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و   یآزاد نی ب  یخیتار   یسالگرد مقاومت، مرز بند ن یخرداد چهلم۳۰
 ی نیاستبداد د

 کند یم  داینجات پ  یسی با آوردن رئ خینه ش افت،ینجات  ی: نه شاه با آوردن ازهاری رجو میمر 
 ۱۴۰۰  خرداد ۳۰

 ! هموطنان 
  ن یتر بزرگ  نی. ایانتخابات آخوند  شینما  یسراسر  میتحر   یبرا  رانیبه شما مردم ا  یخ یتار   کیتبر 
  د یبه چشم د ا یاست. ثابت شد و دن  ی نی و استبداد د  یا خامنه یرو دررو ی و اجتماع  ی اسیس   کی شل

 است.  یسرنگون رانیمردم ا یکه رأ
 است.  رانیملت ا یاز کارزار بزرگ دادخواه یو پرتو  دانیجوشش خون شه نیا

قتل  قرار جالد  و  گرفتن  ر   ت یبشر   ه یعل  تکاریجنا  ک ی عام  مقام  عالمت    م،ی رژ   ی جمهور استیدر 
پا  یدرماندگ  نقطه  سرنگون  انیو  رئ  یو  ب  دیبا  یسی است.  دادگاه  قرار   ی الملل نیدر  عدالت  برابر  در 

 . ردیبگ
ا  ین ید  یکتاتور ید بو شکننده  ترفیانتخابات رسوا، ضع  نیاز  قتل  د یآیم  رونیتر  با جالد  به و  عام 

و    ی. آزاد شود یسرنگون م  یمردم و ارتش آزاد   امی. اما سرانجام با ق زندیدست م   شتریب   یها تیجنا
 است.  رانیحق مسلم مردم ا کی دمکرات یجمهور 

 
 ی داریسال پا ۴۰

 ! ران یخلق ا نیمجاهد ،یرش شو  یهاکانون رانیدل ز،یعز   هموطنان
  ی ن یاستبداد د  یول یدر برابر ه   رانیمردم ا  ستانیو آزاد   یهن یافتخار و شرف، مقاومت م   ی منتها  در
 ساله شد. ۴۰

و روز    یاس ی س   انیو زندان  دانیاست. روز شه  ۱۳۶۰خرداد  ۳۰در    یسالروز آغاز مقاومت سراسر   امروز
 . ران یا یمل  بخشیارتش آزاد  سی تأس
ا۳۰  روز  بزرگ  روز  مرزبند   یستادگ ی خرداد،  آزاد  انی م  یخ ی تار   یبر  و  تار   یاستبداد  که    خ یاست 

 

maryam-rajavi.com 
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  ، یساز طانی عام و ش در برابر سرکوب و قتل  یداریسال پا۴۰ساله را درخشان و تابان کرده است.  ۴۰
پ   ییبرپا  یسال مقاومت برا ۴۰ برافرا  امان یسال مبارزه ب۴۰و    کی دمکرات  نیگز یجا  یشرو یو    شتن و 

آر ین ید  سمی فاش  یپرچم سرنگون   وقفهیب برا  نیا  ی.  ما  مقاومت  راسخ  عزم  و شکوه    یآزاد  یاست 
 . ستانینبرد آزاد

آزاد   اعالم ارتش  پنجم  برا  یاعتال   یا یگو  ،یموسسان  در    میرژ   یسرنگون   یمقاومت  درست  است؛ 
به   با  که  آخوندها  مقابل  منفور  یکرس نقطه  جالد  رژ ۶۷نشاندن  احتضار  از    ی بردارپرده  شانمی، 

 است.  یآخوند می رژ  یسرنگون   یسونقطه عطف و چرخش بزرگ اوضاع به کی نیاند. اکرده
 

 سرفصل  نیتر خرداد، مهم۳۰
اعتراض بههزار تن ا ۵۰۰  امی فام مقاومت، سالروز قسرخ  دیخرداد، ع ۳۰ و    ین ی خم  ز مردم تهران در 

