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 ک ی از آبان تا بهاران انقالب دموکرات
 رود یم  شیپ  یآزاد یبرا  رانیگ مردم ا: جنبش بزر ی رجو میمر 

 ۱۴۰۱  آبان22
 

 ران یمردم ا یسراسر امی ق دانیشه  داشتیو گرام  ۹۸آبان امیمناسبت سالگرد قبه  یسخنران
 ! ریدل  نانی آفر امیق  هموطنان،

خون  ۹۸آبان    امیق  از جوشش  نه  اما  گذشت.  سال  عص  دی شه   ۱۵۰۰از    شیب  سه    ی انقالب   انی آن 
 . ستادی بزرگ از حرکت ا امی آور آن قرزم یها فروکش کرد و نه اراده

ارائه    می رژ   ت یانهدام تمام  تیاز امکان و حتم  یی آسابرق  ریساعت تصو۴۸ظرف    کنانیتوفان بن   آن
آن    یروزیانداز پو چشم  رانیا  کی بار نشسته که از بهاران انقالب دموکراتبه  یکرد و حاال در جنبش

 . دهدیخبر م
 بنا کنند.  کیدموکرات  یجمهور  کی را سرنگون و  هیفق  تیوال می اند تا رژ اراده کرده رانیا مردم

و دهو اسالم  اریو شهر   رازیآبان درود که ماهشهر و اهواز و ش   دانیشه  به با    گریها شهر دشهر  را 
 بتازد.  شیپکردند تا جنبش و انقالب به نیخون خود رنگ

که    یو قهرمانان   یشورش   یها ها و خوشا کانونشجاعانه آن  یآبان و دادخواه  دانیمادران شه  خوشا
هم  امیاز ق تا هم درس  یمدرسه انقالب   کیچون  آبان  آبان ادامه و استمرار    ن یها فرا گرفتند و آن را 

 دادند. 
  توسط   ین یاوکرا  یما یبه هواپ  کی همان سال پس از شل   ماهیدرود که در د  یرتمند یو غ   ریمردم دل  به

 هولناک نشان دادند.   تیجنا نیرا از ا یپاخاستند و خشم عموم به یاسپاه پاسداران خامنه
 
 رانیجنبش مردم ا یدار شهیر 
شهر   یبزرگ   امیق از  ر   ورماهیکه  شد،  بزرگ  نیا  یدار شهیشروع  حتم   نی ا  یجنبش،  و   ت یجنبش 
سرکوب بسا قدرتمندتر است،   یرو یجامعه از ن نیآفر امی ق یرو ی. چرا که: ن کندیرا اثبات م  اشیروز یپ
تفرقه  یهمبستگ   یرو ین از  پراکنده  یانداز مردم  ب  میرژ   یسازو  تصم  شتری بسا  و  عزم  و    م ی است 
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بس   هیفق  تیوال  دنیکش  ریز به  یبرا   رشگرانشو به  یبرا  می رژ   مهی سرآس  جیاز  قدرت  مراتب حفظ 
 تر است. بزرگ

هم  یکنون   امیق استمرار    اریبس   بخشییو رها  یانقالب   یهانشیامروز، آفر   نیتا  داشته است. نفس 
م۲مدت  به  ام یق  نیا سراسر  در  واقعنشان  هنیماه  تعادل  حاکم  نیب   یدهنده  و  ستمگر    ت یمردم 

  قه ی که هر روز و هر ساعت و هر دق فهمدیبهتر از هرکس م می رژ  ه یفق یول  ی ااست. خامنه یآخوند
 است.  میها و ناقوس مرگ رژ صدا در آمدن زنگمثابه بهبه ام،یق نیا تداوم

 
را متولد و آماده کرده است    یشماران یرا آزاد کرده و در خود نسل ب   ی می عظ  یمبارزات  یانرژ  امی ق  نیا

ا دموکرات  رانیکه سازنده  و  به  کی آزاد  تحل هستند.    ران یا  ییدارا  نی»بزرگتر   ،یالمللنیب  گران لیقول 
 است«.  هاابانیاکنون در حال تظاهرات در خ رانیا ییدارا نینبوده است. بزرگتر  نیزم ریهرگز در ز 

