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 بمب، موشک و جالد محکوم به شکست است  ی استراتژ 
از   تیدر حما انهی خاورم – اروپا -آزاد رانیا  یروز اجالس جهان نیدر دوم  یجو ر  میمر  یسخنران

 مقاومت 
 ۱۴۰۰  ری ت ۲۰

 
جهان بزرگ  دوم  رانیا  یاجالس  در  شرکت    نیآزاد،  با  و    ییکانادا  ،ییاروپا  یپارلمان   أتیه ۱۵روز 

سخنران    ۷۰از    شی در مجموع با ب  ،یعرب   یپارلمان   أتیو هشت ه  ی پنج مقام سابق عرب  ،ییایاسترال 
  ق یر و از ط  ۳در اشرف  نیو هزاران تن از مجاهد  یرجو   م یکه با حضور مر   یی گردهما  نی. ادیآغاز گرد

 . دیکشور برگزار گرد ۱۰۵مقاومت در  انی و حام انی رانیها هزار نقطه و تجمعات ابا ده نیآنال
 

ه  نیا  در پارلمان اروپا، آلمان،    ،ی از انگلستان، فرانسه، آلبان   یندگان یو نما  یپارلمان  یهاأتیاجالس 
اردن،    ا،ی استرال  هلند، کانادا،  پرتغال،  ک،ی بلژ   رلند،یا  س،ی سوئد، نروژ، دانمارک، فنالند، سوئ  ا،یتال یا

مور   من،ی  لبنان،  ت،یکو  ن،یبحر   ن،یفلسط  مراکش،  تونس،  الجز   ،یتانی سودان،  و    رهیافغانستان، 
 کردند.  یشرکت و سخنران   جانی آذربا

همبستگ   سخنرانان ا  یبر  ا  نیمردم  مقاومت  با    د یتاک   یمردم   تیو حاکم  یآزاد   یبرا   رانیکشورها 
 ی و مبتن   ی اتمریجو، غ صلح  ک،ی دمکرات  ی جمهور   کی   یبرا   یرجو   می مر   ییکردند و از برنامه ده ماده

 کردند.  دیتاک یو دولت و حسن همجوار  نید ییبر جدا
ا  در  ،یرجو  میمر  در  خود  به  نیسخنان  رئاجالس،  گماردن  تک  یسی کار  رژ   هیپا و    ک ی را    میکردن 
  ی و از سو   یمردم  یها امی سو مقابله با ق  کیکرد که هدفش از    فیو سرکوبگرانه توص  یجنگ  شیآرا
 ی ها ییو ماجراجو ییمنطقه ی هایافروز و جنگ  یو موشک  یاتم  ی هاداشتن دست باز در برنامه گرید
 است.  یالملل نیب

 : دیخوان یم  جانیاجالس را در ا نیدر ا یرجو  میسخنان مر  مشروح
 

 

maryam-rajavi.com 
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 ! یدوستان گرام  هموطنان،
دوم  به در  که  شما  گردهم  نیهمه  دار   رانیا  ییآروز  حضور  د  د،یآزاد  صم  گریبار  درود    میاز  دل 
افرستم یم پ  یبرا  ییآگردهم  نی.  ا  امیرساندن  جهان  رانیمردم  جامعه  برا  یبه  تعهد    یادآوری  یو 

 ماست. 
ا  اراده د  استنیا  ران یمردم  اتم  ه،یفق   ت یوال  ین ید  ی کتاتور یکه  با  ب  ،یچه  هر حال    یاتم یچه  در 

 شود و سرنگون خواهد شد. سرنگون 
جالد در موضع  سر  کی و قرار گرفتن    می شدن رژ   هیکپایمخصوصاً بعد از    ،یجامعه جهان   ما به  امیپ

و به آخوندها که به  د ینده   ازی امت  یاست که به جالد اتم   ن یا  جمهور،سیرئ   ی لبه پرتگاه سرنگون ! 
 . دیامداد نرسان  اند،دهیرس
 ی از دولت، برابر   نید  ییبا جدا  ک،ی دمکرات  یجمهور   کیآزاد است و    رانیا  کی  ییتعهد ما برپا  اما

 . ی اتم  ریغ   رانیا کی تحت ستم، و  یها تیمل یزن و مرد، خودمختار
امروز حضور    ییاز اروپا و جهان عرب که در گردهما  رانیشما دوستان ارجمند مردم و مقاومت ا  به

