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 ران یمقاومت ا  یمل  یشورا  ییدورهانیاجالس م
 ی رجو می سخنان مر 

 ۱۴۰۰دی   ۷و ۶
 

د  ششم  دوشنبه  م(دسامبر۲۷)۱۴۰۰ماه    یروز  اجالس  ا  یمل  یشورا  ییدورهانی ،  با    ران،یمقاومت 
مر  ا   ،یرجو   می حضور  سرود  با  اورسوراواز  ا  رانیا  یدر  آنال  نیافتتاح شد.  ارتباط  در  با    نیاجالس 

 آلمان،از جمله فرانسه،    ییاروپا  یو کشورها  کایها نقطه در آمر شورا و ناظران اجالس در ده  یاعضا
 . د یبرگزار گرد یدر آلبان  ۳دراشرف نیانگلستان، سوئد، هلند و هم چن 

 گفت:  یسخنان  یکنندگان در اجالس، ط به شرکت رمقدمیضمن خ یرجو میمر 
 
خ  با و  اعضا   رمقدمیسالم  خ  یبه  اجالس.  ناظر  دوستان  و  شورا  چه دیآمدخوش  ی ل یمحترم  اگر   .

آنال  یاری بس به صورت  تنها  را  دوستان  به  می نی بیم   نیاز  داما  تازه شدن  و   یجا  دارهایخاطر  شکر 
 است.  یخوشوقت

با    شهیهم   شانیهاو ارزش  ادی اما    ستند،یما ن   انیشورا را که در م   قیصد  یهمه اعضا   ادیابتدا،    در
 ر یگ یسال در مبارزه پ۶۰از    ش یکه ب   ریخبه  یعباس مدرس   ریمجاهد کب  ادی .  می دار یم   یماست، گرام 

د  هیعل نظام  پا  ییاسطوره  ،یکتاتور یدو  و  مقاومت  او    یداریاز  پاک  روان  بر  درود   گر ید  و بود. 
 . ن یقیصد

تجل  یمل  یشورا   ییدورهانی م  اجالس با  را  شجاعت  لی مقاومت  همه  خودگذشتگ از  از  و   ی ها یها 
و خ   امی به نام ق  ران،یدر ا  کنندگانامیق اعالم م  یسراسر  زش یمردم اصفهان    اد یبا    م؛ی کنیمعلمان 

اصفهان    ره دک  یهمه زنان و مردان  ادیپاخاسته و با  زدگان بهمحرومان و ستم  یها ها و خونهمه رنج
  ن یها حمله کردند و ابا قساوت تمام به آن  یا پاسداران خامنه  شهی کردند و متاسفانه مثل هم  امیق

دآن  یهابار چشم با  دادند.  قرار  هدف  را  بهمجروح و خون  یهاآن چشم  دنیها  سخنان    ادیچکان 
 بودم که گفت:  هیمسعود در امجد یخ یتار 

 

maryam-rajavi.com 
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  ی ست یاز چشم، با  ییها ! شمعمی از دست بده   یست ی را با  ییهامان چه چشمخلق  یینای ب  یبرا  »ما
 . «…فرزندانش  نیهم از چشم بهتر افروخت. آنفراراه خلق بر

  م یرژ  یسرنگون  ی برا رانیرا که خواست مردم ا ۹۶ ماهیو د  ۸۸ ماهیبزرگ د   امیدو ق  میدار یم یگرام  و
 را به همه جهان نشان دادند.  یآخوند

 
 جالد  یسی کارآمدن رئ یرو  یدها امیپ
 

را    یاس یس   ان ی و اعدام و فشار بر زندان  ی ر ی کار آورد و سرکوب و دستگ  یجالد را رو   یس ی رئ  یا خامنه
هر    ر،یسال اخ   کیکرد. در    دایادامه پ  یگر یبعد از د  یک ی  هاامیق  ها،نیرغم همه اشدت داد. اما به

ماه   ا  امی ق  ک یچهار  است.  شده  واقع  تازه  نیبزرگ  دوران  ادامه  پرتوان  جنبش    ییجنبش  در 
 شروع شده است.   ۹۶ ید  امیاست که از ق  رانیا یاعتراض 

نفت و گاز و   عیچند ماهه کارگران صنا  یها ها و تحصنمعلمان و اعتصاب  ریاخ   یسراسر  اعتراض 
 جنبش پرتوان است.  نیبرجسته ا یهانمونه هاروگاهیو ن   یمیپتروش 

جنبش است که در بطن خود    نیمهم ا  یها یژگ ی و اتحاد اقشار مختلف، و  شدنیسراسر  استمرار،
سازمان  می عظ  یشورش  یرو ی ن  کی و  پرتوان  م   ریپذو  حمل  چشمه  کندیرا    ی ها کانون  زال یال  که 

