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 عشية دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة، نؤکد علیمريم رجوي: 

 على الدكتاتورية الدينية  ، عقوبات شاملةاإليرانيحقوق اإلنسان للشعب 
 المنتفضين من أجل الحرية کفاح واالعتراف بمقاومة الشعب اإليراني و
 

 الشعب اإليراني يطالب بمعاقبة هذا النظام وفرض عقوبات شاملة عليه. 
 

 2020سبتمبر/ ايلول  18

 
 ! أيها المواطنون

   الشخصيات المحترمة!

أيام   ستة  وخيّقبل  الحزن  المصارعةالغضب  م  بطل  ثائر  شاب  إعدام  إيران بسبب  أرجاء  نويد  الشعبي  إنه   .

 أفكاري، البطل القومي الثائر المنتفض في وجه الدكتاتورية الدينية. 
 كانت جريمته النهوض والنضال إلسقاط نظام أغرق إيران في بحر من الدماء والخراب والنهب.  

ونهض الشعب  على الحكم الصادر عن القضاء التابع لخامنئي إلعدامه.   لالحتجاجاإليرانيون    هبّ منذ أسابيع 

في   رياضيون  وأبطال  الحرية  ودعاة  اإلنسان  حقوق  عن  والمدافعون  نظيرهاإليراني  قل  عموم    حراک  في 

 العالم لإلعالن عن رفضهم لهذا الحكم الجائر.  
من أجل    والعصيانالمقاومة  و  ،النتفاضةمعاقل ايواصل نضاله فی آالف األعضاء ل  وها هو نويد الثائر الذي

 . الحرية والعدالة

 نصفق لنويد البطل الثائر في انتفاضة الشعب. 
 الشعب اإليراني يطالب بمعاقبة هذا النظام وفرض عقوبات شاملة عليه.  نعم، 

  بإطالق يطالبون األمم المتحدة والسيما مجلس األمن الدولي  اإليرانيون    والقتل،  اإلعدامعمليات  وفي مقابل  

يواصل خامنئي اإلعدامات. ألنه يرى بقاء  س ؛ وإاّل قرارات ضد النظام  6زناد العقوبات المنصوص عليها في  

   في القمع واإلعدام. سلطته
داخل المجتمع   تنتظر االنفجارالتي االنتفاضات  نيران  وستشتعل نظامه تالشى يإذا لم ينفّذ خامنئي اإلعدامات  و

   إسقاط نظام والية الفقيه.لتحقق  من جديد اإليراني 

 

 النظام  حليفكورونا 

  105 إلي أکثر منبلغ عدد ضحايا كورونا في وطني في ظروف   معكم تحدثأ  يأرجو االنتباه إلى تأكيدي بأنن

 آالف شخص.  

 نا كما في أعمال القتل واإلعدام.  وكور ضحايا الصدارة في جدول  تحتلّ الماللي  إيران من حيث سكان البلد، و
أيام قال نائب وزير صحة النظام:   نواجه عاصفة  المتتالية  اتالموج  قضيّة   فاقت مشکلتنا »قبل ثالثة  ... نحن 

بفيروس كورونا في طهرا  « ]فی کورونا[بحرية حالة في اليوم    900ن ارتفع من  وأضاف: »عدد المصابين 
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يفوق وصفه    لطبية: »المحافظة تعيش وضعًا متأزًما للغايةوقال رئيس جامعة قم للعلوم ا  حالة«.  1800إلى  
 «.  بالتأزم 

، واآلن من الصعب التصديق بأن  األوكرانيةالمدنية  لم يكن يصدّق أحد أن النظام أسقط الطائرة    في الماضي،

إلى   المواطنين  دفع  ستراتيجتهما  ولكن  كورونا.  مذبحة  في  المواطنين  زج  في  يتعمدان  وروحاني  خامنئي 

 أمام خطر االنتفاضة والسقوط.  إللحاق أكبر الخسائر للمواطنين بشرية  اً دروع  ليجعلوا الناسمذبحة كورونا 
تتجاوز ألف مليار دوالر، إال أنه لم تصرف    مع أن ثروات المؤسسات والكيانات الخاضعة لسيطرة خامنئي 

اليوم   اإليرانيلحد  الشعب  إلى  تعود  التي  واألرصدة  الثروات  هذه  يذكر  من  شيئا  الشعب    أبناءلسالمة  ، 

يورو  موعالجه مليار  تخصيص  المقرر  وكان من  ولمواجهة كورفقط  .  والعالج  احتياطيات  للصحة  ونا من 
ص  في  األجنبية  تسليم  العملة  يتم  لم  للنظام،  الصحة  وزير   قول  لكن حسب  التنمية،  هذا  ندوق  ثلث  من  أقل 

 المبلغ. ولهذا السبب ال يدفعون رواتب طاقم التمريض، بينما فقد الكثير من الطاقم الطبي حياتهم إثر كورونا.  

