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 ۱۳۹۸در آغاز سال یرجو میمر ینوروز یسخنران -ینوروز انقالب و آزاد

 ۱۳۹۷ اسفند ۲۹

 
را از دست ندادند. مبارک و هزاران بار  دشانیو تباه آخوندها، ام رهیت تیکه هرگز در حاکم رانیسال نو بر مردم ا

 مبارک.
 مختلف جهان مبارک. یو در كشورها رانیا یبر هموطنانم در همه شهرها و روستاها ۱۳۹۸سال  آغاز
 یبر اعضا ،یاسیس انیها، بر زندانو اشرف نشان یشورش یهابر کانون دانینوروز بر خانواده شه دیبهار و ع آغاز
 و بر مسعود فرخنده و مبارک. یمقاومت، بر مجاهدان آزاد یمل یشورا
 مبارک. یآزاد یو جهش برا یشرویو سال پ دیسال شور و ام ،امیق سال
را از دست ندادند. مبارک و هزاران بار  دشانیو تباه آخوندها، ام رهیت تیکه هرگز در حاکم رانینو بر مردم ا سال

 مبارک.
 ما هستند درود بفرستم. یمراسم نوروز همانیم یکه از آلبان یدوستان ارجمندهمراه با شما به دیبده اجازه

 
 است.  یخال شانیهاسفره میدانیکه م میرانیسال در کنار کارگران ا لیلحظات تحو در
 است. آبیشان خشک و بمزارع میدانیکه م میکنار کشاورزان در

خط فقر محکوم  ریدر ز یزندگ اند، بهقرار گرفته ریو تحق ضیکه مورد تبع میهست یفیبا معلمان شر همراه
 . شوندیم یطلبانه زندانحق یهاخاطر اعتراضاند و بهشده

که هرسال بر تعدادشان افزوده  کاریب النیجوانان و فارغ التحص یونیلیهمراه و همرزم و هم سنگر با ارتش م و
 .شودیم
و  سوزندیکه در فقر و اختناق م میهست ینبرد در کنار زنان و کودکان یمان براها و آرزوها و عزمبا همه عاطفه و

 .اندپناهیبزرگ محروم و ب یشهرها یهاهیخصوص در حاشبه
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 ۹۷که در سال  یاسیس انیبر مزار زندان م،یسال در کنار مزار فرزندان مجاهد و مبارزمان هست لیهنگام تحو در
نام و نشان، در هر  یب یهاو خاک هانیدر خاوران، در زم ،یراه آزاد دانیهزار شه ۱۲۰ یاعدام شدند بر مزارها

 .رانیشهر و روستا در ا
 .دیهست یها جارهر روز بر زبان یدرودها نثار شما قهرمانان که در سرود سرخ آزاد نیترگرم

 
 هنیدر م یهزار اشرف و ارتش آزاد یبود؛ سال درخشش استراتژ یشورش یهاسال گسترش کانون ۹۷ سال

 اشغال شده.
 لرزه درآورد.را به میها که رژراضو اعت هاامیق سال
 حفظ قدرت خود را از دست دادند... یهاهیاز پا یکیمماشات شکست خورد و آخوندها  استیكه در آن س یسال
 یآن را سال تالش دشمنان برا شیشاپیپ یاکه خامنه یاست با چنان توفان و تالطم یسال ۹۸سال  اما

 خوانده است.  یسرنگون
ها ها و اعتصابو اعتراض هاامیها از قخود بسا شکوفه یو اجتماع یاسیبهار س یما برا رانیسال ا کی نیا در
شهر در مرداد ماه، پنج ۲۷ امیبازار تهران، سپس ق امیکازرون و برازجان و اهواز و خرمشهر، ق یهاامی. قاندیرو

 انیکارگران، معلمان، فرهنگ یدرپ یپ یهاو اعتراض هااعتصاب ونداران،یرانندگان و کام یرشته اعتصاب سراسر
 شهر کوچک و بزرگ. ۷۰۰، بازنشستگان و هزاران اعتصاب و اعتراض و تظاهرات در دست کم 

 یهاها و دستاست و با اراده یگرفتن یبله آزاد ستان؛ینسل آزاد نیخوشا ا نان،یآفرامیپاخاستگان و قبه خوشا
 رسد. یاز راه م رانیمردم ا یشماست که بهار آزاد

