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 م یرژ  یدر آستانه انقالب و سرنگون  رانی: ا یرجو میمر 
 د«یو با  توانی»م  -یو ارتش آزاد   رانیکهکشان مقاومت ادر اجالس  یسخنران

 ۱۴۰۱ مرداد 
 

 ران، یدر سراسر ا زمیسالم و درود به هموطنان عز 
 و سراسر جهان،  رانیمقاومت در ا انی ها و حامو به شما اشرف نشان یشورش   یهاکانون به
 مختلف،  یدر کشورها یمدافع آزاد  یها تیدوستان، قانونگذاران و شخص  به
  ت یوال  میرژ   یهادر کوران شکست  ها،امیفروزان ق   یها در شعله  د،یاآمده  شوازشیپآزاد که به    رانیا

 برافراشتن است. در حال قد کی دموکرات نیگز یجا یو در اعتال  هیفق
با درخشش    ران،یها در سراسر او اعتراض  هاامی با تداوم ق  ران یسال گذشته، جبهه مردم ا  کی  در

کارزارها   اتی عمل کانونختناقا  یو  پنجم   یشورش  یها شکن  آزاد   نیدر  بزرگ  ارتش  و    ،یمؤسسان 
ا  ی شرویپ اجتماع  رانیمقاومت  عرصه  ب  یحقوق   ،یاس ی س  ،یدر  ممتاز    ،یالملل نیو  و  برجسته 
 . شودیم
 

 ی سی معکوس انتصاب رئ جهی نت
ا  ترعینگاه وس   کیدر    خواهمیامروز م  اما دوران    یروشن بپردازم که به  رانیبه جبهه دشمنان مردم 
 : دهدیرا نشان م می رژ  یان یپا

رئبه  یس یرئ   انتصاب کاند  میرژ   جمهورسی عنوان  خامنه  ،یا خامنه  ین ی جانش  یدا یو  را    یا که  آن 
معکوس   جهیکرد، نت  ف یتوص  میانتخابات رژ   شی سال گذشته در نما  ینی ر یش   نیتر و مهم  نینخست

 داد. 
دارد، راه حل   کنندهنیی و تع  ید یآخوندها نقش کل  یبرا  شهیهم  عالوه بر سرکوب که  یروحان  آخوند

که    خواستیم  یااز خامنه  قیطر   نیو از ا  دانستیرا در برجام م  یآب یب  یها حت مشکالت و بحران
خط قرمز   نیخودش باالتر  یو هژمون   میکه حفظ رژ  یا از قدرت به او بدهد. اما خامنه یشتریسهم ب 

  دست کیراه حل را در    نی. بنابراانجامد یبه کجا م   نهی زم  نیشکاف در ا  نیکه کمتر   داندیاوست، م 
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رژ  باز دانست یم   اشمیکردن  با  او  هسته  ی.  موضوع  در  گربه  و  رس  ییموش  اتم    دنیتا  بمب  به 
 . دهدیمذاکرات را کش م ین ید یکتاتورید یعنوان ضامن بقا به

 ی داخل  یها و آن را راه حل بحران کردیصحبت م  «یهاللدو سال بود از »دولت جوان حزب یا خامنه
در گل فرو رفت. نه فقط    ده یاز راه نرس  ی ا. اما دولت مورد نظر خامنهدانست یم  اش می رژ   ی و خارج

مز  بلکه  نبود،  به  دیراه حل  و  علت شد  رژ   یطور جد بر  بحران  میبر مشکالت  افز   یها و  به  ود آن   .
 شد.  یجنبش اعتراض  ریشعار فراگ   ،یسی و شعار مرگ بر رئ  افتیارتقا  هاامیق  زشینقطه انگ

مجاهد  نیمجاهد  قاتل راه  بود  اعتال   نیآمده  برابر  در  اما  کند،  سد  و    نیا  یکارزارها   یرا  جنبش 
 مات شد.  رانیمردم ا یها امی در چارچوب ق یشورش  یها کانون

  ه یفق  تیحکومت وال  ی گون باشد، دکل سرن  میرژ   یکه قرار بود پروژه بقا  یس یکالم، آوردن رئ   کی  در
 شد.  م«یرژ  نیا یشاخص دوران سرنگون  نی»بارزتر  یقول مسعود رجو را ظاهر کرد و به

 
 است؟  میرژ   یدر آستانه انقالب و سرنگون ران یا ایآ

اصل   نیبنابرا ا  یسؤال  مسأله  به  کردن  نگاه  منطق   ران،یدر  بق  نیتر یو  که  سؤاالت    هیسؤال 
ا  ایاست که: آ  نیآن است، ا  رمجموعهیز  آخوندها    می رژ   یدر آستانه انقالب و سرنگون  رانیبه واقع 

