
 
 1399تير  30
 و ياران پايدار شورا و مقاومتبا درود به مصدق كبير 

  و رئيس جمهور برگزيده براي دوران انتقال حاكميت به ملت 

 
را  پراند و قاطبة عمله و اكرههزار نقطه كه برق از سر دشمن مي 30و درخشش آن در “  99كهكشان ” قدرداني از رزمندگان و زحمتكشان با 

 كند. دچار وحشت و جنون ادواري مي

اومت سازمانيافته تاريخ ايران را ترين مقكه بزرگترين و طوالني«  نه شيخ-نه شاه»تبريك به آغاز چهلمين سال جنگ آلترناتيو با چراغ راهنماي 
   .كندنمايندگي مي

بين آزادي با استبداد، بين مقاومت با تماميت شيخ و شاه و فرهنگ و ايدئولوژي آنها، به  از روشن شدن و تعميق مرزبندي ،در آغاز چهلمين سال
كنيم. اين فرصتي مغتنم براي هر جنبش به واقع دموكراتيك و انقالبي است تا بناي استبداد و دجاليت با هر رنگ و لعابي را از غايت استقبال مي

 .بن براندازد
خواهند بر ما بتازند. با هر چه دشنام و ها و مزدوران هر چه ميكاسهها و همگران و پاسداران و دم و دنبالچهبگذاريد شاه و شيخ با همه شكنجه

 وار. ترين الفاظ و با خشمي ديوانهرذيلت است. با ركيك
اين ابعاد و با اين شدت و اين مدت، زير ضرب و تازيانه و در معرض  ايست كه دربا افتخار تمام بايد گفت كه در تاريخ ايران اين تنها نمونه

  .پراكني باشد و بتواند دوام بياورد، انسجام داشته باشد و اعتالء پيدا كندبرچسب و لجن
مان را به همين يروني خلقايم دشمنان دروني و بها و اعدام و قتل عام توانستهاين نشان ميدهد كه ما عليرغم همه برچسبها و بمبارانها و شكنجه

 .ميزان پس برانيم، گسسته و برآشفته كنيم و در هم بكوبيم
ها كنار بازد. پردهرسد رنگ ميهاي آزاديخواهي و حقوق بشري مدعيان وقتي به مجاهدين ميها و الف و گزافدر محك تجربه، همة قول و غزل

  شود.خويي رضاخاني يا نوع خميني آشكار ميرود و درندهمي
در اين چارچوب مجاهدين حق آزادي عقيده و بيان و تشكل و پوشش و حتي حق پاسخگويي هم ندارند.بايد جواب بدهند كه چرا مسلمان 

روند. چرا زنان مجاهد بر خالف حكم رضاخان روسري دارند اما در صف اول كنند. چرا دنبال زندگي عادي نميهستند. چرا مبارزه و مقاومت مي
حرف بسيار  .اند. چرا در ايدئولوژي آنها جهاد اكبر با نفس و ايدئولوژي فرديت و جنسيت، عمليات جاري شده استحجابان بودهحقوق بي دفاع از

 دهند.ساده و روشن است: همين رژيم واليت فقيه را صدبار بر مجاهدين و شورا ترجيح مي
 .شوردزند و برميكشي را برهم ميوحشي ارتجاع و بهره در رويكرد شيخ و شاه، مجاهد را بايد كشت واال نظم دنياي

ليسي در برابر شيخ و شاه از يكسو و غيظ و كين ميرغضبانه در برابر مجاهدين از سوي ديگر دو روي يك سكه است.اينجاست كه زانو زدن و كاسه
 .«بر غيظ خود بميريد»گويد قرآن مي

مجاهدين و نتيجة تعميق مرزبندي، اعتالي آلترناتيو به واقع دمكراتيك و مستقل است. اين نويد پيام اين اندازه خصومت و دروغ و نفرت بر ضد 
 سرنگوني و پايان عصر استبداد و دجاليت و مژدة پيروزي مقاومت و جبهه خلق است

جمهوريخواه و ملتزم به  تاكيد ميكنم طبق طرح جبهه همبستگي ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي، مصوب شوراي ملي مقاومت، هر نيروي
 نفي كامل نظام واليت فقيه كه خواهان استقرار يك نظام سياسي دمكراتيك و مستقل و مبتني بر جدايي دين از دولت است با ماست و ما با او

 هستيم.
 مسعود رجوي