 
وحشت  آخوندها سران  دستگ  پاسداران  زدهو  ل ده  یریاز  شهرها   امی ق  دریها  خبر    یدر  مختلف 

م  دهندیم اعضا   ندیگویو  نفرشان  ااند نیمجاهد  یپنجاه  آن  ن،ی.  جنبشاعتراف  عظمت  به    ی ها 
 و هزاران قهرمان را در خود پرورانده است.   دریاست که صدها ل

و با اقدامات    نیتجمعات پراکنده، توسط عناصر معدود و مع  نیگفت: »آتش ا  میاطالعات رژ   ریوز 
 شده بود«.  تیو هدا  یالتی که کامالً تشک  شدیور م شده و جسورانه شعله  منظم، حساب

 .   رانیمردم ا یاست ارتش بزرگ آزاد نیا بله،
ا  یبخش  هم  نیاز  زندان  ن،یچن نبرد  و شکنجهدر  است؛  شعله  میرژ   یها گاهها  و  ۳۰ور  جوان  هزار 

به   یشورش   یها کانون  رانیخصوص شورشگران و دل اند، بهشده  ریدو ماه دستگ  نیکه در ا  ینوجوان
 . کنند یابراز عجز م  مانی و دژخ  انی اند. آن قدر که بازجودست زده ییمقاومت جانانه

 
رژ   ندی گویم  هادادگاهیدر ب   ریدر زنج  قهرمانان .  کنند یافتخار م  میکه به تهاجمات خود به مزدوران 

برخاستهآن تمامها  که  آن  می رژ   تیاند  براندازند.  شهرا  خون  از  ق  دانیها  آزاد   امیراه  الهام    یو 
خ  رندیگ یم و  دانشگاه  در  شه  ابانی و  مزار  سر  بر  خون  خروشند یم  دانیو  به  »قسم    اران، ی : 
 . ان« ی تا پا میاستادهیا
 

اند، از مظاهر  دست گرفتهها را بهشده و پرچم آن  دیشه  شان یهاهم که جگر گوشه  یو پدران   مادران 
و با افتخار   شوم یساکت نم یاند ساکت باشم ول گفت: به من گفته اوشی. مادر س اندامی ق ن یقدرت ا

ا  اوشیس  نیا  می گویم کمار، شها  رانینامدار  پدر  پ  ۱۶  دیست.  »کو  یرانشهریساله  پسر    مارگفت: 
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 تحت ستم است«.  یها پسر تمام ملت ست،یمن ن
ن  و وقت   کایمادر  »دلبندم  او گفت:  به  آزادگ  نمی بیم  یخطاب  و  تفکر  بذر پاک  پرپر شدنت،  و    یبا 

 خوشحالم و شکرگزار«. شود،یشکوفا م  یگر ید زانیشهامت و شرافتت در دل عز 
 

ساواک شاه شکنجه شد    مانی ـ که خودش توسط دژخ  دیشه  یهاییـ مادر رضا  نیه مجاهدهم  زیعز 
اعضا ۳و   از  تن  هشت  و  بود  زندان  در  دخانواده  یسال  دو  با  مبارزه  در  شهادت    یکتاتور یاش  به 
طوالن   دند،یرس صف  در  ن  ر یتکث  ی مادران  یحاال  خود  پاکباخته  فرزند  درد  و  داغ  از  که    ی رو ی شده 

مجذوب    گریهزاران دختر و پسر د  آورند،یکه بر زبان م   ین یو از هر کلمه آتش   سازندیم   یستادگ یا
 . شوند یم دانیراه و رسم شه 

 . م یز یخ یمادران و پدران فداکار برم نیاز ا ریتقد در
جنبش  یما یس   نیا  ،یآر  پودش،    ی خجسته  و  تار  که  بشر   ن یتر فیلط است  و    یاحساسات 

 آزاد است.  رانیا کی  یآرزوها برا نیتر رزم و نبردها و صادقانه نیتر فداکارانه
 

 سرکوب شدگان  یصدا  زنان 
ا  رانیا  ریدل  دختران مقدم  خط  در  ا  نیکه  ط   نیبهتر   اند،ستادهینبرد  و    شرویپ   نتیگواهان 

