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 الثائرين شباب الفي كفاح معاقل االنتفاضة ومستمّر  2019نوفمبر  ب انتفاضة يله

 

 2019انتفاضة نوفمبر  مريم رجوي في ذكرى كلمة 

 2020نوفمبر   10

 
هها من هنا إلى كل المنتفضين في مدن إيران واإليرانيين األحرار في  أوج    خالصة وحارةحية ت

 جميع أنحاء العالم. 

 

ه انتفاضة نوفمبر الكبرى و في ذكرى اجتمعنا هنا  بالتحية ألبطال تلك االنتفاضة  نتوج 

 نظام والية الفقيه.   حرقمشتعلة حتى   تظلاعها. النيران التي أشعلوها وصن  

تحية لشهداء انتفاضة نوفمبر الكرام. قرابين الشعب اإليراني من أجل الحرية الذين تغلي  

لوا  تحم  المنتفضين الثائرين الذين الف الشباب رير إيران. التحية ل ة حتى يوم تحدماؤهم الطاهر

 طريق الحرية.  لتعبيد  فی غياهب السجون شتى أنواع التعذيب الوحشية

 

 المدن الثائرة 

 أيها المواطنون! 

ض نظام   29مدينة وفي    200اندلعت لهيب انتفاضة نوفمبر فجأة في أكثر من   محافظة. وتعر 

العالم أن الماللي الحاكمين   وشاهد ، مراكزه وقواعده لهجوم المنتفضينمن  الماللي في العديد 

 نيران غضب المجتمع اإليراني.   فيالذين ليسوا سوى أقلية ضئيلة صاروا محاصرين 

ألي من أجنحة   صلةم تكن انتفاضة عشوائية وحركة عقيمة. كما لم تكن لها  انتفاضة نوفمبر ل

 النظام ولم تكن تابعة ألي سلطة وحكومة في العالم.  

 بل بالعكس، نبعت من إرادة الشعب اإليراني المستقلة المطالبة بالحرية. 
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لشباب الواعون  وكانت مثاال حقيقيًا النتفاضة ومعركة من أجل إسقاط النظام. وانموذجا يشكل ا

وکان  استلهم نهجها من معاقل االنتفاضة  النموذج الذي ،والمحرومون عناصرها النضالية

 أي استراتيجية معاقل االنتفاضة والمدن الثائرة المنتفضة.  ،ستراتيجية مجاهدي خلقال  تجسيداً 

لنهب  لكن نيران غضبهم أشعلت مراكز ا بأيد فارغةنزل المنتفضون في نوفمبر إلى الشوارع 

 والقمع التابعة للنظام.  

 وهكذا أصبحت أرواحهم قرابين الحرية.  

 للمدن الثائرة،  التحي ة

 التحية لمدينة شيراز عاصمة االنتفاضة والثورة، 

التحية لمدينة ماهشهر وشبابها المناضلون في معارك مناطق ”كوره ها“ و ”خور موسى“ و  

 بلدة بعثت، 

التحية إلسالم شهر حيث استولى منتفضوها على القاعدة الرئيسية لقوات الحرس واستولوا  

 على أسلحتها،  

ر شبابها األبطال مدينة  التحية ل خميني الدجال وداسوا عليه    نصب خاتمشهريار التي دم 

 بأقدامهم، 

 التحية لبهبهان التي أصبحت نقطة اندالع انتفاضة نوفمبر، 

، وفرديس، ورباط  وكرج ، وطهران،وأراك ،وخرمشهر ، واصفهان  ،جانوالتحية لكل من سير

وغيرها من مدن الوطن  واألهواز  ، وصدرا ،ومريوان ، وكرمانشاه ،وقلعه حسن خان  کريم،

مركزا لقوات الحرس والباسيج أو مركز الشرطة أو    80التي استهدف مناضلوها مااليقل عن 

 استولوا عليها.  

