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 رجوي بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك على مائدة إفطار میخطاب مر

 2019أیار
 و الحرية ؛ التحّرر من أي ظلم وقهر واستغاللجوهر اإلسالم ه

 17د مضاني بعر الركم أنا سعيدة وأشكر هللا على ما مّن علّي من توفيق ألجتمع معكم وأكون بجانبكم في هذا اإلفطا
 عاًما. وكان هذا حلمي في هذه السنين وتحقّق اآلن بفضل هللا .

الشعب  موحاتم تحقيق كل تمنياتي وطموحاتي وطموحاتكم وطأستبشر به خيًرا. وسيكون إن شاء هللا هذا العام عا
 اإليراني.

 

 أخواتي، إخواني!

 أيها المواطنون األعزاء!

 .لبشريأهنئكم جميعًا بحلول شهر رمضان، شهر المتقين، وشهر القائمين من أجل خالص اإلنسان والمجتمع ا

وا يتخلص والمسلمين في العالم، وأتمنى أنوبهذه المناسبة أدعو لجيران بلدنا، وجميع شعوب الشرق األوسط 
 قيه.ة الفمتحررين من شر التطرف والدكتاتورية المتسترة بالدين ومن الحرب واإلرهاب حيث منبعه نظام والي

 

سبب يرة بدخل أبناء شعبنا شهر رمضان في وقت واجهوا فيه، خالل هذه األسابيع الماضية، معاناة ومصائب كب
 دمرة.السيول والفيضانات الم

أدعو ماللي، وبل الندعو هللا من أجل أبناء وطننا المضطهدين والمنكوبين بالفيضانات، ومن أجل وطننا المحتّل من ق
 للوطن الذي يحترق في نار الكبت والفقر والدمار بسبب حكم الماللي.

لمستدام اجتماعي واال القتصاديندعو هللا أن يصل الشعب اإليراني إلى بّر الحرية والعدالة والمساواة وتحقيق التقدم ا
 بفضل هللا العظيم وبهمة الشعب والشباب األبطال ومعاقل االنتفاضة وجيش التحرير العظيم.

 

 هذا هو شهر رمضان،

َن ا  فُْرقَانِ ى َوالْ ْلُهدَ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي أُنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوبَيِّنَاٍت ّمِ

سالم ين اإلرمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الذي يهدي الناس وهو الدليل الهادي والفرقان؛ الفارق ب
 والدكتاتورية وبين الحرية واإلجبار.
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يظهر  ه شهررمضان شهر التقوى التحرري حيث يثبت فيه اإلنسان قدرته على السيطرة على الغرائز الطبيعية. إن
ر ة. ولتحرلطاغيلتغلب على العوامل الفاسدة لقوته البشرية. مسعى لمحاربة اإلجبارات افيه اإلنسان قدرته على ا

 الطاقات اإلنسانية من قيود وسالسل هذه اإلجبارات.

ت وحمال وحقًا، فإن أعظم تقوى العصر في هذا الوقت هي التضحية بالروح وباألهل، وقبول الضغوط والحرمان
 لفقيه.والية ا نظام ن أجل القضاء على العدو األكثر عدائية إليران واإلسالم، أيالتشهير من قبل حكم الدجل، وذلك م

الدمار  و سببأليست التقوى هي السيطرة على العوامل الضاّرة المضّرة المدّمرة. لذلك، فإن النضال ضد نظام ه
 والتخلف والقمع والفقر في إيران هو التقوى بعينها.

لكي يحّب  بين الناس، من أجل تأليف القلوب من خالل إقامة مناسك مشتركة،رمضان هو شهر التضامن والتالحم 
 الناس بعضهم بعًضا حتى ال يجد الماللي فسحة لبث الفرقة ونشر الضغائن واألحقاد. 

