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 مریم رجوی: دادخواهی شهیدان و حسابرسی از رژیم ایران 
 دادخواهي در گردهمایي جهاني ایران آزاد کنفرانس سخنرانی در  

 ۱۳۹۹ری ت۲۹
  
 

سي و  ، در ادامه برنامه گردهمایی جهانی ایران آزاد، یک کنفرانس اینترنتی با عنوان ۱۳۹۹تیر۲۹روز یکشنبه 
دادخواهي در گردهمایي جهاني ایران آزاد در   -، جنایت مجازات ناشده علیه بشریت۶۷عام دومین سالگرد قتل

های سیاسی  ری از حقوقدانان و شخصیتبرگزار شد. در این گردهمایی، شما  ۳ارتباط زنده با مجاهدان اشرف
و شاهدان قتل رسته المللی شرکت داشتند و به سخنرانی پرداختند. هم چنین شماری از مجاهدان از بند بین
 سخنرانی کردند.   هاعام

 مریم رجوی طی سخنانی در این گردهمایی گفت:  

 
 ، هنانیمهم

 ، خواهران، برادران
   فرستم. میک شما درود یکایبه 

  در  جوان قیامی۳قف در اعدام  نی و فعال تویشنو قضائیه جالدان به یک گام عقبکردن رژیم تبریک به خاطر وادار
میلیون اعتراض، هرچند که قضاییه والیت فقیه، سه جوان دلیر کرد را ۱۱و بیش از  مردم  وفان عظیم خشم  اثر ت

 سال زندان محکوم کرد.    ۱۶جمعا به بیش از   ،یمانیهای سرجالد قاسم سلزدن عکسخاطر آتشهدر سقز ب
دارد. ادامه  نهایی  پیروزی  و  تا سرنگونی رژیم  ایران  مردم  اعتراض  و  زندانیان   بنابراین خشم  تمام  و  این جوانان 

 تر آزاد شوند.  قیام باید هر چه سریع
در حالیکه    ،فق روآوردهبه ضدتظاهرات و شعارهای همیشگی مرگ بر منا ، با لشکرکشی در بهبهان هم رژیم

 است.  خودش در تمام کشور هر گونه گردهمایی را به دلیل کرونا ممنوع اعالم کرده
هزار تومان ۲۶هم با دالری که به بیش از  آن  ،شودها دردی از این رژیم درمان نمیبا این نمایش اما هیهات، زیرا   

 .  است  رسیده
 دسترس است. بله، سرنگونی این رژیم نزدیک و در  
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و راهي    مسیرنقشه    نگاهی به  ؛ پردازیممیآن    هایدرسو    تاریخي   بزرگ   رخداد  ۵به  جا جمع شدیم که  این   امروز
 :  است چراغ راهنمای آینده كه در عین حال  ایمپیمودهكه تاكنون 

   ، در برابر شاه۱۳۳۱ر یت۳۰ام مردم تهران در یسالگرد ق
 سالگرد تشكیل شوراي ملي مقاومت ایران  و آغاز چهلمین سال حیات آن.  

  بخش ارتش آزادیزهري كه    ، ۱۳۶۷تیر  ۲۷در    و عراق  ایرانسالة    ۸بس براي خمیني در جنگ  زهر آتشسالگرد  
 ،مخصوصًا با فتح شهر مهران به حلقوم او ریخت ایرانملی 

 ،  مبارز زندانیانسایر   واستوار و ایستاده بر »سر موضع«  مجاهدینعام قتلحكم خمیني به واقعه دیگر، 
ارتش  چنین  همو   پیشروي  و  فروغ جاویدان  كبیر  ملي  آزادیسالگرد عملیات  كرمانشاه    ایرانبخش  در  تا دروازه 

   .گنجید كه در تصور كسي نمي ، كیلومتري خاك وطن ۱۷۰عمق 
 .  رسدمیگمان به پیروزي و بي ادامه دارد چنانهم ،هاي اشغالگرآخوند از  ایرانگرفتن نبرد براي پسآری، 

 
 تیر و تاسیس شورای ملی مقاومت ایران ۳۰  ملی  سالگرد قیام

 به نسل ،مرداد ۲۸هاي بعد از كودتاي در سالكه  ایران يبزرگ نهضت مل  يشوایپ مصدقدکتر احترام به  يبا ادا