 ست؟ ی ن ای هست 
 م؟ ی کنیمبالغه م ای میی گویباره درست م نیما واقعاً در ا ایآ

اعتراض  یینمااهی س  نیا  ندی گویم  می رژ   سردمداران و  مردم  به  اما  و شعارهااست.  نگاه    شانی ها  که 
 . شود یثابت م یسی و رئ  یاخامنه یها بطالن حرف می کن
بازنشسته و معلم و کارگر و پرستار    هاونیل یم  یدائم   یها زشیو خ  ران یا  ینگاه به چهره شهرها   کی

به مردم  عموم  گران جانو  از  م  یآمده  روشن  تورم،  ه   کندیو  مبالغه  یینمااهیس   چیکه  کار    ییو  در 
 هاست. مطبوعات و رسانه یهااز گزارش تراهی س  میرژ  تی. از قضا وضعست ین

داشتند و    زشیرشته اعتراض و خ  ۱۷  رانیمعلمان ا  ،یسراسر  یهاامیسال گذشته عالوه بر ق  کی  در
 اند. آمده دانیبه م یطور سراسربار به ۱۵بازنشستگان  

 است،  امی آماده ق  انی : جنبش فرهنگزنند یم  ادی معلمان فر -
 ، یزندگ ایمرگ  ای  یسرافکندگ  ی: تا کند یگویپاخاسته مبه یهابازنشسته-
 همه لشکر آمده به جنگ رهبر آمده،  نی: ادهندیکشاورزان اصفهان شعار م -
عاص   یها یآبادان - و  رئخروشندیم  یداغدار  بر  مرگ  ق  یسی :  فر   کنندگانامی و  که:    ادیتهران  زدند 

 کشته شه«.  یا »توپ، تانک، فشفشه ـ خامنه
پا  به  رشیبا خلق اس  نی زم  رانیگفت: ا  یاست و چنان چه مسعود رجو  رانیا  یصدا، صدا  نیا  بله
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 است.  کیخاسته و صبح نزد
و لرزش و    راتییدستخوش تغ  ه،یفق   تیوال  مهی و ستون خ  گاههیتک  یعنیسپاه پاسداران،    یحت   حاال
 شده است.   ریچشمگ یها تکان

تضاد    یا یو انسجام، قانقار   یکپارچگ ی  یجا است که به  نیهم   یاخامنه  یانقباض   یاستراتژ  شکست
  ، یآخوند  خوردهانهیمور   یکتاتوریانداخته است. در د  م یجان رژ به  شتر ی ب  ی لی و تفرقه و تعارض را خ

 شده است.   اعتمادیلشکر حفاظت خودش ب یسپاه و حت   یدیفرماندهان کل  حاال به یا خامنه
مور   روسیو  م یدهیاست: »اجازه نم در سپاه گفته    ی اخامنه  نده ینما  نیجانش  وارد مجموعه    انهیو 

کند و    ی ما را از درون ته  خواهدیسپاه شود« و سرکرده کل سپاه پاسداران گفته است: »دشمن م 
 نوع تهاجم است«.  نیتر خطرناک نیا

مآن  به م   ری: خمیی گویها  اآن  دیکن یاشتباه  مقاومت  و  مردم  انهدام  به  رانیچه  هستند،  آن  دنبال 
 است.  هیفق  تیوال میرژ  یتحقق سرنگون  یراه برا  گانهیعنوان کامل سپاه پاسداران به

  ی ها تیآشام که در باتالق جناخون  یوالیاختاپوس و ه  کیاست:    نیزار و نزار سپاه پاسداران ا  حال 
 است.  رانیمردم ا یساله گرفتار شده، اما کماکان با تمام امکانات و توان سد راه آزاد  ۴۰

چ   یراست  کار  کار    ست؟ یچاره  ا  یک یچاره  جز  و  قطع ست ین   نیاست  انحالل  و  انهدام  سپاه    ی: 
ا  یو ارتش بزرگ آزاد   هاامیپاسداران با ق  و با    یشورش   یها و کانون  یشورش   ی . با شهرهارانیمردم 

 . دهدیامان نم میها به رژ آن یهازشیپاخاسته از اقشار گوناگون که خمردم به تیحما
 

 و کارزار ضد اختناق   یشورش یها کانون 
از    شی ب  هاامیهموار کردن راه ق   یخرداد امسال برا   ۳۰تا    ۱۴۰۰خرداد سال    ۳۰از    یشورش   یها کانون
و    یدرصد آن موفق بوده است. اسام   ۸۵انجام دادند که    رانیکارزار ضد اختناق را در سراسر ا  ۲۳۵۰

دستگ دوستان    رشدگانیمشخصات  بآن  یهاخانواده  ایتوسط  مراجع  به    شده داده    یالملل نیها 
 است. 

