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مريم رجوي :املقاضاة مرادفة للصمود والدفاع عن املوقف واملقاومة من
أجل إسقاط النظام

مؤتمر دولي بحضور أكثر من  1000سجين سابق

 27آغسطس 2021
إیران :مجزرة عام  1988إبادة بشریة
ل لهروب مرتکبي الجر یمة من املالحقة ،نعم ملحاسبة قادة النظام
أیها األصدقاء الکرام!
أخواتي إخوتي!
أحيّيکم وأر حّب بکم وباملشاركين يف هذا املؤتمر من الشخصيات السياسية والحقوقيين والنواب
املحترمين واملدافعين عن حقوق اإلنسان.
قبل  33عامًا ،يف صيف عام  ،1988تم إعدام  30ألف سجين سياسي 90 ،باملائة منهم من أنصار مجاهدي
خلق ،وذلک بعد فتوى أصدرها خميني بإعدام جميع املجاهدین املتمسکين بمواقفهم.
وسرعان ما امتدّت موجة إراقة الدماء إلى السجناء اآلخرین.
اليوم 27 ،أغسطس یذكّرنا ،وفقًا للعدید من الوثائق والتقاریر ،بحادث وقع قبل  33عامًا ، ،بإعدام
املناضلين امل اركسيين واألكراد ،بمن فيهم أعضاء الحزب الدیمقراطي الکردستاني اإلیراني وكوملة
ومنظمة خبات يف كردستان اإلیرانية .ونقف إجال لً وإكرامًا أمام شهداء حریة إ یران ،من الذین ل تزال
هویات الکثير منهم بقيت مجهولة.
املقاومة يف السجون يف أصعب الظروف
لکننا نشهد اليوم اجتماعًا استثنائيًا لم یسبق له مثيل يف تاریخ نضالت الشعوب من أجل حقوق
اإلنسان ومقاضاة املتورطين يف إراقة دماء األبریاء.
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يف تجمع اليوم یشارك ألف من السجناء السياسيين الذین تم تعذیبهم يف نظامي املاللي والشاه وهم
حا ضرون يف أشرف الثالث ،وتشکل أخواتنا املجاهدات حوالي  ٪25منهم .كما أن عددا كبيرا من
السجناء السياسيين السابقين معنا يف بلدان مختلفة.
كان العدید من هؤلء األخوات واإلخوان شهودًا عيانًا ىلع عمليات اإلعدام الکثيرة يف ثمانينات القرن
املاضي ومذبحة السجناء السياس يين يف عام  . 1988إنهم نجوا من قمع دموي شامل أودی بحياة حوالي
 120ألف شهيد.
أراد نظام املاللي أن یبطش ویقضي ىلع كل عضو ونصير ملجاهدي خلق بالنار والحدید والتعذیب.
وجرّب كل األساليب الشيطانية البشعة الالإنسانية.
ومارس النظام يف ما یسمى بـ “الوحدات السکنية” أبشع أشکال التعذیب بالنساء املجاهدات .وَوَضعهنّ
يف أقفاص ىلع شکل قرفصات ألسابيع وشهور لکسر روح الصمود لدیهن.
أخيرًا ،يف صيف  ، 1988وضعوهن أمام خيارین :الستسالم مع إنکار الولء ملجاهدي خلق أو إعدامهنّ.
لکن الجيل الذي اختار هذا الدرب باسم مسعود رجوي وشوقه للحر یة ،وقف يف السجن وتحت التعذیب
صامدا وتحمّل أصعب الظروف ،وعندما واجه الختيار بين الستسالم واإلعدام ،وقف ببطولة متمسکا
بمواقفه املتمثلة يف إسقاط نظام الحکم والحریة للشعب.
وأثبت السجناء املجاهدون الشجعان أن مقاومتهم ،ولو كانت أیدیهم مقيدة ومتروكين يف زوایا
السجون ،هي املعركة نفسها من أجل إسقاط النظام .وهي معركة یركع خاللها الجالّد أمام عزم
السّجين.
واستشهد بعض من هؤلء السجناء السابقين من املجاهدین فيما بعد يف عمليات جيش التحریر أو
يف هجمات وعمليات القصف بالصواریخ شنّها النظام ىلع أشرف وليبرتي.