  ه یعل   رانیدر کنار مردم ا  یو دمکراس   یو آزاد   یصلح و دوست   ی. شما که برافرستمیدرود م  د،یدار 
 درود به همه شما.  دیاستادهیا ین ید سمیفاش 

 
 بمب و موشک جالد  یاستراتژ
 دنبال کرده است. از جمله:  یطور مواز را هم به یگر یخطوط د ،یمذاکرات اتم  یدر اثنا  یا خامنه

بهانهتالش  انواع انواع  با  براها  اتمبه    دنیرس   یها  کمتر  یبمب  چه  هر  زمانو  فاصله   ی برا   یکردن 
 . یی به سالح هسته دنیرس

به  یپ دریپ   یهاحمله پهپاد  و  موشک  کشت   هیهمسا  یکشورها با  تأس نفتکش  ها،یو  و    ساتیها، 
 حال تست واکنش و اراده طرف مقابل.  نیدر منطقه و در ع  کایآمر  یها گاهیپا

 ک ی به   لیآن در ارب  یدر بغداد و کنسولگر کایو سفارت آمر  االسد نیبه ع  یو پهپاد  یموشک  حمالت
و نان    آب و برق  رانیاست که مردم ا  یدر حال   نیشده است و ا  لیتبد  می رژ   نیا  یتکرار   یروش جار

حال  در  برق  بحران  ا  یندارند.  مردم  که  زندگ  یای در   یرو   رانیاست  سادگ   کنندیم  ینفت  به    ی و 
 کرد.  دیرا تول  رانیمردم ا ازی برق مورد ن توانیم

  ی ها اعتراض  ران،یهستند و هر روز در سراسر ا  نیکالفه و خشمگ  ت،یوضع   نینفر از ا  ونیل یم  ها ده
 . کتاتور یمرگ بر د- یا مرگ بر خامنه دهند،یکه شعار م می نی بیم  میرژ  نیا هیها را علآن
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اتم  یها نهیهز   یبرا  یا خامنه م  به سفره  یبرنامه  و  کرده  تهاجم  به  یرانیا  هاونیلیمردم    ی گرسنگرا 

گران مگر  است.  بزرگ کشانده  پتروش  یبخش  و  گاز  و  نفت  صنعت  پ  یمی از  هفته  سه  از    ش ی که 
و   مست   خواهندینم گری ها دآه در بساط ندارند. آن گریها دآن ست؟ یشان چ اند، حرفاعتصاب کرده

 کند.  دایسرکوب ادامه پ
در عراق   یابت ین  یروها ی و ن   یاطالعات ،یتی امن  یها هنگفت سپاه پاسداران و ارگان ی هانهیهز   یا خامنه
سور  و    هیو  لبنان  ج   منی و  از  ا  بیرا  ا  پردازدیم  رانیمردم  با  در    هاستیغارتگر  نیو  سال    ۸که 

مردم   یعواق  دیدر برابر دالر که شاخص قدرت خر   رانیارزش پول ا  یآخوند روحان   یجمهور  استیر 
 برابر تنزل کرده است.  ۸به  کیاست، نزد

 
 عام جالد قتل ،یس یرئ  انتصاب

  است یر   یبر صندل  ۶۷عام  سرجالد قتل  کی که نشاندن    میبگو  دیبا  میمورد شعبده انتخابات رژ   در
بود و از دو    یاجبر خامنه  نی. است یو حساب نشده ن   یتصادف   یکار  م،ی رژ   کردنهیپاو تک  یجمهور 
 . کرد یم یسازنیآن زم یبرا شی سال پ

 ی اتم   یها دست باز داشتن در برنامه  نی. اهاست امیو سرکوبگرانه در مقابل ق   یجنگ  شیآرا  کی  نیا
موشک ا  ی و  و  جاپر  ن یاست  منطقه  یافروز جنگدر    ی مانیقاسم سل   ی کردن  ماجراجو  در    ی ها ییو 

 است.  یالملل نیب
 است.  نیاست، چون جالدتر  نیتر راهو سر به  نیتر عیمط ،یس یرئ
و    یچه سن   عه،یدر مقام پدرخوانده داعش چه ش  یا گرفتن با خامنه  هیمانور و زاو  یبرا  یدانیم   چیه 

