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مريم رجوي: أمام المقاومة اإليرانية وجيش التحرير ثالثة التزامات كبيرة: إسقاط نظام  
 الماللي، حكم الشعب وقراره، والحرية والعدالة االجتماعية 

 
 المؤتمر العالمي من أجل إيران حرة 

 2020يوليو   17

 
 

  وارتباط ؤتمر العالمي من أجل إيران حرة على االنترنت والبث الحي أقيم الم، 2020يوليو   17يوم الجمعة  
 دولة في العالم مع مجاهدي خلق في أشرف الثالث.  100ألف موقع في إيران و 30

المؤتمر،   اإليرانيين  وأقيم  قبل  من  بالغ  وترحاب  واسعة  أعتاب  بمشاركة  ذكرى    20ذكرى  على  يوليو، 
اإليراني للشعب  التاريخية  والتخلف  االنتفاضة  الرجعية  للدكتور    ضد  الديمقراطية  الوطنية  الحكومة  إلعادة 

وكذلك ذكرى تأسيس المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية، البديل الديمقراطي    1952محمد مصدق في عام  
 .  1981المستقل الوحيد في عام 

أقيم   الذي  التجمع  الشعب اإليراني وتأييد معاقل االنتفاوفي هذا  انتفاضة  التحرير، شارك  لدعم  ضة وجيش 
 شخصية سياسية من مختلف الدول وتكلم عدد منهم.  1000

المراسيم،   المشاركة في هذا    قّدمتوفي هذه  المقاومة والشخصيات  للمواطنين وحماة  مريم رجوي شكرها 
   وقالت في كلمة لها:المؤتمر 

 
 

 أيها المواطنون األعزاء،

 يا شباب االنتفاضة ومعاقل االنتفاضة 

أحيي مدينة الشهداء، وأحيّي المواطنين المنتفضين في بهبهان وكذلك ماليين المواطنين   خاصةأحييكم جميعًا، 

تغريدات   عاصفةأحكام اإلعدام الالإنسانية بحق شباب االنتفاضة، الذين من خالل المنتفضين الثائرين ضد 

 .أحكام النظام بوجهوحمالت مستمرة في االنترنت اصطفوا  

قضاء الماللي وخوفًا   أصدر  ولهذا السبب تترك حكم الماللي.  لم والزالزل انتفاضة نوفمبر المدمرة، نعم، 

لكنه ثبت أن هذه المحاولة    انتفاضة نوفمبر. اإلعدام على ثالثة من معتقلي    أحكاممن االنتفاضات المحتملة  

 تعطي نتيجة عكسية. 
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هذا المؤتمر من آالف النقاط في   حضرتم ممنومؤيديهم اإليرانية  أعضاء المقاومة أنتم لكم تقديري خالص 

 .العالم قارات 5

ومئات الشخصيات السياسية من جميع أنحاء العالم الذين انضموا إلى    البرلمانات ألعضاء  وأّوجه الشكر

 .مؤتمر إيران حرة

 

 صوت معاقل االنتفاضة والمدن المنتفضة

 

من  وعاما من المقاومة ضد الديكتاتورية والفاشية الدينية  40صوت الشعب اإليراني لمدة    يعكسهذا التجمع 

 .أجل الحرية والديمقراطية

  المتدفقة ت الدماءمع شالالوأكثرها تعقيًدا وخطورة في تاريخ إيران  منظمة مقاومةوأطول  أعظم صوت

  بمواقفهم متمسكين الصناديد وقفة الرجال واقفين ، سقطوا شهداء  مجاهدي خلقل وصرخات مدويةشهدائها ل

 .لدماءلمتعطش ضد أقسى حاكم 

    2018في االنتفاضات المستمرة من يناير   إسقاط النظام اتهتاف أولئك الذين رددواهذا التجمع هو صوت 

الهادفة إلى حفظ  األصولي"  -"اإلصالحي  لعبةنهاية النظام في   قلب  إلى تدعوهتافات  . 2019إلى نوفمبر 