است.   حاکم  آرمان۳۰ارتجاع  امتداد  آزاد  یمردم  یهاخرداد  که    خواهانهیو  است  بهمن  انقالب 
 مسلخ ارتجاع و استبداد کشاند. آن را به  ین یخم
روشنگرانه س  در مبارزات  ن   نیمجاهد  یاسی فاز  و  دو سال  ب   میبه مدت  انضباط  تحمل    رینظیبا  و 

استمرار   ی مسالمت و برا ی طاقت، برا ی ه چوب و چماق و شالق و سرکوب و اعدام، تا فراسو العادفوق
 … دند یو کوش دندیکردند و کوش  ریرا به هم زنج شانیها دست یاسیس   زیآممسالمت یزندگ  کی

آخوندها   ی نبود که مسعود رجو  یمنظور در آن روزگار، روز  نیهم   به درشت و سردمداران  دانه  یبا 
به رستازه  د   ین یانقالب خم   یشورا   یاعضا  کی کایو    میرژ   دهیدوران  و  نداشته    داریبحث  و گفتگو 

هفته پسر خم   ییباشد.  با  بارها  آن  در  که  وز   (احمد)  ین ینبود  نقش  داشت،    ریکه  را  پدرش  دربار 
تلفن   ایمالقات   تا قبل از    چماق و دشنه و  ینی نداشته باشد. اما پاسخ خم  یصحبت  گلوله بود. او 

مجاهد  ۵۴خرداد    یس از  و شهرستان  نینفر  تهران  در  درا  نفر  هزاران  و  به  گریها کشت  زندان    را 
 ی برا   یآزاد  مانآمدن از آر با ارتجاع و کوتاه    یآمدن از مرزبند  حاضر به کوتاه  نیمجاهد  رایفرستاد. ز 

 شان نبودند. خلق
آزاد  یبرا   نیمجاهد حداقل  م  ماندهیباق  یاس یس   یها یحفظ  تالش  بهمن  انقالب  و    کردندیاز 

در    هیکپای  تیحاکم  یبرا   ین یخم او  داشت.  عجله  اختناق  و  تظاهرات  ۳۰ارتجاع  خرداد، 
به  زیآم مسالمت را  تهران  فردا  دیخون کش  مردم  روز دختران    ی و  آن۱۶آن  بدون  را  هوساله    ت یکه 

 گذاشت.   انینقطه پا اشمیرژ  یگذرا  تیدست خود بر مشروع کرد. او به ربارانیت ند،ها را بداآن
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است    ییسده  ریسرفصل و واقعه پرتأث  نیتر ، مهم۱۳۵۷بهمن    ۲۲و    ۱۳۳۲مرداد  ۲۸واقعه بعد از    نیا
بخش مبارزه و  چنان زنده و جوشان است و الهامخرداد هم۳۰ لیدل  نیهم. بهمی آن هست انیکه در پا

 است.  ین یاستبداد د هیعل  امیق
ا  ۳۰ نظرگاه  از  برخاسته  س  یک یدئولوژ یخرداد  مجاهد  یراهنما   یاس ی و  ا  نیعمل  که   نیاست: 

 کلمه نجات است.  یو آزاد   رانیجامعه ا یتضاد اصل  ینی د یکتاتور ید
سال   م یبر ینم   ادی  از در  خم  ی هاکه  حکومت  جمله    نیمتحد  جبهه  چگونه  ،ین ی اول  از  ارتجاع 

مسعود  و حزب توده به   کردندینکوهش م یبر آزاد  یخاطر پافشار را به نیمجاهد نما،مرتجعان چپ
را موضوع عشق و پرستش خود کرده است. بله، مقاومت ما   یکه چرا مقوله آزاد  زدیطعنه م  یرجو
 آزاد شوند.  رانیو مردم ا رانیتا ا کندیخود را نثار م  یگذاشته و تمام هست  یفرشته آزاد  یپا به سر

 
است که امروز بر همگان اثبات شده است:    ییبرجسته  ی اسیو س   ی نظر   قتی حق   ادآور یخرداد،    ۳۰

  ی رو انهی م  تی. هرگز قابل ست ین  ریپذهرگز اصالح  هیفق  تیول  می و رژ   دیزایکبوتر نم   یافع  کهنیو آن ا
 . دهدیانتخابات آزاد نم ندارد و هرگز تن به 