 است.   یشورش
 
 ها، متی و چند برابر شدن ق  یضد مردم  یها ، براثر برنامه۶۷جالد    ،یس ی کار آمدن رئ  یهنگام رو  از

بودجه    حهیشده در ال  دیتشد  یضد مردم  تیمحروم و زحمتکش با حاکم   یها تضاد و تخاصم توده
و    ی درصد بودجه صرف امور نظام  ۳۵به    کی پنهان، نزد  ی هابدون در نظر گرفتن بودجه  ۱۴۰۱سال  

 شده است.   یتی نام
بخش اعظم   یاست. زندگ  یرانیا  ونی لیم  هانشاندن ده اهی خاک سبه  است،یس  نیا گریمهم د بخش

دارند،   یشده است. نه مسکن مطمئن   یو نادار  یثباتیکارگران، کارمندان، پرستاران و معلمان دچار ب 
 کند. یم غیرا از مردم در  رینان بخور و نم یغارتگر حت  تیحاکم  نینه بهداشت و درمان مناسب. ا

  ن یاز ا ی شتر ی ب یها شده. هر روز گزارش  کینفر نزد  ونی لیم  میکرونا به ن  انیشمار قربان   گریاز طرف د
 اند. اضافه شده یماریب  نیا انیمبتال آموزان و کودکان هم بهو دانش  شودیمنتشر م یتراژد

ا  مقصر نخست  مسئول  قربان  نیو  ا  کهنیکماا  ،یهمه  مسئول  و  دردناک، شخص    ن یمقصر  فقر 
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کرده است.    یخ یضدتار   دهیپوس   تیحاکم   کیحفظ    یرا قربان  رانیامردم    یاست که زندگ  یا خامنه
 سال گذشته گفت:  نیهمان طور که مسئول شورا در فرورد

روحان   یا»خامنه رژ   یبرا  یو  ق  میحفظ  خطر  سرنگون   امی از  شرا  یو  جنگ    م،یتحر   ط یدر  مانند 
قتل  ی هنیضدم مانند  زندان و  انسان  ی استراتژ   ،یاس یس   انی عام  تلفات  به   ی کالن  مردم  فرستادن  و 

 اند«. گرفته شی کرونا را در پ نیم یها دانیم
ا  یا خامنه  بله در  همدستانش  س   نیو  ابلهانه  م  کنندیم  ریتوهم  تمام    یبها  به  توانند یکه  سلب 
  ه ی لع   شانی هاامی چنان ادامه دهند. اما مردم ما با قخود هم تیحاکم  به ران یو حقوق مردم ا ها یآزاد

آزاد  ندیگویم  میرژ  بر  عالوه  دمکراس   یکه  برابر  یو  سالمت   دیبا  یو  حق  سر   ،یاز  حق   پناه،حق 
  ک ی و گاز ارزان و حق  ن یاز برق و بنز  ی آب و برخوردار به  یحق دسترس  گان،یاشتغال، حق آموزش را

 بدون فقر و مسکنت برخوردار باشند.  یزندگ
  شده، مال یو حقوق پا  ها یکه احقاق آزاد   کنم یاعالم م  رانیمقاومت ا  ی مل  یاز جانب شورا   جانیا  در

 است.  یآزاد دی هزار شه   ستیو ب  کصدیما با  مانیپ و  رانیا خیمردم و تار  شگاهیتعهد ما در پ
 

 ی در مذاکرات اتم می رژ  یکش وقت
 

و سرنوشت    یم برنامه ات ،یالملل نیدر پهنه ب م یرژ   یاصل  یاس ی صورت مسأله س  دیدان یم  کهچنانهم
 برجام است. 

است تا    یکش ادامه وقت  می رژ   استی س  یکه چارچوب کل   دهدینشان م   شی از پ  شی تحوالت ب   روند
 آن برسد.  دیتول به  ایساخت بمب  یتوانمند به 
  ی د یتوافق اظهار ناام  نیا  ندهینسبت به آ  یدرپ  یپ  یغرب   یها در دولت  ربطیذ  یهامقابل، مقام  در
باالتر کنندیم اعتراف  به  رژ   نی.  حکومت  فردا   م،یگردانندگان  اتم   یاز  گسترش    ۹۴  رماهیت  یتوافق 

 را شروع کرد.  یبرنامه اتم
ساختن سالح    یبرا  می رژ   یپنهان  یها تیبارها فعال   رانیمقاومت ا  یهمان توافق اتم  یاز فردا   اگرچه
دولت  ییهسته اما  است،  کرده  افشا  ه   هایافشاگر   نیا  یغرب  یها را    ی الملل نیب   آژانس  یشدارها و 