 . اند امیق  بخشییرها
  ا ی و ناد  نیو نگ   نازیآ  نا،یو سار   هیو هد  ثی: مهسا و غزاله و حنانه، حددیبنگر   شاندانیصف شه  به

  ی است در رگان خلق برا  ییخون تازه  نی: ان یو فرشته و نسر   یو مونا و کبر  کایو آرن   سای تا اسرا و پر 
 . ین یو ارتجاع و استبداد د  ضیو تبع  یزیست زن یکن شهیر 

را    مابیقدس   میمثل مر   نیساله هوادار مجاهد۱۵ـ    ۱۶نوجوانان    ا یساله  ۱۳روز که فاطمه مصباح    آن
را در    هیو نسترن و مهد  هیچون صبا و آس هم  یکه جوانان برومند  یروز  ایکردند،    ربارانیپاسداران ت
  یی انتهایکه صف ب  کردندیشهادت رساندند، آخوندها هرگز تصور نم به اشرف به  تکارانهی حمله جنا

 خواهند رساند.  انی پارا به  شانمی نسل در راهند و کار رژ  نیدار ااز ستارگان دنباله
 
پ  ۳۰به    کی هست که نزد  ادتانی   صالح یو ذ  یزن انقالب۲۴  ی، موقع معرف۱۳۷۲در مرداد    شی سال 

به خلق  کاندمجاهد  و  اعضا  شورا  نینخست   یداهایعنوان  از  ا  ن،یمجاهد  یرهبر   یگروه   ن یگفتم 
 . ساز ندهی و آ ندهی رو به آ  یتا تهران است. صف  یصف
چه در چنته در اجتماع هموطنان، در دورتموند خطاب به آخوندها گفتم: »شما هر  ۱۳۷۴خرداد  در

.  دیآورد  یرانیسر زن ابر  د،یو ستم داشت  یز ی ستو زن  یگریخود از وحش   ییوسطا  و قرون  یارتجاع
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شما را   یکه دودمان ارتجاع   دید  دیخواه  …آزاد شود   میعظ   یخ یتار   یروین  نیکه ا  یبه روز  یوا  یول
از    رانیشده ادست زنان رها  طور محتوم بهو شما به  دیآتش خواهند کش زنان مبارز و مجاهد به    نیا

 شد«.  دیجارو خواه خیصحنه تار 
 
ت   و ارلزکورت لندن در  عنوان »زنان صدا   ۱۳۷۵ریدر اجتماع  ا  یتحت   ن یسرکوب شدگان« حرف ما 
نخست ب »زنان،  که:  تار سرکوب    نیود  س   اندخیشدگان  تحمل ستم  بر  عالوه  و    یاقتصاد   ،یاسیکه 

  ی و ر   یها انسان  تیاز تمام  یم یبپردازند. اگر زنان ن  دیبا  هم  را  خود  بودن  زن  ”گناه“کفاره    ،یاجتماع
همه    یعنیـ    گرید  مهین   یبر آن، بالفاصله رو  یو فرهنگ مبتن  یپس ستم جنس هستند،    نیکره زم

  ی عن ی.  داردیخود نگه م  یانسان  تیشده از هو  یو ته  ریرا هم دربند و اس  مردان بازتاب دارد و مرد
 شده است. زن سرکوب   یدر گرو آزاد ،یفرد و اجتماع انسان  ییو نها یقطع  یکه آزاد

م   یتراژد  در در  نف   یانسان   تیهو  ران،یا  رمایاس   هنیزنان  هم  بدان شود یم  یزن  اما  که    دی. 
 . ند«ی شدگان امروز، فاتحان فرداوبسرک

 
 شد.   لیو قهرمان تشک   یمرکب از هزار زن انقالب  نیمجاهد یمرکز  یشورا  ۱۳۹۳سال بعد در سال  ۱۸
آزما  با از  سنگ   یهاشی عبور  ل  نیسخت و  و  اشرف  از جانب خامنه  ۷با    یبرتی در  و    یاحمام خون 

 . م یرژ  نینشاندگان و مزدوران همو دست  یمانیقاسم سل 
خلق  نیزنان که فقط در سازمان مجاهد یگفتن از هژمون   ، سخن۷۰ی هاسال   لیدر اوا ش یدهه پ سه