 ئك الذين، أولرمضان شهر تذكير أحوال الجياع والفقراء ومصير المنكوبين بالسيول والزالزل في ظل حكم الماللي
لكون ين ال يمل الذزلهم وبيوتهم، وأولئك الذين يبيعون كالهم من شدة الفقر، والعمال والعاطلين عن العمفقدوا منا

ة وشهر د الفارغلموائاالمال إلطعام أطفالهم. ويل للمتاجرين بالدين والنهابين الحاكمين الذين جعلوا هذا الشهر شهر 
 الحسرة واألسف والعوز. 

ً اِلمِ )عليه السالم(، الذي وّصى لألجيال القادمة بقوله: ُكونَا ِللظَّ  رمضان شهر مولى المتقين، علي ِم  َو ِلْلَمْظلُو َخْصما
 َعْوناً. 

وا َعلَى ِكظَِّة َظاِلٍم وَ  ُ َعلَى اْلعُلََماِء أاَلَّ يُقَارُّ  ْظلُوٍم مَ َسغَِب   الَ وقال: َو َما أََخَذ َّللاَّ

ساعدة في م ى. أول مؤمنة لمحمد )ص(، والتي لعبت دوًرا فريًدارمضان هو أيضا شهر وفاة السيدة خديجة الكبر
مع لعصور. وان واالنبي على ترويج اإلسالم. خديجة الكبرى قدوة أبدية للنساء المتحررات الرائدات في جميع األزم
 ما يأتي، قلّ  الصدى الذي أصاب، بمرور الزمان، حقائق اإلسالم ونسيان الروح الحقيقية للدين والسيرة النبوية

 الحديث عن المكانة الحقيقية للسيدة خديجة. 

 نسان علىة اإلرمضان هو شهر ليالي القدر واإلحياء؛ شهر المستغفرين باألسحار؛ وهو شهر يتم فيه اإلكرام لقدر
 تقرير مصيره ورسم تاريخه.

توريات والدكتا اكمةمستبدة الحرمضان إنما هو شهر يلجأ فيه اإلنسان إلى إعادة معرفة القيم التي سحقتها الطبقات ال
 المتخلفة الحاكمة باسم الدين.

 وهو شهر ينهض اإلنسان فيه لخلق الفضائل المتعالية.

ألغالل سل واوفي نهاية شهر رمضان، سنصل إلى عيد الفطر، بمثابة يوم الوصول الحتمي لإلنسان المكبّل بالسال
 إلى التحرر والخالص.

 ضاالت.والن طفه على الشعب اإليراني تحقيق فطر الحرية بعد كل هذه المعاناةعلى أمل أن ينعم هللا بفضله ول

ت كل سنوا ، مثلوفي ما يتعلق األمر بإيران الحالية، إيران الرازحة تحت نير الماللي، فإنهم يقيمون هذا الشهر
دهم ى استبدار علن للتستحكمهم، بالجلد والقهر، ويواصلون ممارسة اإلجبار وفرض عقليتهم المتخلفة متقّمصين بالدي

 وسلبهم للحقوق ونهب أموال الناس.
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على النقيض من امٌّ. وٌس عَ وقد عّرف اإلمام علي )عليه السالم( العدالة بأنه أسلوب القيادة العامة وقال: اْلعَْدُل َسائِ 
ات تحوذت قود اسوق اإلمام علي )ع(، قام خميني وخامنئي باتخاذ الظلم والبطش والنهب، أسلوبًا لهما في القيادة.

 ي.الدانوالحرس المجرمة على جزء كبير من االقتصاد اإليراني وصارت ثروة خامنئي الهائلة يعرفها القاصي 

 ن ينامونالذي وهذه الثروات الهائلة هي تراكم من دماء ومعاناة األطفال المحرومين والماليين من أعضاء األسر
َن بِغَْيِر َحّقٍ َويَْقتُلُوَن وَن النَّبِيِّييَْقتُلُ وَ  ن الكريم: إِنَّ الَِّذيَن يَْكفُُروَن بِآيَاِت َّللاِّ جائعين كل ليلة. فويل لهم كما يقول القرآ

ْرُهم بِعََذاٍب أَِليٍم } آل عمرا ِذيَن يَأُْمُروَن بِاْلِقْسِط ِمَن النَّاِس فَبَّشِ  { 21نالِّ

لدماء عطشون باالمت لمواطنين وال يستطيع المرتزقة الفاسدونلكن ال تقدر هذه الثروات التي تم مصادرتها من أموال ا
 أن ينقذوا هذه الحكومة البالية.

