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 خیسلطنت ش یسلطنت شاه تا سرنگون ی: از واژگونیرجو میمر

 ۱۳۹۷ بهمن ۱۷

 
 یابانیو سردار خ یشهادت اشرف رجو ۱۳۶۰بهمن ۱۹حماسه  داشتیگرام یسالگرد انقالب ضد سلطنت نیچهلم

 
و  انیراهگشابه  یو شهادت اشرف و موس نیمجاهد یو سالروز عاشورا یآستانه سالگرد انقالب ضدسلطنت در
 .میفرستیبهمن درود م ۱۹حماسه  دانیشه آن انقالب بزرگ و به یقیحق انیشوایپ

 .رانیمردم ا یرساندن آرمان آزاد یروزیپبه یبرا میکنیعهد م دیها تجدبا آن نیچنهم
 

و  نیترقیکرد که از صد میرا تقد یپرداخت. فرمانده موس ینیسنگ یبهاخون رانیملت ا ۱۳۶۰نوزده بهمن  در
 کرد.  یرا رسوا و منزو ینیشاه برخاست و بعد از انقالب، خم مینبرد با رژبود که به یراهبران نسل نیترفیشر

 یو برابر یآزاد یپاخاسته برانسل زنان به یکرد که الگو میخود، اشرف زنان مجاهد را تقد یما در راه آزاد ملت
 است. 

غاصبان انقالب  مینشان داد که هرگز، هرگز و هرگز تسل م،یعظ یفدا نیبا ا رانیملت ا ،یخیو تار یاسینظر س از
 بهمن نشده و نخواهد شد. 

 م،یخواهیو نم میرا نخواسته بود یارتجاع میرژ کیما هرگز  دیگویکه م یخون گرفته ملت یبهمن، صدا نوزده
تر برقرار کند؛ صدبار سفاک یو استبداد دیوسطا برآقرون کیتار یهااز حجره خیکه ش مینزد نیما شاه را بر زم

 را. ندهیآ یسوو حرکت به میخواهیم یما آزاد ا؛ر یحال ارتجاع نیو نه ا میخواستیما نه آن گذشته منحط را م
 یسالم بر اشرف سالم بر موس پس

طه  نژاد،میرح نهیتهم ،یسنمار ایجابرزاده، ثر یسا، عباسعلفرزانه دیمحمد مقدم، مهش ،یبر آذر رضائ سالم
خسرو  ،یكاظم مرتضو ،ینیمحمد مع ،یحسن مهدو ،یرأفت دیناه م،یشاهرخ شم ان،یفاطمه نجار ،یرصادقیم

 بخشافر. نیو حس دپوریسع دیسع ،یحسن پورقاض ،یمهناز كالنتر ،یمیرح
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 یکرهایپتا بتوانند به رفتندیرا پذ ربارانیکه شکنجه و ت ،ینیخم یهاگاهدر شکنجه ریسالم بر آن مجاهدان اس و
 احترام کنند.  یادا یاشرف و موس

 .دیشد رانیمجسم ملت ا یکه سوگندها دیو چه کرد دیچه گفت یراست
 هاست که سال یدر نماز عشق چه خواند تو

 کنندیم زیات هنوز پرهاز مرده ر،یپ یهاشحنه نیو ا یدار رفت یباال
هنوز از اسم اشرف وحشت دارند و  لرزند؛یخود مبه ینام موس دنیچنان از شنو هفت سال گذشت؛ اما هم یس

 یمقابله با اثرات حماسه اشرف و موس یبرا یجعل یهاو داستان هالمیهنوز که هنوز است در حال ساختن ف
 هستند. 

تا امروز را در  ۶۰بهمن سال  ۱۹از  نیمجاهد یهایها و فداکارحماسه، گوهر و روح تمام نبردها، مقاومت نیا
و  یهم از نظر فلسف ن،یمجاهد امیاست. پ یریناپذمیبس فراتر و باالتر از تسل یکردیحماسه، رو نیخود دارد. ا

ساز و دوران کننده،نییتع ،یو جنبش انقالب یباست که انسان انقال نیا یخیو تار یاسیو هم از نظر س یانسان
 نیمجاهد یحال، مضمون انقالب درون نیدر ع امیپ نی. اسازدیدهنده است. و اوست که سرنوشت را م رییتغ

