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 ی مناسبت سالگرد انقالب ضدسلطنتدر کانادا به  یرانیکنفرانس جوامع ا
 شود یم روزی پ رانیمردم ا کی : انقالب دموکراتی رجو میمر 

 ۱۴۰۱  بهمن۱۵
 

 ! ز یهموطنان عز  ران،یمردم و مقاومت ا یدوستان گرام 
به  ییگردهما ضدسلطنت شما  انقالب  سالگرد  تکاپو  ییجلوه  یمناسبت  و  عزم  خلق پر  یاز  شور 

 گرفته است.  شی را در پ یحل انقالب و راه  امیق ه،یفق  تیوال می رژ  یسرنگون   یاست که برا یدالور 
به  اگر فداکارانقالب  و  برهم  یپاخاستن  انقالب  اگر  اگر است،  و  است  موجود  وضع  اساس  زدن 

هر بستن  وابستگ  ی سوبه  ی راه   انقالب  و  استبداد  و  انحراف  و  معن)  ی ارتجاع  استقالل   یبه    ( ضد 
 . دیادست آوردهرا به یفتح و آزاد دیتان کل است، پس شما و مردم

پ  اجتماع دو  شما  صدا   یاساس   امی امروز  بازتاب  هم  ا  یدارد:  م  رانیمردم  که  و    امی ق   دیگویاست 
که   دییبگو  دیادور از وطن است. شما آمده  انیرانیا  یادامه دارد؛ هم ابراز آمادگ   یانقالب تا سرنگون

ق  تیحما  یبرا برا   امی از  راه  یو  تمام  رو بستن  به  ه  ،یو ضدبشر   یارتجاع  میرژ   یها  و    مهبا  وجود 
 شما درود!   . به همهدیتان حاضر عشق و عواطف

 
 ی و دموکراس   یآزاد  یبرا ی، انقالب ۵۷  انقالب

 ! دوستان 
بهمن هست  در انقالب سال  می ماه  همه، خاطرات  به  ۵۷.  ا  دیدار   ادیرا  مردم  را   رانیکه چگونه  شاه 

سلطنت   رونیب نظام  و  برا   یکردند  انقالب  آن  واژگون.  دموکراس   یآزاد  یرا  و ضد   یبرا  ،یو  استقالل 
در جبهه خلق، در برابر    رانیبود که تمام مردم ا  یجمهور  کی  یبود. برا   ینشاندگ و دست  یوابستگ

 سلطنت، خواهان آن بودند. 
از زندان آزاد شده    میسال و ن  ۷بعد از    ران،یبه ا  ین ی روز قبل از آمدن خم۱۰که فقط    یرجو  مسعود

خصوص صحبت از  شد و گفت »به  ک«ی بلند، خواستار »انقالب دموکرات  ی بود، از روز اول با صدا
 . د«ینکن یانقالب اسالم 
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در دانشگاه تهران با صراحت گفت: »در کردستان    یشاه هم، در سخنران   می قوط رژ روز بعد از س  ۱۰
مردم در   یها . او گفت خواستد یر ینگ  یطلب هیبهانه تجز   گر«،ید  یدر هر کجا   ایدر بلوچستان و    ای

مردم    نیا  کهنیاست، اال ا  یکیاش  ندارد. همه  یفرق  جانی کردستان و در بلوچستان با تهران و آذربا
 . شان«تیشان و به جرم ملاند »به جرم زبانم مضاعف هم بودهست  ریز 

  ی مردم   یشوراها  لیهم خواستار تشک  یو اقتصاد   یاس ی س   اتیمورد نحوه اداره امور کشور و ح  در
البته »راه ما طوالن  ش یهارا هم در آخر صحبت  نیشد. ا پ  ی اضافه کرد که  پر  و خم است«.   چیو 

