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  نیو عدالت عج  یآزاد ی و خواستشان برا رانیمردم ا یهابا رنج نیساله مجاهد ۵۵ اتی: حیرجو میمر
 است

 ران ی خلق ا نیسازمان مجاهد  سی سال تاس نیدر مراسم آغاز پنجاه و ششم یسخنران

 ۱۳۹۹ وریشهر ۱۵
 

 هموطنان، 

 ،یاسیس انیو زندان دانیشه یهاخانواده 

 ن، یمجاهد  انیو حام  هواداران

فردا، پنجاه و   خیمجسم تار  د یو ام  خ،ی در برابر شاه و ش  رانی مردم ا یداریشکوفه پا ران،یخلق ا نیمجاهد  سازمان
 همه شما فرخنده و مبارک!. بر کند ی خود را آغاز م اتیسال ح نیششم

  رانی مردم ا ام یتمدن بزرگش سرانجام بر اثر ق ی ایها و روها و ابرقدرتقدرت تیو حما  ،یبا ساواک جهنم شاه
 برافتاد.

به دست مردم و   اشیخالفت اسالم یایو با رو یضدبشرعام و سرکوبهم با سپاه پاسدارانش، با وجود قتل  خیش
 .شودی سرنگون م ، یبه دست ارتش بزرگ آزاد ران، یمقاومت ا 

  نیو در کانون آن سازمان مجاهد  ران یمردم ا  ستانی مقاومت آزاد ستاد یو خواهد ا تادهس یسرفراز و استوار ا آنچه
 است.   رانی خلق ا

را برعهده   یخیتار ییراهگشا نیکه ابتکار ا  زادگانعیمحسن و اصغر بد  د یسع نژاد،ف یمحمد حن ریکب گذارانانیبنبه
 داشتند، درود 

  ریو شکوفا کرد و در مس  ا یاح یکتاتوری کننده دو دضربات منهدم   ریسازمان را ز  ن یکه ا ی خوشا مسعود رجو و
داشت و آن را  مصون نگه یاستعمار یهاخونیو شب  سمیبه اوج رساند. از انحراف و اپورتون یمبارزه با ارتجاع آخوند 

 قرار داد.  کیدموکرات و یآلترنات ک یدر کانون و محور 

 ارتقاء داد. میمؤسسان آن هست  نیکه در چهارم بخش یارتش آزاد  کیسازمان را به حد   نیا  نیچنهم
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 تا مسعود  انگذاریبن  فیحن از

. ستیبا کلمات ن یباز نی ا  م،یکنی صحبت م و یاز سازمان و ارتش و آلترنات یتا مسعود رجو ف یکه ما از حن یوقت
منتقل   امیبه نسل ق د یو با  د یاها آزمودهو سال  د یدانی را تک تک شما م یواقع مت ی. قستیاز راه دور ن یس ینوانشا
هستند   ییهیپا یهمان مثلث کمبودها ، یهنیو م کیدموکرات  عًاواق و یآلترنات و،ی. آخر سازمان و ارتش و آلترناتد یکن

  متیاند و قها، رنج برده از فقدان آن ها،یرغم همه جانفشان طرف، به  ن یکه مردم در مبارزاتشان از مشروطه به ا
 اند. داده نیسنگ  اریبس 

در   ییه یو پا ن یادیو تحول بن  ریی تغ چیوجود نداشته باشد، ه کنندهیرهبر التیو تشک  صالحیسازمان ذ یوقت  رایز
  ینیاما تضم کنند یم لی و مشروطه را به سلطنت مطلقه تحم کنند یم  امیکار نخواهد بود. مردم مانند مشروطه ق

به   فیحن یهادرس تنیاز نخس  ن ی. استیمتصور ن ییبدون سازمان حرفه  یاریو تمام ع ییمبارزه حرفه  چیندارد. ه
را   نیبود. سازمان مجاهد  یخال کنندهیسازمان رهبر  یهم جا یدر آن روزگار بود. در انقالب ضدسلطنت نیمجاهد 
 را اعدام کرده بود. سازمان انگذارانیکرده بودند. شاه هم بن ینما متالشچپ یهاست یاپورتون

آن را    د یاست که با نیمجاهد  التیکه صورت مسأله، تشک  د یگوی به هزار زبان م م یکه رژ  مینیبیامروز هم م نیهم
خط، کار و   نیهمه در هم م یاز صحنه پاک و محو کرد و سرش را از بدن جدا کرد. مزدوران رژ میرژ یبقا یبرا

