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الماللي أعداء إيران واإلسالم لن ينجوا من مأساة المرض والموت التي فرضوها على  
 الشعب 

 2020أبريل 

 كلمة مريم رجوي لمناسبة بداية شهر رمضان المبارك 

 

 أخواتي، إخوتي األعزاء تحية لكم

 تقبل هللا صالتكم وصيامكم 

 .الحريةالعدالة ومن أجل  الذين يقومونالحقيقيين للصالة والصوم هم  القائمينمن المؤكد أن 

 تحية للمواطنين األعزاء،

ذات  شهر التقوى، شهر رمضانيعد  ، اإليراني الشعبفي المعركة ضد أعداء الحياة والحرية وحقوق 

 .أكثر فأكثرالمجاهدين  تزكية النفوس وتقوية عزم الجهاد لدىو اتاإلراد صقلمن أجل ، الصبغة التحررية

ضمير  يفيقحتى  ، المعاناة الطويلةهذه  بسبب وحرمانهم الطبقات الدنياأصحاب جوع  التساؤل عن شهر

 ؟ إلى متىالجوعبقى يإلى متى يستمر الظلم؟ إلى متى س ويتساءل، المجتمع البشري في ضوء عبادة الصوم

 ؟ المرض والفقر في أتونالناس  زج سيتم

 إقصائهم وتهميشهموأولئك الذين تم ، ومصير المرضى، من ال ملجأ لهمبحق  الظلم التساؤل عن شهر، نعم

 .بيوت الصفائحالسكن في إلى  ودفعهم

الوحوش العمائم  أقدام أصحاب سحقتالذين  المواطنينومن ، حقهم في الصحة استُلبالذين  المواطنينمن  

 .الحرة والمتكافئةفي الحياة حقهم  النهابين

العدل  إمامشهر . والمضطهدينالمحرومين  قائدشهر ، (ع) علياإلمام رمضان هو شهر ، في نفس الوقت

 .العدالةونشر 

 َواْلعَْدُل َسائٌِس عام«»: عن مفهوم العدالةاإلمام علي لقد قال 

وممارسة  لكن نحلة. العام والنظامأي المجتمع كله والشعب ، أي أن العدالة هي الحارس والوصي للجميع

 .والنهب والجريمة ى الظلمعلقائمة اإلمام  سيرةعلى النقيض تماًما من ، الماللي

 .جماهير الشعب بحقفعلوه  عمان أكثر يالماللي الحاكمأمر فيه  يفضحشهر رمضان هو الشهر الذي 

 التي تبلغ قيمتها مئات اآلالف من الدوالرات الفارهة السيارات أصحابتظهر صورة ، في مرآة رمضان

  .هًراا وقفقرً يتضورون جوًعا ومن المرض و يحترقونمن الذين  الغالبية العظمى أمام وركابها

المنهوبة  لعشرات الماليين من اإليرانيين الفارغة الموائدقلية صغيرة أمام ألالملونة  الموائد ة منصور
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 .أموالهم

أمام سكان األكواخ المليارديرات المكروهين أصحاب لماللي ل كيووالعيش الملصورة القصور والفيالت 

 .المغلوبين على أمرهم

للتخلص  ال دواء وعالجاو، للعيش فيه اوال سكن الئق، الذين ليس لديهم عمل لكسب لقمة العيش المواطنون

كسب من أجل ال يخرج من المنزل كل يوم  المائدةعلى  لألكل أي شيء لديهمليس  اولئك الذين. من المرض

لحمايتهم من مكاًنا ليست المزدحمة  الضيقة والمرطوبة بيوتهمفإن ، ومع ذلك. لقمة عيش رغم تفشي كورونا

 .كورونا

 .تعود للشعب الثروات والحقوق التيسرقوا  ينلماذا هم في هذا الوضع؟ ألن الماللي الحاكم

 :الكريم القرآن وصاروا مثال لما يقوله

يِن  يأََرأَْيَت الَّذِ  ُب بِالد ِ  يَُکذ ِ

 يَُدعُّ اْليَتِيَم  يفَذِلَک الَّذِ 

 َوال يَُحضُّ َعلی َطعاِم اْلِمْسِکيِن  

 فََوْيٌل ِلْلُمَصل ِيَن 
 الَِّذيَن هُْم َعْن َصالتِِهْم ساُهوَن 

 الَِّذيَن هُْم يُراُؤَن  

  َويَْمنَعُوَن اْلماعُونَ 

 