  ی اس یس   یهزار زندان۳۰قلم دست او به خون    کی در جهان امروز ندارد.    سمی ترور   یحام  نیتر یاصل
از    ریغ  نیبودند. البته ا  نیها از مجاهددرصد آن  ۹۰از    شی آغشته است که ب  ۶۷در سال    رانیدر ا

 سال است. ۴۰ نیا یط  یو بعد  یهزاران اعدام قبل
ا  رانیا  مردم انتخابات  تحر   میرژ   نیشعبده  ا  می را  حرفشان  حاال  و  با  نیکردند  که  آخوند    دیاست 

 و محاکمه شود.   یحسابرس تیبشر  هیعل  تیجرم ارتکاب جنابه یس یرئ
 

 رانیمقاومت ا یاتم  یها یافشاگر
مبرم جامعه   تیشرورانه آن مسئول  یو استراتژ  رانیحاکم بر ا  می است که در برابر رژ   نیسوال ا  حاال
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 ست؟ یچ  یجهان
  ی صور یها تیمحکوم  ایبه هر جهت«  یبا »بار تواند یم ا یدارد  یت ی مسئول یاصوالً جامعه جهان  ایآ

 از کنار آن بگذرد؟  یو تکرار  محتوایب  یاسی س  یهاهیانی و ب
که    افتی دست    م یسران رژ   ی مذاکرات سر   به۱۳۶۹در سال    رانیکنم که مقاومت ا  یادآوری  دیبگذار 

  ۱۳۸۱مرداد    ۲۰. در  می کن  دایدست پ   ی بمب اتمبه    دینظام با  ی بقا  یبرا  گفتیم   یدر آن رفسنجان 
ً را در نطنز و اراک افشا کرد، ما مج  می رژ   یبار پروژه اتم  نیاول  یکه مقاومت ما برا  یهنگام اعالم    ددا

رفسنجان   میکرد رژ   س یرئ  ی که  وقت  شورا  م،ی جمهور  جلسه  کرده    حیتصر   م یرژ   تی امن   ی عال یدر 
»دست اتم سال  به  یاب ی است:  ا  یبقا  یبرا   نیتضم  نیتر مهم  یح  در  و  کشورها   نیماست    ی صورت 

 . رند«یرا بگ یانقالب اسالم  یشرو ینفوذ و پ ینخواهند توانست جلو  یغرب
خم  بعد مرگ  خامنه  ینیاز  نظام  سرنوشت  یا هم،  و  اتمخود  برنامه  به  را  است.    یاش  زده  گره 

 سرنوشت خودش را به جنگ با عراق گره زده بود.  ین یطور که خم همان
را در دستور   میبرهم زدن طرح رژ   ،یپ دریپ  یها یبا افشاگر  ۱۳۷۰از سال    رانیمقابل، مقاومت ا  در

  ی را در معرض آگاه   می رژ   یاتم  یها تیسا  نیتر و مهم  نیتر یسر  ۱۳۸۱کار خود قرار داد و در سال  
 تمام جهان قرار داد. 

از بمب داشته   می کردن رژ در دور  کنندهنییتع  ریتأث   یافشاگر   نیاند، که ااقرار کرده  بارها  میرژ   سران
  ران یاش در داخل ااعضا و هواداران یفداکار منی است که به  رانیمقاومت ا یبرا  یافتخار نیاست. ا

دولت  ش یب تمام  نهادها از  و  مانع دست  یالملل نیب   یها  و  بوده  بمب   ی آخوند  میژ ر   یاب ی اثرگذار  به 
 شده است.   یاتم

 
 و مماشات  یبکاری تسلسل فر  دور
و    یبکاریاز فر   یآخوندها در دور تسلسل   می غرب با رژ   یدو دهه گذشته کنش و واکنش کشورها  در

است.   شده  خالصه  اتم  بکارانه ی فر   می رژ   که یدرحال  یعن یمماشات  م   اشیبرنامه  پنهان   رد، کیرا 
  هار م  ایرا متوقف و    می رژ   یدادن و مماشات، پروژه اتم   ازی با امت  خواستیدر مقابل م  یجامعه جهان

 کند. 
نکردند،   ینه تنها اقدام قاطع متقابل   یغرب   یها نطنز و اراک، دولت  یسر  یها تیسا  یاز افشا  بعد

