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  یبرا کنندگانامیق یپا  یسال، صدا  لی تاک تحو کی : تیرجو میمر 
 ی استبداد مذهب یسرنگون

آزاد بدون   رانیا کی یاز دولت برا  نید ییبر جدا یمستقل و مبتن  ک،ی دموکرات یجمهور کی یبرا
 خ یشاه و ش

 
 ۱۴۰۰مناسبت آغاز سال  به ینوروز  یسخنران

 
 ۱۳۹۹  اسفند۳۰

 
 ! ز یهموطنان عز 

 ! دانیو پدران شه  مادران
 ! یشورش   یهاکانون رانیدل

 ! دیارا اراده کرده هاامی ق ییکه برپا یشورشگران
 ! یشورش   یدر شهرها یو مشتاق آزاد   تابیب  یهاتوده
 بر همه شما مبارک.  ۱۴۰۰خجسته   نوروز

  ی پا   یسال، صدا  لیتاک تحو  کی است، ت  یو سرنگون   امیدوران ق  عهیکه طل  یباد آغاز سال  خجسته
مذهب   یسرنگون  یبرا  کنندگانامیق برا  یاستبداد  و    ک،یدموکرات  یجمهور  کی   یاست،  مستقل 

 به استبداد.  یو بدون وابستگ  خیآزاد بدون شاه و ش رانیا کی یاز دولت، برا  نید ییبر جدا یمبتن
قهرمان  شاد خلق  به  یباد  طلب  در  آزاد که  ا  یاران  ت  نیچن نیاست،  در  که  تحو  کیاست    ل ی تاک 

 . شنوندیبهار را م یپا  یصدا  انی رانیسال، ا
تا زمستان ستم و سرکوب و فقر و غارت را براندازند،  ندیآیکه م یکنندگان امیق  یپا  یآخوندها صدا  و

 نو، خرم و آباد، و روشن و دلشاد بنا کنند.   یرانیتا ا ندی آیو م
 

 

maryam-rajavi.com 
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 رانیپا خاستن دوباره جامعه ابه سال
و  ی سال  در دو  گذشت،  و  روس یکه  وال  روسیمنحوس،  و  ا  تیکرونا  مردم  جان  تا   رانیبه  افتادند 
هر شعله و حرکت   یاهی س بگسترانند،  مرگ  همه  یو  را  عزا  و  ماتم  و  کنند  اما    ریگرا خاموش  کنند، 

و    ستانیسال از سراوان و س   انیشعله را روشن نگه داشتند و در پا  یشورش   یها و کانونشورشگران  
 . د یزبانه کش بلوچستان
بست و در وحشت  در بن  میو زحمتکشان در تمام سال در حرکت و در اعتراض بودند. رژ   محرومان

دست و    یو فقر و گرسنگ  یماریبا ب  رانیدل خوش کرده بود، مردم ا  کایدولت در آمر   رییبود و به تغ
 . رندیچنان درگ و هم  کردندیپنجه نرم م

 
و  زدیخیبرم  رانیا  دیتردیب  اما دو  هر  م  روسیو  شکست  را  سال  دهدیمنحوس  سال  ۱۴۰۰.   ،

  ران یو سرکوب است؛ سال به پاخاستن دوباره جامعه ا  یماریخاکستر ب  ریاز ز   هاامیق   دنیکششعله
  ی کشان براهمه زحمت  نوروز را به  دیع  ،ییانداز فرخندهچشم  نین است و با چ  یو سرنگون   امیق  یبرا

 . م یگویم کی تبر  سازند،یرا م  یروزیهمه شورشگران که پ  و به ،یآزاد
که   یآورانرزم  و به  اندازندیخطر مهر روز جان خود را به   یشورش  یهاکه در کانون  یجوانان فداکار   به

 اند بهاران خجسته باد، را بر خود هموار کرده یا خامنه یهاچال اهی رنج زندان و شکنجه در س
رجو   به  و ن  یمسعود  عص   میعظ   یرو ی که  و  به  انیشورش  را  سرنگون  امی ق  یسو جامعه    ی رهبر  یو 
 ی اعضا به    هاتیتهن  ن یتر مانهی با صم  نیچنو هم  میگویم  کی را تبر ۱۴۰۰نوروز و بهار سال    کند،یم

