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 ینوروز بزرگ آزاد شوازی: به پیرجو میمر

 ۱۳۹۶اسفند ۲۹

 
، ۱۳۹۷شمسی، جشن نوروزی و مراسم تحویل سال ۱۳۹۶اسفند، در ساعات پایانی سال ۲۹روز سه شنبه 

با حضور مریم رجوی در جمع مجاهدان آزادی در آلبانی برگزار شد. ابتدا مریم رجوی با نثار تاج گلی به 
سال، مریم رجوی با تبریک  پای نماد شهیدان قیام مردم ایران، یاد آنها را گرامی داشت. بعد از مراسم تحویل

توان و باید به سالی سرتاسر را می ۹۷سر رسید؛ و سال با فصل قیام به ۹۶سال نو به مردم ایران گفت: سال 
 قیام تبدیل کرد و این قیام و انقالبی است تا پیروزی. 

 های آلبانیایی شرکت داشتند.در این برنامه، شهردار رودی جولیانی و شماری از شخصیت 
 خوانید:جا میمتن کامل سخنرانی مریم رجوی در جشن نوروز و مراسم تحویل سال نو را در این

 
 این بهار قیام است، باشد که در این سفر پیروزمند، به بهار آزادی برسد

کنندگان در تاک تحویل سال، صدای پای قیامحلول سال نو و عید نوروز بر همگان خجسته باد. در تیک
آیند و سرانجام کار حکومت آفرینان و مجاهدانی که میشنویم؛ و صدای رژه قیامایران را میشهر  ۱۴۲

ها گذرکرده است؛ بله، این بهار قیام است. کنند. بهار امسال از میان خیزشمنحوس آخوندها را یکسره می
 باشد که در این سفر پیروزمند، به بهار آزادی برسد.

ها و دوست دیرین مقاومت ایران، رودی جولیانی، در روزهای سخت اشرفیبسیار خوشوقتیم که حامی 
مراسم نوروزی مقاومت ایران حضور دارد. او از ابتدا با برچسب تروریستي بر مقاومت عادالنه براي آزادي 

ه از شر مالیان بنیادگرا، پدرخواندگان واقعي و حقیقي داعش، مخالف بود. او با انتقال مجاهدین از اشرف ب
هم تحت نام و زرورق كمیساریا و سازمان ملل مخالف بود و آن را ریاكاري نام لیبرتي، آنكشتارگاهي به

هم، در طرف مردم  ۸۸هاي سال هایي بود كه در همان قیامدانست. او نماینده وجدان آمریكایيمحض مي
  .ایران، رودر روي سیاست مماشات قرار گرفتند و سیاست درست را نشان دادند

 

 گوییم.  آمد میدوست بسیار گرامی مجاهدین، آقای وزیر، پاندلی از آلبانی صمیمانه خوشچنین بههم
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باني و ایران هایی است كه در تاریخچه روابط آلكنم كه پاندلي مایکو و همسرش انكلیدا ناممن فكر مي
 ماند. درخشان و زرین باقي مي

هایش خوشامد الشها و آقای فاطمیرمدیو، با همه راهگشاییهم چنین به خانم جبریای عزیز با همه ت
 گویم. می

 
 توان و باید به سالی سرتاسر قیام تبدیل کردرا می ۹۷سال 

دخواهی جامعه ایران در حال و هوای خیزش و قیام بود. در فصل بهار، جنبش دا ۹۶در سرتاسر سال
لق ایران، خشکست کشاند. در تابستان، مجاهدین به ای را در شعبده انتخابات، خامنه۶۷شدگان عامقتل

اده شدند. در فصل مسئول اول خود را برای دوره جدید برگزیدند و با شتابی مضاعف برای مقاومت و قیام آم
رفت و در زمستان، پاییز، پس از زلزله استان کرمانشاه، خشم و بیزاری علیه آخوندها همه ایران را فرا گ

ها هر روز راضرژیم در سراسر ایران، شعله کشید. از آن هنگام، امواج سرکش اعت ها برای سرنگونیقیام
توان و باید به را می ۹۷سر رسید؛ و سال با فصل قیام به ۹۶زند. سال دیوار اختناق و سرکوب ضربه میبه

 سالی سرتاسر قیام تبدیل کرد و این قیام و انقالبی است تا پیروزی. 
 