 یاریاز کف دادند. بس است، شانمیها و معضالت رژهمه قفل دیکل گفتندیآخوندها برجام را که م ۹۷سال  در
شده  هیفق یول العنكبوتتیسپاه پاسداران و ب یاقتصاد کیشر رانیکه برخالف خواست ملت ا یغرب یهاشرکت
 رفتند.  رانیاز ا بودند
قرار  كایوزارت خارجه آمر یستیترور یهاگروه ستیپاسداران در لسپاه یمنیاهر یوریوقت آن است كه ن حاال

 . ردیگ
 میبود، متوقف شد، آغاز تحر یو سرنگون رییدر برابر تغ میحفاظت از رژ استیکه س کایدرازمدت آمر استمالت

 کرد. دایپ شتریفرصت بروز ب رانیجامعه ا یانقالب تیو تزلزل کرد. و موقع یثباتیرا وارد دوران ب میرژ نفت،
 تیوال یاقتصاد مقاومت استیاز کشور خارج کردند و بر اساس س گریدالر د اردیلیها مآخوندها ده ن،یب نیا در
سوم شد. تورم  کیکشور  یرا غارت کردند. از اول سال تا آخر سال ارزش پول رسم رانیمردم ا ییدارا ه،یفق

 درصد باال رفت. ۵۰ ابودجه ت یو کسر دیسوم رس کی چهار برابر شد، صدور نفت به نصف تا
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واگذار  یشمال گانیخزر را به همسا یایدر یهااز منابع و آب یخود بخش دهیپوس تیحفظ حاكم یبرا آخوندها
 .هایهندو اداره بندر چابهار را به دندیبخش هاینیچجنوب را به  یماه ییفله دیکردند، ص

 گور را نجات دهد. نخواهد توانست حکومت پا به یفروشوطن نیا اما
و  امیشكافتن هسته ق نیندارند. ا یبرون رفت یسراسر یو جنبش اعتراض هاامیكالم آخوندها در برابر ق كی در

 است که گذشت.  یسال یبندخالصه جمع
 نگذاشته است.  یاعتدال باق شینما یبرا ییجا گریدرون حکومت د یهامرگ و تنش رعشه

 ریبود اكنون به ت میرژ یجمهور استیدر انتخابات ر ادیش بیكه رق یمدفون شد. جالد یسیبا آخوند رئ اعتدال
 ای انیروز در م كیآن،  نیتریو ریوز نیفلج كه مهمتر مهین یشده است. با دولت لیاعتدال تبد شیخالص نما

 .ینینشخانهبه ای آوردیاستعفا رو مبه
 است.  شیقدرت حاکم است که با شتاب درحال فرسا تیتمام نیا قتیحق در
را در  هییقضا می. سردژخکندیفشرده م تیو جنا یچون شانس بقا ندارد خود را حول محور خونخوار هیفق تیوال

و حكومت  تیاست وال نی. بله اهییرا در رأس قضا نیگذاشت و جالد قتل عام مجاهد صیرأس مجمع تشخ
 ركوب است. انقباض و س امشیعام. پقتل
فكر  یارا جبران كند. خامنه ۹۶ یجمهور استیخود در انتخابات ر یشكست مهندس خواهدیارتجاع م فهیخل
 ماهید امیها قچه بسا با بستن همه روزنه شدیم میجمهور رژ سیرئ یسیاگر همان زمان آخوند جالد رئ كندیم

 بود.  یریشگیقابل پ ۹۶
 و خبرگان ارتجاع به كار گماشته است.  هییقضا قیمنظور جالد را از طر نیبه هم حاال

نظام را  یهاچفت و بست دیهم با میدر داخل رژ تیوال خچهیدر تار تیجنا نیترجالد بزرگ ،یقتل عام آخوند
 .دهدیامان نم یابه خامنه هازشیها و رمحكم كند واال شكاف

 
منازعات  :افتدیبه چاه م ای گریچاله د چاله به کیندارد و هر روز از  حفظ خود یبرا یراه میهمه، رژ نیا با
 ها،میتحر چالهاهیس ،یقرمز بودجه و منابع مال تیارز، وضع متیق یریاف، مهار ناپذ یت یبر سر اف ا انیپایب

