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مريم رجوي: املاللي الحاكمون يف إيران هم أعداء جميع األديان  
 وجميع املذاهب اإلسالمية  ة يالسماو

 كلمة يف مؤتمر ملناسبة شهر رمضان املبارك 

 2021أبريل  14
 أيها األصدقاء األعزاء! 
 أيها األخوات واإلخوة! 

 يا ممثلي املسلمين يف فرنسا، 
تحياتي لكم جميعًا وشكرًا لكم ىلع حضوركم هذا املؤتمر بمناسبة بداية شهر رمضان، وأنا سعيدة جدًا  

 مباشرة بسبب انتشار كورونا.  ارتكم ي بلقائكم رغم أننا ما زلنا لألسف غير قادرين ىلع ز 
فرنسا، ولجميع مسلمي العالم، وال سيما   يف بداية شهر رمضان، شهر التقوى، أوجه التحية ملسلمي  كما 

لنظام   مباشرون  ضحايا  وهم  وأفغانستان  وفلسطين  ولبنان  واليمن  وسوريا  العراق  وإخواننا يف  أخواتنا 
 كانوا.   هب أو مذ ني ألخواتنا وإخواننا يف إيران من أي د   ةي والية الفقيه وطبعا آوجه التح

الحياة يف كث   اليوم، جائحة كورونا مالمح  حكومة  غّيرت  إيران مختلفة، حيث  لكن قضية  البلدان،  ير من 
شّل   أجل  ومن  الشعب  انتفاضة  أمام  النظام  لحماية  كدرع  بشرية  خسائر  إلحاق  عن  البحث  تتعمد 

الوال من  اللقاحات  للنظام، حظر صراحًة شراء  الفقيه  الولي  خامنئي  أن  املتحدة    يات املواطنين. لدرجة 
يعير املال بتحذيرات وطلبات األطباء املختصين للتعامل مع  وبريطانيا وفرنسا. وال  لي الحاكمون اهتماما 
 كورونا وتقليل الخسائر البشرية. 

البالغ    250  مع بعدد سكانها  مقارنة  البشرية  الخسائر  أكبر عدد من  إيران لديها    85ألف حالة وفاة، فإن 
والبرازي  املتحدة  الواليات  بعد  الثانية  املرتبة  يف  وتأتي  نسمة،  املسؤولية  مليون  يتحمل  وخامنئي  ل. 

 بشكل مباشر عن هذه املذبحة الكبرى. 
 

 اإلنسان جوهر جميع األديان خالص 
ارتفاع    يدخل  بسبب  يوم  كل  حياتهم  فيه  تنهار  وقت  يف  وصيامه  رمضان  اإليرانيون شهر  املواطنون 
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 األسعار والحرمان، وفقد املاليين وظائفهم. 
ا  يقوم  أسعار  مضاعفة  خالل  ومن  يف  املاللي  واإلرهاب  الحروب  نشر  ونفقات  الحرس  بتمويل  لسلع، 

 املنطقة من جيوب الشعب اإليراني. 
يقول إنه يبدأ اعتبارا من اليوم تخصيب اليورانيوم    النظام  الذي يجلس خلف طاولة املفاوضات النووية، 

 باملائة وهو خطوة أخرى لصنع القنبلة النووية.  60بنسبة 
والوال  بحيث فرنسا  من  كل  هذه  أعربت  إن  ماكرون  الرئيس  وقال  قلقهما  عن  أمس  يوم  املتحدة  يات 

 الخطوة تحّول جدي يف الوضع. 
ملحاربة    من دوالر  تريليون  حوالي  البالغة  ثروته  من  صغيًرا  جزًءا  حتى  خامنئي  ينفق  ال  أخرى  ناحية 

 كورونا وصحة املواطنين وعالجهم. 
 : فيروس والية الفقيه وفيروس كورونا. الواقع، يواجه الشعب اإليراني وحشين بشكل متزامن ويف

أي    يفتقر  القرآن:  يؤكد عليها  والتي  اإلنسانية ومؤشرها  الكرامة  إلى قيمة  إيران  الحاكمون يف  املاللي 
 التقوى. 