وكان من بينه م القائدة “زهرة قائمي” التي قضت خمس سنوات يف السجن ،و”بوران نجفي” التي
كتبت مذكراتها عن خمس سنوات يف األسر يف كتاب بعنوان “رحلة رفاق الدرب” ،وإلى “حسين سرو
آزاد” الذي كان شاهدا من شهود مجزرة عام  ، 1988و”علي رضا طاهرلو” الذین قضى كل منهم قرابة عشر
سنوات يف السجن .وكانت جریمتهم هي التمسك بمواقفهم ىلع نفس املثل األىلع للحریة ،وقضية
مجاهدي خلق اإلیرانية.
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هدف النظام القضاء ىلع جيل وفکر
أیها األصدقاء الکرام،
ىلع مدى سنوات ،قدمت املقاومة اإلیرانية ،يف ظل ظروف القمع املطلق ،للهيئات الدولية ،وثائق
وأدلة ىلع التعذیب الوحشي الذي یمارسه النظام يف سجونه .وأدلى سجناء سابقون بشهاداتهم أمام
املجتمع الدولي مرارًا وتکرارًا ،وعرضوا أقدامهم الجر یحة بسبب الضرب املميت املتواصل بالکابالت
الکهربائية.
يف مذبحة عام  1988قدمت املقاومة اإلیرانية معلومات عن اإلعدامات الجماعية لألمم املتحدة منذ
البدایة .لکنها ،لألسف ،اختارت غضّ الطرف عن هذه الجرائم .قبل بضعة أشهر ،ذكر سبعة من مقرري
األمم املتحدة أن تقاعس األمم املتحدة عن مذبحة عام  1988أدى إلى تشجيع النظام ا إلیراني وتفاقم
انتهاكات حقوق اإلنسان يف إیران.
أیها األصدقاء العزاء!
إن مذبحة  1988نموذج واضح لجر یمة اإلبادة البشریة .تنص فتوى خميني صراحة ىلع إعدام جميع
املجاهدین املتمسکين بمواقفهم.
يف وقت سابق ،يف عام  ، 1980كتب حاكم الشرع املعين من قبل خميني يف مدینة بم بمحافظة
كرمان يف حکمه أن املجاهدین ،وبأمر من خميني“ ،ل یستحقون الحترام املالي ،وحتى ل یستحقون
حق الحياة “.
قال إبراهيم رئيسي ،الرئيس الحالي للنظام ،أیضًا يف دیسمبر  2009أن جميع املجاهدین محاربون
ویحکم عليهم باإلعدام.
وصرح املعمم جنتي ،رئيس مجلس صيانة ا لدستور“ :یجب استئصال [املجاهدین] من أجل بقاء جذور
النظام”.
و املعمم بور محمدي ،أحد أعضاء فرقة املوت ،صرّح قبل عامين يف أغسطس “ :2019لم نصل بعد إلى
وقت تصفية الحساب مع مجاهدي خلق .لقد حان الوقت لتصفية الحساب .واليوم ،املنافقون هم أكثر
األعداء خيانة … ویجب أ ن یجيبوا ،یجب أن یتم تقدیمهم إلى طاولة املحکمة ویجب أن نحاسب كل
واحد منهم”.
لذلك ،فإن هدف النظام غالبًا ما یتجاوز إعدام عدة آلف ،بل یهدف إلى تدمير جيل ،وتدمير الفکر والقضاء
ىلع رجال ونساء رفضوا رجعية املاللي باسم اإلسالم ونهضوا من أجل الدفاع عن الحریة وكرامة
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اإلنسان.
إنهم رجال ونساء یؤمنون بالتأكيد باإلسالم ،لکنهم یلتزمون بفصل الدین عن الدولة ،ویضحّون بکل
شيء لدیهم ،بسبب إ یمانهم بالحریة واملساواة بين جميع األفراد ،بغض النظر عن الجنسية أو العقيدة
أو الدین .هذه هي الصورة واألداء الذي سار عليه املجاهدون خالل  56سنة املاضية.
أیها األصدقاء،
إن صمود املجاهدین املتمسکين بموقفهم وشجاعتهم املذهلة بوجه سفّاحي لجان املوت تنطوي
ىلع العدید من القصص غير املرویة.
ومن هذا املنطلق ،فإن حشد ألف مجاهد من السجناء السابقين هو رأس مال ل مثيل له لحركة املقاضاة
وحركة املقاومة إلسقاط النظام.
حقيقة أن مثل هذه املجموعة الکبيرة القيّمة من الشهود ىلع جرائم النظام والتي تمکنت من التجمع
يف قلب حركة ثوریة ،تحمل الحدیث الکثير عن الواقع الجتماعي العظيم .إنهم وىلع مدى السنوات الـ
 33امل اضية ،استمروا يف دفع حركة املقاضاة من خالل تواجدهم النضالي والفعال يف الکفاح ضد
نظام ولیة الفقيه.