 كورونا أقوى حليف للماللي، -

 الماللي، هم آلة لحکماإلعدام والحبس أ -

 .  واإلجراموقوات الحرس ركيزة الماللي للقمع  -

 
اإليرانية المقاومة  قائد  رجوي  مسعود  قال  المجرمين:  وحسبما  للماللی  فرض لوال    خطابٍا    تريدون 

وعليكم أال تفرضوا نفقات هائلة    ؛جيش واحد فقطلكم  يكفي  القمع ونشر الحروب وتصدير اإلرهاب، 

بحلّ  قوموا  الحرس.  قوات  بسبب  اإليراني  الشعب  نفقاتها  على  واصرفوا  ودفع ها  والعالج  للصحة 
 رواتب الممرضين والممرضات والعمال والمعلمين والموظفين.  

علی  واليوم   الحرس  وقوات  خامنئي  األسد  يستولي  والمعادن  حصة  للصناعات  المربح  والقسم 

 واالتصاالت والبنوك وشركات البناء.  

عشرات المليارات من الدوالرات إلى خارج إيران    يتم نقل ثرواتهم تبلغ ألف مليار دوالر. وكل عام  
 نتيجة الفساد والنهب الذي يمارسه الماللي وقوات الحرس.  

النظام    وبحسب شورى  مجلس  المفإن    أعضاء  لالمبالغ  لقوات  حربية  العمليات  لدفوعة  سوريا  في 

إلی  تربو  )  30  الحرس  دوالر  لمجلس  مليار  الخارجية  والسياسة  األمن  لجنة  عضو  بيشه  فالحت 
بالتأكيد الرقم الحقيقي أكثر من ذلك بأضعاف. (. لكن 2020مايو   20اعتماد اونالين   –شورى النظام  

لعمليات حزب   أخرى  طائلة  نفقات  يتم صرف  العراق  كما  في  هللا  حزب  وكتائب  اللبناني  الشيطان 

   وأنصار الشيطان في اليمن ومجاميع ميليشياوية أخرى.

 

 ما يطلبه الشعب اإليراني 

وعشية تدشين دورة الجمعية العمومية لألمم المتحدة، أريد باسم المقاومة اإليرانية والشعب اإليراني  

 ث قضايا أساسية: لفت انتباه الحكومات والهيئات الدولية إلى ثال

 في حرب مع المجتمع اإليراني والمجتمع الدولي حقيقة أن النظام   التأکيد علیأوال:  -

العنان  قتلة الشعب اإليراني وتطلق  عمليا  لدولية الخاطئة التي تساعد  ثانيا: ضرورة وقف السياسات ا -
 لفاشية الدينية في انتهاك حقوق اإلنسان للشعب اإليراني والحرب واإلرهاب في المنطقة.  ل

 :  تضمّ ثالثا: اتخاذ سياسة ثالثية األبعاد حيال النظام اإليراني  -

 ، لشعب اإليرانيجميع أبناء احقوق اإلنسان ل تحقيق 

 ، فرض عقوبات شاملة على الدكتاتورية الدينية
الشعب  بمقاومة  الحرية  وکفاحاإليراني    واالعتراف  وتحقيق  الماللي  إسقاط  أجل  من    المنتفضين 

 .  للشعب اإليراني 
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، فيجب إلقاء نظرة  وأما بشأن الموضوع األول أي حرب النظام مع الشعب اإليراني والمجتمع الدولي
 لى الظروف التي حلت بإيران خالل األعوام الثالثة الماضية.  ع

ديسمبر   النظام    2017منذ  جرائم  معدل  تصاعد  االنتفاضة،  مرحلة  اإليراني  المجتمع  دخل  حيث 

 ومغامراته في ثالثة مجاالت: 

  2019من الشباب والمراهقين في انتفاضة نوفمبر    1500قتل أكثر من  بما في ذلك  زيادة القمع   -أوال
 المعتقلين.  واسعة وتعذيب واعتقاالت  

 

« مثل  سياسية  بتهم  السجناء  إعدام  االنتفاضة  الحرابوتاله  في  والمشاركة  و»التمرد«  يزال «    وال 
 . امر مستمرً األ

، وسجن  الكبرىيعيش عدد من السجناء في سجون دستكرد باصفهان، وسجن طهران  في هذه األيام  

وخرم   اروميه  باألهواز وسجون  بكرج، وسجن شيبان  بمدينة مشهد، وسجن جوهردشت  آباد  وكيل 