را شروع کردند.    میرژ مهم به  یو اقتصاد   یاس یس   ی ازهایهمراه با دادن امت   یبعد مذاکرات  یبلکه مدت
و   بمباران و خلع سالح  با  هم  ما  فرانسه و دستگ  یکش لشکر  کیپاسخ  ا۱۸۵  یر ی در  از    ی عضا نفر 
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در   دو  ۲۰۰۳ژوئن  ۱۷مقاومت  که  خراز   لپنیداده شد،  بودند.   یو  کرده  توافق  تهران،  در  آن  سر  بر 
روحانچنانهم و  استرا  جک  م   یکه  بمباران  مورد  در  کرده    نیجاهدهم  معامله  و  گفتگو  عراق  در 

 بودند. 
که در تهران   یدر کتاب خود نوشت: »در همان زمان  یآخوند روحان  مورد مذاکرات آن زمان، بعدها در

 ک ی   جادی . و با امیکردیرا در اصفهان نصب م  زاتیتجه  میداشت   م،ی در حال گفتگو بود  هاییبا اروپا
 د؟ ینی بیرا م میرژ  نی ا ی. دغلکارم« یاصفهان را به اتمام برسان  کار در مورد می آرام، ما توانست  یفضا

. و البته هر  شدندیخسته نم  میرژ گوناگون به  یق یتشو  یها اروپا از دادن بسته  ی هاعوض دولت  در
 کم است.  گفتیم دادند،یم میرژ چه به

تروئ  یبرا رو  یکایمثال  در  سال    یآور شرم  کردیاروپا  به  رفتیپذ۱۳۸۳در  ظالمانه    یگذار نامکه 
تا شا  یست ی ترور   ستیدر ل  نیمجاهد اصطالح   به  جمهورسی رئ  ی عنی  یآخوند خاتم  دیادامه دهد، 
 را مهار کند.  میرژ  هیفق یول  یاتم  یها یطلب طلب بتواند جاهاصالح

خامنه  اما آن  یاپاسخ  روبه  احمد   کاریها  سا  نژادیآوردن  مهر  و  الک  و    یاتم   یها تیو شکستن 
 در سال بعد بود.  یسازبرنامه بمبجهش دادن به 

 ن یا  یسازبساط بمب  یبا صدها افشاگر  ران،یها، اما مقاومت امعامالت و توطئه  نیرغم همه ابه  اما
 را برهم زده است.  میرژ 
 

به  ۱۳۹۲سال    در تحر آخوندها  وضع  م یخاطر  رفسنجان   یت یدر  قول  به  که  روحان   یبودند  با    یو 
ادرصد روبه۴۲تورم در منطقه، با نرخ    نیباالتر   بند میبود که به توافق ن  تیوضع  نیرو بودند، و در 

 تن دادند.  یاتم
برگردانده شد. در مقابل هم    میرژ   به  شدهفیتوق   یها دالر از پول   اردیل یم  ۱۰۰کم  آن، دست  دنبال به

ً یوس   کایاروپا و آمر  یآخوندها، از بازارها  استفاده کردند. یاتم  زاتیتجه هیته یبرا  عا
هم   میرژ  مثل  پ  شهیهم  باز  ق  دایدست  و  مجاهد  متیکرد  از  را  غرب  با  ستد  با    نیداد و  و  گرفت 

سپاه قدس و سردژخقتل مزدوران  توسط  اشرف  در  اشرف ۵۲  ،یمان یقاسم سل   می عام  با    یقهرمان  را 
و    یها دست کرد  اعدام  ن۷بسته  آن  زینفر  سرنوشت  از  هنوز  که  شدند  گرفته  خبرگروگان    ی ها 

 . ست ین
ا  با رذالت  هاتیجنا  نیهمه  او  مقاومت  و  مردم  کرده  رانیها،  داراده  که    ت یوال  ین ید  یکتاتور ی اند 

 خواهد شد.  نیسرنگون کنند و چن   یبدون اتم  ای یرا با اتم  هیفق
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 ساختن بمب   ریدر مس  یا خامنه

دادند، از   م یرژ   به یار یبس   یازهایها و امت مشوق ۵+۱ یکشورها  ۱۳۹۴ل هست که در توافق سا  ادتانی
 تا ارسال پول نقد.  تیامن  یقطعنامه شورا  ۶تا کنار گذاشتن  یسازیحفظ برنامه غن