رهبر چون  آ  یچرا؟  در  نه  و  حال  در  نه  گذشته،  در  نه  ارتجاع  بود.  ربوده  ارتجاع  را   نده،یانقالب 
 . ردیعهده بگانقالب را به کی  یرهبر  تواندینم
 

 دزد بزرگ قرن  ،ین یخم
که   ،یو مذهب یاجتماع تیمحبوب  یبود. در اوج بود و در منتها  ده یاز راه رس ،ین ی بزرگ قرن، خم دزد

 . کردیطور مضاعف سخت و بغرنج مما به یکار را برا ن،یا
و    یو اجتماع  ینید  تی بود که مشروع   رانیا  خیفرد در کل تار مورد منحصر به  کی تنها نمونه و    نیا

  آن روزگار، به   ون یاسیکه همه س   خورد یفرد گره م   کی انقالب در    ک یاز    ی ناش  یاس ی س   ت یمشروع 
 . دندیبوس یبا او دستش را م داریدر د یمسعود رجو  یاستثنا 
و    کسچیه   یبرا  ییجز شبکه آخوندها جا  ،یکتاتور یقرن د  میبود که شاه و پدرش در ن  نیا  مسأله

ساز خودش را هم  روز احزاب دست  کی که شاه،    دیجا رس نگذاشته بودند. کار به آن  گرید  زیچ   چیه 
 . انزند ای برود  رانیاز ا ای اهدخویهر کس م   ن،یاز ا ری! به غ ز یمنحل کرد و گفت حزب فقط رستاخ

را با   یمذهب  یانحصار ی کتاتور یفرش خون گسترده بودند، د شی که مردم برا ،ین یبود که خم  طورنیا
 بنا کرد.  یسلطنت  یکتاتوریمانده از د یمصالح برجا 

 ی ن ی خم  دنیاول، درست ده روز بعد از به قدرت رس  یبود که در همان سخنران  یهم مسعود رجو  باز
.  د یآیم  دند،یجنگیسازنده انقالب که از قبل م  یروهای ن  یبرا  قاتییانواع تض  یصراحت گفت: بو به

 . اندامدهی ن ین ی چوهی م یو برا انددهیکه امروز به صحنه نپر  ییهاهمان
  ن یسازنده انقالب نه تنها به ا  یروها ی ن  صورت گفت که  نیرساتر طعنه و به  از قرآن به  یل یبا تمث  بعد
 دور.  یل یبلکه دور هستند، خ ستندی ن کی نزد (ین یخم  یعن ی) یرهبر 

 
ا  آن اجتماع  هایر یموضعگ  نیروز  لحاظ  مذهب   یاس ی س  ،یبه  خوشا  یو  برا  ندیمطلقاً  و    ی نبود 

فشار و محدود  نیمجاهد انزوا،  ا  تیفقط  کما  داشت.  همراه  تحر   نیمجاهد  کهنیبه  رفراندم    میبا 
و    فهی وظ به  امی الزمه حفظ شرافت و ق  هانی. همه ادند یجان خر ها را بهها و گلولهچماق  ه،یفق  تیوال
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 در کار نبود.  ییستهی و شا کی دموکرات وی بود، واال امروز آلترنات یخ ی تار  تیمسئول  کی
بود که   نیگزنده بود، ا  یل یشان، خماه حکومت نیو آخوندها در همان اول   ینی خم یکه برا یگرید کار

روسر خودشان  که  خواهرانمان  گفت  حما  یمسعود  و  حفاظت  به  ب   تی داشتند  زنان    حجاب یاز 
که عکس در    شی هابروند  هم  بعد  منتشر شد.  زمان  همان  اطالع۱۳۵۷اسفند   ۲۱در    ن یمجاهد  هی، 

ً یدق کامل   یرا در آزاد یو انکار دیترد گونهچیکرد که: »انقالب هاعالم  م،یگویکه م ی کلمات نیهم اب  قا
ازحجاب بر زنان    یهر شکل  یجبر  لی »تحم  کهنیو ا  رد«یپذیزنان نم   یو اجتماع   یاس ی و س  یحقوق 