 مقاومت در سراسر جهان.  انیها و هواداران و حام نشآنبه اشرف ران،یمقاومت ا یمل یشورا 
  ی چون مصطف هم  ،یدار یو پا  ام یدالوران ق   ژهیواعدام شده، به  یاس یس   ان ی شروع سال نو، به زندان   در

بران بلوچ و کولبران کرد که با  سوخت  ژهیومظلوم رنج و کار، به  دانیبه شه   ،یافکار  دیو نو  یصالح 
گلوله خامنه  یها رگبار  به  یا پاسداران  و  باختند،  شه   جان  همه  مادران    وصخصبه  دانیمادران 

 . م یفرست یآبان درود م امیق  دیشه۱۵۰۰
م  و مل   می کنیسالم  قهرمان  معز   ،یبه  بهزاد  سرهنگ  مجاهد،  صد  یخلبان  مجاهدان  همه    ق یو 

 کرونا، جان باختند.  بر اثر ۳که در اشرف یمجاهد سرفراز۹صوص  خ به ۹۹در سال دهیپرکش
و   قیو برادران صد  یشمس، محترم قنوات  الیل   ،یشاهرخ   دهیمجاهدان واال مقام سع  زمیعز   خواهران 

. درود بر روح  ی فرقان  لی و جل  اریس   دیمج   ،یحسن زارع   ،ین یحاج حس   یمجاهدم، جالل پراش،مهد
 پرفتوح آنان. 
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تحو  و لحظات  م   لی در  شکر  را  خدا  مجاهد  م یکن یسال،  و    ی فداکار   منی  به  ۳اشرف  نیکه  اعضا 

ا پشت  نیمسئوالن  و  به  غیدر یب   یبانی سازمان  گذشته  ازخود  جمعهواداران  به  یطور  از  و  سالمت 
پشت    ۹۹در سال    روزمندانهیرا پ  یگر یپرالتهاب د  شی عبور کردند و سرزنده و سرفراز آزما  یدمیاپ

 . گذاشتندسر 
 
 صد بهار سروده بود:  یکه برا  ریخبه انیاسد دیحم قیجاهد واال و صدم ادی

 د یها شود پدچکامه ر،یبهار دلپذ نیا در
 ادها ی بادها و  انیم از و –ها  زخواب ها،زآب
 صد هزارها.  یصدا  شودیم دهیشن 
… 

 کن  نگاه
 کن چگونه صد بهار،  نگاه

 ز راه.  رسدیاز بهار، م  بهارتر
 

 م یانتخابات رژ  شی نما یسراسر   میتحر 
 ز، یعز   هموطنان

ندارد؛ دولت    ریسال گذشته نظ ۴۰است که در    یم یوخ  تیدر چنان وضع  هیفق  تیوال  م یرژ   امروز
روحان نما  ی آخوند  است.  افتاده  پا  از  و  شده  همه    شیفلج  وجود  با  ارتجاع  مجلس  انتخابات 

 د. سقوط کر   ریسال اخ ۴۰درجه مشارکت در  نیتر نییبه پا هایآمارساز
چماق  یا خامنه پاسدار  گماردن  قال با  برا  بافیدار  را  اول  گام  ارتجاع،  مجلس  رأس  انقباض    یدر 

تک و  رژ   هیپاحداکثر  به    می کردن  او  برا  کیبرداشت.  حکومت  کردن  هژمون   یبقا  یدست  و    ی آن 
ا  ازمند ی ن  هیفق   تیوال در  قالب جناح اصالح  ریناگز   ر یمس  نیاست.  عا  یطلب  که  حفظ    یبرا   یق ی را 
و درخشان مبردیم   انی بوده، از م  میرژ  مقاومت    نیحل همهمانا راه و راه  شودی. پس آنچه اثبات 