عمل   م یرژ   ازها،ی امت  نیا  با اتم  لی تکم  یپنهان  ات ی وارد  ت  ی برنامه  و  شد.  محققان    یاصل  میخود 
صالح   یحات ی تسل داشت.  نگه  نخورده  دست  و  فعال  را  انرژ  سیرئ  یخود    م یرژ   یاتم  یسازمان 

  م یمخزن سوخت آن با بتون پر شد، و همزمان رژ  یها اراک لوله نیاعتراف کرد که در رأکتور آب سنگ
لولهیمخف  ا  یداریخر   یمشابه   یها انه  از  و  بود  کرده  و خامنه  اتی عمل  ن یو حفظ  او    ی ا فقط خود 

 ( ۱)د.انمطلع بوده
شتابان برنامه    لیاز برجام، تکم  کایاز خروج آمر   شی پ  میکه رژ   کندیم  دییو شواهد متعدد تأ  عیوقا
 خود را شروع کرده بود.  یاتم
سال   در اتم  یهمان  توافق  امن  ی که  را  التیا  یداخل   تیامضا شد، سازمان  آلمان    نینورد  وستفالن 

که   کرد  برا۱۴۱اعالم  تالش  اتم   زاتیتجه   دیخر   ی مورد  رژ   یبرنامه  جانب  کرده    رانیا  میاز  ثبت  را 
از    کیفاش کردند که در هر    یگریمستند د  یها کشور در گزارش  نیا  یاطالعات   یها سیاست. سرو

در   ازیمورد ن  یو فناور  مواد یآلمان  یها تالش کرده بود از شرکت می برجام، رژ  یبعد از امضا  یها سال 
 کند.  یداریرا خر  یکشتار جمع یساخت جنگ افزارها 

 
رژ   در اتم  می واقع  معامله  در    یاز  آتش بس  به    کیمثل  تا  کرد  استفاده  در شرف شکست  جنگ 

اتم  دیتجد برنامه  و گسترش  ارد  اشیقوا  در  و  روحان   ۹۶  بهشتی بپردازد.  جمهور    سیرئ   یآخوند 
 نوشت:  یبا انتشار کتاب م،یرژ 

دشمن وجود    یگسترده از سو   یبه حمله نظام  یازی ن  گری»د  افتییقبل از برجام ادامه م  طیشرا  اگر
 ( ۲).د«یرس یم  ینداشت بلکه کشور از درون به مرحله فروپاش 

و    یبکاریبا فر   می که در هر مرحله، چطور رژ   شودیدادم، روشن م   حیطور خالصه توض چه که بهآن  با
درحال ساختن بمب   ی ا خامنه کهنیا جهیبه بمب را ادامه داده است. نت  دنیرس ریمس  ازی گرفتن امت 

امضا کند و هر    هاتیفعال   نیکاهش ا  یهم که برا   ی است و از آن دست برنخواهد داشت. هر توافق
 که بدهد، دروغ محض است.  یقول

  ی مخف   یهاتیاز فعال  کی  چیه  ای  ی اتم  ی هاتیاز سا  کی چیسال گذشته ه ۲۰که در    می نکن   فراموش



7 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

  ا ی  رانیتوسط مقاومت ا  شیشاپ یکه پخودش اعالم نکرده است، مگر آن  م،یبرنامه را رژ   نیامربوط به
رد    ،یاتم   یانرژ   یالمللنیاست که آژانس ب  نیمهم ا  اری نمونه بس  کی منابع افشا شده باشد.    ریسا

سا  شدهیغن   ومی اوران سه  در  حداقل  حال  یاتم   تیرا  در  کرد.  رژ   یکشف  پ  میکه  اعالم    شیتا  از 
هم زمان   هاتیسا  نیاز ا  دیآژانس، آن را گزارش نکرده بود. و مجوز بازد آن  یرا  ها را  صادر کرد که 

 کرده بود.  یو پاکساز بیتخر 
 

 ی از جامعه جهان  ران یمردم ا خواست
و    یسازیو غن  یساز که بساط بمب  یهر توافق   کنمیاعالم م   رانیاز جانب مردم و مقاومت ا  نیبنابرا

 . رندیپذیآن را نم  رانی. ومردم استی ن رفتهیطور کامل جمع نکند، پذرا به می رژ  یاتم  یها تیسا
عراق و سور   هیفق   تیکه وال  یتوافق  هر وادار نکند،   منیو    هیرا به خارج کردن پاسداران از  و لبنان 
ز ست ین  رفتهیپذ منطقه    رای.  در  آرامش  و  صلح  قربان بازهم  و  شده  گرفته  گروگان  به  جهان   ی و 
مانع آن است. و    یآخوند  میرژ   رایحل نخواهد شد، ز   نی. از جمله هرگز مشکل مردم فلسط شودیم
و چه    منیو لبنان و  هی شود. چه در عراق و سور  دیو مزدورانش در منطقه خلع  ی آخوند میاز رژ  دیبا

 در افغانستان. 
 