 .النظام هذا

  إلى رسالةوعدم القدرة   واإلحباطاليأس  ثقافة حّولت  التي المنتفضةوالمدن  معاقل االنتفاضةصوت  هإن

 .والعمل بالواجب الممكنالقدرة  

 :المباركة سماته الثالث في الوطن األسير  التجمع، يمثل هذا 

 ثورية، منتفضةإيران 

 إيران متحدة موحدة،

 .ديمقراطيةالحرة الغد الوإيران 

 

 كبيرة للمقاومة اإليرانية وجيش التحرير  التزاماتثالثة 

 

 

 ؛ا للتأكيد على االلتزامات الكبيرة والتاريخية التي قطعناها على أنفسنا اجتمعنا معً 

 .إيران ونحّررهذا النظام سنسقط المقاومة اإليرانية  ونحن، ي يراناإلشعب الأبناء ، األول هو أننا  االلتزام

 .ةإيران ديمقراطية حرّ سنبني ، ية يراناإلمقاومة  وال، ييراناإلشعب ال أبناء ،الثاني هو أننا االلتزام

  بل،  كان ال نسعى الكتساب السلطة بأي ثمنو. وقراره الشعب لسلطة أوفياء نبقىالثالث هو أن  وعهدنا

وكما  ،  والمالليأدكتاتورية الشاه عودة أبداً إلى  نسمحال وأ.  كان الحرية والعدالة بأي ثمن لتحقيق نسعى 

جمهورية ديمقراطية   سعى إلى إنشاءن، أشارت أغلبية المشرعين المنتخبين في الواليات المتحدة وأوروبا

 .وغير نووية غير دينية
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 سقاط النظام إل العمليات الكبرىمن  مثالاالنتفاضات: 

 

 .لسقوطل آيلن نظام والية الفقيه أ  تشير إلىفي كل الجوانب كل األدلة ، اليوم

  شعبنا ومجتمعنا لجعل أبناء تضافر مع شريكه فيروس كوروناأن فيروس الفاشية الدينية )والية الفقيه(  ولو

من   نقطة 900في عاصفة نوفمبر رأينا أن نار االنتفاضات فجأة اشتعلت في   نالكن، وُمحبطينميئوسين 

 .إلسقاط النظام عملية الكبيرةالوخلق مثااًل ساطعًا على  ، البالد

  مع الماللي،  ال تتعامل  ؛ ال تسعى إلى إصالح النظام 2019إلى نوفمبر   2018هذه االنتفاضات من يناير 

  هتاف  خاللها ردد ، جيل  يقودها ألن هذه االنتفاضات. بسلطتهماإلطاحة فقط ريد ي بل ، ريد منهم شيئا تال و

ال نريد  ، ال نريد زعيًما و،  نحن ال نريد ملًكا» وهتف:  )خامنئي(«  سواء كان ملًكا أو زعيًما، الموت للظالم»

عدونا  »:  يقول« وهو الوطن نحو ونتوّجهعلى العدو  ناظهرندير »  يرّدد وهو جيل . « ال نريد أسوأو، سيئًا

 إنه أمريكا«.  يقولون كذبًا، هنا

 

 .وهم واهنون أمامه عاصيًا. إنهم يواجهون جيالً على مدار الساعة كابوس الماللي هذا الجيل يمثل، نعم

  في انتفاضة نوفمبر. سقطوا شهيد 1500 أندقيقة وموثقة  واستناًدا إلى تقارير سجلت المقاومة اإليرانية

لجنة األمن ومكافحة  كشفت عنهالكن الواقع هو أكثر من ذلك. ويثبت ذلك العدد الكبير من الوثائق التي 

من   اتمثل غيض والتي، التابعة للنظام الطوارئ هيئةمن اإليرانية اإلرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة 

 .وحدها طهران في من الوثائق فيض

  عمالءو،  له التابعة اللوبي وجماعات ، والمروجين للنظام،  نيالحراس السياسي وضعت، هذه االنتفاضات 