لمعارك    وتستعدذاقت طعم الحرية حطمت سلطة الماللي والتي  ةالثائروالتحية لهذه المدن 

 من أجل الحرية.  مقبلة 

 

 وملتهبة للحرية  تواقّة روح   1500

يمثل كل واحد منهم مظهرا  الذين  ،  2019نوفمبر  انتفاضة شهيد سقطوا في   1500تحية لـ

 رائعا إلرادة الشعب اإليراني في تحقيق الحرية.  
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الشعب اإليراني   عزم  لتمث لهؤالء الشهداء أي شهادة أصدق وأكثر موضوعية وصالبة من 

 النظام؟  إسقاطعلى 

 نهاية هذا النظام؟ علی من هؤالء الشهداء  ووضوحاً ما هي الشهادة األكثر واقعية 

  ، ووبأمر من خامنئي،  من البداية المنتفضين قتل  شرعوا في عمليات ، 2019في نوفمبر، نعم

تقوم " وقال خامنئي ألجهزته القمعية القاتلة أن  . أبعادا أوسعاالنتفاضة   تأخذ  نوفمبر 16في 

 .مذبحة وحشية  وهکذا أمر خامنئي بارتکاب. المنتفضينتجاه " اأداء واجبهب

بوا نيران أسلحتهم إلی رأس وقلب إنهم   ومنعوا عالج الجرحى  . في الشوارع المواطنينصو 

 .واعتقال الجرحى الصطياد والمستوصفات العيادات   ونصبوا كمائن في

 .منهم العشرات   إزهاق أرواحلم يترددوا حتى في قتل األطفال وو

 .المواطنينإلطالق النار على حية ال الحرس الذخيرة  ت قوات استخدم ، األطباء ووفق

 .النار عليهم  قوى األمن مروحيات   ، فتحتفي شيراز

 . بالرشاشات المنتفضينفي ماهشهر تم استهداف  و

وأمام   على المألالفؤوس بضربات بنيران مباشرة و منتفًضاالحرس شابًا  أفراد ان قتل ك ركوفي 

 .الحائرةأعين المواطنين 

لكن العدد الحقيقي  . شهيًدا ونشرتها 828حصلت المقاومة اإليرانية حتى الن على أسماء  و

وأن  ، الشهداء وأعداد إحصائيات  كان ينكريعلم الجميع أن النظام و. للشهداء بال شك عدة آالف

 على الساحة الدولية.  شهيد   1500عدد  وتوثيق   تسجيلاستطاعت هي التي المقاومة اإليرانية 

ما حدث هو  . األرقام بصرف النظر عن األعداد و بمعنى الكلمة لكن ما حدث هو مجزرة

يجب محاكمة خامنئي وروحاني وشمخاني وقادة الحرس والباسيج  . جريمة ضد اإلنسانية

 .المجزرة  ارتکاب  والشرطة بتهمة

لكن كل هذه الجريمة والقمع والترهيب لم  . تها في غايالوحشي  وحرسهخامنئي   قسوةكانت 

 .والثوار االنتفاضة والثورة  نيرانتستطع التغلب على 

 برايات خفاقةجاءوا إلى الميدان 

 بال ربيع لقد ازدهروا في غابة 

 أشجار بال جذور  من   جلبوا الثمار

 بالدماء  مضرجة  بحناجرغنوا و

 الحرية: الكلمة األخيرةتلف ظوا  اض في  وكعهد

 

تجمعوا في بلد أوروبي   بقوله إلی منالمجاهدين  إلی خامنئي صراحة   أشار، 2020يناير  8في 

الفنانة  أنهم تقدموا في السن وانتهوا؟ حقاً حسب ، ألستم كنتم تقولون . للتخطيط لالنتفاضة

 «؟التي تتفتح عماالبرب ونماذا تفعل » والثائرة مرجان الراحلة  
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 سقاط النظام إاستمرار االنتفاضة حتى 

 

ساعة من المعركة    48في  تبلورتوالتي ،  لم تكن اللحظة المبهرة في تاريخ إيران المعاصر