هم   یبرا برا  ییمرزها  میترس  و  قیحقا  نیاثبات  امروز  مجاهد  یکه  روشن شده،  ا  نیهمه   ۴۰  نیدر 
در  نظر   ییای سال  هم  هنوز  وال  کردند.  نثار  خون  ارتجاع   اتی از  اپورتون  یفرسوده    دار یخر   یست یو 

 د یکه با  یعن ی!  بردندیدست به مقاومت و اسلحه م  موقعیب  دیبایخلق نم  نیکه مجاهد  داشتیم
 . کردندیم  شهی و ندامت پ شدندیم  میتسل  طیمرداد به شرا ۲۸حزب توده بعد از  انندم

رو   یرجو  مسعود در  رو  اپورتون   یارتجاع   یها نظرگاه  یدرست  مقاومت    ،یستیو  پرچمدار  و  مبلغ 
مردم   یها در چشم خود و توده  دنیرا خاک پاش  نیاز ا  ریغ   زیحداکثر و جنگ صدبرابر بود و هر چ

 . دانستیم  هیفق تینگال ولگرفتار آمده در چ
چه شد    یآخوند خاتم  یباز دغل  د؟یکجا رس   به  ینید  سمیاصالحات در فاش   یبازشبمهیخ  یراست 
ش روحان  یاد ی و  نت  یآخوند  قتل  ییجهی چه  جالد  امروز  و  روداشت؟  کسان   یها دوش  یعام    ی چه 

 است؟  دهیرس یجمهور استیر به
 

 م؟ یتسل  ای مقاومت
 نیدتر یبا پل  رانیفرزندان مردم ا  نیدتر یچهار دهه نبرد رش  تی، حکا۱۴۰۰خرداد۳۰تا    ۱۳۶۰خرداد۳۰

 است.  رانیا خیتار  یکتاتور ید
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و   ای جنگ    م؟ی تسل  اینبود: مقاومت    شتری سوال ب  کی  ین ید  سمی روز هم در برابر فاش   آن نجنگ؟ 
افتخار و مباهات در برابر   یبرا  یز ی چ رانیا خیتار  ،ین ید سم یکه بدون مقاومت و جنگ با فاش  یراست 

 نداشت.  یا و خامنه  ینی و خم  هیفق تیول
نش   چهار با  نبرد  فرازها   بیدهه  فرازناها  یو  با  ب   یآن،    ن یب  ،ینگ یهز یب   ایدادن    متیق  نیانتخاب 

. و  سمیو اپورتون   یطلب فرصت  ای  یبر سر اصول مبارزات   یستادگ یا  نیب  ،یکارمحافظه  ای   یر یپذسکیر 
 آتش زد؛ها بهانتخاب کرد، و در دل تمام مهلکه بای نسل چه ز  نیالبته ا

و شگفتا که در مقابل    دیدار نهراس   یهاو از چوبه  هایپراکن ها، لجنشکنجه، از تهمت  یها تخت  از
 تر به راهش ادامه داد. تر و مصمممومن ،یطان ی ش  یها ها و توطئهها و دروغحمله یتمام
 است؟  سهی قابل مقا رانیا خیتار  نیسهمگ  یاز نبردها کی چهار دهه با کدام نیا یراست 

تحت    ین ی د  تیبا دجال  ییبغرنج و رودررو  طیو طول زمان و شرا  کرانیب  یخاطر فدابه  رسدیم   نظربه
 . درخشدیم رانیا خیبرتارک تار  یراستنام اسالم، به

تا    کنند،یم   زیرا ت   شی هاها که دشنهارتجاع، با همه متحدانش از آن  ی ولیه  ت یدر برابر حاکم  نبرد
و تسل  ا  بانیگران پشت و مماشات  شدگانمیواماندگان  تار   نیآن.  البته    یدیجد  یخ ی نمونه  است که 

 بوده و هست.  نیسنگ   اریآن بس  متیق
شگفت   می عظ  جبهه ب   یو  راهبر   شیکه  با  دهه  چهار  رجو   ی از  م هم  ی مسعود  و    رزمدیچنان 

