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 شورش ادامه دارد
 شـبركَ  شعلهآتش ، تنها جواب شيخ آتش 

 محك خوردشورشي  ها و شهرهايمحله در كانونها واستراتژي ظفرنمون ارتش آزادي 
 مقاومت ايران با بهاي سنگين و خونين به جهشي عظيم و بازگشت ناپذير دست يافتندمردم و 

 نامه ما در تحوالت آينده استاين بيمه
 شيراز پايتخت شورش سالم بر 

 
چه  ستمديدهاين خلق مظلوم و  بي سپربر پيكر فرزندان هاي شقاوت و قساوت با تير و تبر راستي از ديدن صحنه
  نسوزد؟ جگري هست كه چشمي هست كه نگريد و دل و آيا  حال و روزي داريد؟

  در و سپسكشانند دست و پاي فرزندان برومند اين مرز و بوم را گرفته بر زمين ميها و دژخيمان شيخ گزمه
 
 ىّجــهل

 ندازند.اميخون 
 و آمار شهيدان و مجروحان هر روز كه ميگذرد باالتر ميرود. راستي كه از خون جوانان وطن الله دميده 

××××× 
شهر شيراز در كنار تهران، اصفهان، تبريز و اهواز داراي بيشترين  »رژيم ميگويد كه  «كارشناس خبره امنيتي»يك 

اصفهان در مقايسه با آمارهاي موجود در  و تهران ،تبريز»و « سطح تحركات گسترده اشرار و مرتبطان منافقين بوده
 قرار داشته اند. « رتبه دوم از نظر ميزان گسترش اغتشاش

حجم سنگين خسارات وارده به بانكها ،پمپ بنزينها و تاسيسات شهري » :  ميكنداضافه رژيم « كارشناس حوزه امنيت»
دسترسي شيراز به  ،،تعداد نقاط درگيري و طراحي براي فلج كردن شهر شيراز از طريق بستن شاهراههاي حياتي

 .  «خارج شهر بسيار خطرناك و گسترده تر از ساير شهرهاي كشور بوده است
اين شيراز  ،نگاه كنيداست.  «خال رخ هفت كشور»كه به گفته حافظ  «مثالشيشيراز و وضع ب خوشا» ،اگر اينطور است

مرگ بر »، « ايخامنهمرگ بر »، «مرگ بر اصل واليت فقيه»و مواضع آتش و اينهم مثال شهر شورش با شعارهاي 
ها و مردمي در باره تسخير محله هاي سوخته نيروي سركوبگر انتظامي و فريادها و گزارشهايبا ماشين« ديكتاتور

  شيراز.شهركها در سراسر 
××××× 

در ساير شهرها تعدادي از نيروها در عمليات آرامسازي به شهادت »است كه اذعان كردهامنيتي رژيم كارشناس  همان
 اندرژيم توانسته« مسلحجامعه امنيتي ، انتظامي و نيروهاي »اما در شيراز به گفته او )بخوانيد تلف شدند(. « رسيدند

اقتدار  » ميگويد :. باقي بگذارند« براي جمع آوري اغتشاشات و عمليات آرامسازي يك ركورد بي نظير»ساعت  48طي 
نيروهاي انتظامي ، سپاه و بسيج و همكاري با مجموعه اداره كل اطالعات در مجموع باعث شد شهر شيراز از يك خطر 

و دستگاههاي امنيتي غربي  با دستگيري ليدرهاي اصلي جريان مرتبط با منافقين ...بسيار جدي مصونيت پيدا كند و 
 «. شودرس و شهرشيراز محقق آرامش و امنيت بطور كامل دراستان فا و سعودي



روز اول و  درگويدد. گويدد كده زيداد نميبدوده كدامالد درسدت اسدت. كدم مي« خطر بسيار جددي»اينكه گفت -1
هداي جهدل و جنايدت و پادگدان بسديج و نيدروي انتظدامي و حوزهمركدز و مقدر  120كم  دستشيراز دوم قيام در 

توسط مردم و جوانان انقالبدي و شورشدگر در هدم كوبيدده شدده اسدت. در يدك كدالم ايدن  و پمپ بنزين و بانك
بدراي دو روز پيشدتاز و پايتخدت شدورش و سدرنگوني اسدت. شديراز در ايدن قيدام شيراز ، شيراز قبلي نيسدت. 