بل هي مظهر من مظاهر العزم الناري الذي  ، نيزكًا عابًرا، 2019 واالنتفاضة في نوفمبر

 .حتى اإلطاحة بنظام والية الفقيه يستمر

  10في  بليغجميل و االنتفاضة وبشكل لخ ص ، البيان السنوي للمجلس الوطني للمقاومة وفي

 :مواد  

 .االنتفاضة اندالع  سرعة .1

ل .  2  .بشکل راديکالي خامنئي إلی استهداف الشعارات  سرعة تحو 

  هذا النظام وتعرض باستمرار عاصرالجيل الجديد الذي النواة المركزية لالنتفاضة   تكان  .  3

 .وخاصة ضد المقاومة، لقصف النظام لدعائي

 .ومؤثًرا دوراً فاعالً كان دور المرأة كطليعة وقائدة لهذه االنتفاضة  .  4

م والتدمير  االنتفاضة تعرضت جميع المراكز الحكومية والعسكرية والنظامية للهجو أثناء .5

وما  . إلی المواطنين العائدة ماكن األأو  من الممتلکات تتضرر أي أن  ، دون  المواطنينمن قبل 

  وممتلكاتأتلفوا سيارات  الذينالنظام  عناصر   كان حصيلة اعتداء، من هذا القبيل  حصل

 .الشعب 

.  قمع الشعبتشارک العصابة المهيمنة في  المهزومة أو اإلصالحيون  الزمرةكانت  .6

 .في هذه االنتفاضة کاملةاحترق اإلصالحيون و

تجنب   إلى" وغيرهم من الداعين“ الشاه”أنصار  أي أثر منفي الشوارع والميادين لم تكن  .7

 ."العنف

 .العمل ساحةاختبارها في  تم  الثائرةوالمدن   معاقل االنتفاضةاستراتيجية   .8

 .بأحسن وجه الساحة فيالقيادة دفة  معاقل االنتفاضة  أخذت،  الناحية التكتيكيةمن .  9

الذين يتحدثون منذ  ، البعيدة والقريبة، ووسائل اإلعالم والفصائل أي من األفراد  ينطقلم  .10

ة التي تجري في الشوارع  السياس عن، سنوات ضد المقاومة اإليرانية واستراتيجيتها ومواقفها

 فی الساحة.  نفسها التی أبرزت ستراتيجية الن و عن اال 

في   نوفمبرانتفاضة  عادت   لن تكون آثار االنتفاضة قابلة للزوال ولهذا السبب ولهذا السبب، نعم

 .إسقاط النظام برمتهلتقوم في حالة استعداد اجتماعي كبير. وهذا حراك مستمر  حتى  اهاذكر
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 لرصيد نظام مشلول وفاقد ل

 

 المواطنون، أيها 

 .السنوات األربعين الماضية ال مثيل له في يعيش نظام والية الفقيه في وضع ، اليوم

على  يجب ، اليوم. الحكومي مشاكل ال يمكن التغلب عليها والتوحيديواجه مشروع االنكماش 

جراء  النظام بأكمله   وينهارسقط ت حتى ال   يحافظ على حكومة روحاني بكل قوة خامنئي أن

 .ات سقوطهاهز  

 .هش ة مشلولة حكومة

 فالس. وصل حد اإلعلى الصعيد االقتصادي توقف النظام المصرفي أو و

الدوالر وهي على وشك  قيمة  عشر مرات تجاهقيمة عملة البالد  هوت، منذ بداية عهد روحاني 

 .االنهيار

مليار   260بالمائة. ديون النظام  60بالمائة ومعدل التضخم بلغ   70نسبة عجز الميزانية 

 .  في هذا المجال قدرته في اتخاذ القرار والتأثيرفقد النظام األهم أن  و ،دوالر

وها هو الن يعترف خبراء النظام وعناصره واحدا تلو الخر بأنهم قد وصلوا إلى نهاية الخط  

التي  سقوط الماللي  أجراس ه أكثر وضوًحا من ذلك: هذ وال مخرج ومستقبل لهم. ولكن الحقيقة 

 بدأت تُقرع.  