ترس  ندی گویم با  پاسداران  م  کی کاینقشه    می سپاه  تالش  ق  کندیشهرها  مناطق    ز یخامی مناطق  و 
مراکز قدیخسته نکن خود را    م ییگویها م آندهد. به  صی را تشخ  ن یمجاهد  ی حام و نقاط    زیخ امی. 

 است.  رانیا  یدر سراسر شهرها هاابانیها و خ تمام کوچه ،یکانون شورش وقفهیجوشش ب 
پ  کی قضا  یا خامنه  شیماه  جالدان  سال    دادیم   یدلدار   هییبه  در  که  طور  همان  برابر   ۶۰که  در 

مجاهد سپر  نیجنگ  هم  را  امسال  آوردند،  دوام  تهران  به  کنندیم  یدر  سال    گفتهو  »خداوند  او 
 است«.  ۱۳۶۰همان خداوند سال   ۱۴۰۱
عام است، البته همان است شالق و اعدام و چپاول و قتل  یخداشما، که همان بت یخدا«»بت بله،
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تر و  هزار بار مصمم  یدن آزاد دست آور به  یکه بود. اما از آن سال تا امسال مردم و مقاومت ما برا 
 شما را اراده کرده است.  ینابود  رانیخلق قهرمان ا یاند و خدا شده تردهیآبد

ا  خطاب مردم  دشمنان  شما  خم یگویم  رانیبه  داخل  یل ی:  جنگ  که  است  رو  یخوب  با    ییاروی و 
سال    نیمجاهد در  جاودیانبرده  ادی از    ۶۰را  فروغ  که  است  خوب  اما  پ  دانی.  رتش  ا  یشرو ی و 

پ  بخشیآزاد را    ۸۸سال    یعاشورا   ن یچن هم  د،یدر نظر داشته باش  وستهی تا دروازه کرمانشاه را هم 
هم    یروز چی. هدینبر  اد یهرگز از   دند،یرس العنکبوتتیب ی کیآور و مجاهد تا نزدرزم کنندگانامیکه ق

 . د ییای ن رونیب ۹۸ امی از کابوس ق
 ً  د،یادر بردهجان به  یکه از سرنگون  یتعداد دفعات  به  ییای ر   حیدور تسب  کیهر روز با    دیتوانیم   ضمنا

برسند و آن    یروز یپ  بار به  کی است فقط    ی. اما مردم ما کاف دیگر خود را شکر کن شکنجه  یخدابت
 نخواهد ماند.  یباق  هیفق تیوال  میاز رژ  یاثر گریروز د

 
 م ی رژ   یبست اتم بن

خامنه  یس یرئ  پروژه که  محل  یا جالد  جستجو  آن  در  را  خود  خورد.    کرد،یالمسائل  شکست 
 شد.   تیهزار اشرف تثب  یو استراتژ  یشورش  یها کانون

ماجرا  سهی دس در  بدنام  دژخ   یکی  یر ی دستگ  یوزارت  براقتل  مانیاز  در سوئد  و    ییزداتیهو  یعام 
شکست خورد و بر سر کل    ؛یسرقت انقالب ضد سلطنت   یبا همان الگو  یمصادره جنبش دادخواه

 به اشد مجازات محکوم شد.  نیو مبارز  نیمجاهد نیاز قاتل  یک یکه  دندید انی آوار شد و جهان میرژ 
بست کامل  بکشد. در بن  رونیخود را از دور باطل برجام ب   تواندینم   ی اهم، خامنه  ی موضوع اتم  در

ادامه دهد، در   ریهجده ماه اخ  استی ساست. و اگر به  نیاست و از هر طرف که برود بازنده نخست
 است.  یسرنگون  بیسراش 
رئ  گرید  حاال  مرحله  یس یبا  اتم  ی که حت  می اشده  ییوارد  نم   ی بمب  نجات    می رژ   نیا  تواندیهم  را 

بمب   به  یاب یاست. اما اگر از دست  شتری هم بسا ب  یاز بمب اتم  رانیمردم ا  یبدهد. قدرت انفجار
هالهل   ین ینش عقب  ییهسته زهر  گلو   یکند،  به  سرنگون  زدیر یم  می رژ   یرا  روند  شتاب   یکه  را 