د«.  ید و عمل کنیرید، درس بگیادهی د؛ از آنچه دیهست  ایرانر ترکش مردم  ین تیداد که »شما آخريام میجوان پ
 «. است يو اجتماع ي اس یالت س یعلت نداشتن تشکما به يماندگگفت »عقبيم

و استقالل وطن »از   آزادیي چشم دوخته بود كه در راه مجاهدینبه  ایراندر ، الجزایر مجاهدینبا الهام از  مصدق
 «. دهند میو یكدندگي به خرج   ایستند«. بر سر مواضع خود »ميگذرندمیهمه چیز خود 

  
دفاع  مسعود  ،بعد   هاسال بیدر  در  خود  نظاميه  سال    ي دادگاه  در  فرزندان   گفت:  ۵۰شاه  از  دوستانم  و  »من 
و استقالل    آزادیغروب استعمار و طلوع    مصدقایم« و گفت: »پا زدههستیم كه به پول و مقام پشت  مصدقدكتر
   خواست«. را مي

بار رنج و رزم و  این ،انقالب ضدسلطنتي خالف تا برس کرد یرا تأس ایران مقاومت  يمل يشورا  مسعودک دهه بعد ی
 تضمین کند. ک فردا را یدمکرات ایرانو به ثمر بنشیند   لگدمال نشود و شهیدانخون 

ها  و حقانیت آن  درخشند میدهه پیش نگاه كنید. به واقع  ۴از  ها و مصوبات شورا و دولت موقت  به برنامه و طرح
 ؛ استثابت شده 

مردم جمهور  رأي  و  حاكمیت  اصل  استحاله  از  اعالم  اصالح  ناپذیريتا  حتي و  و    رژیم   ناپذیريمذاکره  ناپذیري 
   .والیت فقیه

و    طرحاز   صلح  سیاست  و  صلحصلح  جنگ  ،جنبش  برابر  خمیني  در  چارچوب    طرحتا  طلبي  در  خودمختاري 
    .ایرانوحدت و تمامیت 
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جبهه همبستگي ملي براي سرنگوني    طرحو    زنانها و حقوق آزادی طرحجدایي دین و دولت تا   طرحاز 
گوید اگر خواهان جمهوري و یك نظام سیاسي دمكراتیك و مستقل با جدایي دین از  كه مي مذهبیاستبداد 

كه با شاه و  گیرند نادیده میهایي دقیقًا آنرا طرح جبهه همبستگي   دولت هستید، بدون شك با ما هستید.
مجاهدین را با همان فرهنگ اطالعات  برچسب تروریسم،   شدنشکستهپس از درهم بتوانند  تاشیخ پل دارند  

 آخوندها، فرقه خطاب كنند.   
   

 انقالب ضدسلطنتی  بزرگ ، درسجایگزین دمکراتیکتشکیل و حفظ  
درسي بود كه ما از انقالب    ترینترین و البته سختو بزرگ نخستین  ،آلترناتیو  و حفظ معرفي ،تشكیل

خواهیم و نباید باشد؛ مثل  یعنی كافي نیست که فقط بگوییم چه چیزی را نمي .ه بودیمضدسلطنتي گرفت
بلكه باید به دقت مشخص كرد كه چه چیزي را  . خواهیمزمانی که همه گفتند دیكتاتوري شاه را نمی

 ي مقاومت فرموله شده است.  یماده ۱۰كه حاال در برنامه چنانخواهیم و باید باشد. هممي
خمینی با موج    کهکننده مسعود که در یک لحظه تعیین ،درودهای همة ما نثار مسئول شورای ملی مقاومت

با   خواست فصل انقالب و آزادی را در تاریخ ایران برای همیشه به پایان برساند او عظیم اعدام و سرکوب می
که آزادی و ایران دمکراتیک فردا  یی را در تاریخ ایران گشودفصل تازه ،گذاری یک جایگزین دمکراتیکپایه

   کند. را تضمین می
داد و به همین خاطر اصل  ادي ترین گناه مسعود این بود كه اولویت و تقدم را به آزنخستین و مهم

های سپاه پاسداران و حزب  فقیه را نپذیرفت و تحریم كرد. برخالف ریزشیفقیه و قانون اساسي والیتوالیت
به یاد دمكراسي و آزادي افتادند. در   یکبارهدستجات و افرادي كه وقتي به خارجه رسیدند، توده و سایر 

