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 رانی ا یامروز و فردا ه یسرما  مقاومت؛  یمل یشورا
 شورا  س یسالگرد تأس  نیمناسبت چهلم مقاومت به یمل  یدراجالس شورا یسخنران

 ۱۴۰۰  ری ت۲۷
پاخاسته و هموطنان عرب ما  درودها به خوزستان به  نیتر را با گرم  رانیمقاومت ا  یمل  یاجالس شورا 

آخوندها    تی. خوزستان کارون و کرخه، خوزستان نفت و ثروت، در حاکم می کنیاستان آغاز م  نیدر ا
عطش آب و عطش    نی است. ا  پاخاستهالعطش به  ادیاست. اما حاال، با فر   یخوزستان رنج و تشنگ

از اهواز تا ماهشهر و دشت آزادگان و بستان و شاوور و  است که همه جا را فرا گرفته است؛    یآزاد
 و شوش.  هیدیکرخه و سوسنگرد و کوت عبدهللا و حم

  اد ی  و به م یکن  یگذارپاخاسته نامخوزستان به یی مقاومت را گردهما ی مل ی اجالس شورا دیبده اجازه
ا  دانیشه به    امیق  نیمظلوم  رنج  یها هیفد  ادیو  برا   دهیکش  خوزستان  کف   قهی دق  کی  یآزاد  یما 
 . م یبزن

 
 مقاومت، یمل  یمحترم شورا یبه اعضا  باسالم

 د،یاجالس حضور دار  نیدر ا مان،ی پسنگر و همعنوان ناظر و همکه به یزیعز   دوستان
ا  یمل  یشورا  پا۴۰ران،یمقاومت  با  و    یو سرفراز  یداریساله شد و حاال  وارد چهل  افتخار  و  عزت  و 

 . شودیخودش م  اتی سال ح نیکمی
همه ا  کیو تبر   درود همه شما و به  ا  انی رانیبه  و    خیش  یهایکتاتور یدور از دبه  انیرانیآزاده و همه 

 . ران یمقاومت ا یمل  یشورا   گذارانی و درود به مسعود بن کی و در سراسر جهان و تبر   رانیشاه در ا
 

ا  ی سرفراز  در  افتخار  سنگ  ن یو  پرداخت  با  تار   نیخون   ی بها  نیتر نیمقاومت،  ا  خیدر    ران یمعاصر 
است. ابه عالوه بر اعدام  نیدست آمده  هم    ۶۷عام  ما در آستانه سالگرد قتل  وقفه،یب   ی هاروزها، 

 . می هست
هم  ریت۲۷امروز،    نیچن  هم آتشاز قضا  سالروز  با  تحم زمان  آتش    ینی به خم  یل یبس  هست.  هم 
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  ات ی رشته عمل صدکی ، آن را بعد از ۱۳۶۷در سال  یمل  بخشی مقاومت با ارتش آزاد ن یکه هم ی بس
  ک ی بس نام گذاشت.  آن را زهر آتش  ی نی کرد و خم  لیتحم   ین یبه خم   ار،یبس   یها هیدرخشان با فد

با شعار    ران یمعلول و مجروح فقط در طرف ا  ون ی لیکشته و دو م   ونیلیم   کی با    یهن یجنگ ضدم 
 کربال.  قیفتح قدس از طر 

ا  نیا  در مردم  سادگ  ران یروزگار،  روشن   ی به  هم ندی گویم  یو  ما  دشمن  م   جاست،نی:    گن یدروغ 
 . کاست یآمر 
م  در همه  هم  روزگار  خم   می دانیآن  م   ین یکه  دروغ  ا  گفتیبه  تنها  و  است  عراق  ما   ن یدشمن 

آزاد  و  با شعار صلح  که  بود  دجال   یستادگ ی ا  یارای  یمقاومت  آن  برابر  ر   تیدر  و  خون    ختنیبزرگ 
 به تنور جنگ را داشت.  رانیا  یها هیجوانان و تلف کردن منابع و سرما

 
 و تکامل راه مصدق  تداوم

است که   رانیمقاومت ا  یمل   یشورا  سی راه مصدق بزرگ، تأس  یخ یکه تداوم و تکامل تار   یراست   به
  ۳۰  یمل  امیبه مناسبت سالگرد ق  رونیتوسط مسئول شورا در تهران اعالم شد. از ا  ۱۳۶۰ریت  ۳۰در  

و    دانیبه شه  میکن   یاحترام م   یو ادا   می پرداز ی از مصدق بزرگ م  لیابتدا به تجل   ۱۳۳۱سال    ردریت
مباهات است   هیکردند. ما امی ق رانیا ینهضت مل  یشوا یاز پ  تیحما یکه آن روز برا  یهمه هموطنان 

  ک ی دمکرات  ثیموار   ،ین یباارتجاع و استبداد د  امانیمقاومت در چهار دهه مبارزه ب   یمل   یکه شورا
مشروط  مل  تیانقالب  نهضت  جا  رانیا  یو  و  است.  داده  ارتقا  که   یمناسب   نیگز یرا  کرده  عرضه 
نظام    کیکند.  یم   یندگیآزاد را نما  رانیا  کی   ییو برپا  میرژ   نیا  یسرنگون   یبرا   رانیخواست مردم ا