 . گذردیم یو سرنگون  امی است که از ق
شعبده۴۰که    یمقاومت  است  پش  هیفق  تیوال  میرژ   یانتخابات  یها سال  به  را    دهینخر   یزیرا  آن  و 

گروه  میتحر  و  دستجات  و  اقشار  بار  هر  و  جدها  کرده  احزاب  حقان  ید یو  پ   تیبه  به    بردهیآن  و 
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 . اندوستهی پ میتحر 
 

اما از  خواهدیانتخابات تنور گرم و داغ م شینما ی طرف برا کی است که از  نیدر ا ی اخامنه تناقض 
د پ  گریطرف  کاند  یدر  و  گماشته  که  است  اما شعبده  یدا یآن  بچسباند.  تنور  به  را    ی بازخودش 

  ابات انتخ  نیا یسراسر  میندارد. تحر  تیمشروع ییذره رانیاز نظر مردم ا یجمهور  استیانتخابات ر 
خون  به  دیشه۱۵۰۰قاتالن    است به  یگریو پاسخ د  ی مردم  یها امیسکه ق   یآن رو   رانیتوسط مردم ا

 خفته آبان. 
و »نه«   ین یاستبداد دآخوندها، »نه« به    تیحاکم  »نه« به  ندیگویم  اند و قاطعانهگفته  رانیا  مردم

 و اختناق و غارت.   یکش یبه آزاد
 . ک ی دموکرات یبه جمهور «یجمهور مردم و »آر یو رأ   یبه آزاد «ی»آر و
 

 هنان، یم هم
 . شدیم  انی نما ییهربار در واقعه می بست رژ سراسر سال گذشته، بن در

فخر  یماجرا پاسدار  بمب  نیباالتر   زادهیهالکت  دستگاه  به    م یرژ   یسازمقام  وز که    ر یاعتراف 
نفوذ   کی اطالعات   آکوار   یپاسدار  بوده  آن  هم  یپوک  ومیعامل  از  و  قدرت    م ی رژ   یختگی گسو جنگ 

 شد. 
استراتژ   در منطقه،  ترور   یسطح  و  ارتجاع  خ  سم،ی صدور  ضربات    یها زشیبا  لبنان  و  عراق  مردم 

را پر   یمان ی از هالکت قاسم سل  یخالء ناش   تواندینم   م یخصوص که رژ کرده است. به  افتی در   یبزرگ 
 کند. 

اقتصاد   در رژ   یعرصه  کارشناسان  م  یپ  در یپ  می هم،  به  کنندیاعتراف  اما  انددهیآخر خط رس که   .
 صدا درآمده است. آخوندهاست که به یناقوس سرنگون  نیهم فراتر است: ا  نیاز ا قتی حق

 
 رانیجامعه ا یانقالب  تیموقع

روحان   یا خامنه  یط یشرا  نیچن   در ش  یو  ا  یماریب   وعیاز  سراسر  و    تیغابه  رانیدر  کرده  استقبال 
استراتژکنندیم بآن  یضدبشر  ی.  گسترش  راه  گذاشتن  باز  جان    یمار یها  امروز  تا  که  است  بوده 
 نان ما را گرفته است. هزار تن از هموط۲۳۵از  شیب

  م یرا خود رژ   پما ی که هوا  کردیباور نم   یروز اول کس   ی نیاوکرا  یمسافربر  ی مایفاجعه سقوط هواپ  در
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عمداً مردم    یو روحان  ی ا باور بود که خامنه  رقابلیغ  یار ی بس یهم ابتدا برا یماریزده است. در مورد ب 
  ی کرد. مسعود رجو   رمالشوم را ب  یاستراتژ  نیاز آغاز، ا  رانی. اما مقاومت افرستندیرا به قربانگاه م 
  ی کالن تلفات انسان   یاستراتژ  ،یو سرنگون   امی از خطر ق  می حفظ رژ   یبرا  یو روحان   ی اگفت: »خامنه

 اند«. گرفته شیکرونا را در پ  نیم  یهادانیو فرستادن مردم به م
آبان    عیم بود تا توجه مردم را از وقاالز   یمنج   کی: »سند ینویکه م  اندیمطبوعات حکومت  نیحاال ا  و

کند  منحرف  آذر  تنها    یریبا ش   ی اتاق  در  را  مردهدل   و  گرفتار  و  گرسنه  مردم  و  آمد  کرونا…و  درنده 
 گذاشتند«. 