خامنه  میبر ینم   ادی  از پاسداران  گذشته  سال  چطور  با    ،یا که  از شکنجه  بعد  را  ما  افغان  برادران 
کرد که مردم افغانستان و مردم    یادآوری فاجعه به همه    نیانداختند. ا  رود یدر رودخانه هر   یرحم یب

 است.  رانیحاکم بر ا می دارند که رژ  یمنطقه دشمن مشترک  یهمه کشورها
اتم  در مذاکرات  توا  ،یمورد  وحش  یفق هر  نقض  احقوق  انهی که  در  نگ  رانیبشر  نظر  در  و   ردیرا 

  ران یندارد. مردم ا  تیمشروع  یی نکند، ذره  رانیآخوندها را وادار به توقف شکنجه و اعدام جوانان ا
 . رفتیو نخواهند پذ رندیپذیرا نم  ییهاتوافق نیچن
 است.  یاتم  یاجعه آخوندها شود قبول کردن ف   دهیچی هم که پ ییدر هر لفافه نیکمتر از ا زیچ هر
د  ۴۰تجربه  به  بنا خالفت  با  ا  ین یساله  بر  قاطع  ران،یحاکم  زبان  فقط  را   تیآخوندها  قدرت  و 
  ت، یامن  یقطعنامه شورا  ۶اعمال مجدد    ،یبه بمب اتم  یاب یاز دست  یری. و الزمه جلوگ فهمند یم

غن  کامل  برنامه   یهایبازرس  ،یاتم   یها تیسا  لی تعط  ،یساز یتوقف  توقف  و  مکان  هر  و  زمان  هر 
شورا   یآخوند   میرژ   یک موش ذ  یآخوند  می رژ   دیبا  تیامن   یاست.  ملل    لیرا  منشور  هفت  فصل 

 متحد قرار دهد. 



8 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

 
 رانیو فقر گسترده در ا یهنگفت اتم  نهیهز 

ا  اریبس   تیواقع   ی از استراتژ  یبخش مهم  یا خامنه  یبرا  یاتم   یسازاست که برنامه بمب  نیمهم 
از سرنگون  م  یفرار  او صدها  هز   اردی لیاست.  ا  یناش   نیسنگ  یو ضررها   نهیدالر  به   نیاز  را  برنامه 

 کرده است.  غیها در آن یها کرده و از سفره لی تحم رانیمردم ا
ا  یراست  در  کرونا  ب  رانیچرا  امروز جان  حال  ۳۲۰از    شیتا  در  است،  گرفته  را  ما  هموطن  که   یهزار 
 ها قابل نجات دادن بودند؟ آناز  یاری بس
به نسبت جمع  انیقربان   نیباالتر   چرا در جهان  ا  تیکرونا  در کشور   رانیدر  واقع شده است؟ چرا 

 چند؟ ی پیخود م به یاز گرسنگ ونیلیم  ونی لیمردم م ،یمی نفت و گاز و پتروش
  ران یساله در کنار فرزندش جامعه ا  ۳۵مادر    کی  یخودسوز  لمیاول آذر ماه سال قبل، انتشار ف  روز

در بندرعباس تنها سرپناه کوچک    می بعد از آن رخ داد که مأموران رژ   یخودسوز  نیرا شوکه کرد. ا
  ش آتش گرفته مادر   کریدر کنار پ  یکردند. دختربچه معصوم  بیمادر سرپرست خانوار را تخر   نیا

 . خواست یو کمک م  زدیم ادیفر 
وقت   ۱۳  در بهم   یبهمن  را  ماهشهر خود  بندر  در  کار  کودکان  از  آوحمد  مردم    یاری . بسختی دار  از 
ر به و ۱۴آور خانواده، فقط  کودک نان  نی. اختند یخاطرش اشک  سال داشت. او سال گذشته درس 