رأ   ،یجمهور  کیدمکرات اساس  جدا  یبر  با  آزاد  انتخابات  و  دولت  نید  ییمردم  برابر از  با  و    ی، 
نف  با  قوم   یجنس   ض یتبع  یعدالت،  د  یو  خودمختار  ،ین یو  از  در    یها تی مل   یکه  ستم  تحت 

تمام   رچوبچا و  م  رانیا  یارض  تیوحدت  بکندیدفاع  مبارزات  در   نیا  امانی.  آن،  شورا و مسئول 
مرزها از  آزاد   یاتی ح  یدفاع  تاراجگر  رانیا  یخواه  یجنبش  و  هجوم  برابر  و    یاستبداد وحش  یدر 

 است.  رانیآن دستاورد بزرگ مردم ا یو خارج  یباندها و متحدان داخل 
 است.  رانیا یامروز و فردا هیسرما وقفه،یسال نبرد و مجاهدت ب۴۰بعد از  نیگز یجا نیکه ا یراست 

 
 م یرژ  ریناپذخدشه ادی بن هیفق  یمطلقه ول  سلطه

  ش ینما  ن،یب  نی. در امی ابوده  یمهم  عیشورا در سال گذشته تا امسال، شاهد وقا  سیسالگرد تأس   از
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 دارد.  ییژهیو  یجا ی نی کردن استبداد د هیپاها و تکاز صندوق ۶۷جالد  دنیکشرونیانتخابات و ب 
قطعنامه  هاهیانیببه    مراجعه پ   یمل  یشورا   یها و  و  سال   یها امیمقاومت  از  شورا  تا    ۶۰  مسئول 

بهبه م  یروشن حال  ا  دهدینشان  عم  نیکه  درک  واقع  قیشورا  ماه  ییانهی گراو    م یرژ   یارتجاع  تیاز 
 سرکوب و انقباض ندارد.   ریجز مس یریمس  می رژ  نیحاکم ارائه کرده و نشان داده است که ا

هم  ریمس  نیا  فیتوص توسط  ابتدا  از  هم،  انقباض  واژه  در حق  نیبا  و  گرفته    به   قتیشورا صورت 
 . شودیآن اطالق م  ریناگز  یها استیو س   یو استراتژ  میرژ  نتیدرباره ط  یمهم هینظر 

 : ه ینظر  نیحسب ا بر
هژمون اول ول  ی:  مطلقه  سلطه  چک  میرژ   نیا  ریناپذخدشه  اد یبن   هیفق   یو  اساس  دهیاست.    ی قانون 

شد، اصل    یبند و آب  لی و تکم  یس یدهه بعد بازنو  کی که    ۵۸پخت خبرگان ارتجاع در سال  دست
 ارتقاء داد.  هیبعدا آن را به سلطنت مطلقه فق  ینی است که خم هیفق تیوال
را    یو نظام  یاس یو س   یو فرهنگ  یادار  ،یمال   ،ییجزا  ،یو مقررات مدن   نیقوان   هیاصل چهارم، کل   در

 هستند.   هیفق یکه منصوب ول  کندینگهبان م یشورا  یفقها  دییتأمنوط به 
است. اصل   هیفق   یامت، توسط ول  یامر و امامت امت و رهبر   تیدرباره وال  ۱۰۹و    ۱۰۷و    ۵  یهااصل

  ی به اصطالح اسالم و در اصول بعد   نیبه محدوده قوان  کندیرا منوط م  تیو مالک   ینظام اقتصاد ۴۴
شورا   ریتفس  عهده  به  را  م   یآن  اگذارد ینگهبان  قوان  نی.  و  نظام  خامنه  ین ی همان  که  با    یا است 

عظ آن، بخش  از  ا  یم یاستفاده  ااز  به  ران یقتصاد  بن   را  و  پاسداران  سپاه  به   یادها یقبضه  وابسته 
 خودش درآورده است. 

از رشوه و اختالس    یناش  یها و ارث بدون وارث و ثروت  یعموم  یها اموال و ثروت  ۴۹و    ۴۵  یهااصل
اخت در  هم  اسالم   اری را  آن  یحکومت  نظر  از  بالبته  و  م  المال تیها،  ا  دهدیقرار  چ  نیو    ی زیهمان 

کم   دستاش  وجود آورده و ثروترا به  یا و تحت کنترل خامنه  ینی فرمان خم  ییاست که ستاد اجرا
 دالر است.  اردیل یم ۱۰۰

مجر ۵۷  اصل مقننه و  قوه  قضا  هی، سه  »وال  هییو  در چنگ  قرار   تیرا  امت«  امامت  و  امر  مطلقه 
  ت یوال  یعن یاصل اضافه شد،    نیبه ا  ۶۸در سال    یقانون اساس   ی. کلمه مطلقه در بازنگر دهد یم