در قطب مخالف دو  نیاست که مجاهد ینظرگاه انقالب نیاست. با هم یروزرهیشدن بر اجبار و ت رهیاست که چ
 بوده و هستند. رانیا خیکننده تار نییتع یرویدر پنج دهه گذشته ن ،یکتاتورید
 

. کنندیم فیرا تحر خیتار کنند،یم یمعرف ینیمنحوس خم تیبا حاکم یرا مساو یکه انقالب ضدسلطنت یکسان
مطلقه و خودکامه  یهاو حکومت هایکتاتوریدر د رانیا خی. انگار که تاررندیگیم دهیانقالب را ناد قتیها حقآن

آنها  یفرزندان انقالب ایاند؟ آنداشته ییجا شانیقعوا ندگانیمردم و نما خ،یتار نیدر ا ایخالصه شده است. اما آ
شاه  ایاز خود نداشته و هرچه بوده  یویو آلترنات یانقالب یرویملت، جنبش و ن نیا ایاند؟ آنداشته یوجود خارج

 خ؟یش ایبوده 
 ؟ستیچ قتیحق یراست
 یهادولت استیس میعظ یها محصول خطااند. آنشاه یقیوارثان حق یاو خامنه ینیاست که خم نیا قتیحق

را  کیو دمکرات یمل یهاشیو گرا روهایدست زدند و راه ن دیمصدق فق یدولت مل هیکودتا علاند که بهغرب
توسط شاه خائن  یانقالب یهاجنبش وبسرک جهینت م،یرژ نیراه گشودند. ا یارتجاع ویآلترنات کی یبستند و برا

در  خیشاهد بوده که شاه و ش وستهیپ رانیا خیسربرآورد. تار ینیاز آن خم یکه از خالء ناش یطوراست. به
 اند. همدست و هماهنگ عمل کرده نوایاستبداد و ستم و در غارت مردم ب یبرقرار
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 میسابق در زمره مستخدمان رژ یکتاتوریگران و مظاهر فاسد دطرف، شکنجه کیکه از  مینیبیهم م امروز
 رانیکه در ا ندازندیطور جا ب نیاند تا امزدوران آخوندها، مبلغان سلطنت مدفون شده گر،یاند. از طرف ددرآمده

ردم وجود جمهور م تیو حاکم یدموکراس یبرا ییبرقرار باشد و جا خیش تیوال ایشاه، سلطنت کند  دیبا ای
 ندارد. 

آخوند  تیتحت حما ًایاز کودتا قو شیبود و پ یمرداد، سرلشکر زاهد ۲۸ یکودتا یهااز مهره یکیکه  دیدانیم
رو  هیفق تیوال میاز رژ تیحماکه داماد شاه هم بوده، به یقرار داشت. حاال پسر همان سرلشکر کودتاچ یکاشان

آخوندها  تکارانهیجنا یهااستیاز س مزیتا ورکیویدر روزنامه ن یهزار دالرچند ده یآگه کیآورده است. او در 
به دعوت دولت مشروع و کشور  هیدر سور رانیکه ا شودیگفته نم»در منطقه دفاع کرده و نوشته بود که چرا 

 «.حضور دارد هیمستقل سور
منتشر کرد  یثابت زیپرو یعنیشاه  میسردژخ نیترمهم شیاست که چند سال پ یکتاب گرینمونه مفتضح د کی

مخدوش کردن چهره  یدر اصل هدفش تالش برا یشاه است. ول یکتاتورید یکه ظاهرًا شرح خدمات خودش برا
 نیکتاب ا نیانتشار ا جهاست. جنبه قابل تو یمسعود رجو یعنیمقاومت  نیخصوص رهبر او به رانیمقاومت ا
است و  یثابت میهم دارد طرف مصاحبه دژخ ییه سوابق رسواقدس ک یستیترور یرویمزدور ن کیاست که 

 انجام گرفته است. یمزدوران نیشاه توسط چن میانتشار کتاب دژخ
 

 یانقالب محصول رنج و خون و مبارزه طوالن نیاست که ا نیا یدر مورد انقالب ضد سلطنت گرید قتیحق
خلق  نیمثل سازمان مجاهد ییهابود. سازمان یمسلحانه انقالب یهاخصوص جنبشبه رانیمجاهدان و مبارزان ا