کهکشان شهدیمای پیمراه با  قتل  دانی.  زندان عامو  و  رزمندگان   اشانیشدگان  با    ان ی گوکه حاضر  یو 
 . تازند یم  شیتر به پ هزار بار مصمم

 
پرتوان۳۰ جنبش  نما  یخرداد،  مهم  کندیم  یندگ ی را  چهاردهه    رانیا  یمبارزات   ینهادها  نیتر که  در 

 گذشته را بنا کرده است؛ 
ا  یمل  یشورا  ح   میرژ   کیدمکرات  نیگز یجا  نیا  ران،یمقاومت  بزرگسرفرازانه  اتیکه  نه    نیتر اش، 

جنگنده ضد   یرو یکه ن  یبخش مل  یاست، ارتش آزاد  خیشاه و ش  یهامیبه رژ   رانیمردم ا  یخ یتار 
  زار ه   ییبرپا  ،یبرتی اشرف و ل  یداریپا  زد،یانگ یبر م   امی ر نسل به نبرد و مقاومت و قرا نسل د  میرژ 

کانون و  ز   ،یشورش   یها اشرف  در  هم  تشک  تیحاکم   ریآن  و  سرکوب  و    ی مرکز   یشورا   لیاختناق 
و جهان،    رانیا  خیحکومت تار   نیزتر یست   مجاهد خلق که در مقابل زن  یبا هزار زن انقالب  ن،یمجاهد

 . کندیم یندگ ی را نما میرژ   یسرنگون  یدر مبارزه برا یران یزن ا یشتاز یپ
هم   ،یآر  هم   هانشیآفر   نیبا  تار و پود مقاومت ا  هاست ییگشاراه  نیو  چهل سال، سرشته   نی که 
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 است.  افتهیشده و قوام 
احتمال   کیگفت: »من اگر در هزار احتمال،    نیخطاب به مجاهد  ۱۳۶۰خرداد  ۳۰درآستانه    ین یخم

حاضر بودم با شما تفاهم   دیانجام بده د یخواه یکه م  یی از آن کارها دیکه شما دست بردار  دادمیم
 « …کنم
  قت ی که در حق  یمجاهد و مبارز را صادر کرد. حکم  انیعام زندان حکم قتل  ینی خم  ۱۳۶۷تابستان  در

که »برسر   یاست که همه کسان  میکل رژ او به  تیوص  ،ید یجمله کل نیاوست و ا یاصل  نامهتیوص
 . باشند«یمحارب و محکوم به اعدام م  کنندیکرده و م  یخود پافشار “یمجاهد ”موضع 

 
 ی شکنبستخرداد، اسم رمز بن ۳۰
ا  در دهه، شع  نیتمام  اصل چهار  محور  یار  مجاهد    میرژ   یو  بر  بر  ) مرگ  مرگ  زبان خودشان  به  و 

رژ   (منافق است.  ا  می بوده  تطم ۴۰  نیدر  و  سرکوب  با  تهد  عیسال  مدع   د،یو  راه   انیهمه  سر  از  را 
 ببرد، شکست خورد.  نیمقابل خود را از ب  یو مردم  یهدف که قطب انقالب  نیبرداشت. اما در ا

ر   در مجاهد  یها شهیبرابر  ا  نیگسترده  اعماق جامعه  در  مقاومت  خطوط    تیدر برابر حقان  ران،یو 
  ی و ضداستثمار  یو ضدارتجاع  بخشییمقاومت و در مقابل اسالم رها  نیا  یکیو استراتژ   یاس ی س

 شکست خورد.  نیمجاهد
  ن یا  خیها شکست خوردند. او که تار و راهبر آن  نیو اصالت مجاهد  تیآخوندها، در برابر حقان  ی آر 

به را  ساله  انقالب   چهل  پا  استیس   یمدرسه  تبد  هیبر  پ  لیشرافت  نامش  و  و    وستهیکرده  مبارزه 
 . کندیم یرا تداع یآزاد  یبرا امی مقاومت و ق