 . دهد یم
م  به راه  میی گویآخوندها  هر  م  یاز  برو   دیبرو  د،یبرو  دیخواه یکه  هم  ق  د؛یزودتر  هرحال  و   امیدر 

 در انتظار شماست.  یسرنگون
و    هیفق  یول   ندهیو چند نما  دیخودتان را داشته باش   کنندهمذاکره  می ت  یکه هوا   می کنیم  هیتوص   فقط
آن  ییگله با  اطالعات  از حفاظت  کنپاسدار  همراه  نشو  دیها  ناچار  ت  دیتا  جرم به  یقبل   یها میمثل 

 . دیکن  یو زندان   ریها را دستگآن یجاسوس 
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 و گذشته   حال گران یباز  حرف

سرنگونبه  رانیا  اگر انقالب و  آستانه  در  بگذار   یواقع  و گذشته چه   گرانیباز   مین یبب  دیاست،  حال 
 چگونه رقم خواهد خورد؟  ندهی و مهمتر از آن آ ند،ی گویم
.  دیاشتباه کرد  د،یمرا هم که سرنگون کرد  دیگویسرنگون کرد، شاه م  دیو نبا  توانی: نم دیگویم  خیش
دموکراس   هودهیب حقوق  یدنبال  بهو  لفاظ بشر  در  آر دینگرد  ها،یجز  پاس   ،ی!  به    ویهدف،  و  کردن 

ق تفرقه  هاامی انحراف کشاندن  بنابرا  یاندازو  ب  دیبا  نیاست.  گروه  هر  و  هر کس  شدن  روشن  یرا از 
 : د یپرس شانتیماه

 ر؟ یخ  ای یآر هیفق  تیوال  میرژ  تیتمام  یسرنگون   باالخره
 با آن؟ یهمدست   ایموافقند؟ انحالل سپاه پاسداران  کی با کدام  دیها بپرس آن از

و از آن فاصله   کنندیرا محکوم م   ی سلطنت  یکتاتوریها و سرکوب دو اعدام  ها تیجنا  ای که آ  دیبپرس 
 ر؟ یخ ای رندیگ یم

ل  حا تا به دیپرس  دیدارد با  یموروث ریو غ   یموروث  ویو آلترنات   ین یگز یجا یاز هر کس که ادعا   نیچنهم
  ی آزاد  یرا فدا  زیداده؟ چه چ ییچه بها ست؟یاو چ  ی و مبارزات  یاسی و پرونده و سابقه س کردیچه م

 دهد؟ یآن داده و م  یبرا  یمتیکرده و چه ق
  ی طلب قالب مفتخر است که سابقاً اصالح  یگریاست. د  می رژ   یزش یاست که ر   نیافتخارش ا  یکی

است که او آن است که خون پدر و پدر   یمدع  یاند. و سوماش کردهوحدت اخراج  میاز تحک   ایبوده  
د جار  کتاتوریبزرگ  او  در رگ  قاتل  به  یو  بازگشت  در   یسلطنت  یکتاتورید  است. شعارشان  است 

 پاستور است.  ابانیخ  ایپاسداران  ابانی در خ شانیهاسرنخ  حال  نیع 
ناام  بله، و  خو   کنند،یم  جیترو  ید یعجز  صدحاصل  رنج  و  مجاهدن  در  که  را  جا  نیساله    ن یگز یو 

  ه یرا توج  هیفق   تیوال  میتا ادامه رژ   رندیگ یم  دهیشده، ناد  رهیمقاومت ذخ  یمل  یشورا   کیدموکرات
 کنند. 

رو  اما در  تار آن  یرو  اجتماع   یخ یها رسالت  از    ینسل  یو  که  دارد  ق۶۰خرداد سال    ۳۰قرار    مت ی، 
در سال   اشانیعام زندانپرداخته است و قتل اشدانیبر سر موضع خود را با کهکشان شه  ستادنیا

 فقره آن است.  کی فقط  ۱۳۶۷
خون عبور کرده    یها از حمام  ییسخت و بغرنج با سلسله  ی هاشیاز آزما  ،ین ی د  سمی نبرد با فاش  در

هر چه    ی هادا و پرداختها را با فبستآموخته است که بن  ینسل از مسعود رجو  نیا  یاست و آر
 . ندیافر یب  یروزیرا با عزم صدبرابر ممکن کرده و پ هارممکنیهم بشکند. و غ در شتریب
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 ن یمقاومت اوکرا تجربه
 خ یکه تار   نندی بیماه پر از آتش و خون گذشته است. همه م  ۵در مقابل ماست.    نینمونه اوکرا  حاال
از جنگ جهان   ۷۷ بعد  نما  یساله  و  مردم  و  ورق خورده  رهبر  ندگان ی دوم  اح   نیا  یو  با    ی ا یکشور 