 في ذمة اإلعدام.  في سجن إيفين آباد وسنندج وكذلك أنصار مجاهدي خلق 
وناقالت النفط في المياه الدولية وإطالق الصواريخ على المنشآت  تصاعد الهجمات على السفن   -ثانيا

 .  بالصواريخ  النفطية والمطار في العربية السعودية وقصف القوات األمريكية بالعراق

التشهير والتشنيع وتكثيف المخططات اإلرهابية ضد مجاهدي خلق والمقاومة اإليرانية    حمالت -ثالثا
 الدول.  والمعارضين اآلخرين في مختلف 

 

 أيها المواطنون! 

 الضيوف الكرام! 
تجربتنا على مدى   بحق    40تشهد  السياسي  اإلعدام  عمليات  اقترف  نظام  هو  النظام  بأن هذا  عاًما، 

الذين راحوا ضحايا في مجزرة  ألفًا من السجناء السياسيين    30من أبناء هذا البلد بمن فيهم    ا ألفً   120

 بالمائة منهم من مجاهدي خلق.    90كان ، حيث 1988عام 

واللجنة  الجمعية العامة لألمم المتحدة  مجلس حقوق اإلنسان ومرة في    66هذا النظام ادين لحد اآلن  
الماللي حقًا الرقم القياسي    ، سّجل. وفي هذا المجالاإليرانی   النتهاكه الصارخ لحقوق اإلنسان   الثالثة 

 في عمليات اإلرهاب التي طالت بغداد وبيروت وإلى بوينس آيريس.  في العالم. كما 

منذ ثالثة عقود عن المشاريع النووية السرية    النقاب  كشفتهي التي    ةوتعلمون أن المقاومة اإليراني
 والصاروخية والكيمياوية لهذا النظام.  

 تعيش مع جيرانها في سالم وصداقة.   نحن نريد إيران غير نووية 

 

 

 السياسات الغربية الضارة

 

 األصدقاء األعزاء!
الضاّرة والتي منحت الفرصة لهذا  السياسيات    خلّفتها أن أذكر هنا األضرار الجسيمة التي  اسمحوا لي  

 جرائمه بمنأى عن العقاب ومنها:   النظام فی مواصلة 

 ،2015المالية غير المبررة في االتفاق النووي عام  االمتيازات التنازالت السياسية و -

 عقوبات األمم المتحدة لصالح الماللي،قرارات   6 تجميد   -

 معارضة تمديد حظر السالح على النظام.   -

 الثعبان في أحضانها.   ستغذيهذا النظام، من  الرشاوى الضخمة وهنا أؤكد أن أي حكومة تراهن على 
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على العكس بات  . بل هذا النظام عن العداء  في تخلي   بأن تخفيض العقوبات تسبب  إنها نظرية خاطئة
 إرهاب النظام منفلتًا في أوروبا في ظل االتفاق النووي.  

أن النظام    الفرنسية  فيغارو في مقال أدرج في لووفي األيام األخيرة كتب وزير الخارجية األمريكي  

االسترضاء معه لم  سياسة   ؛ وأناإليراني رد على مساومة الغرب معه بإراقة الدماء وإثارة الحروب

  تنفيذ ستراتيجية النظام اإليراني الواسعة. وذكّر بأن الشعب اإليراني أول من يتحمل نفعًا سوى   تجلب
النظام  وطأة للنظام حوالي    وحشية هذا  األمنية  القوات  قتلت  في    1500حيث  المحتجين  شخًصا من 

 العام الماضي. 

رت منذ البداية من أن منح التنازالت للماللي سيشجعهم ويجعلهم  نعم المقاومة اإليرانية هي التي حذّ 
 أكثر جرأة.  

في    ومن هذه قلنا  بروكسل وقبل مجزرة    2011يناير    25التحذيرات  في  األوروبي  البرلمان    8في 

مفعول جعل الماللي أكثر شرهًا وتطرفًا مثل  يإن منح التنازالت لهذا النظام  في أشرف    2011أبريل 

 إطعام التماسيح.  
 واآلن الحظوا بعد مضي عقد من الزمن:  

في ألمانيا بتهمة التخطيط لعملية  عتقل ي  ونرى ألول مرة في التاريخ المعاصر في أوروبا أن دبلوماسيًا 

عامين في بلجيكا. تصوروا ماذا كان سيحصل لو كانت القنبلة تتفجر   أکثر من  تفجير وهو محتجز منذ
 في مؤتمرنا في فيلبنت؟  

من دبلوماسيي هذا النظام خالل العامين الماضيين من    7رد  كما وبسبب مؤامرات هذا النظام، تم ط

 فرنسا وألبانيا وهولندا.  