 . است« نامقبول  و  نامعقول  … هنیم نیا
به گوش خمحرف  نیا  اما زنرفت ینم  ینی ها  با  آن  یزیست .  زنان،  اجبار و سرکوب مضاعف  را  و  ها 

  ر یرا سرکوب، تحق   رانی و خون و تا توانست مردم ا  ختیو خون ر   ختی دربند و محبوس کرد. خون ر 
مردم   ماکرد، ا  اهی کرد. روزگار همه را س  یو درماندگ   تیفقر و محروم   ریرا اس   رانیو غارت کرد. مردم ا

را آغاز کردند، سازمان دادند و   میعظ  ی نکردند و مقاومتآن، سرخم  ی قی و فرزندان و رهبران حق رانیا
 برخاستند.  میرژ   نیبه مبارزه با ا رانیا خیدر تار  رینظ یب  متیبا پرداخت ق

 
 ۱۴۰۱ امیپشتوانه ق  ،یکتاتور یدهه نبرد با دو د ۶

ب   یمقاومت  درگ  شیکه  تمام  ک ی  ر یاز چهاردهه  ا  بخشیآزاد  ار یعجنگ  باالتر   میرژ   ن یبا  و    ن یبوده 
 است.  ینی از چنگال استبداد د ییرها یبرا  رانیمردم ا یهن یو م  یمل هیسرما
و کوران  امروز هزاران تنگه و فتنه  با    اند؛دهیرس   ۱۴۰۱  امی به ق  رانیسخت، مردم ا  یها بعد از گذر از 

به   وقفهیسال نبرد ب ۵۷دارد؛ با پشتوانه  یها و نبردها که داستان طوالنعامقتل ها،امی از ق ییسلسله
 . خیشاه و ش   یها یکتاتوریدهه با د ۶مدت 

  ی و نف   یآزاد  یکه برا  اندعزم جزم کرده  ها،بیکه با عبور از همه فراز و نش   یرزمندگان آزاد   داستان
دهر و  ظلم  آزاد  یکتاتوریگونه  و  کنند  مبارزه  اجبار  هرگونه  ا  یو  به  با    اورند،یب  نیزم  رانیرا  البته 

  ی کردناما انکار    ند،کن  یو آن را نف  یکه هر قدر با آن دشمن  ن،یمقاومت و مجاهد  میعظ   التیتشک
 . ست ین

چشم  هزار زن و مرد شجاع را همه جهان به۱۲۰فام از خون  سرخ  ن،یزم  رانیدر ا  ی آزاد  عهیطل   حاال
و از طرف د  تی. ابعاد جنانند ی بیم از    متیو پرداخت ق   یشهامت، شجاعت، دالور  گریو سرکوب 

ق  و  م  کنندگانامیطرف شورشگران  شانندیب یرا  دن   ستهی. پس  که  همبستگ  ای است  ق  ی در  و    امی با 
 . ستد ی با رانیو مردم ا  رانیدر کنار ا نانی آفر امیق
 

 و هموطنان!  دوستان



4 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

در صف مقدم   ریآمده است و زنان دل  دانیجوان، آگاه و رزمنده به م  یرو ی ن  یعنی  شمارانیب   یرو ین
 چند نکته مهم و قابل توجه وجود دارد:  جانی. در ااندستادهیمبارزه ا نیا

دستگ   کهنیا  اول و  به  یها یریکشتارها  و  مردم  نتوانسته  و    ژهیوگسترده  مرعوب  را  شورشگران 
رژ  و  کند.  ن  میخاموش  برپادار   یروینتوانسته  و  محور  که  را  شورشگر  و  قرزمنده  از    امینده  است، 
 باز دارد.  یجسارت و شورشگر