بذر انقالب را در جامعه  اریبس یداکاربا ف خواهیآزاد یروهاین ریو سا رانیخلق ا ییفدا یهاکیسازمان چر ران،یا
ها راه جهاد را گفت: آن نیمجاهد دیشه انگذارانیدر مورد بن یچنان که پدر طالقانافشاندند. هم رانیا خیو تار

 . گشودند
جنبش  هیعل ینیننگ یریدر موضعگ یشاه بود و حت میدجال در سکوت و سازش با رژ ینیها، خمآن سال در

و  دینخور بی...فر اهكلیحادثه س رینظ یاسالم یاستعمار در كشورها ینیآفراز حادثه»نوشت:  اهکل،یس یانقالب
 .«دیاغفال نشو

مردم جرأت  نیدر ب نیمجاهد تیخاطر محبوببه یداشت. ول یدیهم خصومت شد نینسبت به مجاهد ینیخم
است، تالش  خیتار رینظکم یهااز نمونه یبکاریو فر ییگوحاکم که در دروغ میبزند. البته رژ یحرف کردینم
حبس  یوقت ۴۲که در سال  دهموضوع را فاش کر نیا یتهران یعل خیکرده. اما ش ینیدر جعل سوابق خم یادیز
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ساواک تعهد داد به  ینیکشور سراغ او رفته بودند و خم ریساواک و وز سیشد رئ لیتبد یحبس خانگبه ینیخم
 دخالت نکند. استیو امضا کرد که در س

 
، ۵۷ ید ۳۰از زندان ساواک شاه در  یکه مسعود بعد از آزاد دانندیدارند م ادیها را بهآن سال عیکه وقا یکسان

با  نیمجاهد کیدئولوژیو ا یاسیس یانقالب داشت، مرزها یروزیقبل از پ یکه حت ییهایسخنران نیدر اول
 یدر سخنران یبهمن، مسعود رجو ۴در  یعنی ،یروز بعد از آزاد ۳کرد.  میو دارودسته مرتجع او را ترس ینیخم

تحت نام اسالم  یكتاتورید یكه بو یبه نام انقالب اسالم یزیچ یبه جا ینیخم یدر دانشگاه تهران رودرو
در آن زمان،  كیدفاع كرد. مطرح كردن انقالب دمكرات رانیمردم ا كیبا صراحت تمام از انقالب دمكرات داد،یم

 خواست.یم یادیشجاعت و جسارت ز
در  یمیدر دانشگاه تهران و بعد در اجتماع عظ یاول، مسعود در سخنران یانقالب، در همان روزها یروزیبعد از پ

 یهاسوءاستفاده یروشنداد که به حیرا توض نیمناسبت سالروز فقدان دکتر مصدق، مواضع مجاهداحمدآباد، به
 . کردیاز اسالم و انقالب را افشا م ینیخم
از  یأتیو ه یابانیانقالب، مسعود همراه سردار خ یروزیپس از پ میدو ماه و ن یعنی ۵۸سال  بهشتیششم ارد در

 السالمهیعل یاو قرائت کرد که در آن عل یالبالغه را برانهج ۲۰۷از خطبه  یقسمت ینیقات با خمدر مال نیمجاهد
 :دیگویبه مردم م

چه از صاحبان خشم و قهر پنهان وآن دیحرف نزن د،ییگویسخن م كتاتورهایچنان كه با جباران ودمن آن با»
 .«دیبا من برخورد نكن یو با چاپلوس دینکن یاز من مخف دیکنیم
 است.  دهیچیخود پسخنان به نیاش چقدر از ادر نقطه اوج قدرت ینیحدس زد که خم شودیم

 یهااستیمواضع و س کیبه کیمحکم،  اریو بس نیمت اریبس انی، مسعود با ب ۵۹سال  یهادر مصاحبه بعدًا
را برشمرد و نشان داد که  ینیو خم نیمجاهد انیم قیعم یهااز اختالف یفهرست ،ینیشخص خم یارتجاع
 .انددهیهم صف کش یمتفاوت رو در رو یکلدو اسالم به رانیاند که در اکرده دیاز روز اول تاک نیمجاهد

 :کنمیاز همان مصاحبه را نقل م یبخش
متفاوت دربرابر هم صف  یطورکلدو اسالم به ران،یكه در ا دانندیم زین انیبلكه جهان ران،یا ینه فقط تمام امروز»