إذا كانت صالة المصلين بعيدة : »مفهوم الماعون« قبس من القرآن»وفّسر األب طالقاني في كتاب تفسيره 

الرياء ومن أجل التقرب إلى هللا، يجب أن يسعوا لتكون موارد الحياة وسبل كسب العيش في متناول عن 

 مبسوطة وأن تكون أعينهم مفتوحة أمام هللا وأيديهم، يجب أن يحققوا الحقوق المشروعة للشعب. الجميع

حًقا قد أدوا ، فمسؤولين عن الناسإذا كانوا على هذا النحو واعتبروا أنفسهم . الفقراء والمظلومين لمساعدة

 ..وال مقيمي الصالة بما تعنيه الكلمة ؛ وليس إال مراؤونوإال فهم ، الصالة بالمعنى والشكل

هم ف االنتفاع بهمن  العموم ده ويحرميقيّ هو كل ما ينتفع به عموم الناس، وأما منالطبيعي  بمقتضاهماعون ال

 .المانعون والغاصبوننفس األشخاص 

الحواجز يجب إزالة هذه ، وهي تعميم موارد الثروة، من أجل العودة إلى حالتها األصلية والطبيعية، لذا 

 .«ويجب قطع أيديهم والموانع

والنهب  الظلمويجب اإلطاحة بحكم . أيدي اللصوص والظالمين عن حقوق الشعب اإليراني قطعيجب ، نعم

 .واالستبداد

واآلن أصبح . الشعبلغالبية  واإلجبار الجوع والحرمانكان رمضان ، رمضان كل عامالماللي، خالل حكم 

من قبل الماللي وعشرات  كورونا نشربسبب واأللم  والمأساةوقد أضيف إليه المرض األمر أكثر إيالًما 

 .ضحاياهااآلالف من 

لفة بسبب نظام فإن القضية مخت، والية الفقيهنظام وبسبب ، ولكن في إيران. ةعالمي ، جائحةبالطبع، كورونا

 .معاد لإلنسان ومعاٍد لإلسالم ومعاٍد إليران

والنهج الذي اتخذه النظام حيال في إيران ال ينبغي مقارنة الوضع رجوي،  مسعودقائد المقاومة وكما قال 
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الحديث هنا عن النموذج الصيني أو األوروبي واألمريكي،  كارثة كورونا بما يجري في الدول األخرى.

 .المتاهةسير في 

 اإليرانية العراقيةتماًما مثل الحرب ، لذا. حماية النظام من خطر االنتفاضةل إالخامنئي وروحاني  نهجليس 

مثلما و .مذبحة المواطنين وزّجهم في حقول ألغام كورونااستراتيجية اعتمدا  ، فقدومذبحة السجناء السياسيين

 .ألف شخص 160مليون و يرتفع عدد المصابين إلىقد ، مايو عشرينبحلول  للنظام توقعت وزارة الصحة

قبور ال تعد ، والمستشفيات الشوارع وحواليعلى أرصفة على حالهم الذين تركوا  المتألمينمع المرضى 

 دفنجيش الجياع وحتى العامة، وإحصائيات مروعة لضحايا كورونا وخطر المجاعة ، ووال تحصى

 حية... ةالجائع الكتاكيت

 .إنساني ال حكمفي ظل  المضطربتمع اإليراني هذا هو وضع المج

 

 

 نظام معاد للبشر، مع سجل حافل من الممارسات المعادية لإلنسان

 

 

مع سجل حافل من الممارسات المعادية لإلنسان على مدى السنوات األربعين الماضية ، نظام معاد للبشر

 .في الوقت الراهنوسياسة معادية للبشر 

 نعتبرنحن »: لسنة األولى من المقاومة المسلحة قال مسعود، وفي استخالص لنشاطات ا1982في عام 

؟ ألن البشر نقول هذا النظام وحسب طبيعته يعاديلماذا . ... للبشر معاديةالو الدجلنظام خميني ديكتاتورية 

كانت تخص  كلمات ضد الشعب وضد الثورة. ال تعبر الواقعالكلمات المعادية لألخالق والمعادية للثورة 

فإن ، بالنظر إلى حجم جرائمه، حركة خميني منطلقأي من ، الرأسمالية دونما من موقع ولكن . نظام الشاه