ا رص بقائهفسرعة إن سلطة الماللي التي فقدت منذ مدة طويلة إمكانية الخداع تحت اسم اإلسالم، راحت تفقد اآلن ب
ثابة مل بماإلسالم، والتي كانت تع داخل البالد وخارجها. إن حقبة سياسة تصدير اإلرهاب والتطرف، تحت اسم

لمنظمات ئمة االغطاء على الضعف األساسي للنظام، بدأت تغيب. قوات الحرس العمود الفقري للنظام ُوضعت على قا
ثروات  استخدام بساطةباإلرهابية. ومع تشديد العقوبات، وال سيما المقاطعة الكاملة للنفط، لم يعد الماللي يستطيعون 

 ي للقمع أو اإلنفاق على الحرب وارتكاب المجازر ضد شعوب المنطقة.الشعب اإليران

ا خصام وفقً لد الأوحقًا، إنهم أعظم قتلة للشعب وأكبر اللصوص في تاريخ إيران، الذين يحكمون باسم اإلسالم. وهم 
 للقرآن الكريم، أي أسوأ أعداء هللا ودين هللا وخلق هللا.

والذي كان  ملف النووي. المشروع الالوطني للوصول إلى السالح النووي،انظروا إلى تطورات هذه األيام في ال
م قع للنظامستن ركيزة أخرى الستراتيجية النظام للبقاء على الحكم، قد انهار بفعل جهود مجاهدي خلق وتحّول إلى

ن حلمه عكان روحاني المخادع قد أفصح  2003الذي يتورط فيه أكثر فأكثر يوميًا. وفي وقت سابق في العام 
عقد  عد مرورجهاز طرد مركزي وصيرورة النظام الفاشي الحاكم باسم الدين إلى قوة نووية. لكن ب 50000بتحقيق 

 ام.لكي يتستر على إخفاقات النظ« فتح الفتوح»من الزمان، أُجبر على الدعاية لالتفاق النووي بأنه 

أوروبا  ت بينيركية، لكنه اآلن يرى أن التناقضاكان روحاني بصدد إثارة التناقضات الداخلية في اإلدارة األم
 والواليات المتحدة ضد النظام تقلّلت.

د، ومة مسعوائد المقاقعاًما، لقد أحرق النضال المستمر لمجاهدي خلق والمقاومة اإليرانية، بقيادة  40نعم، على مدار 
و  األخرى، دة تلوالقوية لهذا النظام واحوبدفع أثمان باهظة، األوراق الدينية والسياسية والعسكرية والتاريخية 

 باختصار، فقد نظام الماللي قدرته على البقاء.

 ط.يم وسيسقالعظ نعم، هذا النظام الفاسد لن يدوم أمام انتفاضة الشعب اإليراني ومعاقل االنتفاضة وجيش التحرير

 

 أخواتي إخواني!