 ندهیفزا یدهایاند، تهدقرار گرفته یدرپیضربات پ ریزکه در آنجا مزدوران سپاه پاسداران  هیدر سور یشدگمات
باش و مراقبت آمادهاوضاع که آخوندها را به یتر از همه شکنندگو مهم کارانیب یونیلیکم ده مدست تیجمع

 ساعت واداشته است.ساعت به
است که حکومت کردن  نیمسأله ا آن بحران؛ ایبحران است  نیدچار ا میکه رژ ستین نیمسأله ا قتیحق در

 آخوندها دچار بحران است.
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با  ت،یاگر مقام وال ی. حتکندیرا هرگز رها نم میرژ نیا بانیکه گر یو سرنگون یسرنگون ،یبحران سرنگون بله
 كنند!! یسیرا رونو یسه بار الطائالت خامنه ا دیبا یرانیا ونیلیم ۸۰سفاهت، حكم كند كه 

 
و  نیمجاهد ینابود یبرا ییدانهپنبه یهاراسر سال گذشته در حال خوابشانس بقا ندارند. در س آخوندها

 طانیو ش سمیخود را حول ترور یتالش اصل نیکنند. بنابرا دایخود پ یبرا یبودند تا راه نجات رانیمقاومت ا
 متمرکز کردند، اما شکست خوردند. نیمجاهد هیعل یساز

 
 س،یساالنه مقاومت در پار ییآانفجار بزرگ در گردهم کیطرح  رانا،یمقاومت در ت هیعل یستیبزرگ ترور طرح

در  یاز دروغ پراکن یمیهمراه با حجم عظ کایمقاومت در آمر یاعضا هیعل یستیو ترور یجاسوس یهاتوطئه
 کی. ظرف رانیدر داخل ا وصخصجنبش به نیا هیعل یاجتماع یهاو شبکه ینترنتیا یهاتیمطبوعات و سا

 نیمجاهد هیعل نماهایس ای یونیزیتلو یهادر شبکه میساخته مزدوران رژ الیو سر لمیف یسال گذشته انبوه
 پخش شد. 

که  نیا امر کاماًل موفق بودند: کی. اما انصافًا در اوردندیدست نبه یتیموفق یساز طانیو ش سمیاز ترور هاآن
 یو شورا بخشیارتش آزاد ن،یمجاهد شانمیرژ ویو آلترنات یاصل دیکامل نشان دادند که تهد یروشنصدها بار به

 است. رانیمقاومت ا یمل
 
بود که  نیانتظارشان ا دند؟یدیمقاومت م نیا یفروپاش یها براچه خواب انشانیهست که آخوندها و حام ادتانی

گور هآرزو را ب نی. اما باز هم اثبات شد که ازدیسازمان و کل مقاومت فرو بر نیاز عراق ا نیبا انتقال مجاهد
 خواهند برد.

 
 رانیا یهاابانیدر شهرها و خ افتهیاستمرار  یشورش یهاکه در هزار اشرف و کانون یگذشته ارتش آزاد سال
معلمان،  داران،ونیکارگران، کام یهاو مواضع مقاومت در کلمات و خواست یشد. حاال استراتژ یجار

 است:  یجار رانیا یپاخاستگان در همه جاکشاورزان و به ان،یدانشجو
 است.  رانیكه خواست همه مردم ا یسرنگون خواست

غوغا کردند.  تیحاکم یمراکز سرکوب و نمادها هیبا عمل و اقدام ضد اختناق عل یشورش یهاكه کانون یراست
نظر سال  نیصد رشته عمل و اقدام ضد اختناق دست زدند. از ا کیاز  شیها به بسال آن نیا یهاماه یدر برخ
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و  ریرا گشود، هم مس یسرنگون دازانکه هم چشم یمقاومت بود. سال نیا یبهار استراتژ ییسال شكوفا ۹۷
 آن را نشان داد.  یچگونگ

 ارتش بهار در راه است. ارتش بهار با صد هزار برگ گل سرخ کامکار. نکیا
 

شدن است، در صفوف مقاومت هم  ینو شدن و بهار یامسال که عزم جامعه ما برا یهازشیموازات خبه درست
مقاومت  یتا اعضا نیمجاهد التیبود. از تشک انیدر جر یو آرمان یانسان یشرویاعتال و پ یبرا یکوشش مستمر