 .  خداعهم وأكاذيبهمو سحرهمكل    صاغرين بعد وتركتهم. في حالة ذل وبهت  والية الفقيه

 بالنظام. الثورة لإلطاحة االنتفاضة ولم يعد من الممكن للشعب اإليراني أن يلجأ إلى  إنهم كانوا يروجون أنه

 ه. نفس نه لن يكون هناك تغيير في إيران إال من داخل النظامإقالوا و

ينكرون  كانوا و.  الشعبال مكان لهم بين  مجاهدي خلقإن   بالقول لي المال اختلقهاروا مرارا الفكرة التي وكرّ 

في شوارع المدن في جميع أنحاء   العارم فجأة تدفقهم  هم واجهوالكن، إلى المجاهدين الشباب والمراهقين توجه

 . تحمل ذلك د باستطاعتهملم يعف، طالب المتفوقين ال اعتقال إلى األمر   وصل وبعدما  .إيران

الماللي والعديد من  أن  ورأينا اإليرانية ومجاهدي خلق ضد المقاومة وراء الحالة الهستيريةكان هذا السبب 

يتضورون ألًما  و  السقوط على حافةنظامهم أن . إنهم يرون الدرجةمنفلتين بهذه باتوا  ومجنّديهم المستجوبين

 .واستراتيجتهم مجاهدي خلق انتهجوا دربقد  وشباب االنتفاضةحقيقة أن االنتفاضات من 

 

 النظام في قلب المدن اإليرانيةقوة عازمة على إسقاط 

 

 .أدراج الرياح  تذهب قد وضع كل هذه األباطيلنعم، إن بركان نوفمبر 

 .االنتفاضات وتنظيمها  إشعال ثبت أنه من الممكن 

 .فإن شعبنا مستعد بشكل مذهل لمواصلة االنتفاضات، ثبت أنه على الرغم من كل القمع والجرائم

 .في وجه النظام يقفون،  والشباب   الكادحين والفقراءوخاصة ،  ثبت أن الجماهير
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  داخلية النظاموزير تلك القوة التي قّدر  ظهرت في قلب المدن اإليرانية.  عازمة على إسقاط النظاموأن قوة 

 .مراكز النظام على التوالي خالل انتفاضة نوفمبر كانت تدك، ألف شخص  600قوة قتالية قوامها   اأنه

على  ، باستمرار هاوتكاثر  وتعويض عناصرها معاقل االنتفاضة تتم إعادة بناء ، المنتفضة من هذه القوة و

 . الرغم من االعتقاالت المستمرة 

القمع   أجواء كسر لو، القهر والتنكيل  لكسر حاجز  معاقل االنتفاضة ونشاطات المنتفضةظهور المدن  إن

أمام  خالل هذين العامين ماثاًل جعل الخطر ، وتحشيد المواطنينواالختناق والحفاظ على محرك االنتفاضة  

 .النظامأعين 

ودورها الرئيسي   تها وصياغ هاتم اكتشاف، في تاريخ نضاالت التحرر في إيران إن ظاهرة معاقل االنتفاضة 

 النصر. مفتاح و اتاالنتفاض وهذا هو سرّ  قائد المقاومة في استراتيجية االنتفاضة من قبل مسعود

بتقديم شهداء واعتقاالت  بأرواحهم و المخاطر أعضاء معاقل االنتفاضة تقبّل،  العامين الماضيين وخالل

في مدن مختلفة في جميع أنحاء   عناصرهوأعين  كاميرات المراقبة وتحت رصدأمام العدو وظهروا ، عديدة

.  النظام فضحو توعيةأعمال  القمع و الختراق أجواء كل يوم بشكل متوسط  عملية 20  أكثر منونفذوا ،  إيران