 .«على إهالك الحرث والنسلعلى الدوام  هذا النظام يعمل نألنظًرا  معبرة أكثر "للبشر معادي"حقيقة كلمة 

ال يمكن ، دعونا اآلن ننظر إلى ما فعله هذا النظام منذ بداية حكمه حتى اليوم؛ في الواقع، مع هذا الوصف

بل دمر وأحرق وجفف ؛ نهب فحسبيهذا النظام لم يقمع و. “بشرلل معاداة”تفسير هذه الكوارث إال بكلمة 

في البيئة واالقتصاد واألخالق وثقافة المجتمع والتعليم والبنية : الساحاتويمكن رؤية ذلك في كل . واقتلع

ر دمّ  نعم، .التأمين االجتماعيالصحة والعالج والتحتية والقرى والمدن والموارد المائية للصناعة والزراعة و

 .وجعل البالد خرابًا كل المجاالت

وجعل مجتمعنا  إلى حد كبير لمجتمعلرفاهية الصحة والسنة أساس  40 نظام الماللي على مدى لقد دمر

 .ضد األمراض المنتشرة نفسيهماوبلدنا غير قادرين على الدفاع عن 

 

 

 التستر والتهاون من قبل النظام، سبب تفشي كورونا بسرعة في إيران
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 مسرحية بسببها الماللي اأخف، أول حاالت وفاة لىع التعرفوتم إيران  في فيروس كوروناعندما انتشر 

 نصائحوزير داخلية الماللي صراحة أنه لم يقبل  والحظتم، كيف اعترف. فبراير ومهزلة االنتخابات 11

 .في إقامة تلك المهازل منهمكينوكان الماللي  تنتشرهذا يعني أن كورونا كانت . تأجيل االنتخاباتلوطلبات 

عشرات الوثائق من  اإليرانية لجنة األمن ومكافحة اإلرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة ونشرت

 بأنه قد اطلع علىولم تترك أي شك في أن روحاني يكذب ، للنظام وقوى األمن الداخليخدمات الطوارئ 

المرضى  تنقلكانت أن سيارات اإلسعاف تظهر الوثائق إذ إن . شباط /فبراير  19تفشي كورونا في 

 .يناير من األخيرالعشر المصابين بكورونا منذ 

 /أبريل  بعد منتصفومسؤولو النظام في االعتراف  عناصربدأ ، واإلنكار النفيبعد ثالثة أشهر من وأخيًرا 

 .بذلك نيسان

 19قبل شهر على األقل من ، أي يناير من األخيرفي العشر إنه  وزير الصحة في حكومة روحانيقال ف

 عقد اجتماع طارئ لقطع الرحالت الجوية إلى الصينأنه اطلع عليه، طلب  روحاني فبراير، حيث يدعي

  .وطلب بإغالق المدارس واالجتماعات والمراقد الدينية

، صينفي ال فيروس كورونا إنه عندما انتشر، تلفزيونالشاشة لنظام على ل المدني دفاعال ، رئيسوقال جاللي

عقدنا  يناير 25في . حصلبشأن ما سي الحالة ، ورصدناالوضعولخصنا . ينايرعقدنا اجتماعات داخلية في »

 .« ...أول اجتماع رسمي ودعونا جميع الجهات ذات العالقة

، خبر انتشار كورونا منع تسرب يناير، بهدفالمتعمد من قادة النظام منذ  التهاونلذا من الواضح جداً أن 

 .فتح الباب النتشار سريع للمرض في جميع أنحاء إيران

لجأ خامنئي وروحاني إلى ، لم تترك الزيادة المروعة في عدد الضحايا مجااًل لإلخفاء واإلنكار وبعدما

 .إنسانية الوأفعال  سياسات

 

 

 تصغير وتصوير أزمة كورونا كحالة عادية

 

 

 :وهي مستمرة مناحيتنفيذ هذه السياسة في عدة  تم

 لدينا ليست كبيرة جدا وكانت البليةهذه » :خامنئي ويكّرر. كحالة عادية أزمة كورونا وتصوير تصغير، أوال

 «.أكبر من ذلك

 .تحسنيتجه نحو الأن الوضع  دائما ويزعم روحاني

 .إجراءات لمكافحة المرضعدد الضحايا حتى ال يتخذوا يقلّلون من إنهم 
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 ترك الحدود الدنيا لوظائف الحكومة

 

 

