
 

 سمبلهای مریم

 یا

 سمبلهای مقاومت

 

 :مقدمه 

را تجسّم عینی " روح هللا"هویت کامل او را در خود خالصه می کند و " دجّال"خمینی فریبکار که واژه 

ایران  مظلوم شیطان نشان میدهد،با همه دجالگریهایش و هزینه های سرسام آور ی که از جیب ملّت

حتّی شخصیتهای .وایرانی را تغییر دهد وبرای او سمبل تراشی کندهویت ایران هزینه کرد،نتوانست 

قابل احترام  را که همچنان در نزد درصد باالئی از مردم مسلمان ایران" مذهبی اسالمی"

شاهد این .تحمیل کند ایران به مردم( شخصیت قابل نمونه برداری)هستند،نتوانست به عنوان سمبل

واندی  سال ۰۳با همه فشارها وسرکوب ها در طی  مردمادّعا نمونه اسامی کوچکی است که 

اسامی همچون )متوّلد شده خویش انتخاب می کنند حاکمیت جهل وجنایت رژیم آخوندی،برای فرزندان

( زهرا،حسین،اکبر،فاطمه،کلثوم ووو ،تهمینه ووو،دربرابراسامیکوروش،البرز،سهند،یزدگرد،سودابه،ثرّیا

که سالها ملّت به آنها توّجه .. مهرگان،جشن شب یلدا ووو"جشن ویا به برپائی جشنهائی همچون

خمینی پلید وباز .اقدام کننددر برابر اعیاد مذهبی همانند عیدفطر،غدیر خم وامثالهم ،خاصّی نداشت

تالش شبانه روزی برای ملّت  واندی سال ۰۳وفاسد ش در سمبل سازی طی  ایران بر باد دهماندگان 

قبل از گوریل )نژاد،عنترنظام نان به سنگ خورد وخورده است،که احمدیسر نحسشان آنچ ،ایران

هدیه می کند،تا شاید "چفیه"به پای کوروش می افتد وبر گردن او  (انگوری نظام،یعنی حسن روحانی

 .به ظاهر هم که شده آشتی وهمنوا سازد  ،بتواند ملّت را با رژیم منحوس وعقب افتاده آخوندی

 اّما

خبری  میالدی۳۳۲۲ژانویه  ۲۰برابر  ۲۰۳۳دیماه  ۳۰ در اخبار( آزادیسیمای )ن مجاهدینتلویزیون سازما

 :پخش کرد  (وقت اروپا)۲۱را تحت عنوان زیر دراخبار ساعت 

 

 دیدار حامیان فرانسوی مقاومت با مریم رجوی

 

 .مردم ایران از همبستگی ارجمند شهروندان فرانسوی با مقاومت " رئیس جمهوربرگزیده مقاومت"قدردانی

 

اّما خبر مهّمی که به سالمت وجان اسیران در .بود وهم در مشروح اخبار ۱اخبار این تلویزیون خبر  خالصهاین خبر هم در :  نکته

 :یعنی خبر .قرار گرفت "در اور ضیافت"لیبرتی مربوط می شد،بعد از این 

 .برای انتشار بیانیه ای -باز دید جانشین معاون وزیر خارجه آمریکا از لیبرتی

محل اقامت )یعنی اغلب همسایگان کوچه گرد ،مقاومت مردم ایران به اصطالح "سمبلهای "پس از نشان دادن  (ضیافت)در این خبر

 .در پشت تریبون قرار گرفت وبه زبان فرانسوی به سخنرانی پرداخت ایشان،(رئیس جمهور برگزیده

 :می گویند ثانیه ۱۱و ۴در دقیقه ایشان 

 

Nous sommes le plus fort mouvement du monde, 

 

" دنیا"مشاهده می کنید،واژه زیرچنانکه در تصویر ،هستیم،که در ترجمه زیر نویس به زبان فارسی ما قویترین جنبش در دنیایعنی 

برای هیچ ایرانی آگاه از دنیای سیاست  افیان بر این مسئله اشراف دارند که،ربخوبی ایشان واط حدذف شده است،چرا که

 .قابل هضم وقابل قبول نیست ،اّدعای باالوانقالب

وگاهی  اغلب سالحوردهمهمانان خطاب به ،در دنیا بودن را " قدرتمندترین جنبش" وسپس با لبخند رضایتبخشی بر لب، دلیل این

 : جوان ومردان باز نشسته کوچه گرد چنین می فرماید 

 

Car nous sommes accompagnés par des hommes et des femmes libres comme vous. 