 های شورشی نونجوشش هزار اشرف و کا
خود بهارد؛  نه خودشود. اما بهار آزادی نه تقویمی دبهار طبیعت هر سال برطبق تقویم، جایگزین زمستان می

یافته هایمان. مگر این که سازمانها و ارادهها و جانآید؛ مگر با نثار قلبرسد. بهار و نوروز آزادی نمیفرا می
 جهت.حد و همباشیم و حول یک خط و استراتژی، مت

ماه، در قلب زمستان، بهارآفرین بوده و هست. این قیامی است که از زیر سلطه های دیهمین دلیل قیامبه
کند. این جوشش هزار اشرف و دهد و متحد میسرکوب سربرآورده است؛ قیامی است که  سازمان می

 .1های شورشی است و ارتش بهار با صد هزار برگ گل سرخ کامکارکانون
سازی مبارزه و مقاومت، همه شیطانراستی با وجود یک اختناق وحشی، با وجود این همه فریبکاری و این

 آفرین در سراسر ایران از کجا آمدند؟مشمار جوانان قیااین بی
 تان چیست؟ست پاسخ این نه اگر معجزه

 در نفس اژدها چگونه شکفته است؟
 2این همه یاس سپید و نسترن سرخ؟

                                           
 ـ  شعر از منوچهری  1
 ـ  از شفیعی  کدکنی  2
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این معجزه است؛ معجزه پایداری است. معجزه بهای خونین و سنگین برای برافراشته نگهداشتن پرچم  بله
سرنگونی والیت فقیه و حماسه رنجی طوالنی است که هر روز و هر روز بذرهای اعتراض و مقاومت را در 

 جامعه ایران افشانده است. 
ساله. ۱۴كوه محاصره و سالم بر حماسه پایداري پرشسالم بر شهیدان اشرف و لیبرتي، سالم بر شهیدان 

 گفت كه اشرف اسطوره و تكثیر شد. از قلب زندانها تا سراسر ایران زمین.مسعود راست مي
ها بارها و بارها در برابر رژیم سربرداشته ها و قیاماند. بنابراین، خیزشگاه این رژیم را نخواستهمردم ایران هیچ

 های جاری چه تفاوتی با گذشته دارد؟  است. راستی قیام
ابر آن حلی در برمعادله سرنگونی را یافته است. و رژیم راهگوهر بهاری قیام، این بار در این است که پاسخ 

 ندارد.
  اند.شده آفریننقش اعتراضی جنبش های شورشی درگوهر امیدآفرین این است که هزار اشرف و کانون

  است. شده گیرهمه ایخامنه بر مرگ و این است که شعار 
 

 ارتش بهار در راه است و زمستان ارتجاع باید برود
این بهاری است که زمستانی در پی ندارد. یعنی گفتم که بهار آزادی تقویمی ندارد. معنایش این است که 

 گردد.  ها باز نمیپیش از شروع قیامدیگر اوضاع به
آوران آزادی، رژیم دیکتاتوری اند که با یاری رزماند. اراده کردهاین را مردم ایران اراده کرده

گویی است از این که ال این قیام وجود آورند.مذهبی را سرنگون کنند و روز و روزگار نویی را به
همین دلیل سراپا نو، پرطراوت و بهاری است. چون ضد دست خودمان بسازیم. بهچگونه بهار آزادی را به

 کند؛ بیند؛ و چون یک آلترناتیو را ارائه میارتجاع و بنیادگرایی است؛ چون آینده ایران را تدارک می
ای در مثلثی که طوری که خامنهل کرده است. بهاین همان واقعیت بزرگی است که خود را به رژیم تحمی

ساخته بود، به ناچار اذعان کرد که نیروی قیام آفرین در خاک ایران زمین، سازمان مجاهدین خلق ایران 
 بود.   ها قبل برای آن آماده شده و فراخوان دادهاست و از ماه

مقابله با آن بسیج کند. اما زمان حفظ این رژیم اش را برای او به نقش نیروی محوری قیام، اقرار کرد تا رژیم
 پوسیده دیگر بسرآمده است. ارتش بهار در راه است و زمستان ارتجاع باید برود. 