 .النظام تقض مضاجعهذه والنتفاضات ل اتدوافع ومحرك تشكلأعمال  وهذه هي 

  لجيل الجهاد وتحية، المقاومينللسجناء السياسيين الصامدين  وتحية، الشباب المنتفضينتحية لهؤالء 

 .وإلنقاذ إيران األسيرة بحياته كل يوم إلبقاء لهيب االنتفاضات مشتعال ي الذي يضح، والتضحية 

 المقموعين من بين المظلومينقوى الخالص والحرية ستنهض العظيم.  التحريرهذه هي عالمات جيش 

 .الذين الحصر لهم

 :تترنم وقافلة الشهداء. ستشرقس الشم، نعم

 صدقاء األ أيهااآلن  وااستيقظ

 !كالنسور  بتهور نحو العدو وااتجهو

 الخالص نحو يوم ،  نحو الفتح والنصر

 

 الحل  لديهمليس  أن الماللي  الكلمة األخيرة

 

،  تناقضات الفقيه أن يحل الولي على ، هذه االنتفاضة  احتواءمن أجل : »قال مسعود، نوفمبربعد انتفاضة 

 .«نحو السقوط الطريق سيفتح فإنه ، اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية لو قام بها 

  نشراستمروا في و،  إذا استمروا في التمسك بطريقتهم الحاليةو. بالضبط عجز الماللي وهذه هي بؤرة

   .  ويخفقونفسوف يسقطون حتًما ، والتشدداإلرهاب والتخويف تصدير ب وإطالق الصواريخ ووالحر

،  ب والقمع واإلرهاب والتحريض على الحر  وتخلوا عنوإذا غيروا سلوكهم ، دنى تراجع أل خضعواولكن إذا 

 .بأيديهم حكومة والية الفقيه على سيقضونفإنهم 

السلطة  و  من لون واحد ويجد مجلس الشورى« الحكومة الفتية »د خامنئي اليوم شعار  يردّ ، لهذا السبب و

  إلسقاطه التي أحاطتهزمات األدوامة  منالوحيد للنظام  المخرجعلى أنه  القضائية المسيطر عليه الجالدون

 .الطريقة الوحيدة للحفاظ على النظاميجده و

في جلسة علنية  ، قبل أقل من أسبوعينو ،وقبل أن يدخل خامنئي نفسه للسيطرة على الصراع بين العقارب

بتهمة الخيانة  ته وحتى محاكم  استجواب روحانيكان هناك حديث عن ، يوليو 5النظام في  لمجلس شورى
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الزناد في المشروع   آليةمن استخدام  المستمرةمخاوفهم انعكاًسا ل ألقوا بالالئمة على ظريفإنهم  .العظمى

إنهاء حظر  وهو يوم  القادم أكتوبر 18 على يوممراهنة قطعية  وقوات الحرسالماللي  وقد راهنالنووي.  

رصاص الرحمة     عدّ يُ المجتمع الدولي  من قبل  ولذلك فإن إطالق آلية الزناد. بموجب االتفاق النووي األسلحة

أوالً  ، الزنادآلية وسياسة االسترضاء.  في االتفاق النووي التي حصل عليها النظام المكاسب الطائلة على

 .هفي عملية إسقاط ويضع الختم األحمر  بقاء النظامبالون  تفّجر، وقبل كل شيء

ليس إال محاولة للهروب إلى األمام في ظل أجواء    واستجوابهما وظريف  روحاني  الحديث عن خيانة، لذلك

 .والهلع السائد بين أوساط النظام الخوف

 .عصاباته الداخلية بقدر ما يريد ويصفييبتلع أن  والية الفقيه ل اسمحوانقول نحن 

 .والسقوط  بالزوال محكوم عليه والنظام كله. حيلةأمامهم ن الماللي ليس إ هي  وكلمة الفصل

 

 اإلنسانية الجسيمة لمنع االنتفاضة والسقوط  الخسائراستراتيجية 

 

 مواطنونأيها ال

 األعزاء  ناأصدقائ

 

