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  یآزاد و جمهور  رانیا  یبرا  رانیا  امیاز ق تیاجالس واشنگتن در حما
 ک ی دموکرات

 کنندیرد م  ایرا قو یکتاتور یهرگونه د  رانی: مردم ای رجو میمر 
 ۱۴۰۱   اسفند ۲۰

 
آزاد و    رانیا  ی»برا  رانیا  امیاز ق   تیدر واشنگتن در حما  یاجالس   (مارس۱۱)۱۴۰۱اسفند  ۲۰روز شنبه،  

پ   کی ما  یهموطنان آزاده و سخنران   ییبا گردهما  ک«یدموکرات   یجمهور    س ی رئ  نیش یپنس، معاون 
 برگزارشد.  کا،یجمهور آمر 

شمار   نیا  در شخص  گرید  یاجالس،  ژنرال    ،ییکایآمر   یها تیاز  بک،  براون  سم  سناتور  جمله  از 
 شرکت داشتند.   زین  یسلی الک و سناتور رابرت تور   یکالرک، فرماندار گر  یوسل 
 کنندگان گفت: خطاب به شرکت یسخنان  یط  ییگردهما نیا یدر ابتدا  یرجو میمر 

 
 پنس، کی جمهور، ما سی معاون رئ یآقا

 مارک شورت،  یآقا  ،یسل یالک، سناتور تور  یرگریسام براون بک، سف ریکالرک، سف  یوسل  ژنرال 
 محترم،  یها تیشخص

 ! ز یز ع   هموطنان
متحده که از مبارزه    االتیبرجسته ا  یها تیبه شخص  ژهیو  ی. با درودها فرستم یهمه شما درود م   به

 . کنندیم تی حما یو دموکراس   یآزاد  یو برقرار می رژ  یسرنگون  یبرا  رانیشرافتمندانه مردم ا
ق  از م  امی شروع  ماه  شش  حدود  امروز  رژ گذردیتا  گسترده  سرکوب  وجود  با  جنبش    هیعل   می. 

ضعف به    تیدر وضع  می است. رژ   میرژ   تیموجود  دیتهد  نیتر چنان مهمهم  رانیا  امی ق  ،یاعتراض 
ق  یتی هر جنا بتواند  تا  زده  نت  امی دست  که  کند  متوقف  ده  جهیرا  دستگ آن  هزار  کم  و دست  یر یها 

 است.  بودهکشته  ۷۵۰
رژ   در گذشته،  ماه  به    می سه  ش  تیجنا  کی دست  حمالت  با  و  زده  دختر    ییای می هولناک  هزاران 

 را متوقف کند.  امیآموز را در سراسر کشور مسموم کرده تا ق دانش
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 گردد یهرگز به تعادل قبل برنم  میرژ 
 : رایکند. ز  کنشهی را ر  امینتوانسته ق  میرژ  انه،یسرکوب وحش   رغمبه

ا  بار  فاجعه  تیو فراتر از همه وضع  یکاریفقر، ب  رد،یگ یجامعه نشات م  ی انفجار  تیاز وضع  امی ق -اوال
 زنان. 

ا ی ثان سراسر   یشورش   یهاکانون  -ا شبکه  سازمان  یو  ق  افتهی مقاومت  در  کشور  داخل  نقش    امی در 
 . کندیم فایا یجد
سراسر    یامرگ بر خامنه یادهای. فر گردد یبرنم  امی هرگز به قبل از ق رانیدر ا تیخاطر وضع  نیهم به
شده    ترفیضع  می از دست دادن ندارند. رژ   یبرا   یزیو چ  ترسندیرا در برگرفته است. مردم نم   رانیا

 مواجه شده است.  شتری ب یها زشیو با ر 
جلوگ  میرژ  شرا  ی ر ی قادر  اساس   ستی ن  یانفجار  طیاز  اصالحات  آن  الزمه  که  به    یچرا  که  است 

 م ی رژ   یبه سرنگون  یخودطور خود بهامعه، بهج  یانفجار   تی. اما وضعشودیمنجر م  میرژ   یسرنگون
اشود ینم  یمنته فداکار  افتهیسازمان  یرو ین  کی بدون حضور    تیوضع  نی.  آماده    ط، یشرا  نیا  یو 

وجود    ،یاجتماع   می حرکت در آمدن موتور عظبه  یرا نخواهد داشت. برا  رانیمردم ا  مطلوب  جهی نت
 است.  ریناپدفداکار اجتناب افتهی سازمان یرو ی ن کی
 

 رانیمردم ا یبرا دیام مرکز
در    رانیاز درد و رنج مقاومت ا  ییهاگوشه  که نیبعد از ا  ۳از اشرف    داریدر د  رماه،یپنس در ت  ی آقا

مرکز    رانیدر ا  یشورش  یهاگفت: »کانون  یدرست را در موزه مقاومت مشاهده کرد به  میمقابله با رژ 
ا  یبرا  دیام موتور  رانیمردم  ق  رییتغ  یبرا  یهستند.  خالل  در  کشور  درون  اعتراضات    و  هاامیاز 

قو  روز  هر  که  و واضح است  حال   شوندیم  تریمستمر.  در  شود«یم  ترفیضع  می رژ   کهیدر  امروز   .
 . م یسراسر کشور شاهد عملکرد آن موتور هست 