یی توانند حکومتی بر اساس آزادی و دمکراسی و جدایی دین و دولت و جامعهوقتی که مردم ایران می
 رژیمی ارتجاعی و پوسیده و ضدمردمی را تحمل کنند؟براساس برابری و عدالت داشته باشند، چرا باید 

این رژیمی است که قدرت خود را با تحمیل گرسنگی به کودکان ایرانی و کشتار کودکان  سوری حفظ 
 کند.می
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زند؛ از زلزله استان کرمانشاه یی  بیرون میاش در هر واقعهو ماهیت ضد مردمی این رژیمی است که ناتوانی
 یاسوج و انفجار معدن آزادشهر در استان گلستان.-مای تهرانتا سقوط هواپی

کنندگان پافشاری اش بر سرکوب اعتراضطلباصطالح معتدل و اصالحهای بهاین رژیمی است که جناح
 کند.کش افتخار مینظامیان آدمبوسیدن دست شبهکنند و رئیس جمهور اعتدالی آن بهمی

هاي رژیم براي مشاركت تمام عیارشان در سركوب از همه جناحها و رسانه اخیرًا وزیر كشور روحاني تمام قد،
اند و اگر قیام آن را سوراخ ماه، تشكر كرد. آنها بارها خاطرنشان كردند كه بر یك كشتي نشستهقیام دي

 كند، همگي غرق خواهندشد. 
های است، امروز شعار قیاماش كه به گفته خودشان عمود خیمة نظام این رژیمی است که نابودی ولی فقیه

ها اند. بانکپولی گرفتار شدهافالس و بیها و منابع کشور، بهایران شده است. آخوندها پس از غارت ثروت
 تمام معنا فلج و ورشکسته.های بازنشستگی ورشکسته و یک دولت بهصندوق ورشکسته،

های مردم را خالی و اقتصاد کشور اند. سفرهتهکفایتی خود را از ملت ما گرفها تاوان دزدی و فساد و بیآن
اند. صنایع کشور را تعطیل و کارگران فالکت کشاندهویرانی و شهرها را بهاند، روستاها را بهرا دچار رکود کرده

اند و اموال مردم را به اند. کشاورزان را از داشتن آب و از زندگی و آزادی محروم کردهرا بیکار و فقیر کرده
اند و بخش بزرگی از کارهای سخت گماردهجای تحصیل بهها دختربچه و پسربچه را بهاند. میلیونا بردهیغم

 اند. گرسنگی یا بیکاری محکوم کردهجمعیت کشور را به
کنیم، اش مقاومت میهاست. نوروزی که ما برای رسیدنقیام و انقالب برای نجات ایران از همین رنج

 امید به همین جامعه فقرزده و تحت سرکوب است. بازگرداندن شادی و 
خواهد. جواب مردم ایران این است که توبه گرگ عدالتی از مردم ایران معذرت میخاطر بیای بهحاال، خامنه

گویي، بگو كه سلطنت مطلقة فقیه، غصب حاكمیت مردم و ام الفساد است مرگ است. وانگهي اگر راست مي
 نقالب ضد سلطنتي مردم ایران، سرنگون باید گردد. و مانند سلطنت شاه در ا

 
 است آزادي ارتش باد زنده و فقیه والیت اصل بر مرگ ملي، رستگاري رمز

رژیم در منطقه و برنامه موشکی آن  افروزیها تأخیر بر تهدید جنگهای اروپا پس از سالاین که دولت
 اند، البته گام مثبتی است. دست گذاشته

 کردن دستسازی اورانیوم و کوتاههای بلندتر، اخراج رژیم از منطقه و تعطیلی برنامه موشکی و غنیاما گام
جانبه با این رژیم، ها البته ضروری است. اما مقابله همهآخوندها از سیستم جهانی بانکی است. همه این گام

در کنار مردم و  شود:تمامًا در این جمله خالصه می دار با این رژیم،مقابله قطعی با این رژیم، و مقابله آینده
ارمغان آورده است. شما نیز سیاست کهنه چند دهه مقاومت ایران قرار بگیرید. قیام ایران، بهار و تازگی را به

 رسمیت بشناسید. را رها کنید و مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و آلترناتیو دمکراتیک این رژیم را به



5 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

عمل بالدرنگ، تغییر بالدرنگ، سرنگوني بالدرنگ، آزادي بالدرنگ،  خواهند این است:چه مردم ایران میآن
 نان و شغل و مسكن و لغو بالدرنگ همه اجبارات حكومتي از جمله لغو حجاب اجباري. 

