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 یرانمردم ا یانقالب ضدسلطنت یداشتدرگرام :یرجو یممر
 ۱۳۹۴بهمن ۲۳ -اورسوراواز-یرانا یمرژ یهقاطع عل یاستس کنفرانس

 

  یژهبهمن و به و یروزها یشسال پ ۳۷است.  یشینپ یکتاتورید یهعل یرانمردم ا جلسه حاضر همزمان با سالگرد انقالب
 یلآن را به غم و اندوه و رنج تبد یدهبود. اما چه زود کفتاران از راه رس یرانو جشن مردم ا یشاد یبهمن روزها۲۲

 کردند.
مبارز  یهااز آن جنبش یشها پپا خاستند. از سالبه یو عدالت اجتماع یو دمکراس یآزاد یبرا یرانمردم ا یش،سال پ۳۷

را باز  یروزیها راه پآن یقت،دست زده بودند. در حق ییفداکارانه به مبارزة ینو مجاهد هاییو مشخصًا فدا بخشیو آزاد
 برد. کرد و آن انقالب بزرگ را در خون فرو  یانتخ یرانبه مردم ا  ،دجال بزرگ قرن ینا ینی،کردند. اما خم

قرار گرفت که قوم مغول بود. اما  یوالییه یختهخود آماج هجوم افسارگس یاز ماوراء مرزها زمینیرانا ین،از ا یشپ هاقرن
بردن  یناز ب یژهوکشور به یو معنو یو ماد یانسان هاییهانهدام سرما یاز درون مرزها سربلند کرده و برا یوالییحاال ه

 . کشیدمیآن تنوره  یشتازو پ یخواهآزاد نسل
نبود.  یرانمطلقه اعالم کرده است، از همان روز اول مورد قبول مردم ا اشیکه خود را در قانون اساس یاستبداد وحش این

 به اعتراض برخاستند. یمرژ ینا یارتجاع یاستس یهعل یراناول زنان ا یهااز همان روز
 یرانا یهااول کردها و عرب یکردندو از همان روزها یرا نف یمرژ ینا یخواهو جوانان ترق یاناول دانشجو یهمان روزها از

 ستمزده به مقاومت دست زدند.  هاییتمل یرو سا
 بود، یرانیانو برخالف خواست ا یخکه برخالف جهت تار یتیحاکم یلتحم یبود که آخوندها برا چنین

 رو آوردند: یسمجنگ، سرکوب و ترور به
 است.  یرانا یداز فرزندان رش یگرهزار مجاهد و مبارز و شکنجه صدها هزار نفر د ۱۲۰اعدام  یمرژ ینا بیالن
و  یهملت سور یهعل یکشپنج سال جنگ و نسل یران،کشته از اتباع ا یلیونم یکسال جنگ با عراق با  ۸ یمرژ ینا بیالن

 است. یرانسال جنگ سرکوبگرانه با مردم ا ۳۷
نفر و  یلیونم ۱۲ یآن، گرسنگ یجةو سپاه پاسداران است و نت یهفق یتتوسط وال یراناقتصاد ا یدنبلع یم،رژ ینا بیالن

 اندبدن خود و فروش نوزادان خود مجبور شده یاست که به فروش اعضا یمردم روزییرهت
است که  یرانگریو یاستگرفتن س یشکشور و در پ یهاتاالب ینترو مهم یهاروم یاچهخشکاندن در یم،رژ ینا بیالن
 کرده است.  یجاده بحران آب را افاجع

 هایینیها امروز به دوران افولها و عقب نشرا عالج کنند. آن شانیمرژ یادیبن ثباتییاند بآخوندها نتوانسته همهینا با
و  یرازش هاییام. از قهاستیامق پایانیو ب یرشته طوالن یران،ا جامعة یالنب یم،رژ یناند. اما در مقابل ابزرگ قدم گذاشته

و  یاندانشجو ۷۸سال یامها و کردها تا قو بلوچ هایاریها و بختمکرر عرب هاییامتا ق ینو قزو رشهبوکان و مشهد و اسالم
 .۸۹و  ۸۸ یهادر سال یراناز جامعه ا یچند ماهه بخش بزرگ یامهایق
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اعتصاب  یفرد یا یبار به صورت گروه ۱۱۱ یاسیس یاناست، زندان یباق یانشپابه یمماه و ن یکسال که هنوز  ینهم در
در مجموع، هزاران بار اعتصاب و تظاهرات  یرینو سا یانکارگران، پرستاران، دانشجو معلمان، ینچناند. همغذا کرده

 اند. کرده
انقالب » اند. و چنان که مسعود گفته است:نشده یمتسل گاهیچه یرانمردم ا یی،استبداد قرون وسطا یندر برابر ا یعنی

و غاصبان حق  یبر ضد دزدان آن انقالب مردم یهنیم یرنه مرده و نه خاکستر شده، بلکه در مقاومت کب یرانبزرگ مردم ا
 «.است هکرد یداپ یقتداوم و تعم یو مردم یمل یتحاکم

و  یناست، امروز در سازمان مجاهد یدهمن را تکامل بخشکه آرزو و آرمان انقالب به یراندستاورد ملت ا تریندرخشان
و آغاز  یهفق یتوال یزنان که به سرنگون یشتازبا نقش پ یافتهجنبش سازمان یک متبلور است: یرانمقاومت ا یمل یشورا

 .خواندیزن و مرد و لغو حکم اعدام فرا م بریو دولت، برا یند ییبر اساس جدا ییدوران تازه
خواهد  ینبسازند و چن یو دمکراس یبراساس آزاد یییندهرا ورق بزنند و آ یکنون یکاند که صفحه تارصممم یرانا مردم
 شد.