همه مورد عشق و  آقاي رجوي توجه فرمایید دمكراسي كه این : نوشتروزنامه حزب توده مي  ۶۰ین فرورد
 چه بسا نقش درجه دوم هم احراز نكند!   ،ستیزيست، در عصر ما به نسبت امپریالیسمپرستش شما

ستیزي،  با نفي شاه و شیخ و البته با  بله آلترناتیو شوراي ملي مقاومت بر اساس آزادي و استبداد
 ساخته شد و دوام و قوام پیدا كرد.   ، ترین بهاي خونینسنگین

 
 بندي در ایران امروز ترین و بزرگترین جبههمهم

كه  ۴  يآخوند   رژیم   است  قتلسازی  شیطانبا    خواهد میدهه  و  اعدام  با  تروریسمو  و  یعني    آلترناتیو،  عام  خود 
  . تن داد  آني ندارد و باید به  آلترناتیو  رژیماین  که    را متقاعد كند   دنیا  خواهد می.  نابود كند  ،آنچه را كه باید باشد 

نتواند   این  نشان بدهد كه آنکند  تالش می  ،نابود كند ي ملي مقاومت را  شوراو    مجاهدینوقتي هم  از  بدتر  ها 
نتیجه    هستند   رژیم باو در  باید  از یک طرف    ساخت.  رژیمهمین    باز هم  است.  نتیجة وضع موجود هم روشن 

ایران و چوب حراج  ،کشتار جوانان  مردم  دارایی  و جزایرش در  از طرف دیگر غارت  فارس  و خلیج  به خزر  زدن 
 فروشانه که این روزها صحبتش زیاد است.  معامالت و قراردادهای وطن
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 اند که البته دوام نخواهد آورد. قدرت پوسیده رابه این صورت حفظ کرده ،آخوندها
 
و نخستین  را دشمن اصلي    ایرانو مقاومت    مجاهدینوقفه اعالم كرده است كه  بي  رژیم،  گذردسالي كه مي۴۰در

سرخ   تاریخي  بنابراین    .داندمیخود  مرز  رویارویي  این  نقطميدر  و  جایگاه  و  قرار  ةتوان  نیروها  همه  گرفتن 
 جریانات را مشخص كرد.  

و یا شرمگینانه و در   پردهطور آشكار و بيههایي هستند كه بافراد و جریان بقایاي شیخ و شاه و  طرفدر یك
مثاًل در   .دهند میو  دادندمیترجیح  مجاهدیني ملي مقاومت و مخصوصًا بر شورابر  را   رژیمهمین  ،پرده

مطرح  و بعد از مرگ خمیني   رژیمدر بحث هویت و ماهیت   ،ساله  ۸سیاست صلح و جنبش صلح در جنگ 
 خاتمي.    آخوند در برابر توهم اصالحات  و رفسنجاني رويسراب میانهشدن  

به  و یا  اندرژیمیا متحد بالفعل  ،یا با همین رژیم هستند  كه هایي روبرو هستیمپس ما با افراد و جریان
یي و موشكي  های هستهچنین برنامههمو  هاتحریمبر سر  مثال  برای، هستند  همسو رژیمبا همین  درجات 

بر سر  یا شده شوراي امنیت علیه این رژیم، قطعنامه بلوكه ۶فعال شدن مکانیزم ماشه در  در باره یا  و رژیم 
و  سوریه و لبنان  های رژیم دردخالت  ودر موضوع قاسم سلیماني یا و نامگذاري تروریستی سپاه پاسداران 

   یمن.
آنهایي قرار دارند كه رو   در طرف دیگر کنند؛ امابر سر همه این مسائل با رژیم همسویی و همزبانی میبله،  

ترین و  این نخستین، مهم .اند اند و بنابراین با ما هستند یا همسو با مقاومت ایران در روي رژیم ایستاده
   .است بندي در ایران امروزبزرگترین جبهه

او کدام یک   و بالفعل توانید از او بپرسید كه انتخاب واقعيبراي شناختن هر كس و هر جریان، به سادگي مي
 ؟ ایران یا شوراي ملي مقاومت آخوندی هاست؟ رژیماز این