 هو التقوى؟ ام ييؤكد كالم رب العاملين أن الهدف من الص  أال 
 َكَما ُكِتَب ىلعََ الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنَأيَُّها الَِّذينَ آَمُنوْا ُكِتبَ َعَلْيُكُم الصَِّياُم  َيا

فإن الصوم بمؤشر التقوى ال يقتصر ىلع املسلمين؛ لقد كانت بالفعل وال تزال عبادة مشتركة ألتباع    لذا
 جميع الديانات التوحيدية. 

ل ضد كل العوامل الداخلية  الواقع أن قضية أتباع جميع الديانات اإلبراهيمية هي املقاومة والنضا   ويف
 والخارجية التي تكّبل اإلنسان. 

نبي أو أنبياء، لكن    لقد بعيدة بعضها للبعض، ولكل منها  ظهرت األديان يف التاريخ البشري يف أوقات 
 الجوهر يف كل األديان جوهو واحد. هذا الجوهر هو تحرير اإلنسان والتطور التحريري للمجتمعات البشرية. 

 ض تماما سلوك من يستخدم الدين للنفاق واالضطهاد والقمع. الرأي يرف هذا
 جاء يف الذكر الحكيم: لَّْيسَ اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبلَ املَْْشِرقِ َواملَْْغِرِب.   وكما
الش  يف هو كسر أغالل  الذي أحبه  “الصوم  والقمع، قائاًل:  الظلم  لتبرير  نفاًقا  الصيام  الله  يوبخ  ر.  التوراة، 

 افتحوا السالسل من )أيدي وأرجل( املظلومين، وحرروهم واكسروا كل سلسلة”. 
َوَأْن    يقول  ُخْبَزكَ،  ِلْلَجاِئِع  َتْكِسرَ  َأْن  أََلْيسَ  املقبول:  الصيام  بخصوص  إشعياء  سفر  يف  تعالى  سبحانه 

ُعْرَياًنا  َرَأْيَت  ِإَذا  َبْيِتَك؟  إَِلى  التَّاِئِهيَن  نورك مثل    ُتْدِخَل املََْساِكيَن  يشرق  الطريقة  “وبهذه  َتْكُسوُه؟ …  َأْن 
 ” الفجر … وسيأتي العدل لك.
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البدء، عندما دعا سيدنا محمد )ص( الناس لقبول وحدانية الله، أخبرهم أن هذا من أجل خالصكم،    منذ
  َعَلْيِهمْ وقال سبحانه وتعالى يف الذكر الحكيم وَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواأَلْغاَلَل الَِّتي َكاَنتْ 

 نبينا محمد قال يسوع املسيح : أرسلني ألشفي منكسري القلوب … َوُيَخلُِّص املُْْنَسِحِقي الرُّوِح..  وقبل
 فنحن جميًعا إخوة وأخوات كأبناء لسيدنا إبراهيم.   لذلك
 يف كتاب الله:  ونقرأ

آمّنا بالّله و مآ ُانزل إلْينا و ما ُانزل إلى إْبراهيم و إْسماعيل و إْسحق و يْعُقوب و األْسباط و ما ُأوتي   و»ُقوُلواْ 
 ُموسى و عيسى و ما ُأوتي الّنبيُّون من ّرّبهْم ال ُنفّرُق بْين أحٍد ّمْنُهْم و نْحُن لُه ُمْسلُمون«. 

 
 بين إسالم املجاهدين وإسالم املاللي  الفرق
ملجلة نظرية الحزب االشتراكي عن إسالم    1983ئد املقاومة مسعود رجوي هنا يف فرنسا عام  قا   وقال 

 مجاهدي خلق: 
يعترف هذا اإلسالم بحقوق األديان    ” السمة الخاصة لإلسالم بحسب اعتقادنا هي أنه دين ديمقراطي. 