 . حتى اآلن مواطنينامن  72000بحياة ما ال يقل عن  ىأود، لفيروس كورونااالنتشار السريع  إن

 لهؤالء الضحايا.   تكريًماوهنا نلتزم دقيقة صمت  

أن الماللي دمروا أسس الصحة  رهيبة، وهي  عن حقيقةأكثر من أي وقت مضى  ت قد كشف عملية القتل هذه

 .من أي بلد آخر في العالمأكثر  لكوروناعرضة  لوا المواطنينجعو، والتغذية ورفاهية المجتمعوالعالج 

خامنئي في مارس الماضي   قال، حيث دول أخرىبفي إيران  كورونا مقارنة وضع  إطالقًا ال ينبغي

 .فرصة للنظامإلى كورونا  يحّولأنه يريد أن بصراحة 

هي نتيجة   كورونا مرارا نيابة عن المقاومة اإليرانية أن الزيادة غير العادية في عدد ضحايا  آكدتُ  إني

  الهائلةالبشرية  بالخسائر  دفعالاستراتيجية في تتمثل  ، التي الالإنسانيةلسياسات خامنئي وروحاني اإلجرامية 

 .في الحركة وسالبًا محبًطا  اإليراني وجعله الشعب ولتثبيط إرادة ، والسقوطمنع خطر االنتفاضة ل

وفي الوقت نفسه يلومونهم لعدم اتباع  ، للعمل دون أي مساعدة في الوقاية والعالج المواطنينيرسلون إنهم 

 .انتشار كورونا في  وبأنهم كان السبب البروتوكوالت الصحية 

  الممرضين والممرضات إن و»،  في يوليو   كبيرإن فيروس كورونا قد انتشر بشكل النظام  مسؤولو ويقول 

 .من الطاقم الطبي بكورونا  15000وقد أصيب ما ال يقل عن ،  «مثل أوراق الخريف  ونيتساقط

  وتحملوا، الممرضات المتفانين الذين لم يرتاحوا خالل هذه األشهر الممرضين ولألطباء و  خالصةتحيات 

 وتقديًرا لهم نصفق دقيقة واحدة.   .التضحية بحياتهم من أجل إنقاذ مواطنينا بناة  والمعا اآلالم

 

 أصدقائي األعزاء،

حتى دفع رواتب  يرفضون و كورونان تخصيص أموال لمكافحة والحاكم الماللي في هذه الظروف يرفض
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مليون   300مبلغ منذ تفشي كورونا ورغم طلباته المتكررة تم دفع نه إ  صحة النظاميقول وزير  .  الممرضين

  لمواجهة كورونا كل فرد إيرانيإزاء يورو   3.5أي ما يعادل  لهذه الوزارة ألول مرة في يونيو فقط يورو 

  يالحكومفساد مستنقع الفي  تتبددفإن األموال نفسها ، دولة أخرى في العالم. بطبيعة الحال أقل من أي وهذا 

 .في كل مكانالمتفشي 

باهظ الثمن إلى   قمر صناعياستمر الماللي في إرسال ، أزمة كورونا الخانقةخالل  من ناحية أخرى و

ورفعوا  ، واليمن واصلوا أنشطتهم العسكرية واإلرهابية في العراق وسوريا، الفضاء. وفي الوقت نفسه 

في  » شورى:الفي مجلس لنظام مؤخرا لدفاع المستوى أنشطتهم النووية إلى مستوى أعلى. وقال وزير 

 سابقة«.  سنوات  10 معادلأنتجنا صواريخ السنوات األربع الماضية ...  

