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 به نام خداوند جان و خرد
 هموطنان عزيزم؛

بهتر با حفظ تمدن و       ی  امنيت و زندگ   ی،  بيست و چهار سال به اميد و آرزوی آزاد             
داشت گ زجرها و نا اميدی ها و بزر              ، در خواب و رويا        ی، افتخارآميزايران  یسنتها

 ی جامعه متمدن و پيشرقته صنعت     بيست و چهارسال از   . عزيزان از دست رفته گذشت    
  و و خشن از ما به جهانيان شناسانده شد            جهان عقب مانديم وچهره ملتي تروريست        

نسنجيده خود را فدای       ،    ملتي که از روی اخالص و اعتماد               .ما نبود   اين سزاوار  
 . خام کردی و تصوراتیخيالباف، شعار

 گام   یاجعه بزرگ تاريخ    امروز بايد ازاين خواب بيدارشويم و برای جبران اين ف                    
  .اريمدبر

 رود و هر روز فاصله ما با کشورهای ديگربه                ی جهان به شتاب پيش م        ،هم ميهن 
 فريبي  .ايم سالهاست دريافته ايم که فريب خورده     . يشودبيشترم وصف ناپذير ی  گونه ا 
 خود را   یيا تندرست   يا زندانها جان داده    گبسياری در جبهه های جن      مردمان ،بزرگ

 تورم بيداد     ، اقتصاد ويران شده      ،و معادن ما به يغما رفته            منابع  . داده اند    از دست  
دين مردم    سوء استفاده حکومت از      ،را گرفته   بيکاری گريبان گروه بسياری      ،ميکند
 فساد و فحشا    ،بنيان خانواده سست شده   ،   ادب ايراني رخت بر بسته     ، ايمان کرده  یرا ب 

و گروه بسياری از کشور         ينده نا اميد شده      مردم از آ     ،در جامعه گسترش پيدا کرده       
کشور مورد    تماميت ارضي  ، استمرار سياست نا درست    ی و در پ   ،مهاجرت کرده اند  
 . تهد يد قرار گرفته

 
 .اکنون بايد با همه توان در انديشه چاره و حل معضل بزرگ اجتماعی خود با شيم                       

 ی،ن دامنگير کنون     و خردمندانه برای برون شد از بحرا                 تنها راه مسالمت آميز        
ادامه حکومت مذهبی يا استقرار حکومت مردم                "برگزاری همه پرسی در باره             

 . تحت نظارت سازمان ملل متحد می باشد، با اعمال نظر همه مردم" ساالر
 

 .نی نو بکوشيم ااز گذشته بيا موزيم  و دست در دست هم برای ساختن اير
ساالر به شما     مردم یکراسی و حکومت   سال نو را با آرزوی دستيابی به دمو         ،وطنهم

می گويم و ايمان دارم با ياری خداوند يکتا و همگی مردم ايران به اين                                 تبريک
 . بزرگ ملی خواهيم رسيدهخواست
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