آخوندهاي حاكم اعم از »اعتدالي و اصالح طلب و اصولگرا« كدام یک را ترجیح    و بپرسید که بین مجاهدین 
 شود. ها آشكار ميدهد؟ در پاسخ به همین سؤال اساسي، محتوا و ماهیت همه طرفمي
 

 ساله   ۴۰رای ملی مقاومت، آئینة تمام نماي مبارزاتآلترناتیو شو
روشن  را و این حقیقت  ساله است.  ۴۰، شاخص و آئینة تمام نماي مبارزاتدر واقع این شورا و این آلترناتیو

در چنین ابعاد  اهدین و تروریسم علیه این مقاومت، سازي و خصومت رژیم با مجسازد که چرا شیطانمی
 دارد و هدف آن چیست؟ یی جریان گسترده

حرفي نداریم.    ،دهند هایي كه شیخ و شاه را بر مجاهدین و شوراي ملي مقاومت ایران ترجیح ميبنابراین ما با آن
اند. حرف آخر با شیخ را هم  زده شاهبا شاه را مردم ایران در انقالب ضدسلطنتي با  سرنگون كردن   آخر حرف

خواهند زد؛ هم با شیخ و هم با كساني كه سپاه و اطالعات و قضاییه یران، ، در قیام و انقالب نوین امردم ایران
 دهند.  جالدان را بر مجاهدین و مقاومت ایران ترجیح مي
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تاریخي   آمریكایي در    ۳۱به بیانیه    رژیم از  امسال در باره ضرورت حسابرسي  تیرماه  ۱۰تاریخ  شخصیت برجسته 
كنید.    جالدان كردهنگاه  روشن  صراحت  با  دنیا  تمام  تار  براي  و  تیره  ظلمت  در  كه  و    ۴۰اند  رژیم  این  ساله 
 است.   ایران یک نقطه امید وجود دارد که همین شورای ملی مقاومت ،پایانشهاي بيجنایت

ها، براي آزاد کردن  گوید: »تنها سازماني که بیشتر از هر موجودیت دیگري، حتی دولتاین بیانیه می 
شهروندان ایراني از دست استبداد و برای آزاد کردن جهان از تروریسم برخاسته از بنیادگرایي عمل کرده،  

کند تا تضمین  یر تالش ميطور خستگي ناپذ ههمین شوراي ملي مقاومت ایران است. شوراي ملي مقاومت ب
 .  « زنده بماند  ،عدالتي در ایرانکند که  امید به برقراری دمکراسي و پایان بي

از سو  يریناپذ ط دهشتناک وصفیشرا  مجاهدینمقاومت و    يمل  يشورا...»   گوید:این بیانیه می  ایران  رژیم  يرا 
 این عین حقیقت است.  بله، . «اندتحمل کرده

 
 نشده علیه بشریت بزرگترین جنایت کیفر داده ۶۷عامقتل
که    ،به حكم خمیني بود  مانزندانیان  عامقتل  ،ناپذیر كه ما تحمل كردیمهاي وصفیكي از دهشتناكترین جنایت

آن جنگ  سوگند خورده بود  خمیني    دست زد. به آن    ساله شد.   ۸بس در جنگ  پس از آن كه وادار به قبول آتش
ش  رژیمحفظ  آن را براي    جنگي كه خمینيهمان    بدهد. ادامه    ،تا وقتي كه در تهران حتي یك خانه باقیست  را

مي الهي«  و  .دانست »نعمت  رسمي    استراتژي  جنگشعار  بود   آن  كربال“  از طریق  قدس  یك  .  ”فتح   میلیونبا 
 .ایراندر طرف  فقط قرباني

مي افتخار  با  خمیني  پرورش  و  آموزش  دانش  ۴۴۰  ، هسال  ۸  جنگ  طولدر  گفت  وزیر  و  آموز  هزار  مدارس  از 
میدانها  دبیرستان روي  بر  یعني  مقدم  خط  به  است.  را  فرستاده  مین  كه  درست  هاي  امروز  همین    رژیم مثل 

 فرستد.  هاي مین كرونا ميمیدانبه مردم را  دریغبي
 

دست  هبتضمین بقا    شحكومتبراي  مانند مغول  بود تا    مجاهدین نسل  برانداختن    درصدد  ،عامخمیني با حكم قتل
  ، یك سنخ منطق هستند   مجاهدینجانشین معزول خمیني به او نوشت كه  البته در همان زمان منتظري،  بیاورد.  