 
اسفند    یرجو  مسعود در  کرونا  بحران  آغاز  برا  یمواد مشخص  ۹۸از  کرونا    یرا  برابر  در  بستن  سد 

 : که نیا لیاعالم کرد. از قب 
سرما  اردی لیم  ۱۰۰  دیبا  یا خامنه دارا  هیدالر  خم  ییاجرا  ستاد”  یها ییو  عظ  و“ ین یفرمان   م ی ثروت 

و    هیرا که در عراق و سور  ییهاو پول   ادهای و بن  ی انتظام ی رویو ن   جیسپاه و بس ی ها یانباشته در تعاون 
و   ی. بودجه اتمداختصاص بده   رانیرا به بهداشت و درمان مردم ا  کندیم  نهیو غزه و لبنان هز   منی

صرف    دیاست با  سمیصدور ارتجاع و ترور   ی احمر که براو امکانات هالل    هاهیو سرما  میرژ   یموشک 
 محروم شود.  مارانی کرونا و ب انیدرمان مبتال

  ی صرف دستمزدها   دیاست با   یا که به نام امام رضا در چنگ خامنه  یآستان قدس رضو  یها ییدارا
فوراً   دیبا  یاسیس   انیزندان   ژهیوبه  انی ها شود و زندان درمان آن  نهیکارگران و معلمان و کارمندان و هز 

 آزاد شوند. 
 

کن  کی   حاال فرض  م   ن یا  دیلحظه  انجام  نت  شدیکارها  خودتان  چ  دیر ی بگ  جهی و  چه  فرق    یزیکه 
 کرد؟ یم

خود را    یضدبشر  استیس   ییرسوا  یحت   یا که خامنه  دیدیاند. دمتحد هم  تیکه کرونا و وال  یراست 
 کرد.  یریجلوگ رانیا و از واردات واکسن به  دیجان خر به
پ  ترکم که    میمواجه  ین ی»در خوزستان با طوفان سهمگ  گفت:  میبهداشت رژ   ریوز   شیاز دو هفته 

و  ترنیسهمگ طوفان  ا  روسیاز  بله  است«.  م  نیووهان  دردناک  حاکم   هنی فاجعه  در    ت یما 
 آخوندهاست. 

از    یها جآن  یروز شمار واقعروز به  ران،یمقاومت ا  آخوندها،  یکارپنهان  یماه گذشته رو در رو ۱۳  در



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

 

مرگ و    ن یکشور فاش کرد و اجازه نداد که ا  یها استآن  کیبه    کیرا در    یماریدست رفته بر اثر ب
 شود.   لیتبد تیاهم یو ب  یامر عاد  کیبه رهایم

هم   اما ببه  ۹۹سال   نیدر  به  ،یمار ی رغم  عصجامعه  و  خشم  آمده،  شورش    انی جان  در  را  خود 
اعتراض زندآن اجتماعات  در  فرهنگ  ،یها،  کارگران،  اعتصاب  بازنشستگان،    ان،ی در  معلمان، 

 بارها نشان داد.  انیو کشاورزان و بازار  انیدانشجو
 

  ی سرنگون   یبرا یاجتماع یاست و آمادگ  یانقالب  تیموقع  کیدر  رانیاست که جامعه ا نیا قتی حق
اداردیبرنم   دیترد  میرژ  برابر  در  دستگ  ،یانفجار  نیسهمگ  تیظرف  نی.  و  اختناق  و    یریآخوندها 

تشد را  به    دیاعدام  توطئه  یسازطانی ش  جیبسکردند،  گسترش  عل به  یست ی ترور   یهاو    ه یخصوص 
کردند اما    ازهای بستند و نذر و ن   لی دخ  ا کیانتخابات آمر   رو آوردند، و به  رانیو مقاومت ا  نیمجاهد