ي حكومة في حالة أل ما هو واجب تركواأنهم  يللبشر ه المعاديةفي سياسة الماللي  الساحة الثانية

 .الطوارئ

 يدفعون رواتبوال ومعداتها، المستشفيات يوفرون ميزانية وال ، أي أنهم ال يعزلون المدن المنكوبة باألزمة

دفع رواتب  يقبلونوال ، بشكل عاجل ويرفضون بناء مستشفيات جديدة، الممرضات واألطباءالممرضين و

 .مواقع عملهم ترك عليهميجب للعمال والموظفين الذين 

 الشركات القابضةوخاصة الموارد المالية والتقنية المتراكمة في ، التسهيالت الحكومية تخصيصويرفضون 

 .واللجنة التنفيذية التابعة لخامنئيالحرس ت قواوشركات 

 

 

 استراتيجية مذبحة المواطنين وزجهم في حقول ألغام كورونا

 

 

 وندييع. بأرقام هائلة تايوفحالة تنجم عنها الوضع الحالي نحو  دفع يمن هذه السياسة ه الساحة الثالثة

بدون فرق جاهزة وحاالت و، بدون معداتوذلك . واسعالعزل إلى وظائفهم على نطاق  والمواطنينن يالكادح

أن تفعله جماهير العمال والموظفين  ذا يمكنما. دون خلق ظروف تمنع انتشار المرضو، طوارئ طبية

في مترو األنفاق والحافالت وأماكن العمل؟  ازدحام الناس المتالصقينالدوائر الحكومية في  ومرتادي

 أن النظام يقودهم عمدا إلى الموت؟  يعني هذاأال

ومذبحة السجناء  اإليرانية العراقيةالحرب  في  تم اعتمادهالذي  النهجبنفس ، ألن خامنئي وروحاني لماذا؟

وزجهم في  المواطنين مذبحة اعتمدا استراتيجيةوالسقوط، السياسيين لحماية النظام من خطر االنتفاضة 

 .كوروناحقول ألغام 

 طائفة"خميني القتل الجماعي لـ  ، يجيزالذي نشره قبل وصوله إلى السلطة، "اإلسالمية الحكومة"في كتابه 

 .الحكومة مصالحل" واحدة

مع العراق بأنها نعمة إلهية للوصول إلى القدس عبر  المشؤومةوصف حربه ، عندما وصل إلى السلطةو

 .وحده يرانيعلى الجانب اإل قتيلبمليون  ، وذلككربالء

من أجل الحفاظ  في مذبحة فترة حبسهمكانوا يقضون  ألف سجين سياسي 30 ، قتلوعندما هُِزم في الحرب

 .على النظام

هذه المشكلة صغيرة مقارنة بالعديد من المشاكل : "بدم بارد ومن منطلق إجرامي خليفته خامنئيواآلن يقول 

 ."األخرى

 .تسعينات القرن الماضيفي  بعمليات مسلسل االغتياالتلن ننسى أن خامنئي هو الذي أمر 

 بحرية. على المتظاهرين النار فتحفي اليوم األول بعد بداية انتفاضة نوفمبر بالقتل و الذي أصدر أمره ووه
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 حسب توافقأصفهان  جاءوا إلىكانوا قد بينما . كان خامنئي هو الذي أمر بطرد أطباء بال حدود من إيران

 .على الفورمستشفى  إلقامةنفسه،  لنظاملسابق مع وزارة الخارجية 

كالعادة،  كورونا متوفي ودفن بشأن غسلإلسالم ا وخالفًا لروح جنونيةخامنئي هو الذي أصدر فتوى ، نعم

 .وهو ليس سوى انتشار متعمد لفيروس كورونا

 .كورونا والية الفقيه قائد المقاومة مسعود،   استهدف، منذ اليوم األول لألزمة، لهذا السبب

تصدير الموت والمرض واإلرهاب والتعذيب لخامنئي هو مركز الخاص ل “العنكبوت بيت”والواقع أن 

 .إسقاطهلى عانتفاضات الشعب تعمل و المنتفضونالشباب  يندفعالسبب  ولهذا. والنهب والفساد

 

 

 لحكومة وطنيةالحدود الدنيا من الواجبات 

 

 

 أيها المواطنون األعزاء،

تنفذ الحدود لكانت  سلطة شعبية قائمة على أصوات المواطنين في إيران بداًل من نظام والية الفقيه، كانت  لو