 مطلقه امر. 
  ه یفق   ینگهبان ول   یقبول آن توسط شورا  مصوب مجلس را مشروط به  نیهم قوان۹۴و    ۷۲  یهااصل

 کرده است. 
 . کندینگهبان م  یهمان شورا دییتأمصوبات دولت را هم مشروط به ۸۵ اصل
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 ندارد.  ینگهبان اعتبار یکه مجلس بدون وجود شورا  کندیم حیتصر  ۹۳ اصل
ر   ۹۹  اصل و  خبرگان  انق   یجمهور   استی انتخابات  تحت  را  مجلس  درآورده   یشورا   ادیو  نگهبان 

 است. 
  ی شورا   یتا فقها  ه،ییاز سرکردگان سپاه و ارتش و قضا  می رژ   یاصل  یها مقام  هیانتصاب کل   ۱۱۰  اصل

رئ و  س  سی نگهبان  و  اخت   ما ی صدا  در  م   هیفق   یول   اریرا  اصل    دهدیقرار  تشخ   ۱۱۲و    ص یمجمع 
 . آوردیدر م  هیفق یمصلحت را هم به طور کامل، به کنترل ول

رئ  ۱۳۱و    ۱۳۰و    ۱۲۲  ی هااصل رژ   سی هم  ول   می جمهور  منصوب  و  پاسخگو  و  گماشته    ه یفق  یرا 
 . کند یم

س  ۱۷۵اصل    در و  ول  مایصدا  ابزار دست  اصل    کند یم   هیفق   ی را  با  را    ت یامن  یعال   یشورا   ۱۷۶و 
 . کند یم  لیتبد هیفق  یول   تیاز ب ییشعبهبه
اآن  فیتوص  در در  است،    یزیچنگ  یاسای  نیچه  بازنگر  ین یآخوند مشک   بارکیآمده    ی در جلسه 

  ده دی  خوب  کتاب   آن  در   موضوع   که   است  …کتاب آن    نیگفت: »بهتر   ۶۸در سال    یقانون اساس 
تا    کنمیفکر م1. م«ی کنیرهبر را مالحظه م   ،یقانون اساس   (کتاب)باشد و ما در    یخوب   نهی بشود و آئ

 کامال روشن باشد.  م، یرژ  نیا ریناپذخدشه ادیعنوان بن به هیفق  یو سلطه مطلقه ول یهژمون  جا،نیا
والدوم درون  یبرا  هیفق   تی:  تعادل  ب   ی حفظ  ن  یرون یو  پ  ازمندی خود،  که  است  و    یپ دریآن  اجزا 

تک  یباندها  کند.  حذف  و  ببلعد  را  رژ   هیپاخود  حکومت،    کیبار   م،یکردن  قاعده  همان    ایکردن 
 است.  یضرور  میرژ  نیا یبقا  یمنقبض شدن، برا 

 . از جمله: م ین یبب  می توانیحال مرا از گذشته تا به ریس  نیا ما
او را   یریوز دولت و نخست  ینیکه خود خم  ین یخم  ریوز نخست  نیواداشتن بازرگان، اول   استعفابه
 کرد، یامام زمان منسوب مبه

در خبرگان    هیفق تیاصل وال  سندهی نو  گفتیکه خودش م   میرژ   جمهورسی رئ  نیاول   صدریبن   عزل 
 بوده،
 ، ینی شده خماعالم  نیجانش ،یمنتظر عزل 
 قدرت رساند. را به یاکه خامنه یزدن و حذف رفسنجان  کنار

  ی آخوند خاتم   یعنی  می رژ   گریجمهور د  سیکردن دو رئ   نینشو خانه  یو کروب   یموسو   یخانگ  حبس

 
 جلسه پنجم  ،یقانون اساس یبازنگر یشورا ۱
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 .. … هاآن ارانی کردن دست یو زندان نژادیو احمد 
  ات یاجرا شده است. شامل: عمل   گرید  یموازات چند خط اساس انقباض، همواره به    ی: استراتژ سوم
س   یدائم و  سرکوب  و  ق  استیکنترل  قبال  در  همها امی کشتار  ترور   نیچن.  و  جنگ  و    سمی صدور 

  ی سازکشورها و باالخره برنامه بمب  نیبر ا  یاب ی سلطه  یمنطقه و تالش برا  یکشورهابه    ییادگرای بن
 . ی زرادخانه موشک جادی و ا یاتم

بر ثروت و درآمد کشور،    یاندازعبارت است از: دست  یانقباض   یاستراتژ   گرید  نفکی : جزء الچهارم
هز   یاریبس   نیتأم خال  ی ها نهیاز  با  قدرت  پ  ی حفظ  پ   یکردن  سرانجام    یها سفره  یدر  و  مردم 

 جامعه.  یو آموزش  یو بهداشت یدر امور رفاه یگذار هیرفتن از سرماطفره
  ن یتر مهم  متیق  ،یبا مصوبات رسم  یعنی  ها،متیق   یدستور   شیبا افزا  می، رژ ۱۴۰۰شروع سال    از

