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 ۳در اشرف   امیق دانی در مراسم بزرگداشت شه ی رجو میمر   یسخنران
 و دانش آموزان شورشگر در سراسر کشور  انی از اعتصاب نفتگران، معلمان، دانشجو تیحما

 ۱۴۰۱ مهر ۹
 

 مجاهدان رزم آور، 
 زم، یخواهران و برادران عز 

  دان یزنان و جوانان شورشگر و بزرگداشت شه   نان،یآفر مای از رزم جانانه ق  لیتجل   یامروز ما برا  تجمع
 است.   رانیمردم ا یسراسر  امی راز قسرف

جاودان و ماندگار    شهی را که تا هم   ۱۳۶۰مهر  ۵قهرمان حماسه    دانیشه  ادی  می دار یم   یآغاز گرام  در
 است. 

از شمال تا جنوب، از شرق تا    رانیمردم ا  یسراسر   امیدر ق   یشورش   یبه شهرها   میفرست یدرود م  و
و    لیقشم، از بهبهان تا زاهدان و از مشهد و بجنورد تا اردب  رهیو کردستان تا جز   جانی غرب. از آذربا

 و چابهار و تهران بزرگ.  زیتبر 
  ی سرکوب را در وحشت فرو برده است. ساختمان فرماندار  یدرود به آمل جنگاور و سرفراز که قوا   و

  ی نی نش عقبضدشورش را به  یو خودروها   روهایتش خشم خود کردند و بسا نرا طعمه آ  یو کالنتر
 است.  هحال پرداختتا به امی ق نیاستمرار ا یبرا یکالن  متی ق دیشه۱۸وادار کردند. اگرچه که با نثار  

  ش یبه پ  دیو خون صدها شه  یریدستگ۱۲۰۰۰از    شیامروز، با ب   نیتا هم  ران،یمردم ا  یسراسر  امیق
 رفته است. 

 . ده یالله دم  رانیدر سراسر ا شانی هاکه از خون یدان یشه
 دیآتش و خون، سرخ بر آمد خورش  چون

 د یشد از خون جوانان رش   شرمنده
 دیالله، فرو شکست و پژمرد، که د چون

 . دیدم دیهر قطره، هزار خورش  از
 



2 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

 تر آور و مهاجمشورشگر، جنگ نسل
برا  یکه سخن  د یبده   اجازه که  وال  دنیرچب  ی با شما نسل شورشگر،  خ  هیفق  تی بساط    ها ابانی به 
و شما    دیکن یم   یرا فرمانده   هاامی نبرد، ق  دانیکه در م  یداشته باشم؛ شما دختران قهرمان  دیاآمده
 . ران یمردم ا کی آوران انقالب دمکراتو رزم یشورش  یها کانون
شما در    د،یاها به لرزه انداختهدر تمام استان  رانیبا مردم ا  ییاروی که دشمن را در خط مقدم رو  شما

  ن یدر ا  رانیو مردم ا  دی ابرداشته  می رژ   نیا  یقطع  یسرنگون   یبرا   یروزمند یپرتوانتان گام بلند و پ  امیق
 همراه و همگام شما هستند.   امیق

به تهاجم و تعرض  سرکوب را به  یروها یجوانان شورشگر و رزمنده، که صحنه تدافع در مقابل ن شما
و    ش یو نه آسا  دیاست که نه خواب دار   یمتماد  ی. شما که روزهادیکرد  لیتبد  یمزدوران وحش   نیا

 . دیاو دشمن را خسته کرده  دیابلکه جنگاورتر شده دیا. اما خسته نشدهیخوراک مکف  ینه حت
هزاران تبر   درود و کانونبه    ک یو  که    دیو اعالم کرد  دیکه نوشت  ی شورش  ی هاشما جوانان شورشگر 

نثار جان  دیخواه یم و  توان  و  توش  تمام  بهبا  قدم  بهدیبگذار   دانیم  تان،  هم.  و    نیخاطر  جسارت 
  فرار و پا به    کنندیشما وحشت م  دنیاز د  یوحوش پاسدار و انتظام   ی هاشماست که گله  یفداکار

 . گذارند یم
که راه   خواستیمدادن به اختناق حاکم،  و شدت    نیآوردن قاتل مجاهد  کاریارتجاع، با رو   هیفقیول
ق  هاامیق با  شما  اما  ببندد؛  ق بزرگ  یام یرا  از  بسته  نیشی پ  یها امیتر  او  بر  را  راست دیاراه  که   ی. 