 

 

 للمجتمع اإليراني   ةالثوري  الحالة

 

 أيها المواطنون، 

.  قوية، في انتفاضة نوفمبر باهربشكل  تبلورتالتي ،  للمجتمع اإليراني الحالة الثوريةزال تال 

بلغت  االستياء الشديد والمواجهة بين الشعب والنظام الحاكم  حالةو  مرشحة لالنفجارالظروف 

 .ذروتها

حيث يرى الناس سياسة  ،  كورونا  جائحةاألول هو : عامالن رئيسيان أدى إلى تفاقم الوضع 

والخر هو االنهيار  ، في األرواح وإلحاق الخسائر نشرها روحاني اإلجرامية في -خامنئي 

 .الجوع والفقرقاع  مجتمع في شريحة كبيرة من ال  وسقوطاالقتصادي 
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دفع  باستراتيجية  السقوطخطر   ردعيريدون . إلی فرصة لهمتحويل كورونا الماللي يريدون 

أو فتح مدارس  ، مثل إخفاء تفشي كورونا، الخطط الالإنسانية. الناس في مذبحة كورونا 

كانت  ، ورفض تخصيص األموال والتسهيالت لمكافحة انتشار المرض، ومراكز توظيف

لم  ، ضحية ألف 150مع  ، لكن هذا المرض . جميعها تتماشى مع هذه االستراتيجية الشريرة

 .الماللی من السقوط لنجاة أن يتحول إلی خشبة إنقاذيستطع ولن يكون قادراً 

د  الحتوائه ومنع   نتشار كورونا ولم يبذلوا أي جهد جاد  ال األرضيةالماللي الحاكمون  لقد مه 

،  من النظام مبط ن مصدر غضب شعبي واسع النطاق واشمئزاز  كورونا  أصبحوهكذا . انتشاره

 .النظاماإلنذار لسقوط   دقات ساعة تعمل بمثابةوأن كل ضحية جديدة 

 

 

   ونفوس رخيصةخبز غالي 

 

 أصدقائي األعزاء 

عامل رئيسي آخر في انتشار الغضب الشعبي هو الفقر الذي فرضه الماللي على المجتمع  

  6.5. مليون شخص  11بلغ عدد العاطلين عن العمل  . تكديس ثروات هائلة ألنفسهم باإليراني 

 .مليون موظف فقدوا وظائفهم

أولئك  . منرخيصة الث  واألرواح  غالي الثمن الخبز أصبح : تكتب صحافة النظام عن سعر الخبز

الذين تمتعوا حتى وقت قريب باالزدهار النسبي كجزء من الطبقة الوسطى انضموا الن إلى  

ضواحي  الالعديد من أولئك الذين يقيمون في مراكز المدن إلى  ولجأ ، الفقراء والمحرومين

٪ من الوظائف أصبحت غير  97أكثر من  . اليوممس يتضورون جوعا األفقراء و. والبلدات

وفي هذه الحالة   . الدخل الشهري ضئيل لدرجة ال يدوم أكثر من بضعة أيام. مستقرة ومؤقتة

وامرأة بلوشية مضطهدة ومحرومة من    .عاًما  11 أکثر من  تبلغ من العمرال فتاة بريئة  تنتحر

والمواطنون  . اقتل نفسه تمن ثم   و ا بيع جسدهت عطش أطفالها ولسد  شراء مياه الشرب  

  ينادونوهم السماء   عنان  صراخهم  يشقالماللي بيوتهم  هدم  نبهار الذيجا  المضطهدون في

 ولكن كل هذا الفقر والجوع والظلم واالضطهاد ال يمر دون رد .   .لعدالةل

 

 والتذّمر الشعبي  اتاالحتجاج  التهاب

 

ورغبة   ،هناك موجة من االحتجاج واالستياء في المجتمع اإليراني، في كل مكان ننظر إليه
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 .قوية وواسعة النطاق لإلطاحة بنظام خامنئي ،عامة