 :الدنيا من الواجبات

المواطنين، وال أن تغفل القضية مع  وتناقش على صعيد البالدحالة الطوارئ  ، كانت تعلنبادئ ذي بدء -

 .حياتهم وموتهمب في قضية تتعلقمليون إيراني  80 وتفاجئ

 .للنظام فبراير ومسرحية االنتخابات 11تلغي مهزلة  تكان، بعد ذلك -

كانت تعطي المسؤولية  ، المخابرات سيئة السمعة وعناصرالحرس والباسيج قوات و المالليبدالً من  -

من المساجد واألضرحة  -حيثما كان ذلك ضرورًيا-ة المرافق العامإلغالق ، ألهلها، أي األطباء والخبراء

بالحجر الصحي عند والقيام  ،إلى المناطق الملوثة والتنقالتوقطع الرحالت ، إلى دور السينما والمسارح

 .الضرورة

لمجالس الشعبية في مختلف المناطق ل والسيطرة على الوضعتسليم اإلدارة  كان على حكومة وطنية-

 .والريفيةالحضرية 

 .احتياجات الناس والمستشفيات لتوفير قصارى الجهدبذل  -

 .العمال والموظفين والمعلمين وجميع الكادحين رواتبتغطية ، خالل فترة الحجر الصحي -

 .الشعب في خدمة ووضعهالشعب إلى ا لنفسه، النظام  التي احتكرها هوممتلكات الشعب أموال تقديم -

ضاعف ت. وفر الراحة للعائالت واألطفالتو. الممرضات واألطباءالممرضين وبقوة حكومة وطنية تدعم 

توفر المعدات التي يحتاجها األطباء والممرضات وجميع العاملين و. الدوامات ونوبات العمل بأضعاف

زيد رواتبهم حتى يتمكنوا من خدمة تو، قروضهم تتولى دفعو. حتى ال يصابوا بالعدوى ياتبالمستشف

 .بكل وسعهمالمرضى 

لمنعها من ، وخاصة الشركات والصناعات الصغيرة، لصناعاتا دفع ديون تضع على عاتقهاكما أنها 

 .بطالة عامليهالمنع واإلفالس 
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المواشي ة المزارعين والبستانيين ومربي يمكن لحكومة وطنية وشعبية بالتأكيد أن تجذب تعاون ومساعد

 .جميعا إلنتاج طعام صحي بأسعار منخفضة ومنتجي المواد الغذائية

 

حًقا مقارنة بالصين  قليلاألولى هي أن عدد سكان إيران : أوضح نقطتين، في خضم هذه المناقشةدعوني هنا 

. دان األخرىجًدا حقًا مقارنة بالعديد من البل كبيرةواآلخر هو أن ثروة إيران ، والهند وإندونيسيا وبنغالديش

 .(الروضة الرضوية) رضا في أستان قدس رضويالاإلمام  موقوفاتمن موارد النفط والغاز والمناجم إلى 

الثروة المتراكمة في المؤسسات التي يسيطر عليها خامنئي  عنكتب أحمدي نجاد ، 2018عام  بداياتفي 

مقابل  العملة اإليرانيةكان سعر صرف ، في ذلك الوقت. آنذاكتريليون تومان من المال  700 بأنها تعادل

كان الحد األقصى لكل دوالر في ، في ذلك الوقت. اليوممما هو عليه الدوالر أكثر من ثالث مرات ونصف 

 .تومان 16500واليوم هو ، تومان 4495سوق طهران 

واآلخر هو أن ثروة ، جًدا مقارنة بالهند والصين قليلن إيران األولى هي أن عدد سكا: نقطتينالأكرر إذن 

، هي النظام الشاهنشاهي في بالدنا القدملذا كانت المشكلة منذ . جًدا مقارنة بالعديد من البلدان كبيرةإيران 

 .وليس النواقص ونظام الماللي

 النظام؛ولكن بما يعود األمر إلى هذا . شرحت بخصوص واجبات حكومة وطنية

 .ن النظام يمكنه فعالً دفع رواتب العمال والموظفين على األقل لفترة الحجر الصحيإنحن نقول 

 .هذه الفترة تجاوزحتى يتمكن من للشعب مجاًنا  لمكافحة كوروناوفر المعدات واألدوية يأن  هيمكن