که    نیچن بن  ۳۰است  رمز  اسم  رها  یبست شکن خرداد  نظرگاه  مظهر  که    یبخش ییاست.  است 
بهمقاومت ق  کردن  ما  متیهر  پ  یماندگار  هیرا  نسلداند یم  شرفتیو  پرداخت   ی. سمبل  که  است 

بدهکار و  اپورتون   یکردن  ضد  و  کرده  خود  منش  فرصت  سمیرا  دائم  یطلب و  فراخوان    ی است. 
خرداد با  ۳۰گفت:  یکه مسعود رجواست و چنان  کیدمکرات   یو جمهور   کیانقالب دمکرات   ییبرپابه

  ی و سرمشق  ی کتاتور یو د  ی اسدموکر  یشد برا  ی حد فاصل و شاخص اش،یفامهمه درخشش و سرخ
 کرد.  دیآنچه که با یاست برا

 
 ی سرنگون   تیو موقع  یاسی احتضار س م،ی انتخابات رژ  شعبده
رژ   شعبده جالد  م،یانتخابات  نشاندن  مجاهد  ۶۷با  قاتل  کرس   نیو  تالش    ،یجمهور  استی ر   یبر 
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نجات   یشاه با آوردن ازهار  یکتاتوریاست. اما نه د هیفق  تیول  مینجات رژ  یشکست برا محکوم به 
 . کند یم  داینجات پ ۶۷جالد ،یس ی با آوردن رئ یا خامنه یکتاتور ینه د افت،ی
رژ   یتحول   چیه  درون  ا  شی ب  میدر  س   تواندینم  نیاز  موقع  یاس یاحتضار  آشکار    یسرنگون  تیو  را 

 کند. 
  ی حت  یاهآن است که خامن  نیبست و نداشتن راه حل است. مب. بلکه مظهر بنست یحل ن راه  او
  م یرژ   جمهورسیرئ  تواندیم   یخود هم، اعتماد ندارد و فقط کس عناصر باند وابسته به  ن یوفادارتر به

قتل در  سراپا  که  مجاهدباشد  بنابرا  ن یعام  باشد.  رفته    ن ی چنآوردن    ییهم رسوا  ،یاخامنه  نیفرو 
 را.  یشی انتخابات نما یکساد  ییو هم رسوا د؛یجان خر را به یکس

را نشان دادند.   میرژ  یسرنگون   یشعبده انتخابات، اراده متحد خود برا  کپارچهی میبا تحر  رانیا مردم
رو   ریفراگ   میتحر   نیا ق   یآن  صدا  ۹۸آبان    میعظ   امیسکه  آن  در  و    ده یشن   ییهاامیق   یپا  یاست 
 که در راهند.  شودیم
 
ا  دینی بیم جامعه  به  رانیکه  جر هنوز  بزرگ  دارحهی شدت  به  یکشتار  که  مستق   است    م ی دستور 

نفر اعالم کرد.  ۱۵۰۰را    دانیشمار شه  رانیصورت گرفت. در آن زمان مقاومت ا  ۹۸در آبان    یا خامنه
  ته، صورت گرف یرانیو انگلستان که از قضا توسط محققان ا  کایدر آمر  ریاخ  یدانشگاه قات ی اما تحق
 رقم است.  نیااز سه برابر  شی آبان ب امیق  دانیکه شمار شه  دهدینشان م

به نسبت    ۹۸انجام شده، شمار درگذشتگان در آبان    یکه با دقت قابل توجه   قاتی تحق   نیابه    بنا 
سال،   همان  مهر  آذر،  ۴۲۰۰ماه  ماه  نسبت  به  و  ب۴۹۰۰نفر  بنابرا  شتری نفر  واقع  نیبود.    ی آمار 

 عالم شد. ا نیمجاهد یاز سو  امیاست که بعد از ق  ینفر۱۵۰۰از  شتری سه برابر ب دان،یشه
ا  شیپ  ما انجام    ن،یاز  خواستار  شده  یالملل نیب  یرسم  قیتحق   کی بارها  آبان  کشتار  .  م ی ادرباره 

رغم همه  . البته بهکندیم   شتری و ب  شتریرا ب  قیتحق   نیضرورت ا  دان،یشه  یشدن شمار واقع  روشن
 . لرزدیخود مبه یبعد یها امی چنان شب و روز از ترس فوران قهم  یاکشتارها، خامنه نیا

