
                            
  

  ــرانيايمـلبخـشيآزادارتـش
  )۱۱(شماره                                        

  سرنگوني دوران آماده باش
  شويم.با گسستن بندهاي مماشات و استمالت كه آخوندهاي ضد بشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود، وارد دوران آماده باش مي

  هر چند طول بكشد و هر چند نشيب و فراز داشته باشد، سرنگوني دشمن ضدبشري محتوم است. 
ارتش آزادي قبل از هر چيز بايد عـزم جـزم كنـد و بـراي آمـاده سـازي خـود در دريـاي شـورش و انقـالب شـيرجه بزنـد. شمشـيرها را بايـد جـال و                

  صيقل داد... 
قــدرت و اقتــدار و هيمنــه امريکــا در دنيــا، رو بــه  «:دهــدآمريكــا دلــداري مــي» زوالافــول و «در شــب تاريــك رژيمــش خــود را بــا خليفــه ارتجــاع 

  )۹۷آبان ۱۲-! (خامنه اي»افول و زوال است و امريکای امروز به مراتب ضعيف تر از امريکای چهار دهه قبل است
  !طلبدو نفس كش مي كشده ميدژخيم قاسم سليماني) براي رئيس جمهور آمريكا شاخ و شان-لولوخرخره نظام (پاسدار

  !به خاك و خون ميكشدكشورهاي مجاور را  ،از فراز منبر به نحو مسخره اي خامنه اي در مشهد بلندگوي
مقام معظم رهبـري تمـام شخصـيتهاي مملكـت ميگوينـد اگـر بنـا شـد يـك روزي بنـا باشـه يـك قطـره نفـت ايـران صـادر نشـود                   ،رئيس جمهور«

  .....يك قطره نفت از خاورميانه از اين تنگه هرمز صادر نخواهد شد
نفتـي عربسـتان سـعودي     اگر بناشد كـار بـه جـايي برسـد كـه نفـت مـا صـادر نشـود سـاعت پـنج صـبح هـر روزي كـه اراده كنـيم سـه تـا كشـتي                  

  مصادره خواهد شد نفتش را مصادره ميكنيم پرسنلش را اسير ميگيرند  
تنها با شليك يك موشك از ايران كل سيستم نفتي پايگـاه وفـاق قطـر تعطيـل خواهـد شـد اينهـا در صـدد مقابلـه بـر مـي آينـد كـه از بـاال حملـه                

 »قطـر اينهـا همـان لحظـه هـدف موشـك قـرار ميگيرنـد         ،شـارجه ، ريـاض ، بحـرين   كنند بـه ايـران شـش فرودگـاه بـين المللـي دوبـي، ابـوظبي ،         
  )۹۷آبان  ۱۱ –(آخوند علم الهدي 

×××  
سـراپاي رژيـم را درنورديـده و بـه      ۹۶اصل موضوع چيست؟ اصـل موضـوع را بـه روشـني ميتـوان در شـكافتن هسـتة قيـامي دريافـت كـه از ديمـاه            

   .لرزه سرنگوني افكنده است
هايش بطــور كيفــي تضــعيف شــده اســت. شــرايط بــه عقــب بــر نمــي گــردد و آتــش قيــام هــا بنــديا در تماميــت و بــا تمــام دســتهآخونــدهرژيــم -۱

  .خاموشي نمي پذيرد
اي آنـرا مشـكل   بسـت همـان چيـزي اسـت كـه خامنـه      بـن  بـرد. بسـر مـي   بسـت بـن  بحرانهـا در  هزارتويرژيم در و  است اين تضعيف درمان ناپذير-۲

سـت  رخـوب مـا البتـه مشـکل داريـم، بلـه مـا مشـکل اقتصـادی داريـم، درسـت توجـه کنيـد، د             : « سـت ا دانـد و البتـه منكـر آن   و عيب اصـلي مـي  
يـن خـودش يـک عيـب بـزرگ      و مـردم بـا انگيـزه و مـومن مـا، مـا مشـکل اقتصـادی داريـم، اقتصـادی نفتـی داريـم کـه ا              زتوجه کنند جوانهای عزي

اصـراف عيـب اسـت. ايـن عيـوب را مـا        است، فرهنگ صرفه جويی نداريم، فرهنگ صرفه جـويی در بـين مـا بسـيار ضـعيف اسـت، ايـن عيـب اسـت،         
  .)۹۷مهر۱۲-(خامنه اي » داريم، ولی عيب واقعی اينها نيست، عيب واقعی بن بست است که بحمداهللا نداريم، ما بن بست نداريم

  باشد تا ببينيم و تعريف كنيم.... چه جاي نگراني است! اما بست در كار نيستب، اگر بنبسيار خو
 ةاقتصـادي و چـه در زمينـ    ةرفـت جـدي و واقعـي، چـه در زمينـ     هرگونـه بـرون   هـاي پيشـين،  بـرخالف قيـام   ،در ايـن قيـام   واقعيت اين است كه -۳