  وارد مقوله   ییروین  چیو ه  کسچیبود. در آن زمان ه  ینکردن و باور    ز یانگشگفت  واقع شده بود،  رانیا
  ون یس یکم   کی کردن    ی بند از سرهم  یهست حت   ادتانی   که  می چه برسد به رژ   شد،یزنان نم   ی هژمون

 داد.  ریی خانواده تغ ونیسی زنان در مجلس ارتجاع ممانعت کرد و اسمش را هم به کم
 

سحر    جیهنوز از نتا  نی. البته ام ین ی بیچشم م به  رانیرا در سراسر ا  شتازیامروز درخشش زنان پ  اما
 بدمد.  نیزم رانیدر ا کی و انقالب دموکرات یباش تا صبح دولت جمهور مییگویم  میاست. به رژ 

هم در مورد   ی بحث چیه دهند،یم  لیآن را زنان تشک  یدرصد اعضا ۵۷ ران،یمقاومت ا یمل  یشورا  در
و حقوق زنان از جمله حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش از آغاز   هایو پوشش نبوده و آزاد  یروسر

 ته است. قرار گرف دیمورد تأک
  ی ن یدر تهران مورد تعرض چماقداران خم   یزنان بدون روسر   یوقت  ۱۳۵۷که در اسفند    دانندیم  همه

و در برابر  و حفاظت از آن  تیحما  برادران و خواهران ما بودند که به  نیقرار گرفتند، ا ها شتافتند 
و دار و    ینیبود که خم  یلیاز دال  یکی  نیبستند. ا  ریگرداگردشان زنج  «یتوسر  ای  یروسر  ایمنطق »
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  ن یخود در ا  ی خی و ضد تار   یو هنوز هم در دستگاه ارتجاع  خواندندیرا منافق م   نیدسته او مجاهد
م درجا  ا  زنندیتناقض  فهم  توان  م  نیو  که چگونه  ندارند  از   یکس   شودیرا  متحد خلق،  در جبهه 

 . کنندینمدارند و مثل او فکر  یگر ید دیدفاع کند که افکار و عقا یو حقوق کسان  هایآزاد
 

 آزاد فردا  ران یا ریمس نقشه
  نده ی ساختن آ  یگر ید ، یارتجاع آخوند یسرنگون  ی کیاست؛  یشرو ی در دو سطح در حال پ رانیا امیق

بلند خود،  یزها یاز خ  کی در هر  امیصورت، ق  نی. بدیبر اساس آزاد  یسرنوشت   میو ترس   رانیتابناک ا
  نقالب ا  کیو    ندینش یگل م  آزاد فردا به  رانیا  ری. نقشه مسکند یخود را بارز م  بخشییسرشت رها

 که در حال بسط و گسترش است.  کندیم انیرا ب  کیدموکرات
  ی ها خواست  نیتر ها را به پرقدرتآرزو  نیباتر یو ز   نیرپاتر یجنبش پرطراوت است که د  کی  نیا  بله،

 اند. آن زنان و جوانان شرانیپ  یرویعزم نو در خود دارد که ن کی کرده است،  لی تبد یاس ی س
 

اصالح  ینسل بر  خ  یطلب که  و  رژ   شهی پانتی کاذب  کش  می درون  بطالن  دردها  دهیخط  زبان    ی و 
و    ی را با را  نده یآ  رانیتا ا  کندیرا رد م  یخ یش و حال ستم  یشاهشدگان است، گذشته ستمسرکوب

 بسازد.  رانیمردم اانتخاب آزاد جمهور 
دانشگاه  ینسل قلب  در  که  کانون  اشغال   یهااست  سنگر   یآزاد   یها شده،  و  کرده  برپا  انقالب  و 
در    هاامی ور نگهداشتن قبا شعله  رانیا  ان ی که دانشجو  یرا از دشمن بازپس گرفته است. راست   یآزاد

واقع  یهادانشگاه  نیتر مهم نقش  در  کشور،  به  یسراسر  پ خود  انقالب   ازانشتیعنوان    و   یجنبش 
شه مصمم  هم  دانیرهروان  شدند.  خورشظاهر  خواندند؛  که  آزاد  دیچنان  آسمان    یجاودان  نور 

 ماست. 
 

