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ما�لم چند مورد را �ادآوری کنمو  نطق امروز شما را شن�دم    �کار خانم م��م رجوی با درود  
بجز  عرب دار�م دق�قا �سان تما� جهان ننخست اینکه ما در ایران ملت عرب ندار�م بل�ه در خوزستان مردم و هم میهناین عرب ز�ا

ینشان دین و فرهنگ و اسالم به �زم حملهع��ستان سعودی که همه آن کشورها ز�ان و فرهنگ و تمدین د�گر داشته و �س از 
 تمدن و ز�ا�شان د�گر شدە است

 
ە های مختلف چون موزای�� داشته و دار�م �ک ملت با  هدوم اینکه ما در ایران ملتهای مختلف نداشته و ندار�م بل� اقوام و ت�ی  

 
به اندازە  ��  �یتعداد بانوان محجبه و با رو  که   �مجهان شاهد بود ما و  نفرە امروز شما در پار�س ار سوم اینکه در اجتماع چند هز 

�عین از امسال تق��با بگونه ای به پاسداشت دختان ��لند ایراین که رو �ی از �  ستهای من و شما و مسعود جان بود انگشتان د
ن کردە و ا ن چننی مندان و د�گر ین امبر م�دارند هواداران شما ن�ی بخشهای سازماین بخویب بچشم م�خورد  لذا این پرسش  ر در م�ان ه�ن

نگ و ز�با را از � برم�دار�د با تا چون پ�ش از انقالب ما و جهان افتخار د�دن موهای  ؟�ق � ماند که شخص شما � رو�ی خو�ش
 ز�بایتان را داشته باشد؟

 
سال ر�است جای خود را  و پنج چهارم اینکه آ�ا رئ�س جمهور مقاومت بودن شما مادام العم��ست؟ و �ا اینکه �س از ب�ش از ب�ست

�گر چون دک�ق صالح رجوی خواه�د داد؟به شخ� د  
 

این  غافل  � را با نظام پادشا� �� دا�ست�د ردە و نظام فاش�سیق جمهوری اسال  خود چند بار از شیخ و شاە �اد کپنجم اینکه در سخ�ن
م و مقدس بماند بخش آقای مسعود  �دناز آنکه فقط �ک مورد از مهرورز�ــهای تار��ن دمحم رضاشاە که تا ابد با�د برای شما مح�ق

ن �شک�الت و امککه نت�جه زندە ماند  رجوی و عمل نکردن به حکم اعدام ا�شان بود  نات امروز�ست که شما ان ا�شان وجود همنی
شبکه های اجتما� برجای ماندە و در  از دمحم رضا شاە و از سویی امروزە دهها مصاحبه و سخن رادیو و تل����وین   رئ�س آن هست�د 

ە را شجاعانه نه  آزادە و راستگو و درستکردار ایران  موجود است که در همه آنها پادشاە �ال�سم ام��کا و غ�ی استعمار انگل�س و ام�پ
 تنها به نقد کش�دە است بل�ه بگونه ای تهاج� با آنها و سوابق استعمار�شان برخورد م�کند

سال پادشا� برای ما ب�ان کن�د؟ � و هفت ضا شاە را �مهرورزی کن�د و فقط �ک سخن دروغ از دمحم ر   �کارخانم م��م رجوی من از شما خواه�ش دارم  
 

ن� ششم اینکه ا�ر ملت قهرمان و به پا خاسته ایران ف��اد رضا شاە روحت شاد و �ا ما آر�ایی هست�م و تفکر و شخصیتهای عرب را 
ن   مورای�ک  پدر ملت �شانبه لب م�کنند که شه��ار طافکن کردە اند نو� شه��اری را  پرست�م را طننی

گ
و سمبل وحدت و �کپارچ�

ن وجود دارد که شما رئ�س جمهور و  رنگارنگ ایران است و مشخصا این شیوە بگونه ای درست �ا نادرست در �شک�الت خود شما ن�ی
هرچند آقای رضا پهلوی شخصا و بارها تا��د کردە است که ا�ر خواست مردم هستند  هاآقای مسعود رجوی ره�ب و �ا شه��ار شما

ا�ط حساس کنوین میهن و  ن � پذیرد و تا��د کردە است که وی قصد سلطنت تحم�� ندارد و در �ش به جمهوری باشد ا�شان ن�ی
وطها در ایران آزاد فردا  طها و �ش وی س�ا�  جهان ا�شان بارها پذی��ش مجاهدین خلق را ��ش و حیق برای آزادی میهن بعنوان �ک ن�ی

 پذیرفته است و مردم ایران و جهان از شما توقع دارد که پاسخ درود را با درود بده�د
�م ژ و خود شما گفته اند که اسقاط ر ا یق به نمایندگان شمان ارو�ا و ام��کا به خود من و ح� این چهل سال بارها و بارها ره�ب 

 تمام�ت اپوز�سیون م�� است که شما و  فقط با وحجنایتکار اسال�
گ

 آقای رضا پهلوی فرزندش و شهبانو ف�ح پهلویدت و همبست�
�ن این اپوز�سیون هست�د  ق���ق  
 

ن نامه را به تحمل نقد و عق�دە مخالف از شما م�خواهم که ای مستمرتان در محافل جهاین  در پا�ان و بدنبال دە فرمان شما و تا��د 
ز�را از هفته آیندە به آ�اهیی م�لیونها  پخش بده�د و این بدان گمان ن�ست که ما را ن�ازی به تبلیغ باشد  در رسانه های خود دستور 

ر م�دهند و مورد تازش قرا سازمان و شورا پنداشته دشمن و ضدبل�ه م�خواهم هواداران شما که هر منتقدی را  نفر خواهد رس�د 
ه نقدها و پ�شنهادات و تذکرها دشمین ن�ست هر چند به دشمن هم پاسخ م�دهند و ن� تارند�س از چهل سال در�ابند ک  
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