ولـي فقيـه بـراي     بريـدن اسـت.   نُبـ. بـر سـر شـاخ نشسـتن و     واليـت اسـت  هـا و موجوديـت رژيـم    پايـه نفـي   به معني،سياسي و بين المللي
ــام  ــن قي ــردن اي ــ  ،جمــع ك ــاگزير از حــل تضــادهايي اس ــي)    ن ــم از اقتصــادي و اجتمــاعي و سياســي و امنيت ــد (اع ــادرت كن ــه آن مب ــر ب ــه اگ ت ك

  سرنگوني خود اوست.  يراهگشا
منطـق  و جـان بـدر نخواهنـد بـرد.      آينـد افـت و خيـزي هـم داشـته باشـد، برنمـي      هـر  و پاسدارانشان از پس اين قيـام ظفرنمـون    آخوندهادر نتيجه  

  همين را اقتضا ميكند.  ،دهه ۴و فرزندان رشيدش طي  در زنجير تاريخ و تكامل و مقاومت تاريخي خلق
×××  

بـه فكـر خـروج    ، گذشـته در ديمـاه   يـت آن ؤبعـد از ر دو هفتـه  رئـيس جمهـور آمريكـا     گفـت  در بـاره آن اين همان قيامي است كه آخونـد روحـاني   
  :  از برجام افتاد

ديماه پارسال در پنج دی تقريبـا يـك اعتراضـاتی از يـك شـهری در ايـران آغـاز شـد بعـد سـرايت كـرد بـه شـهرهای ديگـر ايـن اعتراضـات حـاال                  «
شرايط خودش را داشت كه مردم ما ميدانند بعضی هـا معتـرض بودنـد بعضـی هـا دنبـال اغتشـاش بودنـد دنبـال سـو اسـتفاده بودنـد هـر چـه بـود                

  ...اشات مهار شد اين مهار شد اين اغتش



اما متاسفانه خارجی ها و مخصوصا آمريكـايی هـا پيـامی كـه دريافـت كردنـد آن پيـام را نگـه داشـتند آن پيـام ايـن بـود كـه فكـر كردنـد بـا فشـار                  
ران نياينـد  ديمـاه كـه ترامـپ اعـالم ميكنـه اگـر ديگـ        ۲۲بيشتر ميتوانند مشكالت اجتماعی ما اقتصادی ما را بيشـتر بكننـد و لـذا شـما مـی بينيـد       

 ).۹۷مرداد  ۱۵-روحاني(آخوند »من به تنهايی از برجام خارج ميشوم بعد از حوادث ديماه در ايران است

پايـان نسـبت بـه مجاهـدين     بـه موضـوع سـرنگوني و تغييـر نظـام كـه بـا حقـد و كـين بـي          و اينهم پاسخ آخوند اعتدالي ذوب شـده در مقـام واليـت    
  ارد و نظام واليت از هميشه مستحكم تر است!  از سرنگوني ندگويد هيچ نگراني مي

جناب آقای رئيس جمهور تالش هـای زيـادی رو از خـارج از كشـور مـی كننـد بخصـوص رسـانه هـا، فضـاهای مجـازی و ابزارهـايی كـه در دسـت               «
هــايی رو ايجــاد هســت بــرای اينكــه رو مــوج مطالبــات و خواســته هــای مــردم ســوار بشــن و درشــرايط سياســی اجتمــاعی خــاص بهــم ريختگــی   

 بكنند حتی صحبت از تغيير نظام می كنند و موضوعاتی ازاين دست، شما پاسخ تون چيه و تحليل تون؟
روحانی: من هيچ نگرانـی از نظـام نـدارم، ايـن هـا يـه حـرف هـای خيلـی كودكانـه ای اسـت كـه مـثال چهـار نفـر تـو آمريكـا كـه حـاال سـالها آرزو                     

هسـتند ، در رابطـه هسـتند ، و ميـرن بهشـون دسـت ميدهنـد، ميـرن باهاشـون مـی نشـينند، بهشـون              داشتند با يـك مشـت تروريسـت در تمـاس    
كمك مالی مـی كننـد ، اون هـم يـك گروهـك تروريسـتی كـه اصـال مـردم از عمـق جـان نسـبت بـه اونهـا نفـرت دارنـد، يعنـی منـافقينی كـه در                    

بــا صــدام متحــد شــدند، از پشــت بــه مــردم مــا خنجــر زدنــد،  زمــان جنــگ و در زمــانی كــه مــردم بــرای ســرزمين شــون مــی جنگيدنــد رفتنــد  
منفـورترين گروهــك در تــاريخ ايـران بــه نظــرمن هســتند ، خـب اونــا ممكنــه يـك تصــوراتی ايــن چنينــی تـو ذهنشــون بيــاد كـه مــثال ايــن نظــام       