 ؟ المسلوبة حقوقهمالمواطنين مائدة  بتقليصمن أين تأتي تكاليف هذه األنشطة؛ إال 

لما  ، لو تم بناء عُشر هذا العدد كمستشفى قاعدة. 54.000إلى    القمعي الباسيجوقد رفع الماللي عدد قواعد 

 .فقط 954كثيراً. بينما نعلم أن عدد المستشفيات العاملة في الدولة هو  الضحاياارتفع عدد 

سية بناهي بوحشية. أم  آ  السيدة قام عناصر النظام بتدمير منزل، في بلدة فدك في كرمانشاه مايو 21في 

  40  مساحتهبلغ تالذي  اتدمير منزلهترى  تريدكن ت. لم  تقاوم إنها . امرأة فقيرة ومشردة، لسبعة أطفال

ولكن تم ، « بيتي تدمرواال »عدة مرات  صرخت. بعد كل معاناة وعذابوالذي حصل عليه للتو ، متراً 

 .الموت حتىاألرض  على سحلها

  يسقطون شخًصا آخروكم ،  كل يوم تحت حكم الماللي منازلهم يتم تدميرمن أمثال آسيه كم عدد ، في الواقع

 كل يوم؟ جراء العذاب يموتون الذين المواطنين وكم عدد ، الفقر والجوع قاع في

أو في األحياء الفقيرة أو في  ، فر والقنواتوالحُ   الخرابتعيش العديد من النساء ربات األسر في ، اليوم

 .الخيام

ماليين شخص   7ضطر أكثر من  ا؟ لماذا وسكان األكواخمليون آخرين مهمشين  38ذا أصبحوا هم و لما

 للعيش حول المقابر؟ 

 بالتأكيد.   نوقفهوهذا ما   أينما نلقي النظر، فنرى الدمار الذي ألحقه الماللي بالبلد

؟ لماذا ال توجد قوة  الوطنيةالعملة الرسمية  سعرمن  أي قيمةلماذا لم يبق  على الماللي الحاكمين أن يجيبوا:

 في العالم؟ معدل التضخملخلق وظائف؟ لماذا أصبحت إيران واحدة من أربع دول من حيث 

 تريليون دوالر خالل حكم خامنئي؟  3أين ذهبت عائدات النفط بقيمة  ، ناوأخبر

 

 ؟تراكمت في لجنته التنفيذية  دوالر مليار 100من أين حصل خامنئي على أصول بقيمة  ، ان ووأخبر

والروضة الرضوية   قوى األمن الداخليو ات من الدوالراتالملياربمئات الحرس قوات ثروة  تمن أين جاء

 ؟ومؤسسة المستضعفين

الخمس عشرة الخاضعة   والكيانات المؤسسات أرصدة  إجمالي وحسب اإلحصائيات والمعلومات، فإن 

 .تريليون دوالريبلغ لسيطرة خامنئي 

 .تحت خط الفقر  من الشعب اإليرانيمليون  60بما ال يقل عن   لسقوطهذه نتيجة مباشرة ، نعم

 . واإلجرامي  اسدالعار والخزي على نظام الماللي الف 
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 أمام الشعب وتاريخ إيران  عهدنا

 

 

 واألصدقاء أعزائي المواطنين 

المسلوبة  جميع حقوق الشعب اإليراني استعادة إن التزامنا باإلطاحة بالنظام هو التزامنا باستعادة إيران و

 .نهوبةالم

،  والحق في تكوين النقابات ، والحق في العمل ، والحق في المأوى، يجب أن يكون لشعبنا الحق في الصحة

وحق المساواة بين المرأة  ، المشاركة المتساوية في المجتمعوالحق في  ، الحكم الذاتي لألقليات والحق في 

 .حكم الشعب والحق في والرجل  

  .وحرية التعبير وحرية الرأي وحرية االختيار ، التحرر من العبودية الدينية والتحرر من االضطهاد الجنسي

من االجتماعي أي نهاية التعذيب واإلعدام، ونهاية انعدام األمن الفقر والتحرر من الخوف  والحرية 

 واالقتصادي. 