 
قد   2019وحتى نوفمبر وديسمبر  2017من جهة أخرى، فإن انتفاضات الشعب اإليراني منذ ديسمبر  

 .  الوهميبشأن استقرار النظام   المزايداتأبطلت كل 

و حاالته.  أضعف  اآلن  النظام  فإن  وبلغ  الظروف  هذه  مثل  الماللي  في  فقط  تمساعدة  آالم  من  زيد 

   على إنقاذ النظام من السقوط.  ةقادرکون تومعاناة الشعب اإليراني، ولن 
 

 آخر رسالة نويد أفكاري

 :  مطلب الشعب اإليراني وبأضعافإذن، أؤكد مرة أخرى 

 حقوق اإلنسان لجميع الشعب اإليراني  -
 الدكتاتورية الدينية فرض عقوبات شاملة على  -

 المنتفضين من أجل الحرية.   وکفاحواالعتراف بمقاومة الشعب اإليراني  -

إلى تقرير العفو الدولية   بشکل خاص األمم المتحدةنظر الحكومات و توفي مجال حقوق اإلنسان، ألف

 الذي يؤكد:  

بحق   والتعذيب«  القسري  واالختفاء  النطاق،  الواسعة  نوفمبر  »االعتقاالت  انتفاضة  في  المحتجين 
أيام أكثر من  و الفتاكة واعتقلوا خالل عدة  بعمد األسلحة  من    7000يشير إلى أن الماللي استخدموا 

 عاماً.   18و   10الرجال والنساء واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  

الدولي   - األمن  ومجلس  المتحدة  األمم  تهتم  المأساويةلماذا ال  حدث  بالحوادث  مباشر من  التي  بأمر  ت 

 خامنئي في األيام التي تلت انتفاضة نوفمبر؟  
لماذا ال تجبر األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي، هذا النظام على قبول بعثات دولية لزيارة سجونه   -

 واللقاء بالسجناء خاصة معتقلي االنتفاضة؟  
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أنصار مجاهدي خلق    اإلَعدام  أحكام  للتوّ وصدرت   السجناء  ايفين  داخل  في محاكم  على عدد من  سجن 
يد العون نحو شعوب العالم واألمم المتحدة إلنقاذ  أمدّإني  لإلعدام.    اآلن  ضون« وهم معرّ الحراب بتهمة »

 حياتهم وأطالبهم بالتحرك العاجل.  

عام   مجزرة  ملف  يحال  أن  يجب  نوفمبر    1988كما  األمن    2019ومجزرة  مجلس   كفىالدولي.  إلى 

 الحصانة لخامنئي وقادة هذا النظام. يجب تقديمهم إلى العدالة.   استمرار
تعرض في نوفمبر الماضي لهجوم وأعمال قتل  الذي  وفي شأن العقوبات البد أن أؤكد أن الشعب اإليراني 

إرهاب  ، يطالب بقطع شريان إيصال الوقود إلى ماكنة الحرب وى زيادة أسعار البنزينبسبب احتجاجه عل

 لماللي. ا
النفط   عوائد  من  الدوالرات  مليارات  سنويا  يختفي  الحكومية،  التقارير  إلی وبحسب  مباشرة    ويذهب 

 صندوق خامنئي.  

الماللي.   نظام  افرضوا عقوبات على  هو:  والقمع  كالمنا  اإلرهاب  يساعد مكافحة  العقوبات عليه  فرض 

 والفساد.  
المقابل النظام  وفي  لهذا  يمنح  دوالر  إلی  كل  العراق    يتحّول  أو  إيران  في  الشباب  على  رصاصة تطلق 

 وسوريا واليمن. 

لتخصيب   منشآت  ال  يريد  ال  شعبنا  برناليورانيومإن  وال  وجرائم    اامجً ،  حرب  وال  باليستية،  لصواريخ 
 النظام في سوريا والعراق واليمن ولبنان.  

بواحدة من آخر رسائل    وکفاحأذكر في مجال المقاومة  أن    أريد المنتفضين من أجل الحرية في إيران، 

 بطل المصارعة نويد أفكاري.  

 إنه يصارع ضد أغدر غريم في تاريخ البشرية.   نظام والية الفقيهنضاله ضد  إنه قال بشأنه 
بانتفاضات   سيسقط  أنه  شك  ال  البشرية،  تاريخ  في  األغدر  الغريم  هذا  شباب  نعم،  ومعركة  الشعب 

 االنتفاضة وجيش التحرير العظيم.  

   أشكركم جميعًا.

  

 
 