  عناصرعلى   االنتفاضةتنعكس هذه الروح االحتجاجية قبل كل شيء في هجمات شباب 

 .الباسيج 

في  وتظهر . القمعية حراس النظام  لضغوط وتتجلى هذه المواجهة في مقاومة الشباب والنساء 

في األهواز   يات وكذلكنساء البلوشالواحتجاج   النساء في مدينة باوه وعصيانغضب 

 . وهرمزکان 

  المستمرةاليومية  عملياتهمومعاقل االنتفاضة   نشاطهو  قبل کل شيءلكن ما يفتح الطريق 

 .ضد نظام الماللي للنضال  ملتبعث األالتي و

أن إعدام أبطال  المجتمع في حالة الثورية وجود الووضوًحا على  ملموساً الدليل األكثر ، نعم

  لما يتصورهخالفًا  ،أثار االحتجاج والمقاومة العامة، أفكاري ومصطفى صالحي  نويدمثل 

الروح   رفع معاقل االنتفاضة الشجعان وسجناء  االنتفاضة   نشطاء اعتقال   أنکما   .النظام

 .بشكل كبير والثورةالنضالية 

 .معاقل وشباب االنتفاضةمع   الهبة ومشتعلةنيران انتفاضة نوفمبر ما زالت ، نعم

 

 

 ضد الشعب اإليراني  التشكيلة الحربية

 

يقوم  و، في الشوارع « التشهير »   عملياتإلى ، بأمر مباشر من خامنئي، ولهذا لجأ النظام

 .أعين المواطنينارع أمام  وبتعذيب الشباب في وسط الش

الكهربائية بالصدمة ، مهرداد سبهري المشهدي    الشاب  لهذا السبب قام الحرس بتعذيب وقتل و

 .ورذاذ الفلفل

 ”بهار”على حرمة   تحرشوا، بادانآوفي ، بالرصاص  باشي  عباس مين   قتلوا، في اسفراينو

 ومضايقتها. 

سياسة النظام المتعمدة لترهيب المجتمع الذي قد يخلق في   عةإن خلق هذه المشاهد المرو  ، نعم

 .2019نوفمبر أي لحظة انتفاضة أكبر من انتفاضة 

درساً   الشباب بتلقين  ُصدمتالمؤسسات القمعية  . ليل نهار وهذا هو كابوس الماللي الحاكمين

 .الحرس المجرمين فرادأل

تناقلت وسائل اإلعالم  و.  السالحإلى إعداد الشباب  لجوء  مذعورة عنالقوات االمنية وتتحدث  

اكتشاف أسلحة في األهواز وهمدان وأصفهان ولرستان   اً عن أخبارالحكومية مراًرا وتكراًرا  

إن  .  الروح االحتجاجية للمجتمع أمام   أصبحت عاجزة  األمن وقوات   .وإيالم وفارس وكرج

ومكافحة اإلرهاب التابعة للمجلس الوطني  التي تنشرها لجنة األمن  ، الالسلكية  تسجيالتها
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 .للغاية في هذا الصددوكاشفة رة معب ،  بين حين وآخر للمقاومة 

من    يشكولكن قائد قوة الشرطة  ،عنصر ألف 250حوالي   قوى األمن الداخلي القمعيةيبلغ عدد 

 .أن هذا العدد ضئيل ويجب أن يصل العدد إلى مليون شخص 

  في شؤون األمن لكن نائب محافظ طهران  ، مركًزا 86هران  يبلغ عدد مراكز الشرطة في ط

 .شرطةللمركز   200  فيهايقول إن طهران يجب أن يكون 

صدرت أوامر للعديد من قوات الشرطة بإطالق صفارات اإلنذار في الشوارع كل خمس دقائق  

  النظام  جرس إنذار خوف بنفسه يعد   اإلنذارلكن هذا  ، إلحداث حالة من الذعر بين الناس