وتاريخ إيران وميثاقنا مع   الشعب اإليرانيإن تحقيق كل هذه الحريات والحقوق المنتهكة هو التزامنا أمام 

 .الحرية  سقطوا على دربمائة وعشرين ألف شهيد 

بين  و ، بين الحرية والديكتاتورية الدينية   واختبار العصرواحدة من أعظم المعارك  تجري ، اآلن في إيران

 .بهذه المعركة مصير اإلنسانية المعاصرة والسالم واألمن العالميينيرتبط الديني.   والتطرفالديمقراطية 

ندعو جميع الحكومات والمجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب اإليراني في المواجهة التاريخية مع أهم  

 .يينتهديد للسالم واألمن العالم

جميع الحكومات والمجتمع  أمام مجلس النواب األمريكي هو نموذج موثوق  ألغلبية أعضاء القرار األخيرإن 

 .الدولي بشأن إيران

 

 محاكمة الدبلوماسي اإلرهابي للنظام اإليراني في بلجيكا 

 

إيران حرة في باريس. وقد اعتقلت   مؤتمرخطط قادة النظام اإليراني لهجوم إرهابي على ، 2018في عام 

  قام بتسليم. دبلوماسي النظام الذي أن تنفجر في المؤتمر  مخطط لهاالشرطة البلجيكية اإلرهابيين بقنبلة كانت 

 في السجن منذ أكثر من عامين.، قابع لهمالقنبلة 

هذه أول مرة تقام محكمة   بدأت محاكمة هذا الدبلوماسي وثالثة من شركائه في بلجيكا. يوم أمس األول

في أوروبا لمشاركته في اإلرهاب. إنه فضيحة كبيرة للنظام ويبيّن أن النظام ال يتورع من  لدبلوماسي 

 ارتكاب أي جريمة ودفع أي ثمن للقضاء على بديله.  

تنفيذ مخطط تحت رعاية سلطات   إدارةإلمكانات الدبلوماسية، تولى وباستخدام ا الدبلوماسي المعتقل للنظام

 عليا في وزارة مخابرات النظام.  
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وخالل  كشاهد  أنا  وكما قدمتمحاكمة أربعة إرهابيين معتقلين، تعتبر خبًرا ساًرا وعماًل ضروريًا، لكن  إن

أن اآلمرين الحقيقيين كانوا خامنئي وروحاني وظريف  ، الوثائق واألدلة الالزمة ساعات 7استغرقت  جلسة 

 وعلوي.  

مجلس األمن الدولي خامنئي وشركائه إلى العدالة بصفتهم أكبر   من شأنه أن يقدم دامغ دليل  هذا الملف

وهذا أمر ضروري  ن السجناء السياسيي مجزرةمرتكبي اإلرهاب في عالم اليوم. هذا باإلضافة إلى قضية 

 .إليقاف إرهاب الماللي المنفلت

 

 !أيها المواطنون

 نستذكر:  ذكرى بعض األحداث التاريخية التي ال تنسى على أعتاب

وإنشاء المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية في طهران  ، لدعم مصدق الكبير  1952يوليو 20انتفاضة 

 .سجين سياسي بأمر من خميني الجالد 30،000ومذبحة   الضياء الخالد  عملية، بمبادرة من مسعود

ثمن   هكذا يستحق الشعب الذي يدفع ، 2019نوفمبر إلى انتفاضة  ( 1952يوليو   20)  تير 30 انتفاضة من 

 .بالدم أن ينال الحريةالحرية 

شعب  أبناء الاإلجرامي واستعادة الحقوق المفقودة لجميع  المالليإسقاط نظام  ةمهمعلى عاتقه جيلنا  أخذ

 .سوى التعذيب والجلد واإلعدام واالفتراء والتشهير نصيبهلم يكن  النضالوفي هذا ، ي يراناإل

 .جئنا لنقدم وندفع، بل لم نأت لطلب أي شيء ألنفسنا ا وتكراًرا أننا وكما أكدت مرارً 

 وهذا سيتحقق بإذن للا   .الشعب في إيران وإقرار حكمحرية ال تحقيقنحن عازمون على 

 للشعب اإليراني  التحية، لحرية ل التحية

 