در شديراز ديگدر ريشده آخونددها  : يكدي از دليدران گفدتبطور عمده در دست مردم و جواندان شورشدگر بدود. 
سدالحهاي چندد كالنتدري و يدك  .راه فدرار و سدوراخ مدوش هسدتندآنها بشدت ترسيده اندد و دنبدال زده شد. 

شدوخي  كسديو بدا  اسدت «انقدال  گرسدنگان» ايدن كاسه صبر مردم لبريز شدده.  پادگان در دست مردم است.
بندي جنگندد و مدادران برايشدان سداندويت بسدتهبسديجي را رسديدند. انقالبيدون مي 15ندارد. مدردم حسدا  

 ترسد. در شيراز ديگر كسي نميكنند. مي
 بست.واليت سد در برابر وحوش و يأجوج و مأجوج سالم بر شيراز و سرزمين فارس كه همچون كوروش كبير 

عمليات آرامسازي  در»واليت فقيه« ، انتظامي و نيروهاي مسلحجامعه امنيتي » گفتكارشناس امنيتي رژيم اينكه -2
برجا گذاشته اند، اينهم درست است. آمار بازداشت و  در وحشيگري و جنايت عليه بشريت «يك ركورد بي نظير

و پيكرها را به چشم  ميدانندنفر  100 اقلحداغلب مردم آمار شهيدان را تن است.  1100دستگيري در شيراز بيش از 
از اجساد شهيدان را هم  ،مجروحان همهها عالوه برپاسداران و اطالعاتي بيمارستانها مملو از مجروحان بود. و ديده اند
  نمازی با خود بردند. مثل بيمارستانها سردخانه

گويي اطالعات  آخوندي است. ياوه« دستگاههاي امنيتي غربي و سعودي»آوران ارتش آزادي به نسبت دادن رزم-3
اند؟! عربستان هاي شيراز بودهر سرنگوني رژيم و آزاد كردن محلهدستگاههاي امنيتي غربي كجا و از چه موقع در فك

توانست به حمالت موشكي و پهپادي رژيم به تأسيسات نفتي خودش و به سلسله حمالت زنجيره سعودي هم اگر مي
ا ، اي به فرودگاهها و شهرهايش، پاسخي درخور ميداد. ناراحتي رژيم از اين كشور ، جداي از بحث منطقه و آمريك

هاي شيخ است عمدتًا بخاطر حمايت از برخي گروههاي قومي و حمايت و پوشش تبليغاتي براي بقاياي شاه و ريزشي
و البته در اين ميان اطالعات آخوندها بوضوح كاركرد و نفوذ عوامل خود را دارد تا در باره تأمين هزينه هاي مجاهدين 

 .كنندگويي توسط عربستان سعودي داستانسرايي و ياوه
 تروريستي رژيم در ويلپنت توطئههمزمان با  97تير  9تلويزيون ايران اينترنشنال -دوران خدابنده و مصداقيمز

در طول الاقل سه دهه گذشته مشخصا عربستان سعودی و کشورهای حوزه خليج فارس بخشی از هزينه های مجاهدين را  مصداقی:
  ...تأمين کردند
  ...من سه تا کاميون طال ، من خودم از رياض آوردم خدابنده :

 چه زمانی بود دقيقا اينکه می فرمائيد؟ -
با صدام ... هنوز ولی بد نشده بود تا  ]مجاهدين[ بنده: کمی قبل از جنگ اول خليج، يعنی اون موقع که تازه شکرآ  شده بود رابطهخدا

 ...باز من برميگردم به اين مسأله که ايشون ]مصداقی[ هم گفتند  ... رسه!م میاون حد، رابطة با عربستان بوده! پول همين االن ه
××××× 

از شدهر قدرار داشدت.  170بديش از  و سلسدله جبدال تنهدا نبدود بلكده در قلدة آتشفشدانهاخوشا كه شديراز -4
 . تا فرديس و شهريار و مريوان و ماهشهر و اسالم شهربهبهان 
 135 و در همددان دو روز اول را منهدددم كردنددد ابتدددا دوربينهدداي كنترلددي دشددمن شددهريار در همددان دالوران

مركدز  10 انگشدتر خميندي ملعدون،  مجسدمه از جملدهرا در هدم كوبيدندد  فقره اماكن و مراكز و تجهيزات رژيدم
پمدپ بندزين  20و  شدعبه چپداول و غدارت 50حدوزه جهدل و جنايدت ،  4خدودروي آنهدا،  50سيج و انتظامي با ب