روشن شد که بازگشت به تعادل و    کا یآمر   د یجمهور جد  س یماه از شروع کار رئ  ۲پس از گذشت  
د  ر یغ   نیش یپ   تیوضع و  است  گلو   گریممکن  از  خوش  رفت.    نییپا  م یرژ   یآب  نخواهد 

چه در  . اوضاع از هر طرف که بچرخد، آنکندیدوا نم  یو عربستان هم درد  اقدر عر   یانداز موشک
 است.  یاست و سرنگون  امی آخوندهاست، ق نیکم
که با برجام و    د ی. اما بداندیعجله کن  دییبفرما  دیمذاکره کن  د یخواه یم   میی گویها مآنباز هم به    ما
 . ستی انداز ندر چشم یو سرنگون امی جز ق یفرجام  م،یتحر یو ب  می با تحر  برجام،یب

و جام    دیکن   ین یوجود ندارد. اگر هم عقب نش  نیجز ا  یسرکوب و انقباض هم سرنوشت  ریمس  در
 و طلسم اختناق بشکند، چه بهتر.  دیزهر بخور 

پ  سه گردهما  ش یسال  و  رانیا  ییدر  در  عقب  لپنتیآزاد  هرگونه  »از  که  آخوندها    ین ی نشگفتم 
 و »هزار جام زهر، در خدمت هزار اشرف است«.  م«ی کنیاستقبال م

 عهده خود ما و مردم ماست«. آزاد به رانیا ییو برپا  کی دمکرات رییو تغ  یکردم که »سرنگون دیتأک و
 

 ی استبداد مذهب یسرنگون  یبرا  کنندگانامی ق  یپا یسال، صدا  لیتاک تحو کی : تی رجو میمر 
 
 رانیمقاومت مردم ا یها یشرو یپ

 به جلو برداشت.  یخود هر روز قدم امانیدر مبارزه ب  رانیمقاومت ا ۹۹سال در
 . نندیب یم رانیرا هر روز همه در سراسر ا یشورش  یها ضد اختناق کانون اتی و عمل  هاتیفعال –
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طلبانه مردم و و مطالبات حق  هاامی ها و قاعتراض  هیدرباره کرونا و شرکت در کل   وقفهیب   یروشنگر  –
 روزمره ماست.  فیدشمن، از وظا یها تیجنا یافشا 

ب  – دو حزب   یالملل نیدر سطح  قطعنامه  نما  تیاکثر   یهم  در    ۲۲۲با    کایآمر   ندگانیمجلس  امضا 
و    رانیمقاومت ا  ییاز طرح ده ماده  تیدر حما  دیکنگره جد  ندهینما  ۱۵۸خرداد گذشته و قطعنامه  

ش  یها یکتاتورید  ی نف و  تصر   ایگو  اری بس  خیشاه  قطعنامه  دو  هر  است.  روشنگر  که    کندیم  حیو 
 هستند«.  یمذهب یکتاتوریرا رد کرده و مخالف د یسلطنت   یکتاتورید رانیا دم»مر 
عل  ،یبعد   گام هامبورگ  دادگاه  آلگما  ه یحکم  فرانکفورتر  مورد   نهیافترائات  در  دادگاه  حکم  از  بعد 

اشپ س   گلیافترائات  که  و    یساز طانی ش   استیبود  علآن  بانانی پشت آخوندها  را   نیا  هیها  مقاومت 
 مثل روز روشن کرد. 

