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 ینوروز یسخنران -است یبهار آزاد عهیو طل هیفق تیامسال مژده رسان شکست وال دی: عیرجو میمر

 یدر جمع مجاهدان اشرف یرجو میمر

 ۱۳۹۵ اسنفد ۳۰

 خجسته و مبارک باد! ۱۳۹۶بهار و آغاز سال  یینوروز، شکوفا دیع
 !دیااشرف سه را برپا کرده ه،یفق تیوال میچشم رژ یکورکه به یشما مجاهدان آزاد کیکایبه  تیو تهن کیتبر
 یهاو همه گل یکرد و بلوچ و عرب و آذر انیرانیشما ا. بهمیگویم کیآغاز سال نو را تبر زمیعز هنانیمجا به هم نیهم از

 ۱۳۹۶نوروز و آغاز سال  دنیفرا رس د،یشنویمرا م یجهان صدا یکه در هر جا یو هموطنان رانیرنگارنگ گلستان ا
 مبارک!

است. باشد که  دهیکش ریزنجرا به رانیباشد که ا هیفق تیرسان شکست ضحاک مار دوش والامسال مژده دیکه ع باشد
 باشد. رانیمردم در ا تیو حاکم یبهار آزاد عهینوروز، طل

مردم  ژهیآخوندها در منطقه باشد و به و یافروزو جنگ یدهنده شکست اشغالگرزمستان، امسال بشارت انیکه پا باشد
 رها شوند. یوحش میرژ نیاز چنگال ا هیسور
را در  یطوالن یهاها و محاصرهدام ،یزنان و مردان اشرف ران،یلت ام نانیبود که بهارآفر یگذشته، چه فرخنده سال سال

 رساندند. یروزیپرا به شانیو سازمان یجمع أتیانتقال امن و سالم در ه یهم شکستند و کارزار بزرگ خود برا
 نیبرچسب ننگ یهاها، سالمحاصره بود و رگبار حمله یها. سالمینوروز در کنار هم نبود دیسال بود که در مراسم ع14
 ذغال ماند.به یاهیکه زمستان رفت و س نیمماشات. تا ا استیس یهاو سال هایسازو انواع پرونده نیمجاهدبه سمیترور
 كه كاشتم یشكوفه كرده درخت گریباغبان كه سرانجام شد بهار د دیخند
مقاومت و  یمل یشورا یاز اعضا یدرکنار هم، در حضور برخ نیآمدن مجاهدو شکوه است؛ گرد یشاد دیما، ع دیع حاال

 ویآلترنات یجشن مضاعف است، جشن نوروز و جشن اعتال کی نیکه ا یراست ران،یارجمند مقاومت ا انیدر حضور حام
 .یروزیو مارش آغاز پ هیفق تیوال یسرنگون یبرا کیدمکرات
 و در نوروز ماست.  جانیدر ا تپدیم یآزاد یکه دلش برا یرانیهر ا نیبنابرا
نوروز با شور و  ییداشته و هر سال در برپاور نگهخود را شعله دیو شکنج، ام رنج همهنیرغم اکه به رانیخوشا ملت ا پس
 .«شیاز باغ آرزو دیکه گل برآ یروز»تا  کشد؛یبزرگ خود دست نم یایکه از رؤ دهدینشان م شتریهرچه ب یغوغا

در  ییتازه یاند و بهار انسانپا خاستهبه نینو یالتیسازمان کار و تشک ییبرپا یبرا د،یدوران جد که در نیخوشا مجاهد و
 یهاو عزم انددهیبخش یو خرم یجنبش و سازمان خود جوان از صدق و فدا به یرویاند، با پخود شکوفا کرده انیروابط م
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خود را آماده ورود به مرحله تهاجم حداکثر و کسب  نیچن نیاند. و اکرده ستوارشان او ملت هنیم یآزاد یخود را برا
 اند.نموده رانیمردم ا یبرا یپدریپ یهایروزیپ

زمستان شکست و  مییگویاست، م نداده یتباههرکس که تن بهو به اند،دیها که در تبعآن اند، بهها که در بندآن به پس
 خواهد شکست. در هم  زین هیفق تیوال ت،یحتم نیرفت و با هم

هزار اشرف را  ران،یها که در سراسر اآنبه ،یتیدر تمام گ نشاناشرف ارانیو  نیمجاهدمقاومت، به یمل یشورا یاعضا به
 نوروز را در برابر ملت ما گشوده است، سال نو مبارک. نیرهبر مقاومت، مسعود، که افق تابان نوروزترو به کنند،یپا مبه
 

حضور در مراسم نوروز مقاومت  یدور برا یلیخ یهاکه از راه مییآمد بگوخوش یارجمند یهاتیشخصبه دیبده اجازه
 اند.جا آمده نیابه رانیا

 یها که درهاو بازهم از آن میسپاسگزار مانهیصم جانیو از حضورشان در ا میکنیسالم م ییایدوستان آلبانبه نیچن هم
 . میکنیم ریگشودند، تقد نیمجاهد یرا به رو شانیبایز هنیم
و  رانیشما با مبارزه مردم ا یو همبستگ رانیدر ا کیدمکرات رییشما از حقوق بشر و تغ تیحما میبه شما بگو خواهمیم