 !کنند ی م یمسافرکش 

صورت نهضت   ن یمصدق گذشت. در اکه بر   شودی هم اگر وجود نداشته باشد همان م بخش یمورد ارتش آزاد در
 .خوردی و شکست م ماند ی م یباق دفاعیب یو استعمار یارتجاع  یدر برابر کودتا هایرغم همه فداکاربه یمل

  اریبس  یرفتن انقالب ضد سلطنت اغمی ربودن و به  یخیو مستقل هم، تجربه تار  کیدموکرات  ویمورد آلترنات در
 . دهند ی سال است دارند تاوان آنرا م  ۴۲ رانی روشنگر است. مردم ا

است که چرا انقالب  ن یمشکل در ا ند یگو یرضاخان و پسرش هم هستند و م یهات یشاه، طلبکار جنا  یایبقا
 د؟یوابسته را ندانست  یکتاتوریو چرا قدر د  د؟یکرد

  و یو نبود. مشکل در آلترنات ست،یتکامل است. مشکل در انقالب ن کیالکتیو د  شرفتیانقالب، ضرورت پ  میی گوی م ما
و   م یگرفت ی بود که ما از انقالب ضد سلطنت یدرس نینخست نیانقالب بود و نه در انقالب. ا  یبود. مشکل در رهبر

دموکرات   نیگز یعنوان تنها جامقاومت به   یلم ی کرد و راه حل آن را هم در شورا  زهی آن را بالغ و تئور  یمسعود رجو
 ارائه داد. ران یو مستقل به مردم ا 

. اگر  التیدرس سازمان و تشک یعنی انگذاریبن فیدر زمان حن ش یسال پ۵۵به درس روز اول از  گردمی برم دوباره
  د یداشته باشد. با یانقالب یدئولوژیو ا  یخودش تئور  د یدر جامعه انقالب کند الجرم با خواهد ی سازمان م نیا

 را به دوش بکشد. خ یشاه و ش هیانقالب عل یهاو رنج   تیمسول
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رستم با   یهاخاناز هفت ییخون و سلسله یایدر  ۷سال گذشته است با ۵۵ خچهیتار کرانیب یبا فدا امانیب رزم
از هر    یعنیها، از آن  کی عبور از هر   ی. بله به راستمیکه همه با آن آشنا هست اریو صعوبت و مشقت بس  یسخت

.  یخیو تار یو اجتماع ی اسیس نش یو ب یاریوشو ه خواهد یم یو توانمند   تی ضربه و از هر توطئه البته که ظرف
  نیکرد. همان که امام حس  یط توانیراه را هرگز نم ن یواال ا م یشوی م یدئولوژیآرمان و ا ازمند یکه ن جاستن یا

ها و  و همدستان و هم جبهه   خیو آرمان وجود ندارد. شاه و ش دهیو جهاد. آخر مجاهد بدون عق دهیگفت عق
. شاه گفت شما  ورزند ی خصومت م واروانه ی د یبه طرز نیو آرمان مجاهد  یدئولوژیخاطر با ا  نیهمها بهآن یهادنباله

. در فرهنگ شاه و  د یبدتر از کافر هستو  یگفت شما منافق و التقاط ینی. خمد یهست ی اسالم ستیخرابکار و مارکس 
و    یدئولوژیا د یشما حق ندار ، یبورژواز الیاز نوع سوس انه،یچپ نما ظیغل یهاها ولو با صبغه و هم مسلکان آن  خیش

 .د یآرمان داشته باش

! مخصوصًا زن  د یکن  احتیو س ریها سجاذبه آن  کیدور و نزد  یدر مدارها ا یو شاه  خ یش ن یب د یفقط حق دار شما
ها قبل از او  و سال  ، یتو سر ای  یروسر ای  گفتیم  خی اش را خودش انتخاب کند. شمجاهد حق ندارد پوشش 

 !یتوسر ا ی یروسری: بگفتی رضاخان م

 خودش انتخاب کند. د ی. از نظر ما زن باستیو ضد آزاد یدو منطق تا بن استخوان ارتجاع هر

 و مرام و مسلک خود آزاد باشند. دهیو عق  نییو آ   نیدر انتخاب د د یمردم با کهچنانهم