ق  محاصره  در  ب  ها،امیآخوندها  و  حال شده  حلراهیدرمانده  در  ب  کهیاند.  هم   شی شما    شه، یاز 
 متحدتر.  شهی و از هم  دیاتر شدهمهاجم شهیهم از   د،یتر هستتر و پرقدرتپرتوان

 
 ر ییتغ یرو ین  زنان 

رزم  یرو  نیچن هم  امروز دختران  و  زنان  شما  با  عز صحبتم  پ  زمیآور    ی ها گردان  شاهنگانیاست، 
ق و  دل  ام؛ی انقالب  صفوف  در  که  شورش   رانیشما  رنج  یکانون  تحمل  فعال   اریبس  ی ها با    ی ها تیو 

 . دیافروزان نگه داشته نیچننیرا ا امیفداکارانه آتش ق 
  نند یب یاست. همه م  خته ی و در سراسر جهان برانگ  رانیهمه را در سراسر ا  نیشما تحس   یهایدالور 

رزمنده    یروهای و ن  دیدویبه هر طرف م   یبا چاالک   د،یاها چهره خودتان را پوشاندهصحنه  یاری در بس
 . دیکن یم  بیغ و تهاجم تر   یشرویپرا به 
پ  دیادهینبرد برچ  دانیترس را از م  شما که    دیا. شما نشان دادهد یتاز یم  شی و با سالح تهاجم به 

 است.  تر ی هزار بار از سرکوب و کشتار آخوندها قو ،یآزاد  یقدرت انتخاب و عزمتان برا 
  د یشما را شن   یاست. جهان صدا  امی ق  یها دانیدر م  میرژ   نیا  یقطع   یشما فراخوان سرنگون   یصدا
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 . دیو نبرد هست  امی که آغازگر و آتشزنه ق دیو شما را د
و دم پاسداران و مزدوران    شاخیب   یها کوچکتان با غول   یها دختران شورش و انقالب که با جثه  شما

 . د یرانیها را به عقب م و آن دیاها چنگ در چنگ درافتادهآن یراندازها یسرکوب و کشتار و تک ت 
 

ارعاب دشمن،  ییشما و  مغلوب سرکوب  برا  که  امکانات  نداشتن  مرعوب    یمرعوب  و  متقابل  دفاع 
که هنوز که هنوز   دیچنان بر دشمن تاخت یخال یهاو با دست دیانشده می رژ  یوحش  یروها یهجوم ن

دهه نبرد خونبار و  ۴. تجربه  ستی ن  یشما خال   یها هاست. اما دستآن  یهااست وحشت در دل 
 مرز و بوم با شماست.  نیو مجاهدان ا  رزانشگفت مبا 

اند  پشتوانه پرا  شهیرزم شما،  قلب  و  م  مانیآزاد  مبارز  ای شی لیدختران  و  مجاهد  زنان  که   یو  است 
دهه مبارزه و شورش و    ۴از    شیاند. شما شکوفه بخود پرداخته  یتمام هست   یرا با فدا  یآزاد   یبها

 . د یهست  یو برابر یآزاد  یبرا  یرانین از  انی عص
فداکار  ینبردها امتداد  مبارز ده  یامروز شما  و  مجاهد  زن  هزار  هم  یها  توسط  که    م ی رژ   نیاست 

و   زن پ ها بذرافشان نسل شما بودهاند. آناعدام شده  ایشکنجه  هزار    ی که امروز شورا   شتازی اند و 
تشک  نیمجاهد  یمرکز  پداده  لیرا  در  و  انقالب   کیبردن    شیاند  ع   تیمسئول  ی جنبش    ار ی تمام 

 هستند.  یآزاد  یمحکم شما در نبرد برا  اری پشتوانه بس اند،رفتهیپذ
ا  شی پ  هاسال  رژ   نیاز  به  تحق  هیفق  تیوال  میخطاب  از  چه  هر  آخوندها  »شما  ستم،    ر،یگفتم: 

داشت در چنته  و کشتار  ا  هیعل   د،یسرکوب و شکنجه  گرفت هب  یرانیزن  باش   دیکار  مطمئن  که   دیاما 
 . د«یآور یخورد که اصالً به حسابش نم  دیخواه  ییضربه مهلک را از همان جا