و    یتاکس   هینرخ کرا  نی چن. همریشکر، روغن و ش   ات،ی را باال برده است. مثل نان، لبن  یمواد خوراک
ق  و  خانگ   ندهی محصوالت شو  متیمترو  لوازم  ا  یو  همه  است.  برده  باال  هم رسماً  بر   وهعال  هانیرا 

 مردم محروم است.  یها ظالمانه به توده یها اتیانواع مال  لی تحم
مخرب  به  استیس   کی رژ مراتب  جامعه   ریسراز   ،یآخوند  میتر  در  پشتوانه  بدون  اسکناس  کردن 

هر    استی س  نیاست. با ا درصد  ۴۰از    شیحجم پول را ب   می، رژ   ۹۹و    ۹۸،  ۹۷  یها از سال   کی در 
ا2داد   شیافزا به  وحشتناک  بیترت  نیو  طرز  به  را  ا  یتورم  برد.  وحش  کی   نیباال  اما    انهی چپاول 
همکند یم  یمردم را بدون آن که متوجه بشوند، خال  یهاو سفره  هابیداست. چون جیناپ   ن ی . وبا 

 نشانده است.  اهی مردم را به خاک س هایغارتگر
هبه  یانقباض  استی س  :پنجم رژ   اش،یظاهر  یاهو یرغم  قدرت  ببه  ست؛ی ن  م یکارکرد    انگر ی عکس 

و    کردیخود با عراق اصرار م  بارتیبر جنگ جنا  ین ی آن است. چه آن زمان که خم  یاد یضعف بن
هدف فقط    کند،یدر منطقه اصرار م   یپران موشک  ای  یبر برنامه اتم   یا زمان که خامنه  نیچه ا بله 

 است.  یسرنگون  یو مقاومت برا امی قفل کردن جامعه و دور کردن خطر ق
شورا و مسئول    یریگها و صدها مورد موضعاز ده  یکیخوب است توجه شما را به    نهی زم  نیا  در

هم که  کنم  جلب  به    دگاهید  نیشورا  به  میترس   یروشن را  است.  اطالع کرده  در  مثال    ۲۰  هیعنوان 
خم  ۱۳۶۴  وریشهر  »اصرار  است:  گفته  شورا  ناتوان   ین یمسئول  رغم  به  جنگ،  بارز    یهایبرادامه 
نظام   یماعاجت برا  یو  پ  یاو  دق   ،یروز یکسب  بلکه  قدرت  موضع  از  است.    قاینه  از موضع ضعف 

 
 ۱۴۰۰ریت ۱۲مصاحبه با روزنامه آرمان شرق،  ،یل یمسعود ن  ۲
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بارها    ی جنگ  ین یخم که  م  “الهی  نعمت”را  ادامه  است،  بر    دهدیخوانده  مهم  کیتا  و  جنگ  تر 
  باز   سر  از  و  بگذارد  سرپوش  …بوده    رانیاو با مردم و مقاومت ا  یکه همانا جنگ داخل   تر،یاساس 
نارضا  هابحران  کردن وکشمکش  یاجتماع  قیعم   یهایتی و  اختالفات  بروز    ی باندها   دیشد  یهاو 
جلوگ  یدرون  اد«ینما  یریحکومتش  هدف   نی.  خامنه  یهمان  امروز  که  تک  یااست  کردن    هیپابا 

 . کندیدنبال م اشمیرژ 
 

 ی شدن بساط اصالحات قالب  دهیبرچ
ً ی دق  م،یرژ   یانقباض  یاستراتژ است    یمهم  قتی همان حق  نیآن است. و ا  یر یناپذمترادف اصالح  قا

که    یاست. از جمله در مقاطع  ریدهه اخ ۴مقاومت در    یمل   یشورا   یهایر ی گکه جزء ثابت موضع
مقاومت بدون هر گونه    ی مل  ی را گرفته بود. شورا   ی اسی س  یتمام فضا   هایجار و جنجال دو خرداد 

استحاله و اصالح ندارد«. و مسئول شورا بارها    تیقابل   گونهچیه   هیفق تیوال  می »رژ   گفتیم  یدیترد
 . د«یزایهرگز کبوتر نم  یکه »افع کردیتکرار م

  یی هایبازو شعبده  هایپراکنرا با توهم    یعیوس   یاس یها مبارزه س سال   نیمقاومت در ا  یمل  یشورا 
برا  شیپ که  رژ نشان  رو انهیم   یبرد  م  می دادن  بهشدیانجام  ب.  در  مثال    ن یفرورد  ۲۵  ه یانی عنوان 

  ی که: »شورا   دهدیم  حیو توض  کندیرا ارائه م   یطلبان واقعاصالح  صی تشخ  ار یو مع  فیتعر ۱۳۷۸،3
ا  یمل قالب استحاله  صی تشخ  اریمع  رانیمقاومت  اصالح  یطلبان  واقعاز  تحم   یطلبان    کردن لیرا 

 . داند«یمردم م تیبر اساس اصل حاکم  می انتخابات آزاد به رژ 
توض  شورا به  حیبارها  حاکم  نظام  که  آشت   لیدل داده  حاکم  رشیناپذیتضاد  حقوق    تیبا  و  مردم 