جهان نخواهد توانست  یكجا چیدر ه یگرید دهیصاحب عق چیو ه كسچیفردا ه بیترت نی. به اانددهیکش
 «.اسالم بگذارد... یرا به حساب مكتب واقع هایکشها و حقها، سنگسارها و شالققتل وشكنجه ها،یانحصار طلب

که تحت  ییهاتیرا در همه جنا ینیخم میمستق تیاز همان مصاحبه، مسعود مسئول یگریقسمت د در
به اطالع رهبر كشور رسانده شود كه باكمال تأسف  دیاكنون با»او گوشزد کرد:  به گرفتیاو صورت م تیحاکم
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“ روح اهلل”با شعار “ حزب اهلل ” هو اقدامات گروه موسوم ب زنندیشالق م“ رهبر ینیخم”ها با شعار زندان یدر برخ
خود حق اند. بله، ما بهچماقداران نداده هیقاطع عل ییرغم سؤال مكرر ما، فتوا. حال آنكه تاكنون، بهشودیانجام م

آن همه برآن  یـ كه زمان یدشمن اصل یبه جا نینمودن مجاهد نیگزیدر قبال جا شانیكه به سكوت ا میدهیم
 «...میكن دداشتند ـ انتقا دیتاك

او هشدار به انیب نیبا ا نیدر صدور فرمان کشتار و سرکوب مجاهد ینیمخ تینسبت به مسئول شیشاپیپ مسعود
مبارزه و جهاد مسلحانه نداد، در  یطاغوت فتوا هیلحظات عل نیها و آخرسال نیكه تا آخر یرهبر»داد که 

هم  ریت كی دیدرحكومت جد یول د،بودن دهیها با طاغوت جنگكه سال نیمجاهد هیانقالب عل یهاسال نینخست
 .«دیدرتمام كشور به اوج رس یزیخونر بیله گونهنیاند، به جنگ مسلحانه فتوا داد و بدنكرده كیشل
 
 میمعتقد ًایقو» قابل توجه است که با صراحت و شهامت گفت: اریجمالت هم از مصاحبه مسعود بس نیباز ا و

محافل و جماعات  ریسا ای ویزكننده در رادكه گاه به طور مشمئ ییهاو مبالغه هاییگوادهیز ها،ییگو زیهمه مج
 «ستین یمسلمان چیه انیودر ب دهدیشرك م یبو شود،ی( اعمال مینینسبت به )خم

خود مسعود را در دو سال و چند ماهه بعد از  یهایها و سخنرانو مصاحبه نیمواضع مجاهد کیبه کی اگر
 تیبا حداکثر صبر و متانت و احساس مسئول نیکه مجاهد دهدیخوب نشان م یلیخ م،یانقالب بهمن را مرور کن

که اگر نقش  یطورانداختند. به برا عق ینیکه امکانش بود شروع دوران سرکوب و کشتار از جانب خم ییتا جا
 نیکردند، در ا یشتنداریدر آن مدت کاماًل خو دیشه ۵۴رغم تحمل نبود، که به نیمسئوالنه و فداکارانه مجاهد

 . بردیم نیزودتر از ب یلیبعد از انقالب را خ ینسب یهایآزاد ینیصورت خم
و  رویاشاره ، هر ن کیکه با  ینیخم یوالیمهم هم توجه کرد که در مقابل ه تیواقع نیابه دیبا گر،یطرف د از

ق صد یبر مبنا زیانگشگفت یداریمسعود، با پا یتحت رهبر ن،یمجاهد کرد،یرا از صفحه روزگار محو م یگروه
عام ها کشتارها و قتل یدر مقابل سونام جنبش نیبزرگ را برپا کنند. ا یجنبش انقالب کیخود توانستند  یو فدا

 شد.  یکسب آزاد یبرا رانیمردم ا میعظ هیدوام آورد و سرما
که در دو  ینما و زمانچپ یهاستیخصوص پس از ضربه اپورتونکه مسعود در زندان ساواک شاه بود، به یزمان

و  یکیدئولوژیکرد، موانع ا یم یآتش و خون رهبر انیرا در م نیسازمان مجاهد ینیخم تیسه سال اول حاکم
 کیبود که بر اساس آن  یکاف یواقع لیشد. هر کدام از آن موانع دل جادیدر مقابل سازمان ما ا یبیمه یاسیس