طرف راه گسترش کرونا را باز گذاشت و تا    کی از    یا خامنه  ها،امیق   نیخط بستن در مقابل هم  یبرا
به انتصاب جالد    گریهزار هموطن ما شد و از طرف د ۳۰۰از    شیامروز باعث از دست رفتن جان ب

 دست زد.  ۶۷
 
هر کس ا  شتری ب  او و هم  یو ناتوان  یدگیاز پوس  م،ی رژ   نیدر ا  یز    ی اجتماع  یآمادگ   نیچن حکومتش 
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و به  یلک تدافع به  نیمطلع است. بنابرا  میرژ   یسرنگون   یبرا پناه برده  بستن شکاف در رأس  خود 
 رو آورده است.  یالملل نیو جامعه ب  رانیجنگ با جامعه ا و  میرژ 

  ی گام دوم« ارتجاع را اعالم کرد و درآن خطوط تدافع   هیان ی »ب  یا خامنه  ۹۷و    ۹۶سال   ی هاامی از ق  بعد
ترس   اشمیرژ  رق   میرا  ق   بیکرد. حذف جناح  ارتجاع، کشتار  استراتژ  کنندگانامیاز مجلس    ی آبان، 

  ا ه یکشت به  یرانپمردم، موشک یها بیها و ج سفرهبردن بهکرونا، هجوم یمار ی کالن تلفات در قبال ب
نفتکش کشورها  ای ها  و  آمر   هیهمسا  یمراکز  پاره  کا،یو  افسار  اتمو  برنامه  در  ایکردن  همه    ها نی. 

 است. ۶۷جالد  شدنجمهورسیآن رئ  یاس یاست که نماد س  یاستراتژ  کی یاجزا
 
 وجود ندارد   شتری دو قطب ب ۱۳۶۰خرداد ۳۰ از

اجتماع  یاستراتژ   نیا  اما پشتوانه  ب   یاقتصاد-ینه  پشتوانه  نه  و  ای المللنیدارد    ی استراتژ   نی. 
رژ شکننده تشد  می کردن  و  م   نیچند  دیاست  تضاد  برابر  چند  ا  انیو  رژ   رانیجامعه  بهم یبا  قول  . 

رجو  ا  نی»ا  ،یمسعود  مردم  با  مضاعف  و  آشکار  جنگ  اعالم  سو  رانیعالمت  بزرگ    ی از  دزد 
در    ید: جبهه خلق و مقاومت و آزادوجود ندار   شتریدو قطب ب  ۱۳۶۰خرداد  ۳۰. از  است  تیحاکم

 عام«. قتل میو حفظ نظام و رژ   یکتاتوریو جبهه ارتجاع و د هیفق  تیبرابر ول
. آن قدر که سرنوشت  زند یدست و پا م  یدر گرداب سرنگون میسالگرد مقاومت، رژ   نیدر چهلم حال

 است.  می کار رژ  انیگره زده که نام و نشانش معرف پا ید یجالد پلخود را به
مهم  خوشبختانه حقوق  یردولتیغ  ینهادها   نیتر امروز  ا مدافع  مردم  با  ضرورت    رانیبشر  مورد  در 

خانم کالمار، گفت:    الملل،نیکل سازمان عفو ب  ریاند. دب جالد همراه و هم صدا شده  یس یرئ  ردیگیپ
جا   یسی»رئ تحق  یبه  تحت  گرفتن  جنابه  یفری ک   قاتی قرار  منصب    ت،یبشر   ه یعل   تیخاطر  در 

ا  یجمهور  استیر  است،  گرفته  ب  عی فج  ینمود  نیقرار  جامعه  قصور  رس  یالمللنیاز  به    یدگیدر 
 است«.  رانیدر ا یساختار  تیبحران مصون

سال    اکنون از  ۱۴۰۰در  بعد  تار   کی،  صفحه  نام  رانیا  خیسده،  با  عار  یها که  و  چون  هم  یپرننگ 
مختار  ثابت   یسرپاس  لجورد  یو  رئ  یو  خم  یسی و  و  شاه  و  رضاخان  خامنه  ی ن ی و  شناخته    یا و 