ظرف و  اراده  گشا  تیشهروندان،  ا  شیرفرم،  در  ندارد.  استحاله  واقع  انی م  نیو   ی باندها   یهدف 
 نظام« است.  مهی»عمود خ رامونیپ میرژ  نیعمر هم ترکردنیطلب، طوالن اصالح

اخ  اما انتخابات  خاکسپار   م،یرژ   ریشعبده  قالباصالح  یاس یس   ی مراسم  پاسداران    یطلبان  شد، 
  ام ی عزا نشاند و اصحاب مماشات را آچمز کرد. ق  را به  تیوال  ینماونیس یو مستخدمان اپوز   یاس ی س
به    نیدروغ  یطلب جا اصالحرا اعالم کرد و از آن  میرژ   یگرااصالح طلب و اصول   یماجرا  انی ، پا۹۶  ید

  ات ی ح ی برا یی فضا گری د م،یبا رژ  رانیمقاومت مردم ا انی م یبند قطب افتنی اغما رفت. سپس حدت
 مردار شدند.  یکل به  ر،یاخ یش یکه در انتخابات نما نینگذاشت. تا ا یها باق آن یانگل

 
 ۱، ص۱۳۷۸ نیفرورد ۳۱، ۴۳۶مجاهد، شماره هی نشر  ران،یمقاومت ا یمل  یقطعنامه شورا ۳
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و   امیدر برابر ق  هیفق  تی وال  یهرگز از دفاع از بقا   ییحرفه  انتکارانیخ  نیکه ا  دیهمه گمان نکن   نیا  با
موسوم    یهارسانه  رانیمد  م،ی رژ   ییهرگز. در آستانه انتخابات کذا  ری. خدارند یدست برم  یسرنگون

بهاصالحبه   عجله  با  ب   ۶۷نزد جالد    طلب  او  با  و  او  عتیشتافتند  در  و  از    یها روز  نیل کردند  بعد 
را خدمتگزار مردم خوانده   می دژخ  یکه قبال الجورد   یها آخوند خاتم شعبده انتخابات، سردمدار آن

و در ع  تیموفق  یو برا   دیجالد را منتخب مردم نام  یسی رئ  بارنیبود، ا   اد ی حال از    نیاو دعا کرد. 
در    ییطلبان کذاروزها، اصالح  نیهم  درحاال،  4کند.    یمرزبند  ،یو جبهه برانداز  نینبرد که با مجاهد

 ها بدهد. آناز قدرت به  ییسرجالد، پست و مقام و نواله دیحال عجز و البه هستند که شا
وقت  واضح که  پوشال  یاست  اصالحات    ی زیآم رنگ  یبرا   ییفضا  گرید  شود،یم  دهیبرچ   یبساط 

به سپاه  اپوز سرداران  رهبر  آن  ونیس یعنوان  کردن  ظاهر  سپس  تلو و  در    ی برا   یحکومت  ونیز یها 
  شود یم  دهیفاینما بمخالف  یهاو رسانه  هاتیکردن ساعلم  گرید  ماند،ینم  یباق   یتوخال   یینماقدرت

با  یمستخدمان   یبازشبمهیخ  گریدو   اپوز   دیکه  مجاهد  یباز  ونی سی رل  منتقد  را    ن یکنند و خود 
. به شود یآشکار م  رانیا  یاس یصحنه س   قتی و حق   رودیها کنار م. پردهشود یبنامند، از دور خارج م

  ، یوجود ندارد: جبهه خلق و مقاومت و آزاد  شتریدو قطب ب ۱۳۶۰خرداد  ۳۰قول مسئول شورا: »از  
 5عام«. قتل میو حفظ نظام و رژ   یکتاتور یو جبهه ارتجاع و د  هیفق تیدر برابر وال

 
 مقاومت  یمل  یمواضع شورا  تیحقان 

  ی سرنگون  یتعهد خود برا  لیدل به    زیمقاومت قبل از هر چ  یمل   یکه شورا   رمیبگ  جهی نت  خواهمیم
استمرار جنبش مقاومت راه    یبرا  قیطر   نیکرد و از ا  دیتأک  میرژ   یواقع  نتی بر ط  ،یاستبداد مذهب 

  ی جا بهو سپاه پاسداران    هیفق  یبه موازات ول   یی نمابا چپ  یاریکه بس   ی کرد. آن هم در زمان  ییگشا
آدرس   م  المللنیب  سمی ونیو صه  کایآمر   سمی الی امپر   ایعراق  ارتجاع،  دنبال    کهنیا  ای.  دادندیرا  به 

 بودند.  می اصالحات موهوم در درون رژ 
د  نیا که  است  روشن  مماشات  گریهم  منه  ادعا   توانندیگران  م  یبا  رژ   روهاانهی وجود  داخل    م یدر 