لشعب ى قتلة اي وعلكنماذج للمتقين والصائمين الحقيقيين، هناك المجاهدون الذين تغلبوا على موانع التحرر اإلنسان
 .وغاصبي حرية الشعب اإليراني وسيادته ورفعوا راية اإلسالم التحرري وجًها لوجه النظام المتخلف

 يزعمونه الذي ا عن اإلسالم، وجعلوا اإلسالممجاهدو خلق يؤمنون باإلسالم. فيما يتحدث الماللي الحاكمون أيضً 
 عاًما. 40وسيلة لتعذيب وإيذاء شعب أسير على مدار 

 يا ترى هل اإلسالم هو ما يقّدمه الماللي؟
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على العكس  سالم.ال، ليس اإلسالم ما يقّدمه الماللي. إن ما يقدمه الماللي هو اضطهاد وقمع وتخلف تحت غطاء اإل
 لخالص.ية واد منذ اليوم األول، أن اإلسالم الذي يؤمن به مجاهدو خلق هو طريق الحرمن ذلك، وكما أعلن مسعو

 .اإلسالم ين منال يوجد أي اشتراك بين هذين اإلسالمين. ال توجد ذرة من القاسم المشترك في طبيعة هذين الموقف

ي فتوحيد، والال د بين التوحيدمنذ البداية، أبرز مسعود التناقض بين اإلسالم الحقيقي وإسالم المتطرفين والتضا
 .1980محاضراته المعروفة التي كان يلقيها )في جامعة طهران التكنولوجية( لتبيين الوجود في العام 

 د أوقفهاقضرات المحاضرات التي رّحب بها جيل الشباب ترحيبًا حاًرا، لكن خميني بفعل حقده وخوفه من هذه المحا
 امعات.في الج« الثورة الثقافية»من خالل 

 إن فهم وإدراك وعمل معتنقي هذين الموقفين من اإلسالم يعارض بعضهما بعًضا في كل شيء.

لرجل اواة بين المساولكن النقاط األساسية للتمييز بين هذين المعتقدين هي تتمثل في مقولة الحرية ومنزلة اإلنسان، 
 والمرأة.

ن م وتوجهالتقييلن نظريًا واعتقاديًا. رؤيتان ومعياران وهذه المسألة حاسمة لدرجة تشكل أساًسا لنظامين معارضي
 متناقضان وجهاً لوجه.

نسان نفسه ة على اإلتحرريتعتمد النظرة المتخلّفة على الفروق الجنسية بين أبناء البشر، فيما تعتمد الرؤية الثورية وال
 بغض النظر عن جنسه.

ة لي الرؤيما توا ينبع من الوضع الطبقي واالجتماعي، فياألولى تولي األهمية للخصائص الجسدية والطبيعية، أو م
 األخرى األهمية لخيارات الفرد والتوجهات السياسية واالجتماعية واإليمانية.

 دق.والص تدفع الرؤية المتخلفة إلى الرياء والنفاق والتدليس، بينما النظام التوحيدي يدعو إلى الصراحة

العتالء اعلى  لدى األفراد، واآلخر يركز على التغيير اإلنساني وقدرته يركز أحدهما على نقاط الضعف واألخطاء
 والخالص اإلنساني والعالقات اإلنسانية.

راً صًرا مؤثان عنالرؤية المتخلّفة ترى اإلنسان عنصًرا منفعاًل، في حين ترى الرؤية القائمة على التحرر، اإلنس
 وفاعاًل. 

رتباط حدة واالي الوفزه الفردي، بينما الرؤية التوحيدية ترى القيمة العليا ترى الرؤية األولى، أعلى قيمة في التن
 بالجماعة. 

رية ى الحنعم، القرآن في روحه ومضمونه الجوهري وفي العديد من السور وعلى نقيض عقلية الماللي، يدعو إل
 وتحّرر اإلنسان.

 اإلجبار في الدين.ويقّدم القرآن التقوى كأهم معيار لتقييم الناس ويرفض اإلكراه و

ل وتقديم ماع القوهو س كما يقول القرآن: ال إكراه في الدين. أي الدين معناه الحرية. الدين هو حرية التعبير؛ والدين
 الحجة وإبداء المشورة.