صدا   ی امی ق  نیا  بله، که  ا  یاست  پ  ی رانیزن  با  فداکار   ی شاهنگی را  جنگاور  ی و  شورش   یو    ی در 
زن   یآزاد   ی صدا  ،یسراسر است.  کرده  انقالب  راهگشا   یو  دموکراس  یآزاد   یکه  اجبار    یو  برابر  در 

 کرده است.  شهیرا پ  یز ی ستاجبار و زن یوال ی ه   یاست و سرنگون یو اجتماع یاس یو س   ینید
به  با م درود  آزاده  زنان  و خواهران شه  هنیهمه  ا  دمیو دختران  رها  امیق   نیدر  انقالب    بخش، ییو 

حق مسلم   ز،یست زن  میرژ   نیا  یو سرنگون   یآزاد   ی: مقاومت و دفاع از خود و مبارزه براکنم یم  دیتاک
 است.  رانیپوشش حق زنان ا یاست. آزاد  رانیزنان ا

 
هم  رانیمقاومت ا  یمل  یدر شورا   تمی و مسئول  فهی موضع وظ  از زن مسلمان،   کی عنوان  به  نیچنو 
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 . «یو نه به حکومت اجبار یاجبار نینه به د ،یحجاب اجبار: »نه بهکنم یتکرار م
اند که  آموخته  یراه آزاد  دیها هزار شهده  میسال رزم و رنج و تقد  ۴۴که بعد از    یبر همه زنان   سالم

را    رانیتا نه فقط حق خود، بلکه حق تمام مردم ا  ندی ایب   دانیخود به م  یی و دارا  ی با تمام هست  دیبا
  یی چاره  چیه   کنانی نب  یروین  نیبکشند. بدا به حال آخوندها که در برابر ا  رونیآخوندها ب   یاز گلو

 ندارند. 
 

به  حاال  و  آزاده  زن  انوبت  م   ران یپاخاسته  که  با  تواندیاست  د  دیو  دهد.    ی نی استبداد  را شکست 
 . کندیم نیفردا تضم رانیرا در ا یو برابر  یدموکراس ،یآزاد  ،یریپذتیو مسئول یاوست که با رهبر

تلخ پکه بر   رانیا  یدر جنبش آزاد  یق یفصل حق   رییتغ  کیاست    نیا به   گرید  نیشیخالف تجارب 
 . کندیمردم را شکوفا م تیو حاکم  یبلکه نوبهار آزاد  گردد،یباز نم  خیزمستان شاه و ش

و است»دشمن زبون در بن  یقول مسعود رجو  به پا م   صال یبست  . اگر سرکوب نکند  زندیدست و 
 “ آتش   جواب  آتش”  یها شعله  اورد،یرو ب   ی. اگر به سرکوب حداکثر رد یگیو انقالب باال م  امیتوفان ق 
 . چد«ی پیم را در هم تیو تومار وال  شودیم فروزان

 
 رانیا یزاهدان تا تهران جانم فدا از

قتل  یا خامنه مبا  و کشتار جوانان خاش  زاهدان  نمازگزاران  ا  امی ق  خواست یعام  در سراسر    ران یرا 
شدند. به زاهدان و سراوان و خاش   یرمان، مشعلداران جنبش سراسرقه  ی هامتوقف کند، اما بلوچ

 قهرمان درود. 
ها  کرد. آن  فیمظلوم بلوچ را توص  دگانیخون و ستمددر    زاهدان غرقه  توانیم  ییبا چه واژه  یراست 

 در دست ندارند.  یزیچ  یاز مواهب زندگ
 

نآن  انیم  در کم  شه  یکسان   ستندی ها  خدانور  مثل  جز    یحت  د،یکه  و  ندارند  هم  شناسنامه 
  د ی اند. اما با امنبرده  یب یزندان نص   یها لهیبه م  شانیشدن دست و پا  ریو زنج  یکاریو ب  یدست یته

 اند. دست آوردهرا به م یرژ  یقدرت سرنگون  ران،یدست در دست شورشگران سراسر ا یپرشور به آزاد 
شهر جهان تا سقز و سنندج و مهاباد    نیتر یاز تهران، شورش   رانیپاخاستگان در سراسر اهمه به  به