 اند. شده لی سنت فدا و پرداخت بها به آموزگار اروپا تبد
.  شودیم   ایاح   یگر یبعد از د  یکیشده بود،    دهیها خاک پاش آن  یکه رو  یو آرمان   ی انسان  یهاارزش

ها سالح  نخواهد برد که آن ادیاز  کسچیفردا هستند. ه خیدگان تار سازن  نیشورشگران امروز در اوکرا
باشد،   خواهدیکوتاه مدت، هر چه م  جهی و مقاومت خود را فارغ از نت   دند یدست گرفتند و جنگبه

 . می زنیو کف م می ز یخ یبرم جاستنیکه در ا نیاوکرا أتیها و هآن یجاودانه کردند. برا
 
 د یو با توان یم

 ستادند یایو نم   خاستندیها برنم نبود و اگر آن  نیکه اگر مقاومت اوکرا  میلحظه تصور کن   کی   حاال
 خورد؟ یو سرنوشت خودشان و سرنوشت اروپا چگونه رقم م   شد؟یچه م

با آن روبرو بوده است. راز مقاومت ما    شیسال پ  ۴۰از    ز،یاست که مقاومت ما ن  یهمان سؤال  نیا
پرداخت و  ع   یگرهم عشق  آزاد است،  به  رها  ی شق  ا  ییو  ارانیمردم  ال  نی.  قدرت    زالیسرچشمه 

ا است.  پ  مانیانسان  ا  یروزیبه  م  جانیاز  ازدیخیبر  از  و    نی.  اختناق  به  تهاجم  قدرت  که  جاست 
 . شود یم یدر رگان تمام خلق جار رکوبس
غارتمردم ستمزده، شالق  ونی لیم  ونیلیم و  به  خورده  را  دادخواه  یطلب حقشده  و   زدیانگ یمبر  یو 
 . کند یو اضمحالل م   زشیدچار ضعف و ر  اشانیپاسداران و جان  لیفرتوت و فرسوده را با خ خیش
  ن ی ماش  دیتوان یها م نشانو شورشگران و اشرف  نیو مبارز   نیاست که شما مجاهد  یمان یا  نیچن   با

جمهور   ت یو حاکم  یپرچم آزاد  د یو با توان یو م   دیرا به زانو درآور  یمذهب  سم ی کشتار فاشسرکوب و 
 برافراشت.  هنیم نیا یمردم را بر بلندا

مختص نخبگان    ایآ  کند؟یم  دایپ  تیواقع   ایادعاست    کیشعار و    کی  د«یو با  توانی»م  ایآ  یراست 
انتخاب  ا یاست   امختص  از  ا  جانیگران؟  در  و  کجا  هر  صداستم  رانیدر  که  م  یزده    د یشنویمرا 

 : پرسم یم
انتخاب  ایآ جزو  اشما  ا  ریمس  نیکنندگان  رها  نیو  رسم  و  ق  دیهست   بخشییراه  را    متیو  آن 
 د؟ یدهیم
 

 سرود  رانیا یاز آزاد  دیو با توانیم یآر یآر 
 غروب یب  یبا آرمان توانیم
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 نمود  رانیشبگستران را تا ابد و قلعه
 سرود   رانیا یاز آزاد  دیو با  توانیم
 

ام   میاآمده  ما کن  دهایکه  شکوفا  را  باورها  د  م،ی و  در  واریتا  سرنگون اختناق  راه  تا  بشکند،    ی هم 
 بر پا شود.  نیزم رانیدر ا یو برابر  یو دموکراس یو جمهور یگشوده شود. تا آزاد  ین یاستبداد د

ـ به  رانیجمهور مردم ا  به  تیرسالت بزرگ خود را که انتقال حاکم   ما   ی روزیپ   ـ به  متیهر ق   است 
 . م یرسان یم
 

 است.  کیصبح نزد یآر 
 ام ی ا ریفتاده به زنج یا
 دام  یجهش مانده تا بر کن  کی
 گام   کی ز،یخ کی قدم مانده،  کی
 

پاخاسته  و مردم به  یشورش   یها و شهرهااز کانون  تیحما  را به  ریجوانان دل   ژهیوهموطنان به  عموم
  ی سرنگون   یپاسداران برا  یست یکه نبرد شورشگران با سپاه ترور   خواهم،یو از جهان م   می خوانیفرام

 بشناسد.  تیرسمرا به ین یاستبداد د
 . د یباش  روزیپ