مشت عمق  من  يأتي  لكنه  بأيدينا،  ليس  كهذا  إسالم  األخرى.  واملدارس  يشمل  واملعتقدات  إطاره  رك، 
 األفكار التي عّبر عنها األنبياء موسى وعيسى ومحمد، ونجدها بوضوح يف القرآن. … 

 نفسه يكنّ احتراما بأىلع درجات ملن يأمر بالخير والعدل.  القرآن
السيد    كما نعتبر  أننا  كما  البعض.  بعضهم  عن  منفصلين  ليسوا  واليهودية  واملسيحية  اإلسالم  أن 

  نفصل بين طريق موسى ومحمد. املسيح هو نبينا وال 
 عزوجّل يف كتابه الكريم ال ُنَفرِّق َبْين أحدٍ من ُرُسِله….  يقول

 الحظوا مدى الفرق بين إسالم املجاهدين وما يّدعي املاللي الحاكمون يف إيران؟ اآلن
والقمع    األصوليون،  التمييز  إلى  الرسالة ولجأوا  إيران، شوهوا هذه  يحكم  الذي  الديني  وتحديدًا االستبداد 

 واالضطهاد بحق أتباع جميع األديان واملذاهب. 
 يهدمون مساجد أهل السنة يف إيران. ويمنعون بناء مسجد ألهل السنة يف طهران.  املاللي 
يقو   وحّولوا  وتجسس.  قمع  مراكز  الى  الشيعة  للملل  مساجد  العبادة  دور  تدمير  أو  بإغالق  املاللي  م 

أخواتنا وإخواننا   الحرمان املضاعف ىلع  الكونابادي، وفرضوا  الدراويش  الشيعية املختلفة مثل  والنحل 
 األكراد والعرب والتركمان والبلوش. 

السنة وال  والحقيقة الشيعة وال دم  حرمة لدم  ال  إيران،  الحاكمين يف  بالنسبة للماللي  أنه  أي  هي   دم 
 إنسان. بأي حق تسجنون البهائيين وتقتلونهم؟ وبأي حق تقمعون السنة وتغتالونهم وتعدمونهم؟
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يذبحون حتى املجاهدين الشيعة، وأن اسم مجاهدي خلق هو الخط األحمر    ورغم أن املاللي يف إيران 
 األول لهم، ويقتلون الشيعة والسنة يف العراق، ويف سوريا يذبحون السنة. 

 
للشيعة يف  ج   أنتم والحادي عشر  العاشر  اإلمامين  الذي وقع يف ضريح  اإلرهابي  االنفجار  تتذكرون  ميعًا 

العراق يف عام   والهجمات املنسقة ىلع  2005سامراء  النظام    200،  البلد. وهو  هذا  مسجد سني يف 
الثامن يف مشهد عام   اإلمام  أيضا قساوسة مسيحي  1994الذي فّجر مرقد  االتهام    أصابعووّجه    ني وقتل 

 كان وراء قتل حجاج بيت الله الحرام.   1987زورا نحو مجاهدي خلق. ويف عام 
وقت الحق يف الصراع الداخلي بين أجنحة النظام، تم الكشف عن أن هذه الجرائم قد تم التخطيط    يف

 لها وتنفيذها من قبل النظام نفسه. 
 ة وأعداء كل مذاهب اإلسالم. أن املاللي الحاكمين هم أعداء جميع األديان اإلبراهيمي  وحقا

القمع هذه، إلى جانب الجرائم والفظائع األخرى التي يرتكبها النظام، تقدم تعريًفا واضًحا لوالية    عمليات 
 الفقيه واألصولية التي تحكم إيران: 

 استبدادية تحت اسم الدين فرضت سيطرة عسكرية وأمنية صارمة ىلع حياة املواطنين.  حكومة
األ  سحق يف  املبادئ  التشدد  عن  فضالً  السلطة،  ىلع  الحفاظ  أجل  من  واإلسالمية  واإلنسانية  خالقية 