 
  ت یجنا”را    ۶۷در سال    یاس ی س  انی عام زندانسال، هفت گزارشگر ملل متحد، قتل  نیدر ا  نیچنهم
 . شدند  آن درباره ”مستقل ”و  ”قیعم ” قیتحق  کی شناختند و خواستار   ”تیبشر  هیعل

کنفرانس  هاییهاگردهم  سلسله گردهمبه  ،یالملل نیب   یهاو  در   یی آخصوص  مقاومت  ساالنه 
هم وصل کرد، کشور را به۱۰۲هزار نقطه در  ۳۰که    یتکنولوژ  ن یتر مدرن  ی ر ی کارگبحبوحه کرونا، با به

 برجا گذاشت.  یدیرکورد جد
 

د  گام تحق  گر،یمهمِ  گزارش  امن  ی قاتی انتشار  بس   ی بریسا  تیشرکت  کرد  فاش  که   ج یتردستون 
امق  هیعل  یترییتو ماش ۹۹  ریت۲۷در    رانیاومت  توسط  هماهنگ  یبر یسا  نی،  در  پاسداران  با    یسپاه 

 وزارت اطالعات به راه افتاده بود. 
در    رانیمقاومت مردم ا  دانیشه  یها دادگاه آنتورپ که حاصل جوشش خون  یخ یباالخره حکم تار   و

  ست ی ترور   پلماتید  یبرا   نیسنگ  یها حکم عالوه بر زندآن  نیمماشات است. ا  نیر ید  استی برابر س
پاسپورت  میرژ  ابطال  و  مزدورانش  تابعو  و  مزدوران  آن  تیها  اروپا،  سراسر  در  که  شد  باعث  ها 

 . فتند یبه وحشت ب  میرژ  عاتاطال 
 

که هدف    ۹۷مقاومت در سال    ییآحاضر در گردهم  یها تیاز طرف هموطنان و شخص   جانیدرهم 
مالحظه تمام مندرجات   نیتر بدون کم خواهمیو فرانسه م   کی آلمان و بلژ  ی هاطئه بودند، از دولتتو

.  درا منتشر کنن میرژ  ست ی ترور  پلماتید یها دست آمده از دفترچهبه  یهاو آدرس  یو اسناد و اسام 
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طبقه  دینبا  یسند  چیه  کل  یبند مشمول  به  و  سرو  یسر   یمحرمانه  در   ییاروپا  یها سیشود. 
برا   یکشورها  ترور مصون    یمختلف  از  ش  یو جاسوس   سمی ماندن  کارزار    ی اسام   دیبا  ،یسازطانی و 

مرتبط  و  رژ   نیماموران  پناهندگ  م یبا  پوشش  از  که  را  اطالعات  وزارت  کشورها    نیا  زن یتی س  ا ی  ی و 
  ام دهیشن  یاس ی س   یها تیپارلمانترها و شخص  یاری برمال کنند. من شخصاً از بس  کنند،یم  دهاستفا

کشور    سیسرو  یهستند و هم برا  یمزدوران، هم مأمور وزارت اطالعات آخوند   نیاز هم   یکه شمار
م کار  اکنند یمربوطه  ترفندها   نی.  از  برا  یهم  که  آخوندهاست  ا  یاطالعات  مامورانش   ی فا یحفظ 

  ی برا  نیدر امان بمانند. البته ا یریو دستگ ردیگ یها آموزش داده است تا از پآن را به جانبهنقش دو 
 برطرف شود.  دیاست که با یاهیبشر لکه س و حقوق یهر کشور ملتزم به دمکراس 

محاکمه    یبرا  یش یدادگاه نما  یبرگزار خود در دادگاه آنتورپ، به  تیمحکوم   یتالف   یآخوندها برا  حاال
در هم    یقاطع و روشنگر مسعود رجو  امیمضحک را پ  یشو   نیاند؛ اما ارو آورده  نیمسئوالن مجاهد

 . دیکوب
به    یوقت  او  روحان   یا خامنهفراخوان  رئ  یو  ب   یبرا   یس یو  دادگاه  در  حما  یالمللنی شرکت  و    تیبا 

  ی که وارد کشاکش  دندی مان در داخل و خارج کشور رو به رو شد، آخوندها بازهم دهموطنان  نیتحس 
 آن هستند.  بازنده اریاند که تمام عشده

 
 د یام یها شعله یشورش یها کانون 

ا  یشرو یپ  اما مقاومت  سال   رانیبزرگ  شورش۹۹در  جوانان  آوردن  رو  گسترش    نیمجاهدبه    ی،  و 
 گر یرعب و وحشت و از طرف د  جادی و ببندها و ا  ریاست. همه بگ  رانیا  یشبکه هواداران در شهرها

