 30تير 1400
با درود بيپايان به مصدق كبير و ياران پايدار شورا و مقاومت
و رئيس جمهور برگزيده براي دوران انتقال حاكميت به ملت
تبريك و تهنيت به خاطر  40ساله شدن شورا با شور و شوق ميهني به خاطر نعمت ايستادگي و بر سر موضع ماندن
در برابر استبداد و استعمار و وابستگي و در برابر بيداد شيخ و شاه .با كهكشان شهيدان و كهكشان شورشگران
شعله ور و شيداي آزادي،تمام شيرزنان و رادمرداني كه در مؤسسان پنجم ارتش آزاديبخش ملي ايران ثبتنام كردند و
حاضر گفتند .تاريخ اين را به خاطر ميسپارد...
شكر و سپاس با سرسائيدن بر آستان خدا و خلق به خاطر بزرگترين و طوالنيترين مقاومت سازمانيافته تاريخ ايران با
آنهمه اعدام و قتلعام و آنهمه موشك و بمباران و آنهمه سختي و حرمان .با همسنگران و همرزمان و ياراني
جدايي ناپذير كه مظهر وفا به عهد و پيمان و تجسم ايران آزاد فردايند .زيباترين وطن از يكايك آنان به خود ميبالد
چرا كه در تيره و تارترين ظلمات ،بر تاركاش ميدرخشند.
خوشا مريم و كهكشان شگفت  1400كه پاسخ گويا و تاريخي جامعه ايران و ايرانيان است به جالد قتل عام و
مهيبترين ارتجاع و استبداد دوران.
فكر ميكنم در اين  40سال بر همگان روشن و ثابت شده است كه اين مقاومت و اعضاء و اجزاء و ياران پايدارش
براي خود چيزي نمي خواهد .جز براي آزادي و عدالت و جز براي تساوي و تماميت ارضي ايران زمين برنخاسته است.
اين مقاومت با هيچكس شروعكنندة خصومت و حتي كمترين هتك حرمت نبوده و نيست .تكرار ميكنيم كه طبق
ط رح جبهه همبستگي ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي ،مصوب شوراي ملي مقاومت ،هر نيروي جمهوريخواه و
ملتزم به 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.
اما در مقابل اينهمه بزرگواري و مهر و محبت ،آنچه ميماند عذرتقصير در پيشگاه خدا و خلق و جمع ياران و
همرزمان از كم و كاستي و ناكردههاي شخص من است.
مسعود رجوي

