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 غرب  یهادولت استیحلقه مفقوده در س
 ی الملل و بين یسياس  یها از شخصيت یدر اجتماع گروه  یرجو  میمر  یسخنران

 ۱۴۰۱ مرداد 
 
 

مختلف جهان از جمله    یاز کشورها   یالمللنیو ب  یاس یس   یها تیاز شخص  یاجتماع، گروه   نیدر ا
شرکت داشتند و    ییکایآمر   یها تیجهان عرب و شخص  ،ییاروپا  یاز کشورها   یندگ ینما  یها اتی ه 

و    یآخوند  میرژ   تیوضع  حیبه تشر   یسخنان  یط   یرجو   میاجالس، مر   نیکردند. در آغاز ا  یسخنران
 غرب پرداخت و گفت:   یها دولت استیدر س  ودهحلقه مفق

کرونا متاسفانه از    یپاندم  لی دلدوسال گذشته به  ی. ط نم ی بیخوشحالم که شما را مجدد م  اری بس
 . م یمحروم بود یجمع  یدارها ید

دوستان دوران سخت خود    رایخوشحال کننده است ز   اریبس   ها یاشرف   ی برا  ۳شما در اشرف  حضور
 . میکمک شما ما از همه موانع عبور کردبه  یبود. ول  یسخت  اریبس  ی. روزها نند ی بیرا م

  ران یاز درد و رنج مردم ا  یهرچند کوچک   ریتصو  نیا  د،یاکرده  دارید  ران یت اشما از موزه مقاوم  حتما 
 گذاشتند.  انیبن  می رژ  نیدر مقابل ا نیاست که مجاهد یو مقاومت پرشکوه

از هر زمان    شی ب  رانیدست مردم و مقاومت ا به  می رژ   ر ییتغ  م یشما بگو  امروز خوشحالم که به  من
 در دسترس است.  گرید
 

 رانیا تیواقع  سه
 ران؛یا طیبه شرا می داشته باش یفرصت، نگاه کوتاه نیدر ا خواهمیم اجازه
 . دهد یم  یبه هر مخاطب یروشن  ریتصو ران،یدرباره ا تیواقع سه
  در سوق  رانیمقاومت ا  و سوم: نقش  رانیدر ا یجنبش اعتراض یدار دوم: ادامه م،ی رژ  ی دگی: پوساول

 . یآخوند  می رژ  یسرنگون  دادن اوضاع به
ماجراجو  آخوندها ه   دیتهد  ،ییبا  م   ی غاتیتبل   ی اهوی و  و  هراس  کنندیتالش  هماورد  تنها  از  را  شان 
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 . رانیمقاومت مردم ا یعنیکنند،  یمخف  میرژ  ریپذبینقطه آس 
نقطه    نیهم قا  ی دق ی و دمکراس ی آزاد یبرا  رانیمردم ا با قرار گرفتن در کنار مبارزه زیدوستان عز  شما

بن داده  می رژ   یاد یضعف  قرار  هدف  بهدیارا  گرا  .  انواع  نظر  عرب و جهان    هاشیاشتراک  در جهان 
 . ستی ن رشیآخوندها قابل پذ یبرا  رانیبا مبارزه مردم ا یغرب حول همبستگ

  ی سرنگون   یبرا   یر یتصو  یها امی با ارسال پ  ران،یدر ا  یشورش  یها کانون  یهزار تن از اعضا   ۵  یتازگ  به
  م یرژ   دیو با  توانی. مد« یو با  توانیبود که: »م  نیها اکردند. جمله مشترک آن  یاعالم آمادگ  میرژ 

 را سرنگون کرد.  یاستبداد مذهب 
از جوانان   ییافتهی سازمان  یرو ین   جادی است که در حال ا  رانیمقاومت ا  یدر استراتژ  یگام بلند   نیا

 بردارند. رانیمردم ا یراه آزاد  را از سر می رژ  ها،امی با ق بیشورشگر است تا در ترک
ا  ییکنندهنییتع  یها مؤلفه اوضاع  تغ   رانیدر  ا  یکی.  رندییدر حال  در مس  رانیجامعه  که    ر یاست 
م   می رژ   یسرنگون دکند یحرکت  رژ   می وخ  تیوضع  یگر ی.  امروز    میخود  مبرم    کی است.  مشکل 
 در سپاه پاسداران است.  وارانیجر  یهازشیر  یا خامنه

باالتر   یشمار  یبرکنار   ریاخ  یها هفته  در و  نیاز  حفاظت  فرمانده  جمله  از  سپاه    ژه یفرماندهان 
 ها را کنار زد. و فرمانده سازمان اطالعات سپاه، پرده یا خامنه

 
 قدرت؟  ایدر ضعف  ران یا میرژ 

  سم یکه ترور   کنندیطور گمان م  نیاطالعند، ا  یب   می رژ   یواقع  تیو موقع  رانیکه از اوضاع ا  یکسان 
عل  یریکارگبه  ای  م یرژ   یصادرات البته    هیهمسا  ی کشورها  ه یپهپاد و موشک  قدرت آن است.  نشانه 

