در دفاع از خیزش بپاخاسته مردم ایران
مردم جهان دیدند که چگونه عکس های خامنه ای رهبر نظام ننگین و ظالمانه جمهوری اس الال مر در میان
خشال مردم عایالر مر سالو دگ چگونه شاللهه های خشال مردمم مظاهر رمی کاک و نمادهای جمهوری اس مر
کش الالاند اند و نه نها
همچون دفا ر امام جمله هام س الالاخنمان های دولنر و کنر مس الالاجد و امامهاد ها را به
به خاکسنر بدیل مر کند.
قهب نظام بهکه سنون های ایدئولومی ن را نیه در میان

در دفاع ا خیهش بپاخاسنه مردم ایران
خشالال مبار ام مردم ایران که ا رو  7دی ما در مشالالهد و چند شالالهر دیگر غا شالالدم بسالالرعا سالالراسالالر
کشالالور را در نوردیدگ سالالرعا و دسالالنرددر این مبار ام نیروها وجناکهای مر جع جمهوری اس ال مر را بشالالدم
غافهگیر کردگادر چه این خیهش خشالالمگین ادامه مبار ام کط بهبانه ای اسالالا که در چند سالالا اخیر در اق الالر
نقاب ایران شکل درفنه و اینک به کیفینر نوینر جه کرد اسا.
اعنراض الالام مردم در فای الالهه کو اهرم نه نها ا مر م البام ی الالنفر و اقن الالادی عبور کرد و س الالیاس الالر رین
شالاللارها را شی دشاشالالا بهکه کهید خود را با رمی جمهوری اسالال مر و درداننددان ن ه روشالالن سالالاخاگ ا
همان رو های او شلار ” اس مو شهه کردین مردمو ذله کردین” م “مرگ بر خامنه ای” م “مرگ بر دیکنا ور
” و ” مرگ بر جمهوری اسالالال مر” در خیابان های شالالالهرهای کوچک و بهرگ کشالالالور بنین افکن شالالالدگ مردم
خشالال
جهان دیدند که چگونه عکس های خامنه ای رهبر نظام ننگین و ظالمانه جمهوری اسالال مر در میان
مردم عای الالالر مر س الالالو دگ چگونه ش الالاللهه های خش الالال مردمم مظاهر رمی کاک و نمادهای جمهوری اس الالال مر
کش الالاند اند و نه نها
همچون دفا ر امام جمله هام س الالاخنمان های دولنر و کنر مس الالاجد و امامهاد ها را به
به خاکسنر بدیل مر کند.
قهب نظام بهکه سنون های ایدئولومی ن را نیه در میان
مردم بخ الو جوانان عایالر ا هر قشالر و مشالخ ا کمنکشان به یحنه مد اندو شر به شا کرد اند که
شالاللهه های همچنان بانه مر کشالالدگرمی جمهوری اس ال مر خرین نمه های مشالالروعیا خود را که با فریب و
نیرنگ و اسالنفاد ا دین و مشهب و بسالرقا بردن انق م مردم بدسا ورد بود برای همیشه ا دسا داد اسا
و با بهردنرین خ ر بو عمرش یلنر بود و یا نبود خودم روبرو شد اسا.
ا قبل ه مشالالخو بود که شالالورش های ملیشالالنر و ورود جان به لب رسالالید ها به خیابان مام جناکین رمی به
ویژ “ایالال ط بهبان” و “اعندالگرایان” را دسالالا شاچه خواهد کردگ کنر اعوان و ان الالار سالالبهشوش ایشالالان در
خارج ا کشالالورم با البر دسالالنرد با امپریالیسالالنهام نیه دسالالا بکار شالالد و در همراهر با ان الالار قه و چما به
دسالا داخل کشالورم بسالید شالد اندگ ادر بسالیجر هام نیروی اننظامر و شهیس ضدشورش رمی مردم را در خیابان
ها مر ند و به یر مر بنددم فضالالای ایننرننر ماما وسالالز ریه خواران ایال ط بهبم اعندالر و سالالبهالهر قر
شالد اسالاگ جلل اخبارم برجسالنه کردن عناوینر که ایال رب ر به خیهش فلهر ندارد مانند “سکوم و رام ”
و همرا با رسالانه های رمی م ملنرضالان را “اغنشالاش در و شوم بهب” خواندن رسالنر بود که ای ط بهبان
و الیا های داخل و خارج ن ها در همهبانر با سالالالالران ایالالالالهر رمی در این دور اریخر برای خود رق دندگ
این یلنر مام ظرفیا یک نیروی سالیاسالر سالا شالکار و ورشالکسالنه این ها همه بیانر اسا ا شلاری که وسز
دانشالالجویان در دانشالالگا داد شالالدم ” ای ال ط بهبم ایالالو درام دیگه مومه ماجرا”گ دیگر کنای ای ال ط بهبان
خش الالالالال برهانندم رنگر نداردم و
ککومنر و غیر کک ومنر که ش مر کنند نظام جمهوری اسالالالالال مر را ا
ورشکسنگر نها بی ا شی برای مردم روشن شد اسا.