 مسدود شود.  میراه کنار آمدن با رژ  خواهندیگرفتند چون نم   دهیرا ناد یاتم  یانرژ
 گرفتند از جمله:   شیاشتباه را در پ یکل به  ریمس کی آنها

 به آخوندها  تیامن  یشش قطعنامه شورا  دنیبخش-
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 فصل هفت منشور ملل متحد  لیاز ذ میرژ  نیآوردن ا رونیب –
 در منطقه  اشیو حمالت جنگ میرژ  یسازبرنامه بمب لیاز تکم  یپوش چشم-
  ی اتم   یها که تماماً صرف سپاه پاسداران و برنامه  میرژ   به  رانیبلوکه شده ا  یها ییدادن دارا  لی تحو  و

 تبهکار حاکم شد.  یباندها  یو غارتگر   یو موشک 
همان    دیاشتباه است که با  یبه کل   ریمس  کی اشتباه در    یها گام  هانیا  همه با فعال کردن مجدد 

 شود.   حیتصح تیامن یشش قطعنامه شورا 
اشتباه، قرارگرفتن در کنار مردم   نیدر نقطه مقابل ا حیو پاسخ صح  ییحل نهاکه راه کنمیتکرار م اما

تا به حال ا   ی حلهاست. راهو مقاومت آن  هاامی و ق  رانیا غرب  رفته  که    ت ی رسمبه  یعن یز آن طفره 
 . میرژ  یسرنگون  یبرا  رانیشناختن مبارزه مردم ا

دهه  ۲که مسئول شورا از    میدان یهمه م  گردد،یمقاومت برم  یمل  یشورا که به    ییتا جا  حال نیا  با
 گفت:  می رژ  خطاب به شیپ

 یی آ. در گردهمدیآیچه بر سرتان م دین یتا بب  د یکن ین ینش عقب  میکن یو خواهش م   دیبتمرگ  »واپس
 ک یدمکرات رییو تغ یکردم که »سرنگون  دیمن تاک ز،یساالنه مقاومت ن 

آخوندها    ین ی نشحال از هرگونه عقب  نیآزاد بر عهده خود ما و مردم ماست. ما در ع   رانیا  ییبرپا  و
اتم ) و  بشر  حقوق  مقوله  دو  در  م   (یبخصوص  در  میکن یاستقبال  زهر،  جام  هزار  هزار    و  خدمت 

 اشرف است«. 
وقت  بردینم   ادی از    خیتار  درخواست  ی که  و  قطعنامه  یالملل نیب   یها هشدارها  متعدد    ی هااز جمله 

که    ییکنندهنییطرف تع  فتاد،ی توقف جنگ با عراق کارگر نبه    ین یواداشتن خم   یبرا  تیامن  یشورا 
به  ین یخم وادار  آتش  دنیسرکش  را  زهر  به  جام  و  کرد  ضدمبس  داد  یهنیآن جنگ شوم    ، خاتمه 

 آن بود.  اتی و سلسله عمل  رانیا یمل  بخشیارتش آزاد
راه خلع    امروز رژ   دیهم  پا  میاز  و  منطقه  به  انیدر سراسر  افروز  دادن  کردن   یجنگ  کوتاه  راه  آن، 

  دن یکش ریز به    م،یرژ   نی ا  سمی اختناق و ترور   نیکردن ماشو راه متوقف  یی از بمب هسته  می دست رژ 
 است.  یو ارتش بزرگ آزاد رانیمردم و مقاومت ا ِ امی توسط ق هیفق تیوال  میرژ 
 

 عام شاهدان قتل یهادر شهادت ۶۷عام از قتل ییتازه ریتصو
 

  ی در استکهلم سوئد و در دورس آلبان   ۶۷عام  قتل  میدژخ   کی همه شاهد محاکمه    ر،یاخ   یها ماه  در
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اشرف مجاورت  بهم یبود  ۳در  تکان.  سخنان  مستق  انی شاک  دهندهخصوص  شاهدان  و    م ی پرونده 
 از مردم شده است.  یاریزد بس عام زبانقتل یها صحنه

ا  یبرا  البته قتل  رانیجامعه  زندان۳۰عام  موضوع  سال    یهزار  در  مبارز  و   واقعه  کی  ۶۷مجاهد 
عام، از زبان  قتل  میهولناک از زبان شاهدان مستق   یها آن صحنه  فیاست اما توص  ریناپذ  یفراموش

  جاهد ها مشدن ده  زیآو اعدام حلق  یها در سالن  ایاند،  کرده  یمرگ را ط  یکه شخصاً راهروها  یکسان 
  م ی ترس  رانیاجامعه    ری بزرگ را در ذهن و ضم  تیاز آن جنا  ییتازه  ریتصو  اند،دهیچشم دخلق را به 

 کرد.
  ی حول جنبش دادخواه   ین یچ سهیدر شروع دس   شانیاست که آخوندها و دستگاه اطالعات   روشن