َّ الَِّذيَن يَْستَِمعُونَ »، (۱۲۵)نحل ـ« َوَجاِدْلُهم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ »ويقول القرآن:  قُْل »، (۱۸ـ زمر«)نَهُ بِعُوَن أَْحسَ  اْلقَْوَل فَيَت
 (۱۵۹عمران آل«) وشاورهم في االمر»، (۱۱۱بقره ـ«)َهاتُواْ بُْرَهانَُكْم 
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: لة. وقالة شامقبل سنوات، شرح قائد المقاومة مسعود رجوي مسألة موقفين متناقضين تماًما من اإلسالم في مناقش
 المغفرة،حمة والمجاهدين وخميني. رسالة أحد الجانبين هي الر هنا ترسم الحدود بين الثورة والتخلّف، أي بين»

 رسالة الخالص. ولکن رسالة الجانب اآلخر هي الخبث والشّر والقسوة والهمجية وتحجر القلب.

ک آلخر هناانب افي أحد الجانبين هناک أکثر قوة رجعية في تاريخ إيران بدجلها وتشدقها زيفًا باإلسالم وفي الج
ل نبين بشکن الجاومن المثير لالستغراب أن أشد صراع يوجد بينهما، كما أن بحوراً من الدماء تجري بيالمجاهدون. 

 يفوق حد التناقض 

 واحد على أساس الجهل واإلكراه واآلخر على أساس الحرية واالختيار.

 لقات قدرهم حة من أالصراع بين الجانبين، هو في الوقت نفسه حرب مصيرية للشعب اإليراني ولتاريخ إيران. واحد
 «.اإلنسانية المعاصرة والتي تتصاعد بانتظام

عركة ال ومنعم، إنها تقوم على الرأي القائل بأن المجاهدين يناضلون من أجل حرية الشعب وسيادته، وهذا نض
 تضمن االنتصار على نظام والية الفقيه وحرية إيران الغد.

 

 ؤكد مرة أخرى:وبمناسبة شهر رمضان، من الضروري أن نكّرر ون

 نحن نرفض الدين اإلجباري واإلجبار الديني.

 البطش الديني وأحكام شريعة الماللي هي ضد اإلسالم وضد السيرة النبوية التحررية.

 نحن نؤكد على الفصل بين الدين والدولة في إيران الغد الحرة.

 في رأينا، جوهر اإلسالم هو الحرية ؛ التحّرر من أي ظلم وقهر واستغالل.

 سالم هو، واإلنحن ندافع عن اإلسالم الحقيقي واإلسالم المتسامح الديمقراطي؛ واإلسالم يدافع عن سيادة الشعب
 المدافع عن المساواة بين الرجل والمرأة.

 يع الديانات والمذاهب.نحن نرفض التمييز الديني وندافع عن حقوق أتباع جم

ؤومة دية المشو الهإسالمنا هو إسالم األخوة بين جميع المذاهب. الحرب الطائفية وبث الفرقة بين الشيعة والسنة، ه
 التي يقّدمها نظام والية الفقيه لمواصلة خالفته المعادية لإلسالم والمعادية لإلنسان.

 والتحرر. وإسالمنا دين االختيار الحر. نعم، ربنا هو رب الحرية. نبينا محمد رسول الرحمة

- 

 نسأل هللا المساعدة في الوفاء بالتزاماتنا على هذا الطريق.

 ين سلكوان الذاللهم يا رب المقموعين ويا رب من ال صوت لهم، وغياث المظلومين، ويا إله المنتفضين والمجاهدي
 طريقك.

 نتوجه إليك جميعًا في هذه الليلة. -

 حرية شعبنا األسير المكلوم!  إلهي قّرب يوم -
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ين تلمس لناس الذوات ايا اله العالمين، إن أنين المنكوبين بالسيول والفيضانات الذين فقدوا بيوتهم وأرواحهم، وأص -
 أجسادهم أسواط االضطهاد والفقر والعوز، قد مأل كل أنحاء إيران.