 األمور الصغيرة والثانوية هو نهج املاللي الحاكمين. 
 ليسوع املسيح، الَِّذيَن ُيَصفُّوَن َعنِ اْلَبُعوَضةِ َوَيْبَلُعونَ اْلَجَمَل.  وفًقا

الت  إن  أفكار  تصدير  الشريرة هي  املاللي  الحفاظ  أيديولوجية  أجل  من  املنطقة  دول  إلى  واإلرهاب  خلف 
 ىلع التوازن الداخلي والخارجي لحكمهم. 

وفصل    إنهم املرأة  قمع  ىلع  قائمًا  نظامًا  وأسسوا  الديني  التمييز  من  وسلسلة  اإلجباري  الدين  فرضوا 
 عنصري جنسي. وصادروا بشكل حصري اقتصاد البالد ويواصلون النهب واالستغالل الوحشي. 

 
 املاللي يف الشرق األوسط  عبث
بداية حكمهم، أخفى املاللي الحاكمون نواياهم الكهنوتية بكلمات مثل توسيع الثورة واإلسالم يف    يف

 العالم وتصديرها إلى دول الجوار. 
يرحم وإرهاب    لقد ال  تدمير  فقدت تلك السياسة اليوم كل األقنعة اإلسالمية والشعبية، وما كشف عنه 

القات  امليليشيات  عشرات  تشكيل  جانب  إلى  منها  وحشي.  كل  تشّكل  واليمن،  والعراق  لبنان  يف  لة 
و االغتيال  عمليات  إلى  باإلضافة  واملخدرات  النفط  تجارة  يف  وتعمل  الحكومة  داخل    الترهيب حكومة 
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 وإراقة الدماء. 
 وبإساءة استخدام املفاهيم القرآنية، قّدموا أنفسهم ىلع أنهم أعداء املستكبرين.  إنهم
الجريمة والقمع سمعتهم مثل الفراعنة يف هذا العصر: من إعدام    تفضح حصيلة أربعة عقود من   اآلن،
مذبحة    120 ذلك  يف  بما  معارض،  قتل    30ألف  إلى  سياسي  سجين  يف    1500ألف  األقل  ىلع  شاب 

 . 2019انتفاضة نوفمبر 
 

وصرخات هذا النظام الداعمة للمستضعفين التزال يف الذاكرة. وانظروا اآلن إلى عمليات النهب    شعارات 
 لفساد املنتشرة يف إيران. وا

 ٪ من املواطنين تحت خط الفقر. 80إلى هذه الفجوة الطبقية الرهيبة يف املجتمع وإسقاط   انظروا
ترسانة صواريخ وبناء قنبلة ذرية؟    حقًا، جائعين لبناء  اإليرانيين  إبقاء ماليين  يعني  إن اإلسالم  من قال 

وإشعال النهر  يف  ورميهم  األفغان  الالجئين  ضرب  عمل    هل  هو  أحياء  وإحراقهم  سياراتهم  يف  النار 
 إسالمي؟

 يجيز اإلسالم دفن أهل السنة أحياء يف جرف الصخر يف العراق ىلع يد قاسم سليماني؟ هل
 هذا عمل ضد اإلسالم، ضد السنة النبوية الشريفة، وضد جوهر اإلسالم الداعي للتحرر.  ال، 
 

 اإلسالم إلى سلوك الحكام  نظرة 
 االخوات واالخوة االصدقاء و أيها 

 الوثائق املهمة تشرح الرؤية الصحيحة لإلسالم يف معاملة الحكام مع الناس: بعض 
النبي محمد )ص( يف معاهدة عقدها مع اليهود يف املدينة املنورة يف الشهر الحادي عشر بعد    قال