  . تاجران واليتاتاق و  رژيم مضافًا بر شهرداري



 ه،گذاشدتاقي مجدروح بد 90شدهيد و  30 الاقدل شداهدان ميگوينددكده شورشگران در برابر شليك يكدان ويد ه 
بدا دفداعي جانانده در بداالترين تدراز  دسدتگير شددند.اما بقيده نفدر 200 ازبديش . همچندين سينه سدپر كردندد
را در صدحنه  و برخديكردندد خلدع سدالح را  شدماري از مدزدوران دشدمن ،با دست خدالي وليجنگهاي شهري، 

خدادم آبداد و نصديرآباد و  دربده تمدام منداطق شدهريار بدين مدردم و قدواي دشدمن آنگاه درگيدري كيفردادند. 
عليدرغم اكثريدت مدردم  ،آمدار و ارقدام دقيدق را نميددانم امدا بده يقديناسدآباد و شاهد شهر گسدترش يافدت. 

حمايدت  سدال داشدتند، 20كده بسدياري از آنهدا زيدر  شورشدگر خدوداز فرزندان به صحنه آمدند و  ،سرما و برف
  كردند.

پايگداه ارتدش آزادي و  حماسدهنمداد هميشده بدراي و راستي كه شهريار آئينه تمام نمداي يدك شدهر شورشدي 
 شد.

××××× 
و اينكده گوئيدا از قيدام در  «آرام سدازي»را بدا خرافدة  و مدزدوران و متحددانش دشدمن خدود  اكنون بگذاريد-5

  تسكين بدهد و تخدير كند.  پيدا كرده« مصونيت»و ديگر شهرها شيراز 
سداعت  ۴۸توطئده خيلدي بزرگدي بدود، امدا در »گفدت: خامنده اي  سدپاه سركرده فدوي جانشينديروز پاسدار  

بده گفتده او همده  «.دنيا نمي تواند تصور كند كه چگونه ايدن توطئده در ايدن مددت كوتداه جمدع شدد ...جمع شد
سيسدتم قضدايی  »و  « صدراحت اعتدراف دارندد کده مدزدور آمريکدا و مندافقين هسدتند بده » دستگيرشدگان 

 .«کشور آنها را به اشد مجازات می رساند
مددردم ايددران از خمينددي و خامندده اي و دم و امددا بددود .  يدرسددت ميگويددد كدده كددار خيلددي بزرگدد ايددن را-اوالد

وانگهددي پذيرنددد كدده مجاهدددين و كانونهدداي شورشددي مزدبگيددر آمريكددا باشددند. ها نپذيرفتنددد و نميدنبالچدده
ان در ميليددون دالر داراييهددا و اموالمدد 600آمريكددا در خددط سددرنگوني نيسددت كدده بددراي آن بدده مددا پددول بدهددد. 

نشدانده سدال بدود بده حكومدت دست 30طدي مجاهددين  سداعت كدار هزار اشرف و ليبرتي را كه حاصل هزاران
عدالي پناهنددگان ملدل متحدد هدم موجدود اسدت كده از  يهاي رسدمي كميسداريااطالعيدهعراق خيرات كدرد. 

 قدرداني كرده است. دادند چند بار  هاي انتقال به آلباني را خودشانمجاهدين بخاطر اينكه همه هزينه
بدده خليفدده و جمددع شدددني نيسددت. بددراي سددرنگوني و حاكميددت جمهددور مددردم ايددران  قيددام و شددورش -نيددًاثا

نده  ،اسدت  ها و شدهرهاي شورشديكانونهدا و محلده زمان تكثير و گسترش و پهدن كدردنپاسدارانش بايد گفت، 
 آن است.  اذنا  وجمع كردن تماميت نظام واليت ، است و دستور ! آنچه در برنامهجمع كردن

××××× 
دسدتگير نفدر از مجاهددين را  34گفدت روز همچندين پاسددار شدمخاني دبيرشدوراي عدالي امنيدت رژيدم دي-6