 .دای همچون شما مارا همراهی می کنن مردان آزاده و بخاطر اینکه زنان

 

 



 

 :ثانیه خطاب به آنها می گوید  ۰۳و  ۲دقیقه ودر 

Vous êtes les symboles de pouvoir de la résistance. 

 

 

 : ترجمه

 .قدرت مقاومت هستید ( شاخص)سمبلهایشما  

 : که تصویر برخی از آنها را در زیر مشاهده می فرمائید منظور این شهروندان است

 



 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 



 

 
 :ویدئوی کامل این خبر در آدرس زیر قابل دیدن است

http://www.youtube.com/watch?v=FDqCMJAOnWw 

Madame la présidente 1(خانم رئیس) 

فرانسوی ودیگر ملیّتها از سازمان  ارجمند حمایت صادقانه وهمدردی این شهرونداناز  آری باید

ه دام فرزندان آنها که در لیبرتی ب و اندی از۰۳۳۳ ونه حتّی ملّت ایرانمجاهدین قدردانی وتشکّر کرد،امّا 

نه بی هویت است ونه بی تاریخ ونه بی  ،دانیدبال گرفتار شده اند وشما آنها را در خود سمبلیزه می 

سالخورده و از طبقه عادی جامعه فرانسه بی خبر از خیلی  سمبل،که چنین زنان ومردان اکثرا 

 .خطاب کنیدها آن مقاومت"(شاخص) سمبل ،را (بویژه سیاسی ایران)"مسائل

حسن "غرق در فسادش توانستدوباز ماندگان ( اهریمن تجسّم عینی شیطان و)هللا خمینی اگر روح

را ،وحتّی امامان قابل  آنهاوچندین راس هم آغل " صدر عراقیارهبر گروه حزب هللا، وی"نصرهللا لبنانی

ند سمبل تراشی کنند،دیگران نیز در این بازی یک طرفه هم خواه آنها احترام ملّت ایران را برای

 .توانست 

 ،خانم رئیس جمهوربرگزیده مقاومت اشتباه نکنید ،نه

رنگ وبوی غربی وفرنگی از خود نشان  ،وبویژه جوانان آن که ملّت فرمائیدمشاهده می اگر  

ونه هیچ یک دهن کجی ومبارزه ای منفی در برابر رژیم بیرحم آخوندی است، این فقط بیانگرمیدهند،

 .چیزدیگر

سرنگونی این رژیم سرتا پا فساد زنان ومردان ایرانی سمبلهای خاصّ خودشان را دارند،ودر طلوع  

خود سمبلهائی برای دیگر چه بسابه میدان خواهند آمد،و خویش ویژههای "شاخص" با پرچم وتباهی،

 .خلقهای تحت ستم وبویژه خاورمیانه خواهند شد

 !!هین بس استتوخواهشاخانم رئیس جمهور برگزیده مقاومت،

  هستند ونه "شما "شخص شخیص خود شما،سمبلهای رنگین این زنان ومردان نشسته بر سر سفره

 ملّت ایران مقاومت قدرت های سمبل

 

 

  ت اخالقی -م

 ۳۳۲۲ژانویه  ۲۲ -۲۰۳۳دیماه  ۳۲

                                                      
ودر برخی موارد به رئیس  سازمان سیاسیهر شرکت یا اتحادیه،یا حزب و یادر زبان فرانسه به مسئول ورئیس 1

  :باشد،گفته می شود مشخصّ رئیس جمهور یک ،ولی اگر منظورprésindent(e)می گویند جمهور یک کشور

Le (La) président(e) de la république 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FDqCMJAOnWw