توج را  خودشان  رابطه  و  رژ   هیمعامله  نه  با دست  تکارانی جنا  تواندیم  میکنند.  را  خود  پرورده 
غرب نام اصالحبه    دهیاتوکش   یها لباس وز   هایطلب طرف حساب  پ  ریکند.  در   ا،ی تالیا  نیشیخارجه 

»سال   ییآگردهم مقاومت گفت:  بهامسال  وز ها خودم  ا  ریعنوان  کم  ای تال یخارجه  با    ونریسی و  اروپا 
 

 ۱۴۰۰ ری ت۱ـ ستاره صبح،  یجمهور استی مناسبت انتخابات ربه  یمحمد خاتم امیپ ۴
 ۱۴۰۰خرداد  ۴ امیپ ۵
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به  میرژ   ندگانینما با  بعضاً  اصالحو  آناصطالح  بودم.  ارتباط  در  خطلبان،  فر   یل یها    ب یخوب 
 . کنند«یشان را پنهان مو مواضع دهندیم

ا  ریوز   نخست تالش  ز،ین   ایتال یاسبق  سوابق  برا  یهادرباره  کرد:    یادآور ی  میرژ   کردنروانهی م  یاروپا 
  ی . اما ما سعدیاب یدست ب  ییجهینت   ن یبه چن  دیممکن است بتوان  ریغ   دیگفت یاز شما م   یاری»بس

 . م« یو شکست خورد میخود را کرد
 

 ی ا خامنه یاسی احتضار س ،یگیپاتک
به    قتی حق   نیا  عیوقا  ریس م   یروشن را  و   دهدینشان  ضعف  از  برخاسته  سرجالد،  انتصاب  که 

اسم برد، چند    «یاللهعنوان »دولت جوان حزباز آن به  یا چه خامنهاست. طرح آن  می اضطرار رژ 
  ی سراسر  امی، ق۹۷  ریت  یسراسر  امی، ق۹۶  ید  امی شد. ق  ختهی ر   هیفق   یول   تیدر ب۹۶  امیماه بعد از ق

ق   ۹۷  دادمر  د  یهاامیو  براهم  یگریپرقدرت  برازجان  و  خرمشهر  کازرون،   ی د یترد  یاخامنه  یچون 
  د یرس   جه ینت   نیا. و به  ست ین   یعمل   گریحال بوده دکه تا به  یاق ی س  به  می نگذاشت که اداره رژ   ی باق

 خط ببندد.  هاامی در مقابل ق ید یجد یاسیس   شیبا آرا دیکه با
  اش میارتجاع را صادر و اعالم کرد که رژ   ی عنی  »گام دوم انقالب«  هیان ی ب  یا ، خامنه۹۷بهمن    ۲۴  در

شدت حساس است«.  خود به  یها مرزبندی و اصول  به و  … ستی و اهل انفعال ن ریپذ نظردی»تجد
از پاسداران    یب یبود. که ترک ۹۸مجلس در سال  ی شی انتخابات فرما ر،یمس نیگام مهم او در ا ن یاول6

در مجلس ارتجاع جور    باف یپاسدار قال   م،یدار رژ سرچماق  استیرا، تحت ر   تیب به    کی و اوباش نزد
ا نظر    بیترک  نیکرد.  پ  یدستکیاز  در  عمل  اتحاد  به  شبردیو  نسبت  پاسداران  سپاه  تمام  منافع 

 است.  سابقهیب  م،یرژ  خچهیتار 
درجر   گر،ید  گام بزرگ  داد خامنه  امیق   انی کشتار  نشان  که  بود  پرتگاه   م یرژ   ،یا آبان  لبه  در  را  خود 

خون  ندی بیم با  فقط  م  یزیر و  ب   تواندیبزرگ  عقب  موقتاً  را  آن  نت ندازدیسقوط   ن یا  کهنیا  جهی. 
 ی گ یپااز تک  ریخشم مردم، ناگز   یهاو شعله  امیاست که در محاصره ق   یا خامنه  یاسیاحتضار س 
 شده است. 

ا  نیا  قتی حق که  رژ   نیاست  شرا  می تحول،  وارد  به  یط یرا  که  ککرده  د  یف ی طور  زمان  هر    ی گریبا 
قضا کانون  است.  تک  نیا  ای متفاوت  که  با جالد   میرژ   کردن  هیپااست  که    ریپذامکان  یفقط  است 

 
 ۱۳۹۷بهمن۲۴ ،یخامنه ا تیسا ران،ی»گام دوم انقالب« خطاب به ملت ا هی انیب ۶
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 حاکم است.  میو رژ  رانیجامعه ا انی نقاط خصومت م نیتر خودش از مهم
بارز  بله، داستان،  شرا  قلب  به  میرژ   نیا  یسرنگون   طیشدن    ی عل   یحت   یا خامنه  لی دل  نیهم است. 
دست  ،یجان ی الر  حالپاسدار  در  نکرد.  تحمل  انتخاباتش  در  هم  را  خود  به  یپرورده  او  مدت    که 
  ی عال   یشورا   یر یدب  ون،یز یتلو  ویراد  استی ستاد مشترک سپاه پاسداران، ر   سی رئ  ینی سال جانش۲۷
 مجلس ارتجاع را برعهده داشت.  استیو ر   تیامن