 .برمته

المصابين  بحجة تحديد " بيت إلى بيت"الحرس عن خطة النظام للبحث عن  قائد قواتأعلن 

 .بكورونا

 .أن أحياء طهران أصبحت غير آمنة بالنسبة للنظام  النظامأعلن قضاء   كما 

 . في طهران شباب لا  لمواجهةتم إنشاء معسكر و

  تحت غطاءالحرس قبل مباشرة من خامنئي بناًء على أوامر  تم إنشاؤه  وهناك معسكر آخر

 . الموقف مراقبة األسعار للسيطرة على 

 .المجتمع اإليراني حربية في وجهتشكيلة  الماللي  أخذفی الحقيقة و

في  وآثارها السياسية واالجتماعية  نوفمبرانتفاضة وال فائدة في هذه المحاوالت، حيث أن  

 .األرض تحت أقدام الماللي تهز  و، مثل موجة قوية طوال العام الماضيتتحرك  المجتمع 

 

 

 غير قابلة للتكرار  سياسة االسترضاء

 

إنهم ينتظرون بفارغ الصبر تغيير السياسة في  .  السقوطال مخرج أمام الماللي من مأزق 

أنهم وصلوا الن   متغافلين. باالستفادة من تغيير إدارة البيت األبيضالواليات المتحدة ويحلمون 

ولن يفك عقدة المشاكل  بکامل النظام، إلى زيادة أزماتهم  بالتالي  هذا الوضع إلى نقطة سيؤدي 

.  وقت اإلطاحة بنظام الشاه  حين أتى  رأينا هذه الحالةكما . المتهرئنظام والية الفقيه الفاسد  ل

كامل األموال والدعم من الواليات المتحدة  وهو يتمتع بعليه رغم عدم وجود عقوبات و

 .لم يستطع الوقوف ضد انتفاضة الشعب اإليراني لكنه ،وأوروبا

قائد المقاومة  وكما قال . قد حان لإلطاحة بالديكتاتورية الدينيةرأي شعبنا، و برأينا ، ن الوقتإ

ال توجد قدرة على األرض قادرة  ، كلمات فيكتور هوغو  اقتباسا منذات مرة رجوي مسعود 

 .حان وقتها قضيةعلى توقف 
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الماللي   بجانبالوقوف ى وقت لقد ول  . اوال تشفي ألمً  المهادنةلم يعد من الممكن تكرار سياسة 

لم ينس الماللي أنهم تلقوا أكبر الضربات  ،  من ناحية أخرى.  سوى الخسائر  ذلكولن يجلب 

شطب  بما في ذلك ، « اللطيفة»  االسترضاء على الساحة الدولية من هذه المقاومة خالل فترة  

منظمة مجاهدي خلق اإليرانية والمجلس الوطني للمقاومة وجيش التحرير من قوائم    اسم

.  العمالء العراقيين الجالدين للنظام براثن   وكذلك خروج مجاهدي خلق منهاب األمريكية اإلر

 .سنين منذ   منهما  يتضور ألماً ال يزال النظام  ضربتان

في أشرف   لمجاهدي خلق الرائع  الصمودوتحققت هذه االنتصارات العظيمة باالعتماد على  

تحت الحصار   عانوا معاناة قاسية الشهداء والجرحى والمرضى الذين   قوافلمع ، وليبرتي

العالم وصناع   ربوعمن خالل العمل الدؤوب ألعضاء وأنصار هذه المقاومة في  وذلك ، الظالم

 .داخل البالد االنتفاضة

  ا في التضحية بالنفسمعلى قوته  ما، ويتکئان على إرادته  انمقاومة يعتمد و  شعب  وهذا هو

إنها قوة هائلة تصنع  . ماضيتان إلی األمام  ،ويستمدان قوتهما من قدرتهما على التغيير ،والتفاني

 . التاريخ

 