 .« در ارتباط با عربستان، اسراييل و انگليس بودند»كه كرده 

هايی که نه بده اسدم مندافقين بلکده بدا خدط و مشدی مندافقين عمدل يک شبکه وسيعی از کانال»و عالوه بر آن  
  «....شناساسی شدندکردند نيز می
مجاهددد مددرتبط بددا عربسددتان و اسددراييل و انگلدديس را  34بددر دروغگددو و هددرآنكس كدده مدعيسددت لعنددت -اوالد

 كده شددند پيددا! حداال چده تعدداد دوبداره تمدام نشدده بودندد؟ اين مجاهدين مگر يا عجبا،دستگير كرده است. 
  در ارتباط با عربستان و اسراييل و انگليس بودند؟! نفر از آنها 34 يك قلم

آيدا ايدن  !از كانالهداي آن شناسدايي شددند؟ «يدك شدبكه وسديعي»اسدت كده « خدط و مشدي»اين كدام -ثانيًا
 كند؟!ه با خط مشي سرنگوني عمل ميستان نيست كهمان شبكة خلق قهرمان و ارتش آزادي



هدر  از را و مدارابطده گدوش كنيدد. بسديار روشدنگر اسدت  ذوالندور در همدينبه حرفهاي ديروز آخوند دژخديم 
و در درگيدري  147آبدان در تهدران  26روز يكشدنبه  رژيدم فقدط در ميگويدد كده .گونه توضيح بي نيداز ميكندد

 درگيري داشته است. نقطه  800سراسر كشور هم در 
مداه کده ايدن بحدران را در کشدور درسدت کنندد طراحدی دشمن طراحی کرده بود ديده بودندد بدرای پايدان ديمداه و اوايدل بهمن»

کرده بودند ما اطالع داريم اين اتفاقی کده افتداد آن موضدوع را جلدو اندداخت هدول شددند و آمدندد جلدو از ايدن بسدتر اسدتفاده 
 ....آتش و اين صف جدا شد کردند خو  مقام معظم رهبری آ  را ريخت روی 

بندر ماهشهر سه تا شهرک آن را چنان بحرانی کردند که شدهرک شدهيد چمدران ماهشدهر سدنگربندی کدرده بودندد بدا تيربدار بدا  
 .... ماميجنگيدندنيروهای 

  ...پمپ بنزين در کشور آتش زدند900 

آور نارنجدک اشدک۵۰اد.يدک پايگداه بسديج را کلدت را لدو د۵۰در اطراف بهارستان مسدلح کده محدل اختفدای کسی دستگير شد 
نفدره کده اينهدا مدأمور بودندد خميرهدای خاصدی ۸نفدر تدا ۴هدای زدند تا بتوانند تسخير کنند خو  اينها آموزش ديده بودندد تيم

شدمار هدايی کده بهکدرد تيمانددازد تخريدب میشدکافت سدتون را از کدار میزدندد ديدوار را میداشتند وقتی به ستون يا ديوار می
داد آمدد کدار بعددی را انجدام مدیداد تديم بعددی میآمد ايدن کارهدا را انجدام مدیسه بتوانند قفل را بشکنند بروند تو، يک تيم می

شدد جديم مدی شددند از پنجداه نفدر جمدع می-کده چهدل گرفدت همينطرف می آمد در خيابان يک شعار را جلدوی ماشدين را می
کده درگيدری تهدران درگيدری داشدتيم بدا اين۱۴۷ا مدثالد مدا روز يکشدنبه فقدط در تهدران رفتند پايگاه بعددی رداخل جمعيت می

داشدتيم کده تدوان نيروهدا را تقسديم  ينقطده درگيدر 800هايمان داخل تهران خيلدی نکشديد در سراسدر کشدور در يدک روز مدا 
 .ها مسلح بودند کنند اينها آموزش ديده بودند موتورسوارهای آنها خيلی

 اينها شناسايی شدند؟  -
خيلی از آنها شناسدايی شددند بخشدی دسدتگير شددند کشدته سدازی يکدی از شدگردهای اينهدا بدود بدرای بده هيجدان  : ذوالنور

قبضده بيشدتر کمتدر اسدلحه تدويش تسدخير کالنتريهدا ۳۰۰يدا ۲۰۰اتفاقاتی اين جوری بود يدک کالنتدری کده درآوردن مردم خو  
افتدد؟ هدای جدانی اينجدوری چده اتفداقی میقبضده اسدلحه بيفتدد دسدت آدم400-300را دنبال بودند اگر کالنتری تسخير بشود و 