 ،یآن گوهر انقالب ی. ولستیمعاصر کم ن خیدر تار ییهاتجربه نیبر مبارزه خودش بگذارد. چن انیجنبش، نقطه پا
کرد که سدها را از سر  تیمسعود بوده و هست، سازمان ما را هدا یکه در رهبر ردهندهییشکافنده، اثرگذار و تغ

 نیهم یجنبش انقالب کیهم هست، اما هنر  یهست، واقع هایبردارد. بله، موانع و سخت ریملت اس نیا یراه آزاد
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راه و  نیدهد. ا رییخود و مردمش تغ بخشییسود اهداف رها عکس، آن را بهبه نشود؛ هاتیواقع میاست که تسل
 اند.است که از مسعود آموخته نیرسم مجاهد

 
 زیو برادران عز خواهران

 است.  خیسلطنت ش یو حاال نوبت سرنگون میسلطنت شاه صحبت کرد یسرنگون از
فراخوان داده است. از آن موقع  ۹۸در سال  میرژ یمقابله با سرنگون یبرا میمزدوران رژبه یاکه خامنه دیدانیم

 . ترسانندیم ۹۸نظام در سال  یرا از چشم انداز سرنگون گریکدیهشدار،  نیبر ا دیبا تاک یحکومت یباندها
 خواهندیشمنان ما مد یعنیاست.  تیجنگ ما با دشمن، بر سر موجود»در مشهد گفته است:  میجمعه رژ امام

 «. كه ُسر بر تن ما نباشد
به سالمت عبور  روشیپ یهااز بحران میدرصد باشد تا بتوان ۱۰۰ دیما با یهاباشآماده»جمعه قم گفت:  امام
 «..میکن

 یهانظام با شورش ییارویرو ی، کارگاه آموزش۹۸سال » اشغال شده گفت:  یهادر دانشگاه جیبس سرکرده
 «.است( نی)مجاهد

 «.است هیفق تیاند. ... مسئله، زدن والبرداشته یبرانداز زیدشمنان خ»در تهران گفت:  میجمعه رژ امام
توسط مردم و  «هیفق تیزدن وال»است: دوران  نیتمام مسأله هم. «یبرانداز زیخ»است:  نیتمام مسأله هم بله،

 .رانیمقاومت ا
از  یکی نیلحظه مراقبند که اوضاع از دست نرود و اها لحظه بهآن آخوندها دائما در ترس و لرزند. لیدل نیهمبه
را که  میاند تا اوضاع رژصد درصد یهاباشقول خودشان در آمادهها بهحاکم است. آن مینقاط رژ نیرتریپذبیآس

 در حال از دست رفتن است، بپوشانند.
 

 مهم توجه کرد: تیچند واقعبه دیبا نهیزم نیا در
دوران است. چرا  نیهم میمستق راتیهمه از تأث م،یرژ یمگیها و سرآسو تناقض هایکه درماندگ نیا نخست

 یستیترور اتیرا مأمور عمل شانیهاپلماتیدارند، د ازین هاییکنار آمدن با اروپاکه به یآخوندها درست در شرائط
حل راه کی توانندیچرا نم ستند؟یاف ن. ی. تیابه شروط اف.  ییپاسخگوچرا قادر به کنند؟یدر قلب اروپا م

با خطر  هیفق تیوال میخاطر است که رژ نیاهمه و همه به رند؟یبگ شیدر پ میرژ ریبحران فراگ یبرا یاسیس
 مواجه است.  یبالفعل سرنگون
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محاصره  نیاز ا یها برون رفت. آنندیبرآ یاجتماع یهاو اعتراض هازشیاز پس خ توانندیکه آخوندها نم نیا دوم
 یزیخ وهر افت  نمونظفر امیق نیا پس از پاسدارانشان و آخوندها» که مسعود گفته است:مرگبار ندارند و چنان

 «. جان بدر نخواهند برد. و ندیآینمبر ،دـباش تهـداشهم که 
در اقتصاد کشور روبرو شده است. تورم  یختگیگسبا از هم میرژ ،یاجتماع یهاعالوه بر معضل اعتراض سوم،

 ر،یکشور در ده ماه اخ یاست، افت دست کم دو سوم از ارزش پول رسم شیکه در حال افزا یدرصد ۴۰حدود 
 یاریو بس یپنجاه درصد حداقلبودجه  یکارگران، کسر یکاریب میو موج عظ یدیتول یگسترده واحدها یلیتعط