 شوند.  روند بلكه ترویج مياز بین نميبا كشتن 
حكمش    ، باشد موضع مجاهدي  هر كس در هر مرحله اگر بر سر    نوشت:عام به خط خودش  خمیني در حكم قتل

 . ..سریعًا دشمنان اسالم را نابود كنیداعدام است. 
 

بوتروید،  یک بارونس  ایران  بار  مقاومت  گرامی  قتلگفت دوست  توسط  :  زندانیان سیاسي  هم  آنخمیني،  عام 
جنگ جهاني دوم بود كه    علیه بشریت بعد ازبس شد، بزرگترین جنایت  كه مجبور به پذیرش آتشبعد از این
 نشده باقیست. كیفر داده
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  ، عامدر باره قتلتمام جزئیات  یبا افشا  ،ما از آغاز روزي خواهد آمد كه ما شاهد استیفاي حق باشیم. شک  بیولي 
 ایم.  خواهان حسابرسي از آمران و عامالن این جنایت بزرگ علیه بشریت بوده

  
مي  مسعود ابتدا  كه  از  عامالن    رژیمسران  گفت  و  آمران  به  ،سیاسي  زندانیان  عامقتلو  علیه  باید  جنایت  جرم 

ول  غکه از م  جاآناز  به خصوص    ...كمه و مجازات شوندمحا   ،ایراندگاه مردم  المللي و در دابشریت در دادگاه بین
و حق    حق جامعه بشري  ،ایرانحق مردم    این جانیان،و محاکمه  ... مجازات  ست ا  ي یسابقهنمونه بي   این   ،به بعد 

    .هاست آنخلق  و مجاهدین
ایران،    ،سال گذشته  ۳۲در   باره  مقاومت  این  راهپیمایي    ،كنفرانسهزاران    وصدها  در  و  هاي و دادگاه تظاهرات 

   .و نشان نامو اسامي و مزارهاي بياسناد  یهمراه با افشا  ایم.برگزار كرده  مردميسمبلیك 
  

سزایي  نقش به ،ادیبا شعار نه جالد نه ش   ۹۶در سال  رژیم جنبش دادخواهي در انتخابات ریاست جمهوري  
قدر كه حتي  آن .ایفا كرد ،عامجالد قتل ، يسیرئ آخوند کردن جمهورسیرئ يبرا ياخامنه  طرحدر شكست 

سال اعدام و    ۳۸اش جز  در كارنامهاو در مورد رئیسي گفت كه  طلبانهفرصت ،كردنروحاني براي رأي جمع
كه قاسم سلیماني و  در حالي ،شدت عصباني شده بوداي كه بهدو روز بعد خامنهي ندارد. دیگر زندان چیز

روحاني را تهدید كرد كه اگر خط قرمز رژیم در این موضوع را مراعات   ،سران سپاه پاسداران دركنارش بودند 
سازان وزارت بدنام »توصیه« کرد که  مزدها و فیلمهبقلم . بعد هم خود او علنًا بهسیلي خواهد خورد  ،نكند 

 کاري کنند که »جاي شهید وجالد عوض نشود«.  
ترفندهای خاص خودش که به  با    گرفت، رژیمباالهاي بعد، وقتی که كار جنبش جهاني دادخواهي  در قدم

كردن آب و مصادره  آلودكار گرفتن یك مزدور نفوذي به فكر گلهبگوید با  وجهی میآن عملیات پیچیده چند 
ها افتاد. در حالی كه هدف  زدن مجاهدین سر موضع و رهبري آنكردن جنبش دادخواهي و دورو مخدوش
كه دستگیري دیپلمات  شان بود. مضافًا بر ایننابودي مجاهدین و تشكیالت ، عام و حكم خمینياصلي قتل

ایجاب   ،هاي تروریستي در آلبانيطرح شدنچنین خنثيگذار در گردهمایي ویلپنت و همتروریست بمب
 هوشیار و ،اما مقاومت ایرانیی است، كرد كه رژیم از در دیگري وارد شود. این البته موضوع بحث جداگانهمي

هاي آخوند مكالمات ي ملي مقاومت توانست شوراتروریسم كمیسیون امنیت و ضد  کهچنانهمبیدار است. 
  منو  هاي قضایي سوئد بگذاردو در دسترس عموم به ویژه ارگانکند برمال اي را رازیني و مقیسه ،دژخیم