 م، ی رژ   یهااند. بعداً رسانهشده  ریهزار نفر دستگ  ۳۰  ام،یق  نیا  انیاعالم کرد که در جر   رانیا  مقاومت
ً یهزار نفر اعالم کردند و اخ  ۲۹را    رشدگانیشمار دستگ  رسماً اعتراف کرد که فقط    یا سپاه خامنه  را

و انفعال،   أسی  یاجبه  انه،یکرده است. اما سرکوب وحش   ریرا دستگدر تهران، حدود ده هزار نفر  
 شده است.   یعموم یزاریمنجر به انفجار خشم و ب

 
شده در  دفاع از خود کرده است. طبق آمار اعالمبه  ریرا ناگز   سالحیو ب   گناهیمردم ب  می رژ   کهنیا  دوم

اند.  شده  ی زخم  هایر ی درگ   ان ی هزار نفر از عوامل سرکوب در جر ۷از    ش یحال ب تابه  م،ی رژ   یهارسانه
پا  شیب هزار  حکومت   جیبس  گاهیاز  اماکن  و  مقرها  و  پاسداران  سپاه  آتش    یو  شده.    دهیکش به 

و چپاول حکومت    یمورد مراکز مال۸۰۰سرکوبگر و    یروهای ن  زاتیمورد خودروها و تجه۷۰۰  ن،یچنهم
و مقاومت و تهاجم جوانان    یستادگ یکه ا  یطور غارتگر و سپاه آن مورد تهاجم قرار گرفته است. به

ً ی را عم   میرژ   بانی پشت   یرو یشورشگر، ن در آذرماه    یاکرده است. خامنه  مناکیو ب  وسیمأ  قا شخصاً 
 خود را حفظ کنند.  هیروح  خواستیها م و از آن دادیم  یدلدار یج ی گذشته به مزدوران بس

و دار و    یا است. خامنه  یون یل یم۸۵جامعه    کی  یها در پاسخ به خواست  میرژ   ینکته، ناتوان   نیسوم
ه او  نقشه مس  برنامه  ای  چاره  چیدسته  ق  یریو  و    ام،ی ندارند.  را    یعموم  تیذهنمختصات جامعه 

 حرکت درآورده است. بساط حکومت به دنیبرچ یسو داده و آن را به رییتغ
هرگز به آن    یا است که خامنه  یاسی س  نیادی بن   راتییتغ  ازمندین  ،یکنون   زیخامی ق  طیشرا  کردنیخنث 
 . داند یم یمترادف سرنگون  یدرست و آن را به شودینم  کینزد

 
اقتصاد   از ن  یلحاظ  بن  ازمندیهم، جامعه  بهبود  و  مبرم  اما    یاقتصاد   تی وضع  نیادی درمان  است، 

رئ  یا خامنه دق   جمهورسیو  ً یجالدش  م  قا حرکت  عکس  جهت  س کنند یدر  اساس  ها  آن  استی. 
 مردم است.  یها بیها و جاز سفره دنیچنان دزدهم

ً یاخ  یا خامنه  أت یرو آورده است. به ه  یت دول   یها ییبودجه، به فروش دارا  یخاطر معضل کسربه  را
گام مهم   نینقشه او را اجرا کنند. ا  یمانع  چیداده تا بدون ه  ییقضا  تیها مصون فروش  نیمأمور ا

که   کند یحرکت م   یر ی به اجبار در مس  یا خامنه  نیاست. بنابرا  رانیغارت اموال مردم ا  یبرا   یگر ید
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 است.  امی به ق یرسان هر گامش سوخت
آدم  یا خامنه سپاه  به  گلهامروز  و  خود  قاضشکنجه  ییکشان  و  تک  ی گر  رژ   کندیم  هیمرگ    م یتا 

 . کردیهرگز فوران نم  یکنون امی را حفظ کنند. اما اگر سرکوب چاره کار بود، ق اشدهیپوس
. ست یقابل دوام ن  یگذشته مسدود شده و درجا زدن در اوضاع فعل  یسو ها بههمه راه  کهنیا  جهی نت
 ک ی دموکرات یجمهور  ک ی و استقرار  ین ید سمیفاش  یبرون رفت دارد: سرنگون  کی فقط  تیموقع نیا