و او    دیاز محمد آب نخر   یکس   گریکرونا د  وع ی. اما با ش کردیم   یفروش کالس را کنار گذاشت و آب
 باد فنا سپرد. را نداشت، به یپناه یتحمل درد جانکاه فقر و ب خردسالش را که  انج
روان  عیوقا  نیا و  روز جان  هر  که  بار  فاجعه  و  م  تلخ  آتش  به  را  ما  مردم  و  عصر   عیوقا  کشد،یما 

 اند. حاکم کرده رانیاست که آخوندها بر سرنوشت مردم ا یماریو ب  یگرسنگ 
ا  اما همه  را چه با   ،یمذهب   یکتاتور یاست که د  نیا  رانیاراده مردم و مقاومت ا  ها،درد و رنج  نیبا 
 سرنگون کنند. و سرنگون خواهند کرد.   یاتم یچه ب ،یاتم
 مت ی ق  ،ی. در دوره هشت ساله آخوند روحانکند یم  دادیب   رانیدر ا  یونیلیم  یفقر و گرسنگ   ،یگران

و    یکشور را صرف برنامه اتم  ییآخوندها عمده دارا  رایاز پنج برابر شده است. ز   شی ب  ییمواد غذا
 مصرف آن تمام شده است.  خیرا حفظ کنند که تار  ییدهیتا قدرت پوس کنندیخود م یموشک 

وکدام    خواه،یوآزاد  یمل  ی رویپرست، کدام ن وطن  یران یگفته است: »کدام ا  یمسعود رجو   که همچنان
  ت یو بمب اتم را در دست شحنه مست وال  یرا در کف زنگ غیاست که ت یخواه یو ترق  شرویپ  یرو ین

ب  ندی بب طاقت  راست  اورد؟ی و  انرژ  ایآ  ی و  از  حاکم  یآزاد   نیا  ،ییهسته  یقبل  و    تیو  نان  و  کار  و 
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 است.  رانیحق مسلم مردم ا یو دمکراس  یاست؟« بله آزاد  رانیکه حق مسلم ملت ا ستیمسکن ن
 

 ی اتم یچه ب ،یچه با اتم  می رژ   یسرنگون
اخ  شی نما  سابقهیو ب   ی سراسر   میتحر  بلکه    ست،ین   می از رژ   ی گردان یرو  یمعن فقط به  ر،یانتخابات 

  دا یپ انیجر  یآخوند  میرژ  هیعل  ریاخ  یها است که در سال  ییگسترده  یها زشیخ  یپشتوانه اجتماع
تحر  است.  رژ   میکرده  انتخابات  رو  م،یشعبده  ق  یآن  رژ   ۹۸آبان    امی سکه  که  ا  میاست،  آهنوز    ن ز 

 زده است. هراسان و وحشت
سرنگون   قیتعوبه  یا خامنه  یاستراتژ د  کنمیم   یادآوریاست.    یانداختن  شاه،   سرنگون   کتاتوریکه 
پ به  میرژ   ز،ین   نیشی شده  را  تسلخودش  مدرن  شرفته،یپ  حاتی انواع  جمله   ی ها جنگنده  نیتر از 

  مت یق گران یباال گرفت آن همه ساز و برگ نظام  هاامیکه ق  یمجهز کرده بود. اما زمان کایساخت آمر 
 . دیداد شاه نرس به کدامچیه   شرفتهی پ یها و آن جنگنده

ل  یها سقوط حکومت  یا خامنه و  ا  یبی عراق  که دست  یبند جمع  طورنیرا  بمب    یاب ی کرده است  به 
و  هیفق   تیوال  می رژ   یبقا   نیتضم   یاتم اما  ق  ییهاامی ق  یقت است.  م   امی مانند  فوران    کند، یآبان 

 . د را نجات نخواهند دا یاکه داشته باشند، خامنه یت یو کم  تیف ی فردو هر ک اینطنز  یوژهایفی سانتر 
بمب و موشک    یاستراتژ   دستانیو ته  کارانیو ارتش بزرگ گرسنگان و ب  یارتش آزاد  ،یشورش  کانون

 و جالد را درهم خواهد شکست. 
 . شود یسرنگون م یو ارتش بزرگ آزاد رانیمردم ا امی با ق ،یاتمیچه ب  ،یچه با اتم هیفق تیوال  میرژ 
 . می رویآزاد م رانیبا هم به استقبال ا ما

 بر همه شما  درود