يجب . مبلغ ونفقاتي أ استالمكواجب وطني دون  ارونويجب على المستشفيات والعيادات معاملة مرضى ك

 .التي تعود ملكيتها بالكامل للشعب اإليراني، على الحكومة توفير هذه األموال من ثروة وموارد إيران

إنتاج المعدات  يةإلنتاججدول أعمالها افي جميع الصناعات العسكرية والصناعات الفعالة  تضعيجب أن 

 .مكافحة كوروناومتطلبات 

تحت خط يعيشون مليون شخص في إيران  60 لـ العدد المروعإلى  أشرتُ ، العامنوروز لهذا الفي رسالة 

عن العمل ن ووالعاطل وسكان العشوائياتن الفقراء ون والمزارعوبما في ذلك العمال المتعاقد، الفقر

 .والجياع

 60هؤالء الـ للمستضعفين، التي تقدم نفسها على أنها إسالمية ومؤيدة ، “الدينية”لماذا ال تعفي الحكومة ، حقاً 

 الماء والكهرباء والغاز؟ فاتوراتمليون من دفع 

لماذا ال يحصل المزارعون والقرويون والبستانيون ومربي الماشية ومنتجي األغذية على الدعم المالي 

 ؟ةوالتعليمي ةوالتقني والتسهيالت المالية

ولكن ليس مع هذه الحكومة وهذه . كورونا الحرب ضد في تحقيق االنتصاره يمكن ويجب والنتيجة هي أن

 .السلطة

 

 

 لهذا النظام األصل حفظ النظام وليس سالمة الشعب
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جماهير تركوا و. جعلوا حياة الناس غير آمنة، إليران واإليرانيين القساة قلوبهمهؤالء األعداء ، الماللي

 .حمايةبدون  الشعب

وفي . في مواجهة وحش الفقر بال ظهيروحيدين والكادحون، وال سيما المحرومون ، أصبح الناسلقد 

 :كما وردت في األية الشريفة، ويدعون، لهم  هم عاجزون وال حول وال قوة، مواجهة وحش المرض

ِذِه اْلقَْريَِة الظَّاِلِم أَْهلَُها   َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َهَٰ

 َواْجعَل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َوِليًّا 

  َواْجعَل لَّنَا ِمن لَُّدنَك نَِصيًرا

بقاء النظام الفاسد على حياة ماليين اإليرانيين واعتباره أكثر  والماللي المتعاونون معهلقد فضل خامنئي 

، مستشفياتال فيالمخابرات  وعناصرالحرس والباسيج  نشروا أفرادالسبب  ولهذا. من أي شيء آخر وجوبًا

. والمصابين الوفياتأسماء وعدد  قائمة عن ال تنكشفحتى . حتى ال تتسرب الحقائق واألرقام الحقيقية

 .فسيتم قمعه واعتقالهاعترض، وإذا ، ترض أحدحتى ال يعو

االنتفاضة  مقابلالحفاظ على النظام  األصل هوبل هي األصل،  صحة الناس والمجتمع هناليس ، في الواقع

 .والسقوط

لهذا السبب لجأ الماللي مرة أخرى إلى . افي كل مكان وزادوا من سيطرته أضافوا الدورياتلهذا السبب 

 .في شهر رمضان المواطنين حيالإعدام السجناء وسياسة التخويف القصوى 

 :مرة أخرى حسب القرآن

َيةِّ قُ ُلوُُبُم   ،فَ َوْيٌل ل ِّْلَقاسِّ

 َوَوْيٌل ل ِّْلَكافِّرِّينَ 

 فَ َوْيٌل ل ِّلَّذِّيَن َظَلُموا

 َوْيٌل ل ُِّكل ِّ َأفَّاٍك أَثِّيمٍ 

لن تتخلص ، فيه أن الماللي المجرمين الذين جروا الناس إلى هاوية المرض والموت بهذه األبعاد مما ال شك

 .حكومتهم من هذه الدوامة

عدم االستقرار لدرجة أن وسائل اإلعالم والمحللين و اصيب النظام بالتخبط ولم تهب العاصفة بعد حتى

 ." حركة احتجاجأقوى "من االنتفاضة و  بعًضاالنظام يحذرون بعضهم مجلس شورى وحتى أعضاء 

والنتائج االجتماعية الالحقة  لكورونااآلن أصبحت العواقب االقتصادية "وكتبت صحيفة حكومية تقول 