 الهجرة: “يهود بين عوف أمة مع املؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم”. 
أن  فتح    بعد  اللدودين وحركته، وأعلن  أعداءه  الذين كانوا  تلك املدينة  نبي اإلسالم كل أهل  مكة، غفر 

 الناس متساوون ألنهم جميًعا أبناء آدم وحواء وهم شركاء يف الَخلق. 
 كل مطالب املرابين من الفقراء وحذّر الناس من االنتقام.  ى وألغ

  636اب مع أهل بيت املقدس، والتي كتبت عام  أخرى هي معاهدة الخليفة الثاني عمر بن الخط  وثيقة
ألنفسهم   أمانًا  أعطاهم  الشرقية،  الرومانية  اإلمبراطورية  من  جزء  ىلع  املسلمين  استيالء  بعد  م 

 . نهموأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم. ويمنع هدم الكنائس والضغط ىلع املسيحيين للتخلي عن دي 
ع( ملالك األشتر حين واّله مصر، جاء فيه: ” وأشِعر قلبك  أخرى هي عهد اإلمام علي بن أبي طالب ) وثيقة 
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لَك،   الحق  بُمّر  أقوَلُهم  عندك  آثرُهم  لَيُكن  الوزراء(  )ومن  بِهم،…  واللطفَ  لهم  واملحبَّةَ  للرعيِة  الرحمةَ 
ألوليائِ  الله  َكِرَه  مّما  ِمنك  يكوُن  فيما  أح  ه، وأقلهم مساعدًة  من  وأعواَنك  ُجنَدَك  عنُهم  وُتقِعَد  راِسك  … 

 وُشَرِطكَ حتى ُيكلَِّمكَ ُمتكلُِّمُهم غيَر ُمَتَتعِتع. 
 

 دين التعبير الحر واالستماع  اإلسالم،
 األعزاء،  أصدقائي 

 العزيزة،  الشخصيات 
القائلة    الرسالة  الرسالة  وتتميز  اإلسالم.  من  واملتخلف  املظلم  املفهوم  لإلسالم هي دحض  الحقيقية 

 ف بمعتقدات وقيم سامية منها: بأن اإلسالم هو نهج ديمقراطي ُيعر
 يضمن سيادة الشعب  • 
 تنفي التمييز الديني  • 
 يؤسس الفصل بين الدين والدولة  • 
اْلَقْوَل    •  َيْسَتِمُعونَ  )الَِّذينَ  االستماع  دين  التعبير،  حرية  دين  الحرية،  دين  الحرية:  ىلع  بالكامل  يرتكز 

ـ َأْحَسَنُه  ـ    َفَيتَِّبُعوَن  الزمر  ـ  18سورة  البقرة  ـ سورة  ُبْرَهاَنُكْم  َهاُتوْا  الحجج )ُقْل  ( واالستشارة  111(، وتقديم 
 (، دين إبداء معارضة وانتقاد الحكام، 159ـ  رانم)وشاورهم يف األمر ـ سورة آل ع

 ني الد ىيرفض أي إكراه ديني ودين إجباري: ال إكراه ف  • 
 دين املساواة ويعتبر املعيار الوحيد للتفوق البشري هو تحررهم وتقواهم: ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعندَ اللَّهِ َأْتَقاُكمْ  • 
م، فهو يعتبر حياة كل إنسان ذات قيمة مثل حياة جميع  مدافع عن حقوق اإلنسان. ووفًقا للقرآن الكري   • 

 ( 32 –)سورة املائدة  –البشر. َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعًا 
ْيَنَنا  دين التعايش السلمي بين أتباع الديانات واألديان األخرى )ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا إَِلى َكَلَمٍة َسَواء َب • 

 ( 64عمران ـ َوَبْيَنُكْم ـ آل
 يف رأينا؛ الشيعي الحقيقي اليوم يعرف يف محاربة والية الفقيه ويعتبر أهل السنة أخوته.  • 
 اإلسالم الصحيح دين القسط ونفي االستغالل  • 
 َخلق. ودين األخوة. وكما قال اإلمام علي )ع(. الناس صنفان إّما أخ لك يف الدين وإّما نظير لك يف ال • 

نضالهم ضد    لقد خالل معاناتهم وتضحياتهم يف  التقدمي لإلسالم من  الفهم  حقق املجاهدون هذا 
 النظامين الديكتاتوريين. 