  ایاعتقاد  لیدلاز شهروندان به کیچ یاز دولت آمده که »ه ن ید یی مقاومت در مورد جدا  یمل ی مصوبات شورا در
حقوق   گر یقضاوت و د ل،یمذهب در امر انتخاب شدن، انتخاب کردن، استخدام، تحص  ای  نید  کیعدم اعتقاد به 

 نخواهد داشت«.  ی تیمحروم ا ی ت یمز یو اجتماع یفرد

و نظام   تیحاکم میو مستق یآزاد و مساو یبا رأ د یاعم از زن و مرد، خودشان با رانیجمهور مردم ا کهچنانهم
 را انتخاب کنند.  د یجد  یجمهور

 

 نیغبار از رخ د زدودن

  رانیمردم ا یهامقاومت با رنج  یمل ی ساله شورا۴۰ اتیخلق و ح نیساله سازمان مجاهد  ۵۵ اتیکه ح  روستن یا از
 شده است. نیمردم عج تیو عدالت و حاکم یآزاد یآنان برا یهاو با خواسته 

  دگاهیاز خط و د یاقبال اجتماع صحنه ها،ام یق نیکه ا  دهد ینشان م یروشنتاکنون، به  ۹۶ یاز د رانیا یهاامیق
  ندهیفزا   تیو فعال نی مجاهد  یشرویحال صحنه پ ن ینسل جوان و شورشگر و در ع انیدر م ژهیوبه نیمجاهد 
 است. یشورش یهاکانون
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که  جا تا آن  د یبا می که دار  یانقالب در حال وقوع است. و با هرنظر  کی  رانی گفت: در ا یدکتر هزارخان کهچنانهم
 برساند.  جهیبه نت ترع یانقالب را سر ن یکه ا م یخلق کمک کن نیبه سازمان مجاهد  میتوانیم

سال کار  ۶۰از   شیاست که ب رانی و روشنفکران معاصر ا  سندگانینو نیتراز برجسته   یکیواقع به یهزارخان دکتر 
  یدر برابر ارتجاع مذهب یمسعود رجو یهمه شناخته شده است، درباره نقش رهبر ی او برا یو فرهنگ  یاسیس

بود.   یمهم اریکار بس  نی گذاشت و ا م از اسال ینیخم ریاز اسالم را در مقابل تفس  رشیگفت: مسعود تفس  ینیخم
کرد که به   لیآرمانگرا تبد  یهم آسان نبود اما جنبش مقاومت را به جنبش  شیامدهایو پ  جیتحمل مشقاتش و نتا

  نیدر هم نیمجاهد  یشرو یبکند. بنظر من راز پ خواهد ی چکار م داند یو م خواهد ی چه م داند ی م یاسیلحاظ س
 زدوده است. نیکه غبار از رخ د  ن یاست در ا

 

 ی مردم، سرنگون خواست

 ! هموطنان

و وحشتناک نبوده   قیاندازه عم نیبه ا  گاهچیه ی. اختالف طبقاتکند ی م  دادیفقر و اختناق و کرونا ب ران یدر ا  امروز
جالدان رگبار   هیی. قضاشودیلحظه متوقف نم ک ی هیفق ت یحفظ نظام منحوس وال   یسرکوب برا نیاست. ماش

 .کند یاحکام اعدام باز م

 .کند یم  انیو طغ ستین تفاوتیهمه جامعه منفعل و ب نیا با

. زندی شده، جوانه م یاریمجاهد خلق آب د یکه با خون هزاران هزار شه  نیزم ران یدر سراسر ا  انیو عص  شورش
 .د یفرا خواهند رس هاامیق

شده و کابوس    ریتکث یشورش یهادر قالب کانون  ران یا  یجا ی در جا دانش یو با شه  اشیخیتار یداریبا پا اشرف
 .شودی م زتر یهر سال هراس انگ  م یسران رژ ی برا دانیفروغ جاو  ریکب اتیعمل

 .میمواجه هست یجامعه انفجار  کیکالم ما با    کی رد

. و جوانان  اند ام یق نیا کنندهن ییتع یرویهستند. جوانان، ن زشی و آماده خ ن یکه در کم ینانیآفرام یشورشگران و ق با
 .ند یگشای را م دگانیستمد   می عظ یانرژ انیگر راه طغشورش 