يار االقتصادي ثم االنهيار االجتماعي أمًرا ال مفر منه في وسيكون االنه، للمرض واضحة في البالد

هذه المرة ستكون االحتجاجات ، بالطبع. مما يؤدي إلى السخط االقتصادي واالجتماعي، المستقبل القريب

معظم فيها  ستشاركحيث ، في البالد احتجاج أقوى حركةويمكن وصفها بأنها ، بالعنف ومصحوبةأكثر حدة 

 .(أبريل 22صنعت، جهان صحيفة ") للمجتمع والوسطىالطبقات الدنيا 

إطالق األقمار مهزلة إطالق الصواريخ ولم يعد يجدي . وال عالج له بالخناق اصيبالنظام كله ، اليوم نعم 

 .الصناعية
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 يجب استهداف النظام في كل مكان

 

 

 !المواطنونأيها 

 .اإليراني مصيرهر الشعب الطريق إلى الخالص والحرية هو أن يقرّ 
يجب استهداف النظام في كل الغالب، باالعتماد على أسد هللا ( "ع)علي اإلمام شهر ، في شهر رمضان

 ."مكان
االنتفاضة له إلى يجب أن نحوّ ، كل موت فرصة ونعمةوالية الفقيه، ظام لنإذا كان "وكما قال مسعود: 

 ."المنتفضون هم صناع النصر: "نعم". ودقات ناقوس اإلطاحة به والمعركة بأضعاف مضاعفة
 وباء والية الفقيه كورونا وعلى فيروس على الشجعان  وأبناؤه ييراناإلشعب ال يثورنعم أكرر القول بإنه 

 .وينتصرون
، شيرازفي  وعادل آباد، ومهاباد، ودرزكوألي، خرم آبادسجون السجناء المضطهدين في  عصيانانظروا إلى 

 .في طهران هوفشافوي، مدانهو، وتبريز، واألهوازوسقز، 
رسالة األمل  وينشرونالذين أخذوا زمام المبادرة  ومعاقل االنتفاضةإلى الشباب الشجعان  واانظر

 .كل يوم في كل مكان واالنتفاضة
 . والمغيثة الداعمةالذراع  أي تلكجيش التحرير  ، ويقومهذه شرارات بركانية تنفجر في يوم من األيام

 دعاء

 
 :ونرفع أكفنا مع أعضاء مجاهدي خلق بالدعاء وفي ضيافتكفي شهرك  نبتهل إليك اللهم

 .في جميع مدن وقرى إيران المرضىوتعافي  صحة نسألك
 .مغيث غيرك هم ديليس ل، المنهبون المقموعونمواطنونا ، والمضطهدونمرضانا األعزل، وشعبنا  ربنا، 

 .في مواجهة هذا المرض وفي مواجهة شر الماللي الحاكمينالواسعة رحمتك  نسألكنتضرع إليك و
 ةفيروس واليشر وأنقذ إيران واإليرانيين من ، واحميهم، أزمة كورونا حيالشعبنا أبناء  زد من مقاومةاللهم 
 .الفقيه
 .الماللي ومخابراتفي غرف التعذيب في القضاء والحرس  انازد من مقاومة سجناءنا وأسر مالله

المرضى خالل األشهر القليلة في رعاية أنفسهم ب ضحواواألطباء الذين  اللهم ساعد الممرضين والممرضات
 .الحرس قواتالماللي و ووباء وباء كورونافي مأمن من  وتحملهم واحفظهمصبرهم  وزد. الماضية

 موروحه موزد مقاومته الذين نهضوا لمحاربة كورونا والية الفقيه أعضاء معاقل االنتفاضةاللهم ساعد 
 .القتالية

 !اللهم ربنا
ويحض  هتشرد و اإليراني من شدة آالم الشعب يثور ثائره وهو الذي ، في كنف حمايتك مسعود اللهم اجعل

من  الفذةحتى يتمكن من خالل قيادته ، المقاومة والتضامن والتعاونالنضمام إلى ل، وخاصة الشباب، الجميع
 .السفينة إلى شاطئ الحرية والصحة والعدالة إيصال
القدرة على إسقاط نظام والية الفقيه وتحرير الشعب اإليراني من  أنصاره ومن يجاهد في ركبه امنحاللهم 
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 .المناهضين لإلنسانيةهؤالء األعداء 
 