 ين.ذ أبناء شعبنا المحرومين المسلوبيا غياث المستغيثين الذين تعالت صرخاتهم إلى السماء / انق -

 اللهم امنح مواطنينا نعمة الحرية والمساواة وسيادة الشعب! -

 .لفقيهايا إله التغيير والثورة والحرية، ساعد الشعب اإليراني وجيش التحرير على إسقاط نظام والية  -

 أنحاء البالد. واحِم معاقل االنتفاضة والمجالس الشعبية التي تناضل وتجاهد في جميع  -

 يا إلهي! لقد أهلك المتاجرون بالدين الحاكمون الحرث والنسل في إيران، -

بذخ، أو ة بالخامنئي وآيات الشياطين المتعاونون معه نهبوا ثروات وأموال إيران، وبّددوها في حياتهم المليئ
 يصرفونها في القمع وإشعال الحروب واإلرهاب.

 والفقر، وحّولوا حياة الكثيرين إلى جحيم. لقد جعلوا شعبنا يعيش في الجوع

 اللهم حّرر الشعب اإليراني من بطش ونهب هذا النظام الوحشي.

على  م القدرةألهمهوربنا انعم على السجناء السياسيين الذين يتعرضون للتعذيب واإليذاء في أقبية الولي الفقيه،  -
 المقاومة ومزيد من الصبر والصمود. 

مة الجريوء شعوب المنطقة من المحنة والخوف والتشرد، الذين هم أهداف لإلرهاب والحرب ربنا! حّرر أبنا -
 والتفرقة من جانب هذا النظام.

 ا، يا إلهي! وقف المجاهدون بوجه أكبر قوة متخلّفة شهدها تاريخ إيران، وعازمون العقد الجتثاثه -

 مانهم وعهودهم.ربنا! زد صمودهم في مواقفهم ومبادىء قضيتهم والتزامهم بأي

 اللهم ساعد المجاهدين في معركتهم الجبارة ضد األفكار المتطرفة واالستغاللية.

 إنهم ومنذ ثالثين عاًما، أصبحوا أمثلة في تقوى العصر المتمثلة في ثورتهم الداخلية

 ساعدهم في جهادهم العظيم ضد النفس للخروج أيًضا مرفوعي الرأس من هذا االختبار.

 لماللي.انظام باللهم ساعدهم وانصرهم في هذه المعركة التي تتطلب النضال ضد النظام الكهنوتي وضرورة اإلطاحة 

 اللهم زد إيمانهم وزد قوة تنظيمهم وتشكيالتهم.

 اللهم نشكرك /

 على هدايتك لمقاومتنا في أصعب وأحلك الظروف، في االتجاه الصحيح وداللتك الطريق لنا.

 امك ألعضاء هذه المقاومة نعمة التضحية والصمودنشكرك على إنع

 ونشكرك على منحك لنا نعمة الهداية.

 يا أملنا ، يا ملجأنا ودليلنا!

 احفظ مسعود قائد هذه المقاومة في أمنك.
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 وانصره وساعده وهو الذي فتح عيون هذا الجيل على اإلسالم الحقيقي.

 وأبعده من األضرار والمّس بالسوء

ب االضطرا ن هذاألمة اإليرانية بلقائه. ألنه هو الشخص الذي يستطيع أن يخلّص الشعب اإليراني مونّور عيون ا -
 الكبير والمحن ويمّهد الطريق لحرية الشعب والخالص وسيادته.

بَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا يُنَاِدي ِلإِليَماِن أَْن آِمنُواْ بَِربُِّكمْ  - َسيِّئَاتِنَا َو تََوفَّنَا َمَع األْبَراِر  نَا ذُنُوبَنَا َو َكفِّْر َعنَّالَ اْغِفْر بَّنَا فَ نَّا رَ فَآمَ  رَّ
 {193}آل عمران/

 

 ْلَكافِِرينَ لَى اْلقَْوِم اْرنَا عَ  انصُ ربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َو إِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا َو ثَبِّْت أَْقَداَمنَا وَ 

 

 النبي يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليمان على هللا و مالئكته يصلوان