 . ران یمردم ا یبر آرا  یمبتن
 

 مقاومت  یمل  یخط قرمز شورا خینه ش -شاه نه
 ! ز یعز   هموطنان

  ها بیو فر   هالهیانواع ح   و کشتار، به  ی ر ی و انقالب، عالوه بر دستگ  امیدر برابر توفان ق   یآخوند  میرژ 
چگونه   ،یانشان داد که خامنه  امیق  نیخودش زمان و عمر اضافه بخرد. تحوالت ا  یتا برا  آوردیرو م

انکار نشان    رقابلیغ   یها . فاکتکندیسابق ـ چه پنهان و چه آشکار ـ استفاده م   یکتاتورید ی ای از بقا
سرنخ که  است  بدنام    هایبازشبمهی خ  نیا  یها داده  وزارت  دست  پاس  ایدر  و  سپاه  است  داران 

 است.  یو سرنگون   امیآن بر ضد ق  یکارکرد عمل 
فراگ  اما اثر  ق  یریبر  به  هرچند  رهبر،  چه  باشه،  شاه  چه  ـ  بر ستمگر  مرگ    ی ریدستگ   متیشعار 
  نده یو در آ  دیفرو پاش  نیش یپ  یکتاتوریجوانان شورشگر تمام شد، اما توهم بازگشت به د  یاری بس

 محو خواهد شد.  شتری هم، ب
پ   خینه ش  -نه شاه  یشد که مرزبند  اثبات مقاومت و    یمل  ی»خط قرمز شورا   شیکه از چهار دهه 

  ی خ ی و ادامه و تکامل تار  خیشاه و ش  یبرآمد نف  ک،ی بوده«، اصالت دارد. و انقالب دموکرات نیمجاهد
 است.  یموازنه منف  یراهبرد مصدق 

نت   بله همان  به  مهم  م یرس یم   جهی باز  بزرگ  ن یتر که  ق  ن یتر و  پاسخ مسأله    ن یا  امی درس  که  است 
 مردم است.  یبر آرا یمبتن  کی دموکرات یجمهور کیو استقرار   ینی د سمی فاش یسرنگون ران،یا

و    متیپرداخت ق  ازمندی . نست ین   ییو صرفاً رسانه  یمجاز  ی هایوساز یپاسخ، در آلترنات   بله، و بها 
رو در  بها  شه  نیزم  ی خون  خون  سرخ  رود  ب   دانیاست.  ب   ش یکه  است،  سال  چهل    وقفه یاز 

حرکت کرد. بدون فدا و    نده یآرو به  دی. باگذاردینم  یبازگشت به گذشته باق  ی برا  ییجا  ست یجار 
 . دهدیانجام نم مانیکار را برا نیا یو جز خودمان کس  رودینم شیاز پ یکار  تمجاهد 

 
 مقاومت  انی هموطنان و حام فیوظا

 ! هموطنان 
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هم   درست که هست  لیدل  نیبه  کجا  هر  در  را شورش  دیبا  د،یشما  استثنا خود  پ  اری بدون  و   کی و 
 . دیبدان رانیا کی انقالب دموکرات یبرا  یقاصد

 . ستی ن یو کم اثر، کاف  اثریب  ای کی سمبل   یها میتحر  گرید-
  د یدارند، با  رانیکه دست در خون فرزندان ا  ییهاو همه آن  فیو ظر   یو روحان   یس یو رئ  یا خامنه-

سال، از    ۴۴  نیدر ا  ختهی ناحق ر به  یها خون  ک یکایو حساب    رندیقرار بگ  یالملل نیمورد محاکمه ب 
موشک  جانباختگان حمله  هواپ  یجمله  بدهند. حسابرس  ین یاوکرا  یما یبه    در البته    یاصل   یرا پس 