 .د ینگاه کن۹۸سال  یآبان و د یهاام یق به

  ت ینظام وال ینگذاشتند که راه حل همه مشکالت خود را در سرنگون یباق یابهام  چیآمدند ه ابانیکه به خ ی مردم
 . دانند ی م هیفق
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 سرنگون شود.  نکه یندارند جز ا میاز رژ یخواست چیه

 ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.ر مرگ ب دهند یو شعار م کنند ینگاه م ندهیبه گذشته ندارند، به آ ینگاه چیه هاآن

  می رژ نیکه ا  کنند ی را لمس م قتیحق ن ی. و با تمام وجود ادهند ی را هدف قرار م یمظاهر حکومت آخوند  هاآن
  ران یکه آخوندها با زبان خوش دست از سرمردم ا  دانند ی را هم م ن یتماما سرنگون شود. ا د یاست، و با  ریاصالح ناپذ 

 . دارند یبرنم

فشرده است.   یبر آن پا ۶۰مقاومت است که از سال   یمل ی شورا یاسیس یهایهمان خطوط و مرز بند  نهایا بله
 شده است.  یهزار مجاهد خلق شاخص گذار۱۰۰از   شیکه با خون ب نیمجاهد  ن یری راه و رسم د انگریب

مخوفش   یهاگاهها و شکنجه در زندان  نیبا مجاهد  ۱۳۶۰که از سال  کند یرا م ییهمان کارها امیق نایبا زندان میرژ
 . کردیم

مدت، نه فقط مردم   یطوالن یهاو برادرانش و بعد هم حکم دو بار اعدام و حبس   یافکار د ینو یهاشکنجه شرح
 است. ختهیمعاصر را برانگ  ت یبلکه وجدان بشر ران یا

 

 ها را عوض کرده است.آن  یجا م، یبود که رژ نیخبر ا  امروز

 .د ی. آزادشان کند یاست که: اعدام نکن ن یا ایما و مردم ما و مردم دن حرف

 یتازگکه به  یصالح یمصطف دشانیپدر شه ر یدختر و پسر خردسال، در دو طرف تصو ک یگذشته انتشار عکس  ماه
 ا در سراسر کشور آتش زد. دردمند مردم ما ر یهااعدام شده بود باز هم دل 

»اعدام   یونیلیرا صادر کرد. اما بر اثر کارزار م ام یق یزندان ۳گذشته حکم اعدام   رماهی در هفته اول ت یاخامنه  هییقضا
 شد. ینیعقب نش  موقتًا مجبور به میرژ د«،ینکن

شده   ر یشکوفا و تکث یونی لیدر ابعاد م یراه و رسم مجاهدت و مقاومت سراسر کهن یاند به اسربلند  نیمجاهد   پس
 است.

 

 هاگرفتار در گرداب میرژ

ُکُلن...   ند یگو یدام افتاده است. جوانان لبنان مبه  یآخوند  م یتا بصره و نجف و کربال و بغداد، رژ روت یاز ب همزمان
 بروند! د یبا یهمگ  یعنی

 برود.  د یبا ران، یا میرژ زنند یم  اد یو فر کشند یو مزدورانش را به آتش م د یپل  میرژ ن یجوانان عراق مراکز و مظاهر ا و
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 یهابست و گردابدر بن میکه رژ کنند ی آغاز م یطی خود را در شرا اتیسال ح  نیپنجاه و ششم نیمجاهد  بله،
 . زند یدست و پا م اشیالمللن یو ب  یو اقتصاد یاسیس

 جامعه عاجز است.   یتیدر جهت کاهش نارضا یش یگشا ا ی ریی تغ نیکمتر  از یاخامنه 

مجلس از سر قدرت   لیمختلف از قب یهادر رأس دستگاه اششهیپت یگماردن پاسداران جنا یبرا یاخامنه  میتصم
ا است تا فرونپاشند. مثل قاسم  هدستگاه نیا  شتریکنترل هر چه ب  یبلکه از سر ضعف و انقباض و برا ست؛ین

 مانده است. هیفقیول  ستد  یکه رو یروحان یاصطالح اعتدال جنازه برجام و دولت به  ،یمانیسل

 . برند یبسر م یاصالحات بودند، حاال در کابوس سرنگون ی ایدر رو یزمان ر یکه د   میرژ خواران زهیر

 اند. شده  د یو ناام  وسی ما بودند، یخاموش شدن جنبش اعتراض د یامکه به    میو مبلغان رژ روان یپ