 ا، در خارج مرزه  یافروزو جنگ  یپران موشک  ای   رانیاشتباه بزرگ است. سرکوب در داخل ا  کی  نیا
ندارد.   تیموجود گریکه از آن دست بکشد، د یروز نیاست. بنابرا ین ید سمیفاش  یاتی دم و بازدم ح 

است و البته    تیقاطع  م،یزدن رژ . تنها راه پسزندیم  شیلحظه ن   نیعقرب در حال مرگ هم تا آخر 
 است.  رانیمقاومت ا کننده،نییکه عنصر تع

  ی نی خاطر دارند که خم جا هستند خوب به  نیو مسلمان که در ا  یعرب   یما که از کشورها   دوستان
  ی ران یتا و  گفتیعراق در حال جنگ بود. م  یعنی  ه،یهشت سال با کشور همسا  م،یرژ   نیا  انگذاری بن

ر  یجنگ و صلح امکان پذ  انی پا  ۶۱در تابستان    کهی. در حال جنگمیتهران م  یها خشت خانه  نیآخر 
 . شدندیمانع م اشمیو رژ  ین یصلح را برقرار کرد اما خم  شدیبود و م
باعث شد که   ،یاز سرنگون  ینی و ترس خم  رانیا  یمل   بخشیارتش آزاد   دروزمنیحمالت پ  سرانجام

 . کشم یبس را سر ممن جام زهر آتش و گفت: ردیبس در جنگ با عراق را بپذآتش
مشاهده کرد: از جمله استمرار    توانیوضوح در چند روند مهم م را به  میضعف رژ   ،یمقطع کنون  در
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آخوندها در حل    یناتوان  ران،یآن در داخل ا  ات ی مل گسترش شبکه مقاومت و ع   ،یجنبش اعتراض 
اقتصاد اجتماع   ی معضالت  رژ   زشیر   ،یـ  شکست  و  پاسداران،  سپاه  نما  میدر  ادامه    ش ی در 

 . یطلب اصالح
 

 با توحش آخوندها  مماشات
چنگ و   کهنیمماشات غرب نبوده است. ا ازمندی ن می مثل امروز رژ  یزمان  چیه ل،یدل  نیهمبه درست

چنان از  است که هم  نیا  یاز قضا برا  کند،یم  ی ضدغرب  یها یکه لفاظ   نیو ا  دهد،یدندان نشان م
 مند شود. غرب بهره  یو مال   یاسیو س  یت یامن  یازها ی امت

فجا  یها دولت  متأسفانه از  ا  عیغرب  با  نگرفته  م یرژ   نیمماشات  عبرت  گذشته  دهه  سه  اند.  در 
اخ  بلژ   ریمعاهده  برا   کی دولت  آخوندها،  بهبمب  ستی ترور   پلماتی د  کی  لی تحو  یبا  رغم گذار 

 است.  استی س  نیاز ا یینمونه ک،ی بلژ  هیاو در قضائ تیمحکوم
به ا  یها در کشورها نشانو اشرف  انیرانیا  نیمعامله ننگ  نیمختلف با تظاهرات و تجمع و تحصن 

هم با  کردند.  هم  یستادگیا  ن یاعتراض  حقوق   نیچنو  ا  یاقدامات  ا  ران،یمقاومت    ن ی انتقال 
 موضوع را در دستور کار خودش قرار داده است.  نیا  یمتوقف شده و بررس رانیابه ستی ترور 
ه   دهه  ۴است که در    نیا  تیواقع   ی در ازا   می رژ   یزندان  ی ها ستیترور   لی از تحو  یمورد   چیگذشته 

 باشد.  نداختهیخطر ن به شتری را ب یاتباع غرب  ینبوده که متعاقبا  زندگ  یغرب یها گروگان
 

مانند    یبمب اتمگام آخوندها به  شدن گام به  کینزد  خچهی است. تار   می رژ   یبرنامه اتم  گرید  نمونه
  ی و غرب دست ر   یها دولت  ر،یاست. در دو سال اخ  میرژ   نیا  به  یقی تشو  یها دادن بسته  خچهیتار 

  ی بمب برساند. در حال خود را به  کند یفرصت تالش م  نیبا استفاده از هم  می رژ اند و دست گذاشته
 را متوقف کند.  میرژ  توانستیقاطع م استیس  کیکه 

دولت  گر،ید  نمونه بستن  حقوق  یها چشم  نقض  به  اغرب  در  ق  ران یبشر  در  ، ۹۸آبان    امی است. 
عام کرد. متأسفانه  جوان را قتل  ۱۵۰۰سپاه پاسداران دست کم    ،یاخامنه  ی و علن  م یدستور مستق به
است که غرب نسبت به   یبارهمان سکوت فاجعه نیسکوت کرد. ا  ت،یجنا نیغرب در قبال ا  یا یدن