نه   بخشیم ونه مي  ،دست بسته زندانیان عامقتلكنم كه در موضوع را یادآوري ميعمومي این شعار  فقط
 كنیم. فراموش مي

 :  است  آمدهموضوع قتل عام باره در  هاي آمریكایي بیانیه شخصیتدر
ا  ياصل  يهاچهره» اکنون مورد   باید   ...انددر مناصب مسئول بوده  هادهه  ي ها و حتسال  كه  يطانیش   رژیمن  یدر 

اضافه مي.  « رند یگبقرار    ي حسابرس  میما توص: »كند بیانیه  قربان   یي م کشورهایکنيه   ایران  ي سم دولتی ترور  يکه 
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   ۳اشرفبه  مطالعه اسناد و مدارک    يمتخصص را برا  يها میشان، تیيمانان اروپایکا و هم پیجمله آمراز  اند،  شده
   .د«كنن اعزام

 
 های ایران در قیام ۶۸های شهیدان قتل عام  جوشش خون

از آن    ، نسلدرنسل  ي جوانان شورش و    در جوشش است  ایرانامروز در  ،  ۶۷شهیدانخصوص  ، بهپاک  يهاخونآن  
الهام   و  مجاهدان    رند.یگي مانگیره  هزارکه    ،دارسربهآن  پاي  سر    هزار  و    آزادیآرمان  به  امروز  موضوع  نهادند، 
دستگیري جوانان  هستند.    ایراناکنون جامعه   خانواده  شورشگرموج  ماه  مجاهدین هاي  و  گویاي در  اخیر  هاي 

 .  همین حقیقت است
  ، نباید مانند ابتداي انقالب  گفتو    داد هشدار    مجاهدینآوردن جوانان به  اردیبهشت نسبت به رو  ۲۸در  ایخامنه

   . حمالت خود قرار دهند را آماج  رژیمبعد  که  بشوند   مجاهدینجذب  ،جوانان مسلمان
ها »آرام آرام در زیر پوست شهر  قول آنکه به  نامند ميهاي خفته«  را »سلول  جواناناین قبیل    ،رژیمهاي  رسانه

 شده« و در انتظار طغیان هستند.  افزوده 
مردم از فقر و تهیدستي رو  كه »  کرد میاش نقل قول  از گزارش دوستان امنیتي  رژیمهفته پیش وزیر بهداشت  

ميبه »برند سمت طغیان  و  امنیتي  «  باید  و  نیروهاي  انتظامي  و  شكلبه    ... نظامي  فكر  عدم  طغیان  یك  گیري 
   «.كنند 
اینزنگبله،   داخل  ها  در  در  رژیمچنین حتي  صدا  است.  به  كه  بيآمده  نیست  هم  رژیمسبب  طبل  باز  هاي بر 

 . كوبدمي ایرانو دوستان مقاومت  مجاهدینعلیه  سازیشیطان
ها و  آخوند و حاكمیت رأي مردم و جمهور مردم در برابر حاكمیت    آزادیبر سر  مقاومت    ،دعواقلب  در ایران،  بله،  

 . استبداد دیني است
که   است  با همان  آخوند چهل سال  را مي  قساوتیها  مردم  و شکنجه ميکه  بربریتي که   کشند  با همان  و  کنند 

به صلیب رگبار دروغ و افترا    هر روز با  را  مسعودبه ویژه    ایرانو مقاومت    مجاهدین  ،اند ویراني کشاندهرا به  ایران
و    رمز شورش اسم  و مقاومت آن قهرمانان بود، امروز،  راز ایستادگی    ،قتل عام  دركه  چنانهم  نام اواما    .كشندمي

    است.  بخشآزادی نبرد
تهمت تبار  »تیر  جانب  هر چند  از  ابلیس«  «  مشاطگان  و  تاریخ  »»دلقکان  سو  ،  بههر  روزي  اما    «سویشروان 

   «.یش زوگل برآید از باغ آركه » رسد می
طور  و حاکمیت مردم رویان و شکوفان شود به  آزادیهاي  گل   ،ایرانروزي که از باغ آرزوهاي مردم  آری آن روز،  

 .  رسد میقطع و یقین فرا 
 سالم بر شهیدان 

  آزادیسالم بر  
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