 در حال ورق خوردن است.  شد،یم
اشرف و    یچون عاشورا هم  یدرخشان   یها خرداد مظهر آن است. با حماسه۳۰که    یپرافتخار  خیتار 

تا  نیمشهد و قزو یها امیخرداد و ق ۳۰از  نیخون  امی اشرف و هزار ق  یدار یو پا دانیو فروغ جاو ی موس
 . شود یشناخته م ۹۸و آبان  ۹۶ی د امی و ق  ۸۸یعاشورا 
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 عام ادامه دارد. قتل دانیشه  یو دادخواه  یتا روز سرنگون هاامیکهکشان ق  بله،
  ی شان را نگفتند و در فردا اسم  یخون آن دختران و پسران پانزده شانزده ساله معصوم که حت   بذر
کانوناعدام شدند، همه جا سرسبز شده و به    ین یدستور خم خرداد به  ۳۰ در    یشورش  یها صورت 

نامپاخاستهبه  رانیا  ی شهرها ز   ی جاودان  یها اند.  است.    ۳۰سالگرد    نیچهلم   نتی که  خرداد 
 جاودانه شدند.  ۶۰خرداد  ۳۱و  ۳۰که در روز  ین مجاهدا

 : مانند 
ارسطافر، عارف اقبال،   نیرام  ان،ی می ابراه   یکبر   ان،ی می زهرا ابراه   ،یمی ابراه   میابراه  ان،ی آخر   مقصود

او نص   ،یس یمنوچهر  پور  محمد    ،یدیحد  ایآر   ، یدیجمش   درضایس   ،یجعفر  یغالمعل  ،یریداوود 
حور   نیحس   لیاسماع ده  ،یدشت   نیرام  ،یدرود   یزاده،   به ی حب  نژاد،یدهقان  ی عل  ،یحق طاهره 
رسول    ،یاصغر زهتابچ   یعل   ،یآباد   بیط  یروح   میالکر   میند  ،یسهراب  یمحمدرضا رمز  ،یقارذوالف 

س  دار،یسرا  دیسع   زاده،نال یز  طال  ،یشاکر  میمر   ، یفی کوروش  منوچهر  صداقت،  پروانه   ،ییغالم 
فاضل  ،یغفور   یعل   ،یریظه فکورفاطمه  جعفر  محمد  قنبرنژاد،    هیراض  ،یزاده،  جعفر  قبادپور، 
س   دیسع  ،یمحمود   نبی ز   ،یگرگان   یمی کر   درضایحم   ن ی دحسیس  ،یمرتضو  نیدحس یمدغم، 

مکالب  یمهد  ،یمعصوم منوچهر  مکوند  ،یمفرح،  نثار  ،یمحمود  رضا  ملک،  نژاد    ،یمحمد  زهرا 
 زاده. نقاش نیزاده و رام محمد نعمت پور، محمد نعمت ،یمان یا
نسل   نیا پرفروغ  ستارگان  سرنگون   یاست  پرچم  و    کی را    میرژ   یکه  زم  ک یروز  بر  هم    ن ی ساعت 

 . دیآیاهتزاز در مبه  یا خامنهتیب یها رانهیبر و نیقی طور قطع و پرچم به نینگذاشته است. ا
و ارتش    یشورش   یها کانون  یصدا  نی. ارسدیگوش م  به  یآزاد  دیهزار شه   ستیصد و ب  کی  ادیفر 

ا  یآزاد است.  آن  پنجم  موسسان  که طن  یکنانی بن   یها امی ق  یپا   یصدا   نیو  آن، سراسر    نیاست 
 زده کرده است. را وحشت میرژ  یجامعه را ملتهب و سراپا 

 . رسانندیم  یروز ی پساله را به  ۴۰ یها و مقاومت هاامی خرداد و همه ق ۳۰و   ندیآیم  هاآن
 . شوندیم روزیپ رانیو مردم ا شودیعام سرنگون محکومت اعدام و قتل ،یآر 
 

 ی بر آزاد  سالم
 دان یبر شه سالم