 کیبه کیخردمندانه و مسئوالنه که  ف،یاست بس شر یکار ،یو دمکراس یکسب آزاد یبرا رانیپاخاسته افرزندان به
 نیو از هر قدم شما در ا دهدیعصر قرار م نیدر ا یقیحق یاسمدافعان حقوق بشر و دمکر نیترمهم فیشما را در رد

 . بردیهمه جهان سود م ریمس
 . یو دمکراس یکلمات خجسته است: آزاد نیترجمان هم ران،یملت ا یخیو تار یدر وجدان جمع نوروز

 :میگویم کایو فرانسه و آمر یاز آلبان زمانیعز همانانیم یرا برا نیا ست؟یمگر فلسفة نوروز چ و
 

 رانیاست که حکومتش بر اعدام روزانه جوانان ا گونهمنیحکمران اهر کی یمظهر سرنگون ران،یا یباستان ریدر اساط نوروز
 یبر اساس عدل و داد و آزاد ییتازه تیاو را حاکم یسرنگون شد و جا یعموم امیق یرویکه با ن یبود و زمان یمتک

 و عدالت است.  یاست. گوهرش آزاد رییفلسفه نوروز، تغ ،یگرفت، نوروز شد. آر
و  یفرد ازیجشن، ن نیکه در ا جاستنیاز ا ورزند،ینوروز عشق م دیجشن ع یبرگزارهمه به نیا ان،یرانیکه ا نیا پس

 .کنندیم انیرا ب یو خوشبخت یآزادبه شانیاجتماع
 

 !هموطنان
 روزمندیپرشکوه، سال درخشش مقاومت در انتقال پ یداریسال پا ۱۴خاطر به نیمجاهد یرازگذشته، سال سرف سال
جنبش را  نیانهدام ا یبرا یامسعود توانست طرح خامنه تیو هدا یخصوص تحت رهبربود که به نیمجاهد یاعضا

دوباره  م،یرژ یهایتراشبندها و مانعتمام راه رغمشدگان بود که بهعامقتل یشکست بکشاند، سال جنبش دادخواهبه
 کرد.  دایملل متحد راه پ یرسم یهاها و گزارشکنفرانسبه
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خوار بود. آدم هیفق تیوال یالمللنیو محاصره ب یستیترور یهاستیدام انداختن سپاه پاسداران در لسال شروع کارزار به و
 حاکم.  یو سال شکست هر دو باند استبداد مذهب رانیمقاومت مردم ا یشرویکالم سال شروع پ کیو در 

پاخاسته، شکست خوردند. براساس مردم به ریکارگران، معلمان، بازنشستگان و سا یهااعتراض یشرویدر برابر پ هاآن
 میرژ نیا یهااستیس هیهزار بار عل ۱۱تا  ۷ نیکه گذشت مردم ما ب یدر سال م،یرژ یانتظام یرویمقام ن نیباالتر حیتصر

و ستم  دادیاز جاکندن ب یاست برا ییروزانه نیتمر نیاست؛ ا اعتراضفراتر از  نیکه ا یاعتراض دست زدند. راستبه
 .هیفق تیوال

 مخمصه بزرگ قرار دارد:سه یانتخابات در تنگنا شینما فیتکل نییتع یبرا یاخامنه امروز
 .رانیملت ا امیترس از مقاومت و ق نخست

خود در برابر آن،  شیآرا دیتجد شدت از آن نگران است و بهبه میرژ یهاگفته مقامدر منطقه که به کایآمر استیس دوم،
 است.  ازمندین
است  یطیهمه در شرا نیرا شکل داده است. ا قیبحران عم کیحاکم  استیکه در پشت پرده س ینیسوم معضل جانش و

تواند باالکل  یم یالملل نیاند و جامعه باهرم قدرت را هم از دست داده کیعنوان به یاتم یسازکه آخوندها برنامه بمب
 اهرم را از دست آنها خارج کند. نیا

 
از جانب مردم و  ۱۳۶۰خرداد۳۰ یاز فردا هیفق تینامشروع وال میرژ یمسخره انتخابات یشهایبه تذكر ندارد كه نما یازین

 یخواهد بود. رأ میتحر یآخوند تیحاكم یجامردم به تیحاكم یرقرارو ب یبوده و تا زمان سرنگون میتحر رانیمقاومت ا
 و بس. نیهم هیفق تیوال نظام تیتمام یاست: سرنگون نیهم رانیمردم ا یقیحق

را  رانیو مردم ا دیفتین میرژ نیا یانتخابات یهاشیو نما هابیکه به دام فر کنمیغرب خاطرنشان م یهادولتبه ن،یبنابرا
 .ستیقابل ادامه دادن ن گرید رانیو مقاومت مردم ا یگرفتن حقوق بشر و آزاد دهیناد استی. سدینکن یقربان