مقدام معظدم رهبدری بسديار کمدک کدرد کده آن سدازماندهی  و من اينجا اشاره کنم قطع اينترنت بعد از ايدن تصدميم و فرمايشدات
رئديس کميسديون امنيدت ملدی و سياسدت خدارجی  ي)آخوندد ذوالندور« از قبل تهيه شده به هم بريزد و اين آشدو  جمدع بشدود

  (.98آذر  3-رژيم  5تلويزيون شبكه -س رژيم مجل
××××× 

گوش كنيد كه چگونه پريشان احوال به پابوس بود.  خليفة ارتجاعامروز هم نوبت پاسدار سالمي سركرده سپاه -7
 آمده است : 

  « .باور کنيد ما در يک جنگ بزرگ جهانی هستيم»-
فتنه ای که در روزهای اخير اتفاق افتداد حاصدل همده شکسدت هدای بزرگدی بدود کده دشدمن در صدحنه هدای مختلدف  درف »-

چهل سال ... دريافت کرده بود او ماهها منتظر بود او نمدی توانسدت حادثده بسدازد امدا منتظدر سداختن يدک حادثده بدود تدا از آن 
 .«ه صحنه آمد همه جا را آتش ميزدديديد وقتی ب ...بنزين فقط بهانه بود...استفاده کند

ائمده اطهدار اسدت يدک پيشدوای اما بدانيد ما به شکل سريالی در همه صحنه ها با هددايت يدک مدرد الهدی کده امتدداد امامدت »-
توسدعه ... در عمدق سدرزمينهای تحدت سدلطه دشدمنان نفدوذ کدرده  ...کسدی اسدت کده در عمدق دشدمن  [خامنه ايجانباز... او ]

  .«نفوذ انقالبش را هزاران کيلومتر انطرف تر برده است
من بعنوان يک پاسدار کوچک همه عشدقم و آرزويدم ايدن اسدت کده بده پدای آرزوی شدما ذبدح شدوم، قطعده قطعده شدوم، نده »-

 «يکبار بلکه چندين بار...
  «بوسمکشم، پاهايتان را میخاک کف پای همه شما را برای تبرک به صورتم می»و سرانجام ميگويد : -
 

راست ميگويد كه رژيم ضدتاريخي واليت فقيه درگير يك جنگ بزرگ جهاني با بشريت است. ميخواهد چرخ  -اوالد
 تاريخ را به عقب برگرداند اما نميتواند. 



سركو  زنان ، ، بيكاران، آمده،همان ارتش گرسنگان  جان خلق بهدشمن اصلي او يعني درست ميگويد كه -ثانيًا
چرا  در انتظاريماين را از قبل هم گفته بوديم كه د بود. و خواه و هست منتظر يك جرقه بود ، ستانآزاديو شدگان 

-12)اطالعيه شماره  آماده و جوشان و خروشان است براي سرنگوني و انقال  دمكراتيك در ايران كه شرايط عيني
 (98فروردين  19

 عمدق اسدترات يك صددور ارتجداع و بسداط نددارد كماكدانرژيم خاليسدت و چيدز ديگدري در چون كيسه -ثالثًا
و ميگويددد خامندده اي كسددي اسددت كدده نفددوذ رژيددم را كشددد بدده رخ مي رژيمددش در عددراق و سددوريه و لبنددان را

از پداي بسدت لدرزان و « عمدق اسدترات يك»غافدل از اينكده اكندون! «هزاران کيلومتر انطدرف تدر بدرده اسدت»
امدا ايدن « . سوريه را رها كدن فكدري بده حدال مدا كدن»بگذريم كه توده مردم هميشه گفته اند ويران شده است.