 آزاد فرداست.  رانیمردم، در ا یهادادگاه
  ت یالزمه صلح و امن   ن یمنحل شوند. ا  دیبلکه با  ،یگذارستینه فقط ل   یا سپاه و اطالعات خامنه-
  ی ها ها و دولتو پارلمان  یالملل نیب   یهاو ارگان  یجامعه جهان  بیمورد تصو  دیاست و با  یالملل نیب

 . ردیملتزم به حقوق بشر قرار بگ
ز   لیتعط   دیبا  می رژ   یها سفارت- ترور   یجاسوس  یها النه  نیا  رایشود.  صدور  بن  سمیو   ، ییادگرای و 

 هستند.   امیسرکوب ق   اتیعمل  یبان یو پشت  کی مراکز لجست 
عوامل و    هیباطل و کل د یگذاران، بادرباره بمب کیمزدوران، مثل همان حکم دادگاه بلژ  یها پاسپورت-

 قدس آخوندها اخراج شوند.  یرو یکاربران سپاه و اطالعات و ن 
و    یرا برا   ینید  سمیفاش   یحق دفاع از خود و حق مقاومت و سرنگون   دیبا  یجامعه جهان- جوانان 

 بشناسد.  تیرسم به رانیمردم ا
ابزار جاسوس - تجه  یفهرست  کمپان   زاتیو  که  و سانسور  رژ   یغرب   یها یسرکوب  اند، فروخته  میبه 

 متوقف شود.  دیخون است و بامعامالت آغشته به نیاست. ا آوررتیح
 

 ی آزاد  یبرا
 آزاده!  انیرانیا ز،یعز   دوستان

که    چهاردهه پرام  زیانگنبرد شگفت  کیاست  اساس  یبرا  دیو  ا  ن یتر یاحقاق  مردم  در   رانیحقوق 
 است.  انیجر 
 . یکتاتوریهر گونه ظلم و د  ینف  یبرا ،یآزاد  یبرا
 مردم.  تیو حاکم کی دموکرات یجمهور کی یبرا
 و چپاول.   یبدون فقر و دزد رانیا کی و  یعدالت اجتماع یبرا
 کردستان.  یو خودمختار  هاتیاز دولت، حقوق مل  نید ییجدا یبرا
 . انیو اد  دیعقا یآزاد  یبرا
 . ی اسی س  ینقش زنان در رهبر   یکنندگنییحقوق برابر زن و مرد و تع یبرا
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 . یو حجاب اجبار یاجبار نید ،یکنار زدن حکومت اجبار یبرا
 .دی عقا  شیبساط شکنجه و اعدام و تفت   دنیو برچ  یاس ی س  انیزندان  یآزاد  یبرا و
 

در خآن  ،یآر  و    کی امتداد    ست،یجار   رانیا  یها ابانیچه  همان شعارها  با  است  نبرد چهل ساله 
  ی شورش   یهاو شجاع و جوانان شورشگر و کانون یزنان و دختران شورش  یشتازی و آرزوها، با پ ها دهیا

 . رودیم  شیآزاد پ  رانیا کی و به سمت  یسمت سرنگون  که به
  ان یپا، به(ع ) یعل ن،یمجاهد یخ یتار  یشوا ی پ الدی سالروز م کی را با تبر  می هاکه صحبت دیبده  اجازه

. باشد که  د«یو خصم ستمکاران باش   دگانیستمد  اریسخنانش سفارش کرد: »  نیبرسانم که در آخر 
و    دگانشسرکوب  یستم و سرکوب، و در نجات و آزاد  کی شب تار   دادن به  انیو انقالب ما در پا  امیق

 . ابد یدست  یروز ی پهرچه زودتر به  دگانیستمد
 

 ران یمردم ا کی باد انقالب دموکرات روزی ـ پ یـ سالم بر آزاد   رانیبر مردم ا سالم