سال  ۴۰در  یاقتصاد تیوضع نیترکشور با سخت» گفت: رًایاخ میجمهور رژ سیچنان که رئمعضالت مشابه. آن
 «.گذشته مواجه است

آورد  رونیب یدیکل یاخود و خامنه یقبا ریمشکالت، از ز نیا یمهار موقت یبرا ،یآخوند روحان شیسال پ پنج
گرانه دود شده و ماشاتم یهامماشات دولت اوباما بود. حاال آن امداد استیکه برجام و کمک گرفتن از س

 گذاشته است. دفاعیآخوندها را ب
 

آخوندها را در دستور کار  یاتیح انیقطع شر م،یرژ ینفت میبا شروع تحر کایاز آبان ماه گذشته که آمر چهارم،
 حال سابقه نداشته است. شد که تا به ییکنندهنییوارد فاز تع کایبا آمر میخود گذاشت، روابط رژ

تمام شده است. و  گریدوران محافظت و نوازش آخوندها د کرد: حیتصر کایامور خارجه آمر ریکه وز چنانهم
 نیاست. آخوندها بدون ا دهیرس انیپابه میرژ انتیآن کشور گفت: دوران ص یمل تیچنان که مشاور امنهم
شدت به رانیو مقاومت امردم  لدر مقاب شد،یم نیتأم کایمدت سه دهه از جانب آمرو حفاظت که به انتیص
 .رندیپذبیآس
 

آن چشم به یو روحان یااروپا که خامنه هیها مربوط است، اتحاددولت ریبا سا میروابط رژکه به ییتا جا پنجم،
 یروینمرتبط به ریماهان ا ییمایآلمان، هواپ…کرد.  میوزارت بدنام اطالعات را تحر یداشتند، بخش اصل دیام

 کرد. میقدس را تحر یستیترور
کند. اما حاال  دایپ یالمللنیب استیدر س یگاههیتک تواندیشرق منگاه به استیبود با س یمدع میرژ هیفق یول

خارج شده و حاال  یهاست از حوزه گاز پارس جنوبمدت نیچ داند،ینم میرژ نیخود را متحد ا دیگویم هیروس
دولت عراق با وجود روابط شناخته  ی. حتستیاراک ن روگاهیدر ن یهمکارحاضر به یقبل یهابرخالف وعده

 .کندیشرکت م هامیاعالم کرده است در تحر م،یرژ نیاش با اشده
 



8 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

 زهیاز جوانان مصمم و آگاه و پرانگ ییبرخاستن نسل نو لرزاند،یرا م یاکه هر روز، کاخ خامنه یسرانجام خطر و
اش در هاست که اراده رزمند ۹۶ امیهمان نسل ق نیاند. اقدم گذاشته میژر تیتمام هینبرد عل دانیاست که به م

 است.  افتهی یو هزار اشرف تجل یشورش یهاکانون
هزار  ۱۲۰بهمن و  ۱۹شده قهرمانان  ختهیهستند كه از خون بناحق ر ییبایز یهاالله ،یشورش یها كانون

 دانیو فروغ جاو بخشیارتش آزاد یواال یو شهدا ۱۳۶۷عام شده در سال دار قتلهزار سر به یازجمله س دیشه
سرسبز شده و هزار اشرف  رانیتشنه ا خاکافشاندند، حاال در  هایساله اشرف ۱۴ یداریکه پا یی. بذرهاانددهییرو

 در همه جا در حال برپا شدن است. 
 تیوال میرژ رانیو دست در دست مردم سراسر ا زدیخیاز آن برم یشورش یهااست که کانون ییهمان اراده نیا

 . کندیرا سرنگون م هیفق
 یبر آزاد سالم
 نیمجاهد یعاشورا یو سالم بر شهدا یبر اشرف و موس سالم
زادگان،  عینژاد و محسن و بد فیرا گشودند. سالم بر حن یکه راه انقالب ضدسلطنت یپاکباز ونیبر انقالب سالم

آهنگران و  یو اعظم روح ییاسکو هیمرض ،ینیو پاکنژاد و سالم بر فاطمه ام انیپو احمدزاده و ،یسالم بر جزن
  دانیدرود بر همه شه

 یبر آزاد سالم
 