ا  رندییتغ  یرو یبوده و هست که زنان ن   نیا  شهیحرف ما هم   یآر  است که   یرانیزن ا  نی و سرانجام 
م   هیفق   تیوال شکست  ق دهد یرا  زنان  شما  امروز  خون  نیآفر امی .  ا  یها با  بر    قت ی حق  نیپاکتان 

 . دیدهیم  یگواه
تا شه  ی نی مهسا ام  از غزاله   ،ید یمج  نویم  ام،یق   دانیدختر مظلوم کرد، که او را به قتل رساندند، 

ک  یچالو  هم  ایو حنانه  در  آزاد   نیکه  آستان  بر  سر  بس  یروزها  و  آن  یاری گذاشتند،  هنوز  از  که  ها 
همراه با    رانیدختران و زنان ا  ریناپذگواهان اراده شکست  هانیه ا. بله همم یشان را در دست ندار نام

 هستند.   زیست استبداد زن نیا دنیکش  ریز به یجوانان شورشگر برا 
رجو  حاال مسعود  که  خامنه  یچنان  »به  ـ  است  نان  پابه  فهیخل  یا گفته  سال  دو  که  ارتجاع  گور 
باقتل را خورد،  کرونا  همان خدا  دیعام  رژ   ۵۷  یگفت: خدا  کوبنده  درهم  اکنون    م ی و  که  است  شاه 

آست  از  آزاد  نیدستش  و  شورشگر  جوانان  و  قهرمان  ش   رونی ب  ستانیخلق  کار  تا  رژ   خیآمده    م یو 
 . شود«یم روزیپ  رانیدر ا نینو  کیکند. انقالب دموکرات  کسرهیرا  هیفق تیوال
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 از چهار دهه مقاومت  شیب

از چهار دهه مقاومت و    شی. شما تجربه و پشتوانه بدیکم ندار   یزیچ  چیه  یروزینبرد و پ  یبرا  شما
پ د  شتازانی مبارزه  دو  برابر  در  دار   یکتاتورینبرد  خود  با  خون    دیرا  بهتر ۱۲۰پشتوانه  از   ن یهزارتن 

 .دی را با خود دار  ۶۷عام شده در سال دار قتلهزار سربه  یو س  هنیم  نیفرزندان ا
را با    یفروبرنده و منافع فرد  تیو فرد  تیجنس   یا ی بر دن  دهیمردان مجاهد شور   مانیو ا  دیام  شما

 شان فدا کردند. خلق یآزاد یخود را برا زیکه همه چ  دیخود دار 
 ها، کارگران، کشاورزان، دانشگاه  دیات اس  ان،ی معلمان، فرهنگ  ران،یتمام اقشار و صنوف در سراسر ا  از

دانشجو  ان،ی بازار  مدانش  ان،ینفتگران،  مردم  همه  و  پزشکان  پرستاران،  با    خواهمیآموزان،  که 
 برسانند.  یاری  امیبه استمرار ق  یسراسر یها اعتصاب

ا  یام یق صدها شهر  در  پ   رانیکه  وحش  دایگسترش  با سرکوب  ا  انهی کرده،  قطع  با  مهار   نترنتی و 
کرده و   افتیدر   یتا کنون، ضربات جد  میهرگز به عقب بازنخواهد گشت. رژ   طی. شراست ین  یکردن

 و لرزانند.  دهیمزدورانش خسته و فرسوده و بر 
 

از جانب شما    یو هر کمک  یکه از دست شما هزاران کار ساخته است. هر قدم  دیداشته باش   باور
 . آورندیکه آخوندها در برابر آن دوام نم ندکیفراهم م  یبزرگ یرو ی اگر کوچک باشد، ن یحت

 . د یدار باز نگه ی جوانان شورش  یرا به رو  تانیها. در خانهد یبرسان یاری  هاامی به استمرار ق پس
و   دی. امد یز یبرخ  امیاعتراض و ق  اند، بهدرآمده  میبه اسارت رژ   امیق  نیکه در ا  یجوانان  یآزاد  یبرا  و

 است.  یروزیاستمرار نبرد، رمز پ
سرکوب و با تمام باندها و دستجات آن سرنگون کرد و    یها را با تمام اهرم  میرژ   نیا  د یو با  توان یم
 شکوفا کرد.   نیزم رانیرا در ا یو برابر  یدمکراس  ،یآزاد دیو با  توانیم

 ی بر آزاد  سالم
 دان یبرشه سالم
 ن رایمردم ا کی باد انقالب دموکرات زنده