 
 !زیعز هموطنان

ها و و ملت رانیمقاومت ا ران،یاعالم کردم: مردم ا کایآمر یجمهور استیپس از انتخابات ر یهاهفته نینخست در
 نیادینظر بن دیمتحده، تجد االتیسال گذشته ا۱۶ ژهیوبه ر،یسه دهه اخ استیمنطقه انتظار دارند که در س یکشورها
 نبوده است.  هیفق تیوال میکار رژکمک کایآمر تاز مماشات دول شتریب زیچ چیکردم که ه یادآوریشود. و 

و  کایآمر یهادولتبهمورد بحث قرار گرفته است،  رانیدر قبال ا استیکه موضوع س امیا نیدر ا دیاساس اجازه بده نیبرا
را محترم  یآزاد یبرا رانیاگر مبارزه مردم ا انهیو خاورم رانیدر قبال ا یکالن استیاروپا خاطرنشان کنم هر س هیاتحاد

نکند، محکوم  دییرا تأ میرژ یروهایانحالل پاسداران و ن ایاخراج  ین منطقه برایا یهانشمارد، و اگر خواست مبرم ملت
 شکست است. به
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 انیپا میآنچه ما انتظار دار نی. بنابرارانیاست، تمامًا برعهده مردم و مقاومت ا یتیالبته مسئول یاستبداد مذهب یسرنگون
اساس خواست ما  نیکمک کرده است. بر ا میرژ نیاستمرار اسال است به یهااست که سال ییو امدادها هاازیامتدادن به

 است که: نیا
 دیمنوط ساز رانیقف اعدام و شکنجه در اخود را به تو کیپلماتیو د یروابط تجار اواًل،

اند، اخراج منطقه نفوذ کرده یسکوت و مماشات غرب در کشورها هیرا که در سا میرژ کارتیاشغالگر و جنا یقوا ًا،یثان
 .دیکن

جنگ و ترور در منطقه را در فهرست  یاصل یرویو ن رانیسرکوب و کشتار در ا یاصل یرویسپاه پاسداران ن ثالثًا،
 دیمماشات نکن عمل آن یدر برابر آزاد نیاز ا شیو ب دیقرار ده یستیترور یهاسازمان

 .دیمحترم بشمار یکسب آزاد یرا برا رانیکه مبارزه مردم ا نیسرانجام ا و
 

 !زیعز دوستان
 یو از او دگرگون دارندیحوال است دست دعا بر مالقلوب و االکه مقلب ییخدا یسوبه د،یدر لحظه حلول ع رانیا مردم

 . کنندیمردم را طلب م تیو بهار حاکم یو خوشبخت ینوروز آزادروزگاران و به نیبهتراحوال خود به
مقصد پرشکوه در برابر استبداد  نیهم یبهار است که برا ۳۹است. جنبش ما  رانیدعا و آرزو و خواست مبرم مردم ا نیا

 . کندیمقاومت م یمذهب
از آمدن بازداشت و در تمام  توانیبهار را نم مسعود گفت: م،یپا خاستبه ینوروز آزادبه  دنیرس یکه برا یهمان روز از
 برده است.  شیپکرده و به تیکردن دشمنان بهار هدامغلوب یجنبش مقاومت را برا بیپرفراز و نش یهاسال نیا

 .ینوروز بزرگ آزادبه  ندیاست رس نیتمام مسأله هم پس
 عهیو بردبار که در آن ش ینوروز غن کی. نندیبیو همه خود را در آن م ینوروز رنگارنگ که بلوچ و کرد و عرب و آذر کی

 یو دولت در صلح و مدارا زندگ نید ییبراساس جدا ییدر جامعه ینییو آ نیهر د روانیو پ یمیو کل یحیو مس یو سن
 . کنندیم

و منتشر کند، هر کس آزاد است که راه  انیخود را ب دهیاست که در آن هر کس آزاد است که فکر و عق ینوروز آزاد بله،
که مخالف مصالح  یحکومت رییتغ یآن بکوشد، هر کس آزاد است که برا جیترو یخود را انتخاب کند و برا یاسیو رسم س

بر مردم روا  یلیاجبار و تحم چیو ه ندیپوشش خود را برگز تالش کند، و هر کس آزاد است خودش نوع ند،یبیمردم م
 . ستین

است  یاست؛ اگرچه آرمان یدست آمدناما به استیاست؛ اگرچه مثل رؤ نیهم رانیملت ا یو اجتماع یاسیس نوروز
ا بر تخت آن ر دیو با توانیممکن است و م اشییاست و اگرچه در اسارت دشمن غدار است، اما رها کیپرشکوه، اما نزد

 نشاند. یروزیپ
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که مسعود اند. و چنانپاخاستهرسالت به نیهم یبرا ،یهمان ارتش نوروز و ارتش آزاد ران،یملت ا نانیو بهارآفر مجاهدان
 «...قفل گشوده شود نیتا عاقبت ا دهدیم متیقدر قآن کند،یم یقدر، پافشارآن شتازیپ»گفته است: 

حلول خواهد  رانیلت ام یآزاد دیو ع رسدیم انیپازمستان به نیا زد،یریفرو م وارید نیا شود،یقفل شکسته م نیا ،یآر
 کرد.
 رانیبر ا سالم
 یبر آزاد سالم
 بر همه شما. سالم