كدس نخدارد پشدت مدا جدز نداخن انگشدت  را چداره كندد. خويشتن كار خودخود برخاسته تا در زنجير بار خلق 
 ما ...
شداه  وزيرو نخسدت رئديس سدتادوارفتگدي ازهداري روزگدار  كدهپاسدار پريشان احوال و در هم شكسدته -رابعًا

 مرگي چندين باره ميكند. اكنون به پابوس آمده و آرزوي را تداعي ميكند، 
و شديراز و اصدفهان  بهبهدانخرمشدهر و اهدواز و كرمدان و جدوانرود  و شددگان از نام نامي شهيدان و شكنجهبه 

 تا شهريار و كرج و كرمانشاه و تهران و سراسر ايران، باشد كه اين آرزو برآورده شود. 
 پيشين در قتل عام مجاهدين در اشرف اكنون بر باد رفته است .  هايكشيدعاوي و كبادهآري 

 اشرفپس از قتل عام مجاهدين در  1392شهريور  16تلويزيون رژيم -پاسدار سالمي
هبدردي بسديار وسديعي در تحدوالت آيندده منطقده خواهدد ايكي از اتفاقاتي كه هفته گذشته افتاد و اين اتفداق داراي اهميدت ر»-

شدعاع قدرار گدرفتن حملده احتمدالي آمريكدا بده سدوريه التدأثير و تحدت دليل تحتبود و ابعاد بسيار عظيمي داره اين عمليات بده
بدود كده در اردوگداه اشدرف اتفداق قدي خبري پيدا نكرد همدين حادثده حملده جواندان عراترده  هور و بازتا  و انعكاس گسفرصت 
 «.افتاد

اين عمليات از لحاظ مقياس تأثير بسديار بزرگتدر از عملياتهدايي اسدت كده در حجمهداي وسديعي اسدت كده در گذشدته اتفداق »-
  «.فقين بسيار بيش از تأثير عمليات مرصاد استشايد بشه گفت كه تأثير راهبردي اين عمليات در ادامه حيات منا،افتاده

از  نفدر هدزار 16كده در چندد روز گذشدته يدادواره تجديدد از اونهدا برگدزار شدد هزار شهيد تدروري 17بفرماييد از شما مالحظه »-
 «.شهادت رسيدند، اين درصد بسيار بااليي استاين شهداي ترور توسط گروهك منافقين به

ايدن عمليدات بسديار نهدا فدروج جاويددان ناميدده ميشده، متعددي اينها انجام دادن كه عمليات مرصداد كده ازديدد اوعملياتهاي »-
  «.سنگيني بود

بعدد از حددود هفدت روز كده از ايدن حادثده گذشدته،  گروهك يعني مسدعود رجدوي نگداه كنيدد.اآلن شما به رفتار سركرده اين »-
هاي متنددوعي را ايجدداد كددرده. زنيها و فرضدديهگروهددك همددين امددروز گماندده گوندده واكنشددي از سددوي سددركرده ايددنعدددم هيت

 «.شهوجود آورده، يا اين كشته شده، اسمش اعالم نميتحليلهاي مختلفي را به
كده سكوت يا نشانه بهت، حيرت و در واقع شدرايط بسديار سدخت روحدي رواندي يدك سدركرده گروهدك ميتونده باشده، يدا اين»-

 «.از اين نميتونه باشههالكت او. چيزي غير 
يي آمريكدا بده ناكدازاكي و هيروشديما اينهدا كشدته گرفتندد از مدردم ايدران و عامهداي ناشدي از تهداجم هسدتهانددازه قتل بده»-

 «.عراق
تحت عنوان انقال  ايدئولوژيك، تحت عنوان انقدال  ايددئولوژيك، اينهدا همده زندان، يعندي همده همسدران و شدوهران را، همده »-

هاي در واقدع زناشدويي خودشدون را ريختندد بده پداي مسدعود ها را مجبور به طدالق اجبداري كردندد. و اينهدا همده حلقدهخانواده
  «.ها را متالشي كردندهمه خانواده .رجوي..

يي مدا يدك فضداي خيدالي و موهدومي و تصدنعي در شما دقيقًا واقف هستيد كه اينها بودند كده بدا جاسوسدي در محديط هسدته»-
يي ما ايجاد كردندد و هرآنچده كده امدروز ملدت ايدران از تحدريم از كداهش تعدامالت جهداني الملل نسبت به فعاليت هستهبيننظام 

 «.بينه همه ناشي از خيانتي است كه اينها به ملت ايران كردندو تأثيرات آن مي



رسدت كشدورهاي حدامي تروريسدت خدارج كدرد و كه بتونه آلترناتيو و جايگزيني پيددا كنده آمدد اينهدا را از فهآمريكا براي اين»-
كده آزادي عمدل پيددا كنندد و در به اينها در واشنگتن دفتر داد، اينهدا در اتحاديده اروپدا رسدميت پيددا كردندد و امدروز بدراي اين