اشـکال نـداره تظـاهرات مـردم     مستحكمه ، ايـن نظـام قويـه ، ضـعيفه ، بـه نظـرمن امـروز نظـام مـا از هميشـه مسـتحكم تره/حتـی اعتـراض مـردم               
اگــر در چــارچوب قــانون باشــه حــق مــردم هســت منتهــی نــه اينکــه يــک عــده ای پاســخ بدهنــد بــه يــک گروهــک يــک عــده پاســخ بدهنــد بــه   

  ).۹۷مرداد  ۱۵-تلويزيون رژيم(»دروز عليه ملت ما داره جنايت ميکنآمريکايی که داره بر عليه ما ام
  اما شب دراز است و قلندر بيدار ...تر است چه جاي نگرانيست؟ مستحكم بسيار خوب ، اگر اين رژيم از هميشه

×××  
  به جواب خليفه ارتجاع گوش كنيد :  خواهد به مذاكره و تغيير رفتار تن ميدهد؟آيا رژيم در چنين وضعيتي چنانكه آمريكا مي -۴
وجـود نـدارد مگـر پنـاه بـردن بـه آمريکـا و زانـو زدن در          دشمن می خواهد ملـت ايـران را بـه ايـن نتيجـه برسـاند کـه بـن بسـت اسـت، راه حـل           «

مــن صـريحا اعـالم مــی کـنم کسـانی کــه در داخـل کشــور ايـن فکـر را کــه مطلـوب و محبــوب          .مقابـل آمريکـا و تســليم شـدن در مقابـل آمريکــا    
  دشمنان است ترويج می کنند اينها خيانت می کنند، اين خيانت به کشور است. 

ايـن بزرگتـرين خيانـت در حـق ملـت اسـت، البتـه ايـن         دشـمن نـداريم،  بـردن بـه   ما ترويج کنـيم کـه راهـی جـز پنـاه       اين که بر طبق ميل دشمن
 ۱۲-خامنـه اي »(اتفاق نمـی افتـد. مـن بـه حـول قـوه الهـی و بـا همراهـی شـما تـا جـان و تـوان دارم نخـوام گذاشـت ايـن اتفـاق بيفتـه در کشـور                   

  ).۹۷مهر
×××  

خـواهيم دشـمن مـا عقـب بنشـيند و وا بـرود. در اينصـورت        چـه مسـيري ميـرود؟ واضـح اسـت كـه از خـدا مـي         رژيم واليت در اين بحبوحـه بـه  -۵
جـواب سـؤال را خامنـه اي از قبـل داده اسـت كـه چـاره         البتـه گذاشـت .  كنـيم امـا بايـد بنـا را بـر سـركوب و انقبـاض        البته سريعًا انطباق پيدا مـي 

  م ندارد : اي جز سركوب و انقباض و روي آوردن به تروريس
تصــوير درســت وضــع کشــور همــين بســيج اســت بســيج مستضــفين، ايــن تشــکيالت عظــيم، ايــن تشــکيالت سراســری در کشــور ايــن مجموعــه  «

  ....عظيم مردمی که سرمشقی شد برای برخی از کشورهای ديگر که بروند به سراغ جوانهاشون برای حل مشکالت گوناگون
کـه روز بـه روز   ....عتکافهـا  ااشاره کردم که ده هـزار تقريبـا هسـته گـروه جهـادی فعـال انـد. بسـيج سـازندگی، راهيـان نـور، راهپيماييهـای انقـالب،              

  ...اينها رونق بيبشتری پيدا می کنند اين تصوير واقعی از کشور است
يـدان تحـرک اقتصـادی در ميـدان کـارآفرينی، در ميـدان کـار و تـالش         هـم انشـااهللا در ميـدان علـم در ميـدان فعاليـت در م       زيـ و شما جوانهـای عز 

الزم آتــش بــه اختيــار در هــر جــايی کــه احســاس بشــه  حركتهــاي يهای اجتمــاعی و فرهنگــی، در ميــدانفــردی و جمعــی، در ميــدان شــبکه ســاز
 ).همانجا(»شااهللا پيروز و موفق خواهيد بودان
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دهنده و راهنماست. عامل سمتِ عملشوند. اين نوك هرم قيامها و معين ه و آتشزنة قيامها وارد كار مياينجاست كه كانونهاي شورشي بعنوان جرق-٦

آيد. شوراهاي استمرار و تضمين پيشرفت و پيروزي است. از تثبيت و تكثير و تركيب آنها با يكديگر در شهرهاي شورشي يكانهاي ارتش آزادي پديد مي
 اجتماعي و سياسي كانون هاي شورش هستند. و مقاومت بال هاي مكمل صنفي

  باش گرامي باد. ورود به دوران آماده
  درود بر كانون هاي شورشي و قهرمانان دربند آن. سالم بر شوراهاي مقاومت.

  رود خروشان خون شهيدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادي ايران ضامن پيروزي محتوم خلق ماست.
  

  مسعود رجوي
  ۱۳۹۷ آبان ۱۲