ه مان با اوج دیری اعنراضالالام و باور ود ها به قدرم خودم امپریالیسالالنها و نیروهای سالالیاسالالر وابسالالنه به ن
ها نیه به کاشو افناد اندگ دولا مریکا وس الالالخنگویان فاش الالالیس الالالا ن همچون رامهم که اریخچه جنایا ش الالالان در
ایران و من قه و جهان روشالالن اسالالا و ا همین چند رو قبل مردم ایران را عهنا روریسالالا بشالالمار مر وردند و
البنه همچنان بحسالالام مر ورندم نادهان به فکر “کمایا” ا مبار ام مردم افناد اند و این “کمایا” ها با م
و ام وس الالالالالز رس الالالالالانه های امپریالیس الالالالالنر نیروهای س الالالالالیاس الالالالالر شرو امپریالیس الالالالالنر مانند س الالالالاله نا بهبان و

مجاهدین) کرار مر ش الالالودگ دولنها ی اروشایر نیه که امیدوار بودند ا بریط برجام و قدرم دیری “ای الالال ط
بهبان” و “ملندلیون” داخل ککوما نفوذ خود در سالیاسالا و اقن اد ایران را شدید کنندم ا اوضاع بها د
شد اند و نظار در حوالم هسنند ا در یورم اوج دیری بیشنر مبار ام رنگ عوض کنند.
در عین کا نیروهای سالالیاسالالر که ه امنحان خود را شس داد اند و یا در وابسالالنگر به نظام های امپریالیسالالنر در
یالالالالالالدنالد الا بر مردم ککومالا کننالد باله کالاشو افنالاد اند ا بر این مبار ام وجها ن اثیر بگشارندو در خدما به
منافع امپریالیسالالالال جهانر همان نظام جمهوری اسالالالال مر را با نام دیگری و در شالالالالکل دیگری ادامه دهندگ برنامه
اقن الالادی این نیروها ا کاب به نظام امپریالیسالالنر اسالالا یلنر در همان مسالالیری که جمهوری اس ال مر قرار درفنه
اس الالاگ ا نظر س الالیاس الالر و من قه ای نیه ش الالرکا در جنگهای نیابنر در جها دیری با این و یا ن قدرم جهانر
خواهد بودم این نیروها ا قبل مواضع خود را اع م کرد اند.
در فایالهه کمنر ا یک هفنه موج نددر در ایران به را افناد اسالا و مردم با روکیه همبسالنگر به خیابان مد
اندگ س الالالناریوهای مخنهفر در راب ه با ش الالالروع این خیهشم اثیردشاری برخر نیروهای شرو امپریالیس الالالا و کنر
جناکر ا رمی به دوش مر رس الالالدم س الالالران رمی ا خامنه ایم روکانرم دادس الالالنان هام روسالالالالای قوای مخنهدم
فرماندهان سالالپا همرا با شالالیال ای ال کام –خا مر -کجا را بر ود های ملنرض مام و نها را هدید به کشف
کرد انالدم و این خیهش مردمر را باله عوامل بیگانه مننسالالالالالالب مر کنندگ اما یک نکنه کهیدی در میان اسالالالالالالاگ این
خیهش ا کننر این و ن جناط خارج ش الالد اس الالا و نیروهای شروامپریالیس الالا عهیرغ ش الالش الالان قادر نبود اند
نفوذ و یا اثیر موثری در ن داشالنه باشندگ این خیهش ا به امرو خ ها خودبخودی مبار ام ود ای را کفظ
کرد اسالالا و شالالورش مردم س الالن ک اسالالاگ مبار ام مردم سالالیر کامهر خود را ا اعنراض به مس الالاله نان با
سالالرعا یادی به سالالما موضالالع دیری سالالیاسالالر بر عهیه مامیا رمی جمهوری اس ال مر بر کرد اسالالاگ ایجاد
ن فاله هالای سالالالالالالا ماندهر ود ای در چنین خیهش هایر یکر ا خروجر های ایالالالالالالهر ن خواهد بودم نیروهای
سالالیاسالالر و ببقا ر مخنهد شایه های خود را بهنر و بیشالالنر خواهند یافاگ با موج سالالرکوم فیهیکر و ایدئولومیک
رمی و منحدان و عدم وجود مبار ام س الالالا مان یافنهم رمی ه اکنون در ش اس الالالا ا ه ا بریط فریب و
نیرنگ و ه ا بریط سرکوم وکشیانه و ایجاد رعب و وکشا به این مبار ام کداقل در این مق ع شایان دهدگ
به همین جها موضالوعر که اهمیا دارد و باید بر ن شافشاری کرد “سرنگونر مامیا نظام جمهوری اس مر
” اسالالاگ این مسالالاله ایسالالا که باید بهیو شالالود و بر شایه ن مبار ام ر را س الا مان دادگ وقنر داهر خودبخودی
ود ها سیاسر شد اسا و ید خود را ا دشمن جدا کرد اندم نق ه جه قدر مندی برای غییرام ر فراه
مد اساگ این یلنر مینه ای برای ساخا یک جامله لنرنا یو!
ما نیه همرا با انرمی این خیهش ود ایم فریاد رسالای مردم را کرار خواهی کرد و خوام سالود را ا چش
اربالابالان ر و ور مر ربالائی گ مهالاجرین و شنالاهجویالان در دالششالالالالالالناله نق مه و فلالر را در انق م و مبار ام
کشالالورهای خود داشالالنه اند و عهیرغ دور بودن ا نظر جغرافیایر اما هموار بخ جدایر ناششیر ا ن بود اندگ
این برهه مان نیه ا ما می هبد که خود را هر چه بیشالالنر در این مبار ام غر کنی م منشالالکل ش الالوی و با مام
وجود ا خیهش به شا خاسالالنه مردم ایران و ادامه ن کمایا کنی گ ادامه مبار ام مردم و کمایا همه جانبه ود
های مردم در سراسر کشور و کمایا های مردمر ا سراسر دنیا مر واند اثیر مهمر در قدرم و شکل دیری
نیروهای سیاسر انق بر باشد.
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