 .رانیا یدر شهرها یشورش یهاکانون یمختلف تا اعضا یها در کشورهانشانو اشرف
 است.  یو مبارزات یانسان یهاو جهش هازشیانگ انیها، و جرنوشدن انتخاب ها،جوشش اراده دیدرخشیم آنچه
 دنیرس یاست. همه در جوشش و تب و تاب هستند تا برا یو دگرگون رییانقالب و تغ دیكه ع یبه راست بله،
 شتریهرچه ب رشانیملت اس تعهدات خود نسبت به یادا یخلق کنند. برا یینو یهاارزش یمقصد پرشکوه آزادبه

منسجم و  التیشان، تشکجمع ییکه توانا فشانندینور ب قتیحق نیکنند و بر ا شهیپ یگرفدا و پرداخت
 .کندیم کنشهیرا ر هیفق تیاست که وال یمیو عظ زالیال یرویشان همان نو قدرت خلق نشانیپوالد

 
 

و فراز داشته باشد، با  بیمژده داد كه هر چند هم طول بكشد و نش شیشاپیپ یبود كه مسعود رجو نیچن
ضد بشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود، وارد دوران  یمماشات و استمالت كه آخوندها یگسستن بندها

 .میشویآماده باش م
خود  یآماده ساز یعزم جزم كند و برا دیبا زیقبل از هر چ یمحتوم است. ارتش آزاد یدشمن ضدبشر یسرنگون
 داد...  قلیجال و ص دیرا با رهایبزند. شمش رجهیب ششورش و انقال یایدر در

 راستا، هزار درود.  نیو شورش شما و مقاومت خلق در ا زشیعزم جزم و خ بر
 در رشت که گفت:  یخیتار یدر آن سخنران کنمیم یادآوریرا  یهم حرف مسعود رجو باز
اگر  د،ی... كه اگر بخواهدیشمائ نیباشد زنده است. حاال ا ندهیاست و هر كه را آ ندهیبه آ وستهیپ یزندگ»

خواهد  نطوریبوده، تا آخر هم هم نطورینمود. از اول هم هم دیخواه نییرا تع ندهیآ د،یباش اریاگر هوش د،یزیبرخ
 .«شودیشكسته م قیطر نیزمان فقط از ا یوارهایبود. امروز د

 



6 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

که  میخواهران و برادرانم و به دختران و پسران جوان و نوجوانم بگو به مادران، پدران، خواهمیآغاز سال نو م در
و انقالب  زشیو خ امیسال ق ۱۳۹۸به استقبال سال  دیدست در دست هم با شور و ام دیپل انیجان نیا یرودررو

 .دیبرو
 

شما همان قدرت  یشود. همبستگ ایدر تار و پود جامعه مجروح ما اح یو همدرد یکه همبستگ دیکن یکار
 . کنندیتالش م دنشیکش ریزنجبه ایکردن  یمتالش یاست که آخوندها شب و روز برا یمیعظ

 . خواهندیو عدالت م یآزاد رانیا مردم
 .خواهندیو استقالل م یبرابر

 . خواهندیم یستیو همز یو همدل اعتماد
 . خواهندیم یو اجتماع یاقتصاد شرفتیپ
 برابر برخوردار باشند یاقتصاد یهاکه در آن همه از حق كار و شغل و فرصت یرانیا
 نان نباشد. یلقمه ا یشرمنده فرزندانش برا چكسیه و
موج بزند، کودک و جوان و نوجوان شاد باشند. استعدادها بدرخشد و زنان در  یکه در آن آزاد میخواهیم یرانیا

 کنند. فایرا ا تشانیجامعه مسئول یرهبر
 بسر ببرد.  یستیو همز یدر صلح و دوست گانشیكه با همسا یرانیا

 .سازندیو م سندینویسرنوشت را م نیهستند و با دستان خود ا یهنیم نیچن ستهیشا رانیا مردم
 

 یجمهور کی. بنددیاز آن رخت م یعدالتیو ب یگشوده است که ظلم و نابرابر ییندهیرو به آ رانیا یهادروازه
جمهور مردم حرف  یجمهور مردم بر قرار است، و رأ یو رأ تیو دولت که در آن حاكم نید ییبر اساس جدا
 .زندیاول و آخر را م

 
 زمستان رودیکه م زیبرخ پس
 بستان  یدر سرا یبگشا

 گل بامداد نوروز یبو
 خوش هزاردستان آواز

 خجسته و مبارك یبر همگ نوروز
 