  ی بزرگ   یدر افشاگر  رانیمقاومت ا  شیکرد. سه ماه پ   ۱۳۶۷در سال    یاس ی س  یهزار زندان   ۳۰  عامقتل
بند از آن اطالعات  کی منتشر کرد. من فقط  یون یل یم اس ی را در مق میرژ  یها ناطالعات سازمان زندا 

 : کنم یم یادآوریجا  نیرا در ا
 نفر محکوم به اعدام و قصاص  ۳۷۰هزار و ۵ میرژ  یها زندان در
 اعدام. سال محکوم به  ۱۸ رینوجوان ز  ۶۰نفر محکوم به سنگسار و  ۵۱  نیچنهم
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 است؟  یجهان بشر  ستهیتوحش، شا نیاچشم بستن به ایآ
 ی اد ی دارند که در حال حاضر شمار ز   نانی خودشان اطممالطفت غرب نسبت بهآن قدر به  آخوندها

ن و  اطالعات  وزارت  مأموران  سلول   یست یترور   یرو یاز  صورت  به  را  و    ی ها قدس  اروپا  ساکن  خفته 
از  یمورد ن  زاتیهم تجه  رانیا می رژ  دهدیکه نشان م  یاطالعات  یها گزارش ستی اند. کم نکرده کایآمر 

 را.  رانیسرکوب مردم ا لی و هم وسا کندیم  هیاروپا ته  یخود را از بازارها یبرنامه اتم
 

وقت   نیدعوا ا  قلب   یی اروپا  ی هااست، دولت  میرژ   یدر تدارک سرنگون   رانیجامعه ا  یاست که چرا 
 دهند؟ یقرار م می خود را در جبهه رژ 

متوقف شود.    دیبا  شانیاز سرنگون  یر یجلوگ   یبه آخوندها برا  یاست که امدادرسان   نیمسأله ا  تمام
 کنار گذاشته شود.  دیشده، با  رانیدر ا کی دمکرات رییکه مثل سه دهه گذشته مانع تغ یاست ی س

و جهان عرب و جهان اسالم هم رنگ    انهی همگان روشن است که خاورم  یبرا  شهی از هم  شیب   حاال
خود را    یکشورها   یو اقتصاد  یاس ی و نخواهد توانست موانع توسعه س  دیهد دخود نخوا آرامش به

و    سمی برداشته شود و مرکز صدور ترور   میرژ   رییتغ  یبرا  رانیکه موانع مردم ا  یبرطرف کند، مگر زمان
 برداشته شد.  انیدر منطقه از م یو ناآرام یطلب و جنگ ییادگرای بن
 

 غرب  استیمفقوده در س  حلقه
رژ   دیجد  استیس   کی   زمان قبال  رس   م یدر  س   دهیفرا  در  مفقوده  حلقه    ی ها دولت  استیاست. 
آمر   ییاروپا ا  یتوجهیب  کا،یو  مردم  به  رانیبه  سازمان  ژهیوو  اآن  افتهی مقاومت  عمال  که    ن یهاست 

خود را در کنار مردم    د یبا  کایاروپا و آمر   یها بوده است. دولت  یآخوند   م یدر خدمت رژ   ی توجهیب
 ها قرار دهند. استه آنو خو رانیا
 

 چند اقدام مشخص است:  رود،یاروپا م  هیو از اتحاد ییاروپا یها که از دولت یانتظار 
 وزارت اطالعات و سپاه پاسداران  تیتمام  یست ی ترور  یگذارستی ل –
 از آنان  یو شهروند   یاخراج مأموران اطالعات و سپاه از خاک اروپا و سلب پناهندگ –
و    تیامن   یبه شورا  رانیا  می توسط رژ   تیبشر   هیعل   تیو جنا  یکش و نسل  سمی ارجاع پرونده ترور   –

 م یسردمداران رژ  گریو د  یس یو رئ  یا و محاکمه خامنه بیتعق
  م ی رژ   ی از سو  سمی به توقف اعدام و صدور ترور   میبا رژ   یو اقتصاد   یاس یمشروط کردن روابط س   –

 آخوندها 
 ی ن یاستبداد د یسرنگون  یپاسداران برا یستیور شناختن نبرد شورشگران با سپاه تر   تیرسمو به –
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جمهور مردم کار مقاومت و مردم   تیو حاکم  یکردن دمکراس و برقرار  یآخوند  می رژ   یسرنگون   البته
ا  رانیا مقاومت، پرچمدار روابط عادالنه، بر   یمل  یشورا   کیدمکرات  نیگز یو جا  رانیاست. مقاومت 

 و تمام جهان است.  گانیو مصالح دو جانبه با همسا  یمل تیاستقالل، حاکم اساس احترام به 
 داشت. می شما را در کنار خود خواه  شه،یمثل هم  بخش،یمبارزه آزاد نیدر ا قطعا

 