آخوندها و    نیاست؛ ترس جبهه عوض کرده و حاال ا  ختهیفرو ر گر ید توان«یو نم شودیتوهمات »نم یرهایزنج
 . لرزند ی خود ماند که بهپاسداران

. هاستابان یدر کف خ  امینسل ق یراهنما م، یرژ یسرنگون ی برا یفداکار ژه یوبه نیو راه و رسم مجاهد  هاارزش
  دانیرا در م یمل یاز خود نشان دادند و همبستگ  یاتحاد عمل عال  کیشهر  ۲۰۰در  ام یبا ق کبارهی که   یهمان مردم

 اند. مبارزه برقرار کرده 

  کنانیبن یاز نبردها یریتصو ارائه کرده است؛  نده یآ  یقطع یاز نبردها یدرخشان ری سه سال تصو نیا یهاام یق بله
 .یو ارتش بزرگ آزاد  کنندگانامیق

 

 !زیعز هموطنان

جان باختگان کرونا   هایابیارز نیترافکنده است. با محتاطانه ه یما سا  هنیمماه است که بر کرونا هفت زیانگ غم  یتراژد
 . شودی هزار تن بالغ م کصد یبه 

  یدالر ارد یلیاز صدها م یز یبخش ناچ یحت کنند،ی ا حکومت مم هنیمکه بر   ییایماف یو باندها یو روحان یاخامنه 
 .کنند یصرف مقابله با کرونا نم اند،مردم به سرقت برده یهاه یرا که از سرما

 بوده است.  ریابعاد از جان باختگان کامال اجتناب پذ  نیا

 در حکم قتل عمد است.  ست یاشتباه ن است یس  کیدر کرونا   م یرژ یعملکردها ند،یگوی م  میاز کارگزاران رژ یبرخ

 سد ببندند.  یدرمقابل سرنگون خواهند ی م یاز تلفات انسان یبا موج یو روحان یاخامنه 
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را دو   م یرژ نیا یسرنگون  یآنان برا زش یو انگ  د یافزا یمردم م یهابزرگ بر خشم و انزجار توده ت یجنا  نیا  اما
 . کند ی چندان م

جان خود و خانواده خود را   یرا که شبانه روز بدون مرخص یحقوق پرستاران و پزشکان و کادر درمان  یحت میرژ
 .کند یپرداخت نم اندازند،ی به خطر م انینجات مبتال یبرا

  یو برا م یدرود بفرست مارانینجات ب یبرا رشانیناپذ  یها و تالش خستگ به همه آن  گریجا بار د نیدر هم د یبگذار
 . میکف بزن  قهیدق ک یتالش مقدس جان باختند  ن یر اها که دآن

 

 امیآتشزنه ق یشورش کانون

 !هنانیمهم

 :یعنی آماده است.  شهیاز هم شیب ام یجنبش و ق یهابرافروختن شعله یکار برا اسباب

 خصوص در نسل جوان، به یمبارزات یجامعه و آگاه یجوشان و انقالب ط یشرا -

 اند،مستعد آزاد شدن از چنگال سپاه پاسداران  ریاخ یهاام یتجربه قکه بنا بر   یها شهر شورشده-

 اند،یازخودگذشتگ  مختلف که آماده  یآور در شهرهاصدها هزار جوان رزم -

  میرژ ی. آرهاستام یو آتشزنه ق شکافد ی اختناق را م واریکه د ی کانون شورش یعنی بخشیی ساز و کار رها  کیو  -
 .ستیو سرنگون  امیدر محاصره ق شهیاز هم  شیب یآخوند 

  یسرنگون  یعنیخود   یخیشان، رسالت و تعهد بزرگ تاردست در دست خلق محبوب ران،ی خلق ا نیکه مجاهد  باشد 
 برسانند. یروزیپرا به  ران یمردم در ا  ت یو حاکم ی آزاد یحاکم و برقرار  میرژ تیتمام

 

و   مانند یب یها. تالشد ید یمجاهدان از روز اول تا امروز را شن ی سازمان رنج و فدا یانگذاریداستان بن امروز
 . می طور خالصه بازگو کردرا به  یمسعود رجو نیگزیجایب

  یادآوریها و سرفصل هاش ی نبرد در همه آزما یهادان یها در مرا در همه دوران نیمجاهد نسل یو فدا  صداقت
 پرداخته شد. نیمجاهد   ی. به انقالب درونمی کرد

و   هایازخودگذشتگ  ها،یها، فداکارتالش  ن یهمه ا یزهرا. اما راست زمیروشنگر خواهر عز یهابا صحبت  خصوصبه
از چنگال   ران یمردم ا  ییو رها ی آرمان و هدف واال که همانا آزاد ک ی یچه بوده و هست؟ جز برا یبرا هایجانباز

 است؟  هرگونه ستم و استبداد و سرکوب و استثمار
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سازمان   نیهم ز،ی و خونر ینیاستبداد د  نیها از چنگال ا آن  ییرها نیکه امروز تضم ران یمژده به مردم ا  نیبنابرا
 است.