 ک ی ها  وارد نکرده بودند. طرح آن  شانیاس ی را در محاسبات س  ییامدهایپ   نی، بروز چن۶۷عام  قتل
م  ریت بود.  نشان  چند  دادخواه  خواستند یو  جنبش  ب   یهم  و  لوث  هم شمار    اعتباریرا  و  کنند، 

هم  شدگان عامقتل دهند.  جلوه  محدود  و  اندک  قتل  خواستندیم  نیچن را  مجاهدان  شده  از  عام 
 کنند.  ییزدا تیهو
 ن،یدر دادگاه سوئد به صراحت گفت، اگر به مجاهد  می که دژخ  دندیمحاکمه همه د  نیا  انیجر   در

نام   نیتر سرخ  یاست معن  نیا  کند،یو مجازات م  ریاو را هم دستگ   یحت   م یرژ   دیفرقه نگو  ا یمنافق  
 . ی ن ید سمی در فاش

که به    ی انی جر   ایکه کلمات سکت و منافق و فرقه از طرف هر فرد    شود یبه وضوح روشن م  جانیا  از
و   میکه رژ  میدیدادگاه، د نی. در رابطه با ادهد ینشان م میکار برود، نقطه اتصال و اشتراک او را با رژ 

حداکثر  تالش  برا  ی مزدورانش  را  مجاهد  یی زداتیهو  ی خود  گذاشتن    نیاز  سرپوش  و    برو  آرمان 
 کار بردند.  خصوص نام مسعود که سربداران مجاهد و برسر موضع با آن پرواز کردند، به سازمان به

هموطنان   یهمبستگ   من ی  به  نیمجاهد  خوشبختانه  از جمله  و    ها از گروه  یو تالش انبوه هموطنان 
عام در داخل و خارج کشور و  و بازماندگان قتل  دانیشه  یهامختلف و خانواده  یاسی س  یها شیگرا

  ونده، پر   نیو شاهدان ا  انی ن شاکعنوابه  نیارزشمند اعضا و هواداران و مسئوالن مجاهد  یها تیفعال
 داد.  یدیاوج جد یکارزار به جنبش دادخواه  نیآخوندها را در هم شکست و با ا سهی دس
موج افشاگرانه    کیدر سوئد،    می دژخ  نیعام، محاکمه انافذ بازماندگان قتل  یها با شهادت  نیچنهم

جمهور جالدش    سیو رئ  یا بر سر خامنه  جانیتوطئه تا هم  نیکرد و کل ا  جادی ا  یو جهان   یاجتماع
 آوار شد. 

شورا  از کوشش  ی مل  ی جانب  همه  از  بهمقاومت  شهادت  ژه یوها  و  قتلبازماندگان    ی ها از  عام 
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همگ  دانیشه  یهاخانواده رژ   یکه  برابر  صم  یهمبستگ   میدر  دادند،  نشان  عمل  اتحاد    مانه یو 
چند ماه    نیها که در انشانشورشگر و اشرف  ارانیاز    کنمیم  ریتقد  نیچن . همکنمیم   یسپاسگزار 

بردند   شی پ  اری بس  یگذار هیو ما  یکارزار را با از خودگذشتگ   نیا  رصفریچنددرجه ز   یو سرما  مادر گر 
با ا  د یو  که  ن تالش  نیگفت  و  دادخواه  ید یجد  یرو یها شور  ما  دیبخش   یبه جنبش    ی دلگرم   هیو 

 مان در داخل و خارج کشور شد. هموطنان
انجام    رانیشهر در ا ۱۱۰کم در دست یاس یس  انی عام زندانقتل ت،یبشر  هیعل  تیکتاب جنا یگواه به

هم در  است.  اسام   نیشده  استان  أتیه   ۳۵  یکتاب،  در  که مسئوالن کشتار  افشا شده    ی ها مرگ 
 اند. مختلف بوده

تا    ران،یشهرها در سراسر ا  نیکشتارها در تمام ا  یتا فاش شدن ماجرا   یجنبش دادخواه  نیبنابرا
سربداران در    ن یا  عام، تا روشن ساختن مزار پرشرفقتل  نیا  دان یدست آوردن فهرست کامل شهبه

ا کنار  و  افشا   رمان،یاس  رانیگوشه  عامالن، دست  تمام  یتا  اآمران،  همکاران  جنایاندرکاران و    ت ین 
آن سپردن  تا  و  مبزرگ  در  عدالت  دست  به  دادگاه  رانیا  مانهنیها  در  جنبش    ،یمردم  یها و 

 ادامه دارد.  یدادخواه
 . هیفق  تیوال میرژ  یاست تا سرنگون  یجنبش  نیا و
 همه شما متشکرم.  از