 
ل ایران تا های شورشی در داخاش، از کانون، برای مقاومت ایران و برای همه اعضا و هواداران۱۳۹۷سال 

 ها و به نتیجه رساندن آنهاست. ناپذیر برای استمرار قیامیاران مقاومت در سراسر جهان، سال تعهد خلل
ها ایرانی میلیونپا خاسته و بهمردم شهرهای بهرا به ۱۳۹۷با چنین عزمی و با چنین تعهدی، آغاز  سال 

 گویم.تبعیدی تهنیت می
 ها و یاران مقاومت در سراسرجهان.نشانمت و اشرفاعضای شورای ملی مقاوتبریک به
های ها و شکفتن گلگویم: رویش قیامها میآنمجاهدین خلق ایران و به رزمندگان آزادی. بهتبریک به

 شماست. های شورشی دردسترنگارنگ کانون
مسعود کند. و تبریک به میشما سالم گویم بهار بهها میآنآفرین؛ بهها نثار جوانان قیامپرشورترین تهنیت

 ریزی و نیروی رزمنده آزادی را هدایت کرده است. که استراتژی قیام و سرنگونی را با هزار اشرف پی
نام بریم. این شهیدان، بیها را هرگز از یاد نمییاد داریم و آندر دقایق شروع سال، شهیدان سرفراز قیام را به

آوریم که یاد میخصوص جوانان مظلومی را بهایران را پرآوازه کردند. به و نشان بودند. اما نام و نشان ملت
ها فدیه سرخ ملت ما در آستان بهار ها سبز و سرسبز باد. آنجان باختند. جای همه آن در زیر شکنجه

 اند.آزادی
یم بهار ایران از گویها میآنزندانیان قیام و همه زندانیان سیاسی ایران. بهفرستیم بههم چنین درود می

 ایستادگی شما خرم و فرخنده شده است. 
ام در داخل ایران بگویم بهار آزادی در دسترس است. اما آوردن آن فقط با هموطنانخواهم بهسرانجام می

 های خودمان ممکن است. ها و ارادهدست
 «.است آزادي ارتش باد زنده و فقیه والیت اصل بر مرگ ملي، رستگاري رمز» چنان که مسعود گفت:هم

های شورشی یاری برسانید. و با گسترش مقاومت و اعتراض در برابر کانونتان و بهآفرینفرزندان قیامپس به
گویم كه این پیشواز نوروز بزرگ ملت ایران برخیزید. براي اطمینان خاطر آخوندها مياستبداد مذهبی، به

 مبارک باد. ۱۳۹۷ان كه طول بكشد. آغاز  سال قیام و انقالبي است تا پیروزي، تا هر زم
 

 های شورشی ها، نوروز مجاهدین و نوروز کانوننوروز قیام
شما برم. هزار تبریک بهشما خواهران و برادرانم که در این جا هستید به پایان میسخنانم را خطاب به

 شما.های بهاری و نوروزی خاطر سال نو و هزاران تبریک به خاطر عزمبه
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آمدن ر و رزمنده بهایم. یعنی با امید سرشامان، مراسم سنتی نوروز را با آزادی آمیختهما از آغاز مقاومت
 وقفه برای آن و فدا کردن و از خودگذشتن برای چنین عیدی. آزادی و نبرد بی

خیر و یبرتی بهلو  خیر. یاد شهیدان اشرفها بهعام شده تا جاودانه فروغو یاران قتل ۶۰یاد شهیدان دهه 
 خیر.یاد تمام شهیدان آزادی به

ستراتژی شما صحت های شورشی هستیم. اها، نوروز مجاهدین و مبارزین، نوروز کانونحاال ما در نوروز قیام
 و پایداری شما گل داده است.  و اصالت خودش را نشان داده است. رنج
 بله خندید باغبان که سرانجام شد بهار

 3کرده درختی که کاشتم دیگر شکوفه
یی دارید. کنندهها هم هست. شما نقش تعیینهمین دلیل، این نوروز، عید تعهدها و مسئولیتدرست به

تعهدهای بزرگ  امسال زمانیی هستیم. کنندهیي دارد. و در سال تعیینکنندهسازمان شما نقش تعیین
 ها،ها و کارها و نگاهکردن همه عزم است. زمان تازه کردن، زمان بهاری کردن و زمان دگرگون

پذیری صدچندان تامیدوارم و یقین دارم که در این سال، با مسئولی بله نوروز امید و باور و یقین.
پیش ببرید. با این تجدید رسالت و تعهدی را که تاریخ بر دوش شما گذاشته بتوانید با سرعتی چشمگیر به

 ا مبارک و خجسته باد. بر تک تک شم ۱۳۹۷عهد، بار دیگر سال 
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