التي يتعرض لها  من المعاناة يتضورون ألًما هايومناصرجاهدين وأعضاء هذه المقاومة المإن  يا ربنا، 
بأضعاف ساعدهم على تحويل أحزانهم ودوافعهم إلى معركة . ، وتشغل بالهم هذه المحنةشعبهم هذه األيام

مواصلة ووعهودهم من أجل تحرير الشعب والوطن األسير  والتمسك بأيمانهمالمقاومة من خالل  مضاعفة
 .وكوروناالماللي ، تطهير إيران من فيروسين شريرين خارطة الطريق حتى يتم

أي حرية ، النهائي بالنصر أن تتكللكل الدماء واألرواح التي ضحى بها المجاهدون من أجلك  اجعلهللا 
 .الشعب اإليراني
 َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا 

 

 امباركً شهًرا رمضان وهكذا يصبح شهر 

 .بالصحة والخير والبركة اللهم زد وبارك الشعب اإليراني

 

  لمنظمة مجاهدي خلق اإليرانية ةمخلصنضال  ةرفيق اني قمعصومة جوش رحيل

 
 واحدة من رفاق النضال المخلصين، انيق، أختي العزيزة معصومة جوشفي باريسهذا الصباح غادرتنا 

 اإليرانية الكبيرة في حزن شديد. المقاومة أسرة رحيلها وأدخل، لمنظمة مجاهدي خلق اإليرانية الصديقين
نظام القرن الماضي في سجون  ثمانيناتالمسجونات في  المجاهداتيعرف الكثير من النساء واألخوات 

أحد السجناء  إنها كانتأعضاء المجلس الوطني للمقاومة، معصومة جيداً.  من القريبينأو أولئك ، الماللي
 .للمنظمة منذ بداية حكم خميني ةقديم نصيرةالذين تعرضوا للتعذيب في سجون خميني. 

طوال هذه الفترة الطويلة عن منظمة مجاهدي خلق اإليرانية  المخلصة الصادقة ةالمدافع تكان وهي التي
 .للمقاومة اإليرانية جليلةخدمات  توقدم

مقاومة المجلس الوطني للفي الجامعة شؤون رئيس لجنة ، م تعازي للدكتور محمد علي شيخيأود أن أقدّ 
والالتي ، مثل هذه األم العظيمة نفقد الالتي، سيوعزيزتي أميت اسارلمريم و يّ أعمق تعازم أقدّ و، اإليرانية

 .المقاومة. وأسرةلجميع المجاهدين أقدم تعازي وكذلك ، اآلن يجب أن يمألن مكانها
النضال ا من عامً  40فإن ، . وبالفعلحزنه كل المجاهدين وأعضاء المقاومة يشاركون الدكتور شيخي

في المجلس الوطني للمقاومة وموقفه الثابت في  قائد المقاومة مسعود متكاتفًا معشيخي  لدكتورل الدؤوب
 .إعجابو مصدر إلهامالمجلس كانت  وثوابتالدفاع عن مبادئ 

 
 نيران تلك المقاومة حية كانت قد أبقت معصومةإال أن ، السجن من أيامسنوات طويلة مضي على الرغم من 

 .رموز المقاومةالصمود من حقًا  تستلهموكانت . في داخلها
وهو اسم أحد رموز مقاومة تلك ، باسم ”شورانگيز“ه تنشر، مذكرات ذلك الوقت من هتالكتاب الذي كتب

 ي المجاهدة الشهيدة الدكتورة معصومة كريميان.أ الفترة ؛
 ة. مدافعاإليرانية قضايا مجاهدي خلق عنيدة عن ةدائًما مدافع معصومة جوشقانيكانت ، خالل هذه السنوات

 المجاهدين في عند وفكري: كل روحي وكانت تقولالذين كانوا في أشرف وليبرتي  اوأخواته اعن إخوانه

 ي زميالتي في السجن. أشرف وخاصة أخوات
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 اجزء وصمودها يشكلونقاوتها  صدقهانسى. إن تلن  امن أنه ةالطاهرة وأنا متأكد اأبعث بتحياتي إلى روحه
لجعل نضال الحرية  تهمومسؤوليزيد من التزام جميع أعضاء هذه المقاومة يو، هذه الحركةمن ضمير 

 .مثمراً 
 رحمة واسعة رحمها هللاأختي العزيزة معصومة وشغفها بالحرية والمقاومة  لروح تحية

 

 

 

 