شدن  بسته  ریو انسداد است. مس   یشدگ قفل  ریگرفته، مس   شی در پ  یاکه خامنه  یریمس  نیبنابرا
توانا  ریمس  نیاست. ا  می مانور رژ   یها دانیم   ی ها و محرک  هاتیو ظرف  هاییدر سرشت خود، هرگز 

 . کند ینم  جادیا رانیجامعه ا شماریگشودن معضالت ب یبرا یدیجد
جا  یای اح  یبرا  کایبا آمر   می که مذاکرات رژ   می نی بیم  جهی نت  در تاکنون به  و ارگان    دهینرس  ییبرجام 

 7است.   چ«یاز ه ترچیبرجام، ه یای که : »اح سدی نویسپاه پاسداران م  یرسم 
به  ریمس   یا جا که خامنهآن  از و وارد شدن به    یکلاصالحات را  گرفته  خود    ی هژمون  یآن را براگل 

 هم نامتصور است.  ی و اجتماع   یدر امور اقتصاد  یو بهبود شی پس هرگونه گشا داند،یخطرناک م
 قت ی هزار قطعاً فراتر رفته است. حق ۳۳۰کرونا از    انیکه آمار جانگداز قربان   می روزها شاهد  نیدرهم 

با کالن تلفات    امیعام و سد بستن در برابر قجز مرگ و اعدام و قتل  یارمغان  م،یرژ   نیاست که ا  نیا
 است.  دهلب کر شده و همه را جان به غیدر  رانیندارد واکسن هم به عمد از مردم ا ،یانسان 
تول  ،یکاریب   امروز سرما  ،یطی مح   ستی ز   عیفجا  د،یرکود  منف   ه،یفرار  اقتصاد   ی نرخ  تورم    ،یرشد 

 . کند یم  دادیو بحران آب و برق ب   یزوال ارزش پول مل ن،یسهمگ
گ  فقر گرسنگ   ریهمه  به  هاونی لیم  یشده،  را  کش   نفر  خود  ب  ده،یکام  رفتن    یکار یو  دست  از  و 

بهشغل را  همه  نابود ها،  و  است  آورده  بس  یستوه  کارها،  و  متالش   ها یزندگ   یاری روزانه کسب   ی را 
 . سوزندیم  تیکرده و زنان و جوانان از اختناق و محروم

آخوندها الجرم،   یحل ها راهاعتراض  ان ی است که کوه مطالبات انباشته جامعه و طغ  نیچن ندارد و 
خاکستر کرونا سر بلند کرده   ریها از ز امروز هم اعتراض  نی. همافتیرا در برابر خود خواهند    هاامیق

ق از  سوخت  امی است.  و  قمحرومان  تا  بلوچستان  سراوان  مظلوم    ی ریدرگ  از  اسوج،یمردم    امی بران 
دل اعتراض  یرشهرها یمردم  تا  پاسداران،  با  آبدانان  و  و    یسراسر  یها الشتر  بازنشستگان  مکرر 

شر  دامداران  و  کشاورزان  تظاهرات  و  و    فیمعلمان  دام  زدیاصفهان  همو  اعتصاب    نیچن غان. 

 
 ۱۴۰۰ری ت  ۲۱روزنامه جوان،  ۷
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پتروش  یسراسر ن  یمی کارگران  گاز،  و  نفت  پاال  هاروگاهی و صنعت  ب  هاشگاهی و  ه  شیکه    فته از سه 
جر  اعتراض  انیاست  و  هم  یهادارد  که  خوزستان  قهرمان  با شهدامردم  دارد  ادامه  و    یچنان  آن 

 روزانه.   یهایر یدستگ 
  ی پا  یها صدا اعتراض  نی. در همه اشود یم ده یاست که شن یبزرگ سراسر  یها امیق  یپا  ی صدا نیا
 . شودیم  دهیشن  هاامیق

آوردن    یرو  وضع  کی کار  اقدام  ییو شکننده  یاضطرار  تیسرجالد، شاخص  آن  در  که    ی هااست 
ا  امی ق  زهیانگ  رانیحفظ قدرت خود، هر روز در جامعه ا  یبرا  میرژ    ن یتر . مهمکندیم  جادی و شورش 

 که:  یمعن  نیا است. به می حاضر، اضطرار حاکم بر رژ  طیخصلت شرا
 باشد.  یآن شهر شورش ای نیدر ا هاامیها و ق آماده فوران شورش دیروز و هر ساعت با هر
 ارتش گرسنگان باشد، انی در کابوس طغ دیروز و هر ساعت با هر
 مقابله کند،  یشورش  یها کانون اتی با عمل دیروز و هر ساعت با هر
با  هر پ  دیروز  نظام   یاس یس   یامدها یمنتظر  آتش  هایپران موشک  یو  منطقه    یها یافروزو  در  خود 

 سرکوبگر خود باشد.  یدر قوا  شتری ب یختگ ی گسنگران از هم دیهر روز و هر ساعت با و  باشد
 