املقاومة مسعود رجوي، هي خالصة النضال النظري والعملي    ميقيادة هذه الحركة، التي يقودها زع  إن 
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 ن أجل الحرية. لفهم الجوهر األساسي للقرآن واإلسالم يف إطار مقاومة م
أن فهم آيات القرآن يمكن حصوله من خالل عالقة حية وجدلية بين النضال الدؤوب من أجل تحرير   وبّين

 الشعب ورفض االستبداد والتخلف واالستغالل. 
اإلسالم و ما هو مناهض لإلسالم، أي التطرف باسم اإلسالم، ووضع اإلسالم    ن يرسم بوضوح الحدود ب   لقد

 قع نقيض للتخلف الديني. الديمقراطي يف مو
 أن اإلسالم الحقيقي هو رافع راية املساواة بين الرجل واملرأة.  وبّين
ومتواصل ضد االستبداد الديني، أظهر أن اإلسالم هو املبّشر واملدافع عن الحرية يف   ق ينضال عم  ويف

 جميع املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
ا  لقد اإليراني  الجيل  له  استخدم  عملي  كدليل  التحريري  الدين  هذا  مسعود،  قيادة  ضوء  يف  لناهض، 

 لتغيير سياسي واجتماعي كبير يف إيران. 
هذا الرأي؛ فإن رمضان والصوم يعتبران للمجاهدين العبادة والتوحيد. وفيه تحترم قيمة اإلنسان    وبحسب

لحواجز الداخلية والخارجية لنيل  وقدرته غير املحدودة لدرجة أنه قادر ىلع كسر قيود العبودية وإزالة ا
 السعادة الفردية واالجتماعية؛ 

 هو سرّ حيوية واستقرار حركتنا ونموها.  هذا
 

 أفول وهزيمة النظام الديني الظالمي  عصر
 األخوات األعزاء، األصدقاء واإلخوة و أيها 

إنه    اليوم، نعم،  الهزيمة.  يعيش مرحلة  والقمع،  الدماء  إراقة  به من  قام  ما  رغم كل  الفقيه،  نظام والية 
 عصر أفول وهزيمة التطرف والظالم الديني. 

انتفاضات السنوات القليلة املاضية يف إيران، هاجم املواطنون والشباب مراكز أئمة صالة الجمعة    يف
 ام، ومراكز تدريب املاللي، وغيرها من مظاهر التخلف الديني. التابعة للنظ 

املزارعون يف أصفهان واملصلين يف كازرون وأماكن أخرى ظهورهم ألئمة صالة الجمعة املعّينين    أدار
 من قبل خامنئي وصرخوا “الخلف للعدو والوجه للوطن”. 

نظ  وتدل فشل  ىلع  القدر  بنفس  األخرى  االحتجاجية  الوقفات  الديني  شعارات  املتخلف  ام 
 واستراتيجيته. 

الشريرة    يشتهر بمشروعاته  األوسط  الشرق  يف  الشعوب  لدى  إيران  يف  الحاكم  الفقيه  والية  نظام 
أكثر من عشرة ماليين   والسنة، وتدمير سوريا، وتشريد  الشيعة  بين  اإلجرامية  الفرقة  زرع  واملدمرة، مثل 
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الفلسطيني والسعي الشعب  السوريين، وطعن  واالنفصال يف  شخص من  الفرقة  صفوف    املستمر لزرع 
الحركة الفلسطينية، وتدمير وتفكك لبنان، وتشكيل ميلشيات مسلحة ال مهام لها سوى القتل وتهريب  