 آمريكائيها همدين امدروز معداون وزيدر خارجده آمريكدا بدا مدريم رجدوي تمداس مدي ،مسير اهداف استرات يك آمريكا حركت كنند
كنده كده مدا محافظدت ده كده نيروهاشدون را از اشدرف ببرندد در ليبرتدي و اعدالم ميكنه و به او دستور مديگيره از او دلجويي مي

 «.عهده مي گيريماينها رو به
××××× 

تدداوم دارد ، گسدترش و عمدق پيددا ميكندد. بدا مقاومدت  كده ايدن قيدام گفته بوديم 96از فرداي قيام ديماه -8
 برنده ندارد. رفت و برگپيوند و پشتوانه دارد. رژيم در برابر آن هيت راه حل و برون ،سازمانيافته

رفددت جدددي و واقعددي، چدده در زمينددة اقتصددادي و چدده در هدداي پيشددين، هرگوندده برونبددرخالف قيام» اينددرو از 
ـ   اسدت. بدر سدر شداخ نشسدتن وها و موجوديدت رژيدم واليدت زمينة سياسي و بين المللي،به معني نفي پايده ب 

بريدن است. ولي فقيه براي جمع كردن اين قيام، ناگزير از حدل تضدادهايي اسدت كده اگدر بده آن مبدادرت كندد 
 12-11)اطالعيده شدماره  «)اعم از اقتصادي و اجتماعي و سياسدي و امنيتدي( راهگشداي سدرنگوني خدود اوسدت

  .(97آبان 
××××× 

 رژيم و ضد رژيم را بچشم مي بينند. اكنون در ميدان عمل همگان وضعيت 
 رژيم هر روز بايد براي بقا و سرنگون نشدن خود شانس بياورد و ساز و دهل بزند.  

نامه ما در . اين بيمهو بازگشت ناپذير دست يافتندعظيم جهشي به مردم و مقاومت ايران با بهاي سنگين و خونين اما 
 تحوالت آينده است.

ايددن اسددترات ي  .ها و شددهرهاي شورشددي محددك خددوردسددترات ي  فرنمددون ارتددش آزادي در كانونهددا و محلددها
 شعله افكنده است. سراسر ميهن  دراكنون 

 باقي، فريب و فسانه است. فهمد. ز قهر و قدرت و قاطعيت نميزباني جثابت شد كه اين رژيم بار ديگر 
 گفت آتش بي سبب نفروختم

 ات را سوختمدعوي بي معني
مجاهدددين و مقاومددت ايددران و جوانددان شورشددگر و  خواهنددداكنددون بگذاريددد رژيددم و همدسددتان هددر چدده مي

 .بخوانند «پرهيزيخشونت»و روضة  طلبي متهم كنندبه خشونترا نشان اشرف
  .ه استفرو ريختسپاه رژيم  ويا آن جناح و پيمانة كنار آمدن با اين  هبشكستطلبي بوي اصالحبار ديگر س

آ  در  بلكده ارتجداعيو  ضددتاريخينده فقدط  بده حسدا  شداهساله  40 تاريخي مقاومت خونها و ريختن حاصل
 هاون كوبيدن است.

مددعي پايگداه مجاهددين و مقاومدت ايدران در داخدل و همسدو بدا رژيدم به رژيم و هركس كده در جبهده رژيدم 
همچنانكده رئديس جمهدور برگزيدده ايدن مقاومدت از سدالها پديش گفتده  ،بينيدد اگدر نميميگوييم كشور است 

 د.يكنتأمين راهپيمايي در خيابانهاي تهران  يكهم براي ما  ،است
آخوندها مدعيند كه اين مقاومت در داخل ايران پايگاهي ندارد. پاسخ ما اين است: آزادي و امنيت اعضا و هواداران  »

بينيد كه چگونه سراپاي اين مقاومت را تأمين كنيد تا يك راهپيمايي در خيابانهاي تهران برگزار كنند، آن وقت مي
 (.1393تير  6) «نوردندرژيمتان را در مي

 است.  برنتابيده را آزادي بيان و تظاهرات و انتخاباتهرگز تا امروز  1360خرداد  30 از يماما رژ
  تنها جوا  شيخ آتش

  شدبرَكشعله  ، آتش



 شورش ادامه دارد 
 اين قيامي است تا پيروزيو 

××××× 
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