  ی شهرها   ریو اهواز و اراک و سا  رازیو رشت و مشهد و کرج و اصفهان و کرمان و ش  زیو بوکان، تبر 
  ی : از زاهدان تا تهران جانم فداند یگویاند و مدرود که در برابر آخوندها متحد شده  رانیپاخاسته ابه
 . رانیا

استبداد    یسرنگون   یعمل برا  دانیدر م  ،ی» اتحاد و همبستگ   گفته است:  یمسعود رجو   کهچنان
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م  کندیم  دایپ  تیموضوع   ینید اخورد یو محک  را    ییگونهبه  نی.  قانونمند، صفوف  و  درون جوش 
  ش ی پاال  ،یسوارو موج  ی ن یچ وهیو م  یطلب و از فرصت  یو شاه، از استبداد و وابستگ  خیو از ش   هیتصف

 . کند«یم
 

 شود یم روزی پ ران یا کیدموکرات  انقالب
ا  رانیساله ا۴۴شده از اشغال آخوندها بر رنج  آزاد    رانیا که به خون    یی اهای. رؤشود یبنا م   ی رانیو 

آرزوها و  مزارها  یینشست  در  در  عامقتل  یدا یناپ  یکه  حاال  شد،  دفن    ی جمهور  کیشدگان 
م   انیرو  کیدموکرات تابان  برابر  شود؛یو  جدا  یبا  با  مرد،  و  خودمختار  نید  یی زن  و  دولت    ی و 

 . دهیدستم  یهاتیلم
ا  به دن   انی رانیهمه  سراسر  در  که  وطن،  از  ق   تیحما  به  ایدور  ا  امی از  مردم  خواست    ی برا   رانیو 

 . فرستم یاند، درود م پاخاستهبه یآخوند میرژ   یسرنگون
کنند تا    بیکشورها را ترغ  نیا  ی هاکه مردم و دولت  خواهم یجهان م   ی در تمام کشورها  انی رانیا  از

برا شورشگر  جوانان  و  مردم  مقاومت  دست   ین ی د  سمی فاش  ی سرنگون  یحق  آزاد  یاب یو  را    یبه 
هرگونه رابطه و امداد رسان   تیرسم به را قطع کنند. آخوندها فقط زبان    میرژ   نیبه ا  یبشناسند و 
 . فهمندیم  تیو قاطع درتق
 

روزها توسط سپاه    نیکودک و نوجوان در هم ۵۰از  شی ب  عیبشر، از جمله قتل فج نقض حقوق  پرونده
ملل متحد و دادگاه    تی امن  یبه شورا   د یبا  ران،یدر ا  ی اسی س  انیعام زندان و قتل  یا پاسداران خامنه

 ارجاع شود.  یالملل نیب ژهیو
او  تجمع زندان  مقابل  در  هم  نیهموطنان  هموطنانمان    ن یچنو    ی برا  ییاروپا  یدر کشورها تحصن 

از جان زندان در   انیخطر را به صدا در آورده است. جان زندان   ی هازنگ  نیدر او  یاس ی س  انی دفاع 
 . اوردیبه عمل ب می رژ  یها از زندان دیبازد یبرا یاقدام فور دیخطر است و ملل متحد با

 
ن   لی تعط  دیبا  م یرژ   نیا  یها سفارت و  اطالعات  مزدوران  و    یست ی ترور   یرو یو  اخراج  قدس 

 باطل شود.  شانیهاپاسپورت
 است.  رانیاز آن مردم و مقاومت ا میاگفته شی دهه پچنان که از چهاردر ملل متحد هم رانیا یکرس
 و منحل شود.  یگذارستیخود ل  تیدر تمام دیبا یاپاسداران خامنه سپاه
ا  همراه سراسر  جوانان  خامنه  ران یبا  به  جان  ی اخطاب  و  اوباش  بس  ان ی و  لباس    یج ی پاسدار،  و 

 . م«ی ماهمه با هم هست د،یبترس  د،ی: »بترس می زنیم  ادیفر  یشخص
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 . شودیجارو م  رانیاز ا یآخوند  میو رژ  شودیم  روزیپ رانیا کی دموکرات انقالب

 ی سالم بر آزاد  دان،یبر شه سالم