 املخدرات. 
 الشعارات املركزية للثوار طرد النظام اإليراني والتعبير عن الكراهية لألحزاب الربيبة لهذا النظام.  ومن
 هذه االنتفاضات، أشعل الشباب الثائر يف العراق النار يف قنصليتي النظام يف النجف وكربالء.  يف

 لبنان، احتج الشيعة مراًرا وتكراًرا ىلع جماعة حزب الله صنيعة الحرس.  ويف
السوريين    لقد من  اآلالف  مئات  مذبحة  شاهدت  أن  بعد  مرات  عدة  األوسط  الشرق  شعوب  بكت 

بخيانة النظام   يد النظام اإليراني، وكم أحرقت قلوب إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين  املضطهدين ىلع 
 للشعب الفلسطيني وقيادتهم. 

اهية النساء حتى لحظة السقوط، وال  الواضح أن نظام املاللي لن يوقف القمع والتمييز الديني وكر  من
 من التدخل وارتكاب الجريمة يف دول املنطقة. ألن حياة هذا النظام مربوط بهذه السياسات. 

للسلم    إن  تهديد  أكبر  وتشكل  بيدها  رهينة  املنطقة  دول  أخذت مصير  التي  الكارثة  هذه  إنهاء  سبيل 
 قاومة وانتفاضة الشعب اإليراني. واألمن العامليين هو إسقاط نظام والية الفقيه ىلع يد م

 إبراهيم أبو األنبياء بنمرود.  أطاح
 موسى يف وجه فرعون.  ونهض 

 محمد أصنام قريش.  وكسر
 نهض املجاهدون والشعب اإليراني وأبناؤه املنتفضون إلسقاط نظام والية الفقيه من العرش.  واآلن

أوروبا    بالنيابة  دول  وجميع  للتطرف  املناهضين  املسلمين  كل  أدعو  اإليرانية،  واملقاومة  الشعب  عن 
 والشرق األوسط إلى الوقوف إلى جانب نضال الشعب اإليراني إلسقاط النظام. 

واملقاومة من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية تعددية تتيح الحياة املتسامحة والسلمية ألتباع    النضال 
 ديان املختلفة مًعا. الديانات واأل 

 
 إلى الله  االبتهال 

 أول أيام رمضان نرفع أيدينا بالصالة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى،  يف
 أن يوفق البشرية وكل الدول ىلع القضاء ىلع جائحة كورونا واستعادة صحة الناس.  ونسأله

بألم وصدق من جميع أبناء وطني إقامة حركة إغا  ويف ثة وطنية شاملة ملرضى  هذه الفرصة ، أطلب 
 كورونا يف إيران. 
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 للعائالت التي لديها مرضى يف ظل ارتفاع األسعار.  تبرعوا 
 روح املقاومة، وال تسمحوا للخوف واليأس أن يستوليا ىلع الناس.   عزّزوا

احفظ الشعب اإليراني، الذي اصيب الغالبية العظمى منهم بالفقر والحرمان بسبب سياسات النظام    ربنا
 والفساد. للنهب
التابعين    اللهم الجالدين  مقاومة  يف  املعتقلين  االنتفاضة  معاقل  وأعضاء  السياسيين  السجناء  ساعد 

 لخامنئي ومّهد الطريق النتصار الشباب ومعاقل االنتفاضة. 
والسيادة    اللهم  الحرية  وإرساء  الفقيه  والية  نظام  إلسقاط  القتال  يف  إيران  يف  خلق  مجاهدي  انصر 

 ي. للشعب اإليران 
من    اللهم إيران  أفغانستان وكل  وإلى  واليمن  والعراق  ولبنان وسوريا  األوسط من فلسطين  الشرق  خّلص 

 شرور نظام والية الفقيه. 
 

 اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َو ِإْسَراَفَنا يِف َأْمِرَنا وَ َثبِّْت َأْقَداَمَنا وَ انُصْرَنا ىلعََ اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن ربََّنا