وهو   والجوهريال مكان للعنصر األساسي "، خامنئي ات حسابفي   : رجوي وكما قال مسعود

  معه  تلو كان و حتى ،  لکنه خاطئ وطاشت إصابته.  الشعب وجيش الجياع والمحرومين

مع کل  ، التي كانت تدعم الشاه وغيرها من القوى العظمى  الواليات المتحدة وأوروبا والصين 

 .سيتحققو "مفروغ منهأمر  "ذلک السقوط

الطالئع  . لشعب اإليراني ل  تبقی والكلمة األخيرة، هذا النظام في مأزق وأزمة من جميع الجهات

  .كتاب مصيرنا وشعبنا ووطننا   نحن. رون المصيروالمنتفضون وجيش الحرية هم الذين يقر  

لذلك »مصير إيران يتم تقريره بانتفاضة أبناء الشعب اإليراني في ساحة التضحية والجهاد.  

 ظهرنا والمنتفضون هم يصنعون النصر«.   يحك  نعم ال أحد 

 

 

 حليفكم الحرية والمستقبل 

 

 أيها المواطنون، 

ما برز وأثبت وأشرق هو  ،  وخالل عامنا هذا، 2019إلى نوفمبر  2018من يناير  

  وقادالتي حددها قائد جيش الحرية  والداعية إلسقاط النظاماالستراتيجية المنتصرة لالنتفاضة 

 .الكبرى   غايتهاالمناهضة للنظام إلى  المناضلةالقوة 

هي   نوفمبرالنتيجة الواضحة والمحددة للتطورات التي حدثت بعد مرور عام على انتفاضة 
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،  سياسياً .  االستبداد الديني  وبينلمجتمع اإليراني بين ا التي ال رجعة فيها المواجهة األساسية 

في انتفاضات مستقبلية  إلى نتيجة  والذي سينتهي، النظام من قبل الشعب أساسهذه بداية تدمير 

 .بقيادة جيش الحرية العظيم

 :لشعب اإليراني البطل والشباب الثائرا  وأخاطبوأخيًرا أقول 

 .من قوتكم يأتي كمين خوف الماللي الحا

لفتيان والفتيات في  ا ة التي تمارس على الفاضح التعذيباتوهذه  ، والحمالته التحشيدات كل هذ 

ما  ، الجائحة القاتلةهذا الفقر المستشري والبؤس وترك الناس في براثن و، الشوارعاألزقة و

 .وإسقاط النظام لالنتفاضة إرادتكم هي إال خوف الماللي من 

   الجبناء الجالدون  الماللي

 م من قوتك  يخافون

 من تضامنكم  ويخافون 

 .إسقاطهمعلى  م وهم مرعوبون من عزمك

 ط النظام اإسقعلى  م للحظة في قدرتك ولو تترد دوالذلك ال 

 ( هذا هو الحال)واتركوا القول  واإلحباطليأس لللحظة  واال تستسلم

 االنتفاضة وشباب معاقل في مساعدة ومرافقة واحدة لحظة  تمکثوا وال 

ضد خامنئي وحكم والية الفقيه   النضالفي الحرية هو رأس مالكم في  موأملك محبكإن 

 .البغيض 

سون   ها الكرامشهداؤ،  في ذكرى انتفاضة نوفمبر   120و  ، للحرية التواقون 1500الـ، المتحم 

 .تؤدي إلى إسقاط النظامإلى انتفاضة الجميع  ينادون ألف شهيد طريق الحرية

 . حليف لكمالحرية والمستقبل  ألن ، واانهض

 

 التري ث ولو للحظةعليهم  حرام نعم،  المنتفضون المنتصرون يعرفون 

ر إلی الوطن   حتی إعادة الحب  والخبز والتحر 

 الراية،  يرفعون تفضون نالم

 يتألأل األمل والتطلع فی عيونهم، و

 حتی قمم النصر واالنتصار دون هوادة   يغارون

 يصنعون االنتصار والتغيير.  هم الذين المنتفضون 
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 التحية للشهداء 

 التحية للحرية

 التحية النتفاضة الشعب اإليراني الكبرى من أجل الحرية

 