  ی همه برا  رانیدر داخل ا  نیمجاهد  هیها عل و انواع نوشته  هاال یسر   ها،لمیها، فکتاب  وقفهیانتشار ب 
گرا  نیا با  که  به    شیاست  عز مقابله    نیمجاهدنسل جوان  مرجان  قول  به  اما  گ زمیکنند.  که   رمی: 
 د؟ی کنیجوانه چه م ریناگز  شیبا رو د،یکش یکه م رمیگ  د،یبر یکه م رمیگ  د،یزنیم

سال است که در ۲۰از    شتری ب  یکه ده، پانزده و حت  یمجاهد و انقالب   انیاست که زندان  نیچننیا  بله
در    یو شاد   دیام  جیبندان خود، و تروهم  جمع  ییبر سر مواضع خود، با برپا  یداریاند، با با پااسارت

تر  خجسته  یو بهار  دی چه ع  یو راست  .رندیگ یحبه قند جشن م  کی با    یرا حت   دیع   ان،ی زندان  انیم
 است؟   یرانیو ا  رانیاز سر موضع بودن در برابر دشمن ا

 . م ی گویم  کی را تبر  دیع  زم،یبرادران و خواهران عز  یاسی س  انی همه شما زندان به
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و صفا و   یک یشجاعت و ن  انی خود و با ب  دیهم با جمع شدن بر سر مزار فرزندان رش  دانیشه  مادران
گرام  دیمگر ع  یو راست   رندیگینوروز را جشن م  شاندانیشه  تیانسان    ی و بذرافشان   داشتیزمان 

 ست؟ ی ن هایخوب نیهم
ع  کارگران محرومان  و  زحمتکشان  همه  و  معلمان  و  کارمندان  گرما  دیو  با  جشن    یرا  محبتشان 

ق  رندیگ یم همبستگ   یآت  یهاامیو  در  م  انیم  یرا  خلق  هم  با  راست کنندیخود  و  ع   ی.    ی د یچه 
 ضحاک زمانه است. دنیکش ریز به یها برا ها و ارادهدل  وستنیهم پتر از بهفرخنده

آزاد  نیچن هم  و رهبر  ،یمجاهدان  ارگان  تعهدها  خلق،  امی ق  یجمع  یبرپادارندگان  با  بر    نینو  یکه 
جنگاور به  یاستمرار  ا  ژهیوخود  نبرد  برا  کی دئولوژ یدر  را  خود  عزم  غدار،  دشمن  نوروز    یبا  تحقق 

 . کنندیصد چندان م  رانیمردم ا ییو رها رانیا یو اجتماع   یاس ی س
 . سازدیرا م  یو آزاد  ندهی نوروزتر که آ نیاز ا یچه نوروز یراست و

هم  دیپرام  ی هادل   ن یبا هم  ی آر  تا    شود،یآزاد فردا شکوفا م   ران یپرشور است که ا  یسرها   ن یو با 
 بنا شود.  یو رزم آوران فداکار آزاد  نانیآفر امی ت قدسبه
 

 : م یکن یلحظات حلول سال نو دعا م  نیبا هم در ا پس
 القلوب و االبصار مقلب ای
 یی گشایشان مو جنبش  هانهفته در اراده  میقدرت عظ مردم را به یها دهیها و دکه دل  یا
 و النهار   لیمدبرالل ای
 ی کشیم رونیارتجاع و استبداد ب  یکیرا از قعر تار  یآزاد  ییکه روشنا یا
 محول الحول واالحوال ای
 کننده روزگاران! دگرگون یخدا یا

 الحالاحسن  یحالنا ال حول 
 بگستران!  رانیرا در سراسر ا یکن و بهار آزاد  رانیمردم ا تیرا مغلوب حاکم هیفق تیوال  تیحاکم

 
 بر همه شما مبارک.  ۱۴۰۰و آغاز سال  نوروز