 ی روزیپ ریدر مس  کی دمکرات ویآلترنات
ها را به و آن  دیآ  شیپ   یفرصت   بارکی تا    گذردیها م مصدق گفت: »در سراسر عمر ملل، قرن  دکتر

بکشد مطلوب  هدف  مملکت  اجتماعی  تحوالت  البته…طرف  هر  سرنوشت  با  دارد    یبستگ   یکه 
 . شود« یرنج، گنج حاصل نم لیو بدون تحص  ستیکوچک ن 

رژ   بله، عمر  رژ   یمستبد و ضدمردم  یهامیدر  ن   ه،یفق  تیوال  می از جمله  از    یمقاطع   ستیکم  که 
تنها در   طیشرا نی. اما اشودیها سلب م شده و امکان حرکت از آن یخود ته  یاساس   یهاسمی نامید

ا  یآزاد   یبرا  یفرصت   تواندیم  یصورت م  رانیمردم  مانند  که  مقاومت    هنیبسازد  و  جنبش  ما، 
برخ  یستان یآزاد دل جامعه  ا  زدیاز  بهامکا   ن یو  را  استعداد  و  بهار   ت یفعلن  هر  واال  به    ی برساند. 

م به خزان  ا  یسرعت  آلترنات   جاستنیانجامد.  نقش  به  یروزیپ  ریدر مس  کیدمکرات  ویکه    ی سوو 
 . شود یبرجسته م یو ارتش آزاد  یشورش   یهابا کانون یروز یپ

انتخابات   یمنف   جیکردن نتادر آوار  ییکنندهنییتع  ریساالنه مقاومت تأث  ییآگذشته، گردهم  هفته  در
خامنهجالد سر  بر  ا  فایا  ،یا نشان  تالق  ییآگردهم  نیکرد.  مختلف    یاس ی س   یها شیگرا  یمحل 

  س ی رئ  یالملل نیعام و ضرورت محاکمه بقتل  میبود که همه در محکوم کردن رژ   یالملل نیجامعه ب
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و    می رژ   ن یو ک  ظ یغ   خاطرنیو به هم   دندیاشتراک نظر رس به    یکش جرم نسل  آن به  یجمهور رسوا 
 مقاومت و اجزاء آن فوران کرد.  نیا هیعل  واروانهید یبه نحو  گرید کباریمختلف آن  یباندها 

اطم   اما با  امروز  هم  توانیم   نانیخوشبختانه  که  رئ  یمقاومت، ضرورت حسابرس   ن یگفت    س ی از 
رژ  جالد  ب  می جمهور  صحنه  در  واکنش  یالملل نیرا  است.  انداخته  و    زیآمجنون  یها جا  آخوندها 

  ی ها و رسانه  بانانیو پشت   می عوامل و مزدوران رژ   فیو ط  یحکومت   یهاو درشت و رسانه  زیمقامات ر 
در   کی دمکرات وی جنبش بزرگ و آلترنات کی و حرکت   یو سرنگون   امی ترس و وحشت از ق ندنشان،آخو
 . کنندیرا بازتاب م  یروز ی پ ریمس

 است.  ریناپذوقفه یها زشیخ امی پ نی. ارند یبگ یش یپ تیوال یبر آنند که بر کرونا  رانیا مردم
ب   ما آمر   یالملل نیاز جامعه  از  م  کا یو مشخصا  متحد  ملل  و  اروپا    ی برا   ین یحکم خم   می خواهیو 

  ی اعالم کند. ما برا  تی بشر   هیعل   تیو جنا  یکشنسل  کی را    ۶۷درسال    یاس ی س   انی عام زندانقتل
رئ تحر   یس یمحاکمه  ب   میو  مجامع  در  حقوق  یالملل نیاو  پرونده  اوارجاع    ه پروند  ژهیوبه  ران،یبشر 

 . میفشار یو بر آن پا م   میافراخوان داده تیامن  یشورا ، به ۹۸و کشتار آبان  ۶۷عام قتل
رسالت با مقاومت و    نی . امی بشر کنجام زهر حقوق  دنیسرکش آن است که آخوندها را وادار به  زمان

 است.  یافتنی البته و قطعا دست یو با ارتش بزرگ آزاد   امیق
ت  ستیب   روز پنجم  مشروط  ر،یو  انقالب  رزمندگان  و  مجاهدان  توسط  تهران  فتح    ران یا  تیسالروز 
در سال    یاستبداد سلطنت   هیعل که  اشغال   ۱۲۸۸بود  از  را  تهران  و  برخاستند  اصفهان  و  از رشت 
 آزاد کردند.  خیمستبد و سلطه شاه و ش  یروهاین

  ی و آخوندها   ینیاز چنگ استبداد د  یو آزاد   امیما باز هم توسط ارتش ق   زیکه تهران عز   ستی ن  دور
 اشغالگر، آزاد شود. 

 
 ی و آزاد   امیبر ق  سالم
 ی شورش  یها و کانون  رانیبر مردم ا سالم

 شما   یو درود بر همگ  سپاس