رژ   یها یریدستگ  غم ربه ق   م،یگسترده  پروسه  ب  ام یدر  کانون  ی شتر ی شمار  به  مردم   ی شورش   یها از 
اخوستندیپ  نیمجاهد ده  ،یشورش   یها کانون  رای.  عمل روزانه  آتش ضد  اتیها  به  جمله  از  اختناق 

 انجام دادند.   میرژ   ینمادها دنیکش
 

تالش   میرژ   جهی نت  در م  یهر  مجاهد  کندیرا  کمپ  نیتا  به  بر سرکوب  عالوه  و  کند  حذف    ی هانیرا 
 . شودیمتوسل م  یسازطانی ش
به  گاهچیه  میرژ  بهدر  گرفتن  براکار  خود  مخالفان  اصل  یاصطالح  دشمن  با    ی عن ی  اشیمقابله 
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. در  کندینگاه م  یو سرنگون  امیمثابه موتور ق به  نیکه به مجاهد  راینکرده است. ز   دیترد  ن،یمجاهد
تحتبه  می رژ   نه،یزم  نیا آلترناتدنبال  دادن  قرار  النسه  کی دموکرات  وی الشعاع  نظام    ی ای بقاکردن    با 
 . ست یگذشته ن  می به رژ  یفعل  میجز انتقال از رژ  یز ی است که چ نیشیپ

  ن یتر از گسترده  یکی.  کنند یرد م   ای و از جمله بازگشت به سلطنت را قو  یکتاتوریهر گونه د  مردم
 شاه باشه چه رهبر است.  شعارها، شعار مرگ بر ستمگر، چه

بوده    سم ی از فاش  ی شی همواره نما  ران،یدر ا  ی که نظام سلطنت   کنندیبا تمام وجود درک م   رانیا  مردم
آزاد  رزمندگان  همه  شاه  زمان  در  بودند    ای  یاست.  شده  شد    ایاعدام  باعث  که  بودند  زندان  در 

  ی کتاتورید  هاز هر گون  دیکامال آگاهند که با  رانیانقالب را سرقت کنند. امروز مردم ا  یآخوندها رهبر
 . رندیفاصله بگ
که حول   ییفراخوان داده است. جبهه یمل  یجبهه همبستگ لیبه تشک  ۱۳۸۱از سال  رانیا مقاومت

 داده شد:  شنهادیپ یسه اصل اساس 
 از دولت.  نید ییو سوم جدا  کی دموکرات یجمهور کی  لیدوم تشک  م،ی رژ  تیتمام  یسرنگون   اول 

 . شوند یسه محور اصل متحد م نیحول ا کنندگانامی و ق کی دموکرات یروهاین  امروز
 

 ! یگرام  مهمانان
را پس    ران یا  می ر یمیم  م،ی جنگیم  زنند،یم  اد یفر   ران یا  یها ابانیدختران و پسران جوان در خ   امروز

و تقد  شیپژواک ب   نی. ام یر یگ یم است. نقطه   یراه آزاد   دیهزار شه  ۱۲۰  می از چهار دهه مقاومت 
 ا ی  :کند یم  انی شکل ب   نیبه بهتر ۱۷۷۵در مارس   یهنر   کی جمله معروف پاتر  نیرا ا رانیمردم ا یکنون 
 مرگ.  ای یآزاد

 
 غرب  استیمفقوده در س  حلقه

سخت   ما دار   ر یمس  یها یبه  پ  ی مانع  چیه   یول   میاشراف  از  را  نماهداف  ی ر یگ یما  باز  .  داردیمان 
با  توانیم ا  ین ید  سمی فاش  دیو  بر  س  رانیحاکم  مفقوده  کرد. حلقه  غرب، حذف    استی را سرنگون 

و    طقهمتوجه مردم من  رانیآن عالوه بر مردم ا  بارانیاست که آثار ز   رانیمردم و مقاومت از معادله ا
 جهان بوده است. 

با    کی دموکرات  ی جمهور   ک ی  ی برا  ران یاز خواست مردم ا  ت ینوان »حماکنگره، تحت ع   ۱۰۰  قطعنامه 
است. قطعنامه اظهار    یاصول  استیس   کی  یعمل برا ی راهنما ک ی «یراتم یو دولت و غ  نید ییجدا

  صورت سرکوب به ه یعل  یآزاد  ی که از حقوق خود برا ستدیایم رانیکه کنگره »در کنار مردم ا داردیم
 . کنند«یمشروع دفاع م
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استقرار   یاست. شورا برا  رانیمعاصر ا خیدر تار  ی اسیائتالف س  نیرپاتر ید رانیمقاومت ا یمل  یشورا 
  یی و اجتماعات، جدا  ان ی ب   یکه در آن انتخابات آزاد، آزاد  کندیمبارزه م   کیدموکرات   یجمهور   کی
 کند. یم نیرا تضم یاتم ریغ   رانیا کی و  هاتیمل یزن و مرد، خودمختار  یو دولت، برابر  نید

 که:  خوانمیمتحده را فرا م  االتیا رانیاز جانب مقاومت مردم ا
و مشروع اعالم کند و حق دفاع از خود را    یرا حق و ضرور  می رژ   یسرنگون  یبرا   رانیمردم ا  مبارزه

 بشناسد.  تیرسمرا به ستیجوانان شورشگر در برابر سپاه پاسداران ترور  یبرا
 تشکرم. همه شما م از
 


