دیعبور نکن   تفاوتیب  دهیرس استخوانکارد به

و    اندیگرد در حال زباله  هاطیمح  نیتر ساعت در آلوده۱۲که در تهران هر روز    یکنار هزاران کودک   از
همه   ینجات و آزاد   تی . مسئولدینگذر   اعتنایهمان جاست، ب  زیشان نو خواب  یاغلب محل زندگ 

 ها برعهده شماست. آن
 

 ی شورش یها کانون 
اتفاق و  به  ،یدست آوردن آزادبه  یتبهکار آخوندهاست. ما برا  می رژ   یحل، سرنگون و تنها راه  حلراه
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است که ما    ییبنا  ی. کارزار سرنگونمی انبسته  دیکه اختناق را درهم بشکند، ام  ییمعجزه  ای تصادف  
 است ی و س  تیبر ماه   یمقاومت مبتن   نیا  ی . استراتژ می ساز یم   اریبس   ی هادل ها و خوننجآن را با ر 

 است.  میرژ 
است که   ی نی د سمی فاش کی المعارف آن است، پاسخ بهدائره ۹۸آبان   م یعظ   زشیکه خ  یاستراتژ نیا

 . داردیتا لحظه آخر از سرکوب دست بر نم
جامعه حاکم است. ما    طیکه بر شرا میااستخراج کرده یخود و اصول خود را از همان اصول ریمس  ما

 آن است. مودنیکه جامعه ستمزده مشتاق پ می ارا روشن و تابان کرده یهمان راه
و ب   نیا  یآر    ن ی دادن ندارند. و ازااز دست  یبرا  یزیاست که چ   شمارانیو ب  کارانیارتش گرسنگان 

 . زدیخ یبرم یرگ آزاد جاست که ارتش بز 
 

 م ی را دوباره روشن ساز  کدهظلمت
 م یوطن دوباره گلشن ساز  رانهیو
 زخم خورده را باردگر  هنیم نیا

 م ی  دشمن ساز ِ و بند دیزق آزاد
 
عطش   اق یاشت   نیچن   با آزاد   یو  م  یبه  که  هم  :میی گویاست  در  حل  راه  و  است.    ن یراه  مقاومت 

  ی و آزاد   سازندیرا م  ندهیآ  ی به سو  یروز یراه حاضرند، پل پ  نیو رهروان مصمم ا  یشورش  یها کانون
 خواهند کرد.  رانیرا از آن مردم ا

 ی برآزاد  سالم
 ران یبر مردم ا سالم
 بر همه شما  درود