و رفاه    یو آباد یآزاد نیبازگشت اعتماد به مردم ستمزده و تضم نیآزاد فردا، تضم ران یو ا  یسرنگون یفردا نیتضم
 . د یآی مبر یفداکار و منسجم و آگاه و صادق  ی روین ن یها فقط و فقط از عهده چنآن  یبرا یو تندرست

و   یماریدر رنج و سرکوب و شکنجه و اعدام و در تب و تاب ب ران یکه اگرچه مردم ا  دهمی را م د ینو نیشما ا به
که شب و روز    هنیمردم و م ن یزنان و مردان و فرزندان ا نیدارند از بهتر یشتازانیو فقر هستند اما پ یگرسنگ 

از هر    رانی آحاد مردم ا یو حق انتخاب آزادانه را برا  ممرد   تیحاکم یعدالت اجتماع یبرابر ،یندارند تا بتوانند آزاد
و    خیو ضدتار ادگرا یبن یارتجاع یهاانیباشند در مقابل همه جر  یو هر مذهب برقرار کنند و سد محکم  تیمل
خود را در جهان   یقیحق گاهیجا  رانیتا مردم ا یانسان ستهیشا یارهاینو بسازند با مع ییو تکامل. و جامعه   شرفتیپ

 کنند و به آن ببالند. دا یپ انهیخاورم ژهیوبه و 

دهه است در طوفان   ۵از  شیدارند که ب یقدرگران  نهیسازمان و گنج رانیمردم ا   رایاست ز ک یروز نزد نیا
همه موانع و مشکالت بزرگ   و از عهده دهیدست نکش  رانی مردم ا ی ها از آرمان آزادو رنج  های ها و سختتالطم

 برآمده است.

 حاضر و آماده است. شهیاز هم  شیآن ب یخواهد رساند و برا جهیتعهد بزرگ را هم به نت ن یقطعا ا پس

 

ز همه هواداران و اعضا و مسئوالن  ا نیمجاهد  التیطور خاص در رابطه با سازمان و تشکبه جان یدر ا د یبده اجازه
 کنم. یسازمان در همه سطوح، قدردان

مبارزه   ن یا انیسال نی که در ا  تی و فرد  تیجنس  یدئولوژیابر  دهیاز مردان شور ینسل ، یعنیبرادران مجاهدم  از
در امر   رانینسل جوان و شورشگر ا یبرا یدرخشان یاند. و الگوهابرده  شی را آگاهانه انتخاب کرده و به پ نیسهمگ 

 هستند.  یبرابر

از غل و   ییو رها یریپذ ت یو مسئول یشورش و جنگاور یهاو سمبل شتازانیکه پ ی مرکز ی خواهرانم در شورا از
 ساز هستند. بنده یرهایزنج

و   ن یو شهرزاد و نسر مهیو معاونان مسئول اول در مقاطع مختلف، از فه فانیو همرد نیهمه مسئوالن اول مجاهد  از
 .کنمی م یو زهره سپاسگذار قهیمژگان و صد  نه،یتهم

با   ،یاز عراق به آلبان نیبعد از انتقال مجاهد  ژهیوکرد که به  ر یتقد  د یبا یخیزهرا مر زم ی از خواهر عز نیچنهم  و
کرده است.    تیحداکثر هدا  ت یبا موفق ام یخصوص در دوران قسازمان را بهامور  اریبس  یو توانمند   تیو درا   ییبایشک

 کرد.   فیاو را سردار صبر و ظفر توص  شیها پمسعود از سال 
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 د ینینش یو از پا نم د یریپذ یکه هرگز توقف نم یاستبداد مذهب م یرژ یسرنگون ی برا یدرود بر همه مجاهدان آزاد و
 آشام. خون  فروشانن یاز چنگال د رانیمردم ا ییتا روز رها

 مجدد به همه شما  کیتبر با