هذا التجمع الستثنائي یشکل قمة هرم عظيم يف املجتمع اإلیراني ،یضم مئات اآللف من املسجونين
واملعذبين ،وعائالت  120ألف شهيد سقطوا ىلع درب الحریة.
جنبًا إلى جن ب مع رفاقهم يف أشرف الثالث ،لدیهم یزید أعمارهم النضالي عن  100000عام من السوابق
النضالية والتنظيمية املحترفة ویشکلون القلب النابض للمقاومة املنظمة للشعب اإلیراني ،والتي تعد
من ناحية أهم عامل مزعزع ألركان النظام وعدم الستقرار له يف العقود املاضية ،ومن ناحية أخرى تعد
ضمانا إلسقاط النظام وتحقيق مستقبل لدولة دیمقراطية يف إیران الغد الحرة.
هذه املجموعة السياسية والجتماعية الکبيرة تذكر دائمًا بوجود بحر من الدماء بين املجتمع اإلیراني
والنظام الحاكم وهي العامل األهم يف تقویض شرعية النظام.
اآلن یمکننا أن نشاهد الق ضية والصطفاف السياسي يف إیران اليوم والطراف املتواجدة يف صفوف
الخصمين والتي یفصل بينهما بحر من الدم .وبحسب زعيم املقاومة مسعود رجوي ،منذ  20یونيو ،1981
لم یعد هناك أكثر من قطبين :جبهة الشعب واملقاومة والحریة ضد الجبهات الرجعية والدیکتاتوریة
ونظام املجازر وسفاح مجزرة عام  1988يف مقام رئاسة النظام.
هذه عالمة إلعالن معركة علنية ضد النظام مدعومة من الشعب ومجاهدي خلق يف قلب جيش الحریة
العظيم للشعب اإلیراني.
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حركة املقاضاة حركة قو یة
أیها األصدقاء الکرام!
إن حركة املقاضاة ،وصفوفها الالمتناهية من مناضليها وشهدائها ،ليست ظاهرة وليدة الساعة.
يف سبتمبر  ، 1988كتب زعيم املقاومة إلى األمين العام لألمم املتحدة“ :وفقًا ملعلومات موثوقة ،أمر
خميني بخط یده قبل بضعة أسابيع بإعدام سجناء سياسيين من منظمة مجاهدي خلق“.
وتقدمت هذه الحركة القویة ىلع مدى العقود الثالثة املاضية بفضل إقامة آلف املؤتمرات التنویریة،
ونشر العدید من الکتب ،وآلف املظاهرات ،واملسيرات ،واملعارض ،والعتصامات ،والتحقيقات والبحوث
القانونية ،وإقامة املحاكمات الشعبية إلدلء الشهود ىلع املجازر بشهاداتهم.
مسيرات ومظاهرات اإلیرانيين األحرار وأنصار املقاومة الصامدین أمام محکمة ستوكهولم هذه األیام شعاع
آخر لحركة املقاضاة.
بمثل هذه اإلرادة النضالية ،فإن كأس سم حقوق اإلنسان ینتظر خامنئي ول سبيل للخروج منه.
أوجّه تحياتي إلى كل واحد منکم أیها األخوات واألخوة الحاضرین يف هذا التجمع ولکل أنصار حركة
املقاضاة واملناصرین لها داخل إیران وخارجها!
إزالة هو یة قتلى مجزرة عام 1988
أخواتي ،إخوتي،
بالنسبة لنا ،املقاضاة مرادفة للصمود والدفاع عن املوقف واملقاومة الکاملة من أجل إسقاط النظام
وتحقيق الحریة .لهذا السبب بالتحدید ،فإن إنکار املجزرة أو التقليل من عدد الشهداء وإزالة هویتهم هو
ما یریده النظام ویخدمه ويف النهایة یصب من أجل بقاء هذا النظام .إخفاء األسماء وتدمير مقابر
الشهداء یأتي لتحقيق هذا الهدف.
انتقد خميني يف رسالته لعزل منتظري وخاطبه بأن “املنافقين أوصلوا اإلعدامات إلى آلف مؤلفة عن
لسانکم وقلمکم”
عندما نتحدث عن نزع هویة شهداء املجزرة ،فهي ليست بأي حال من األحوال نزاعًا فئو یًا أو حزبيًا .بل
جوهر األمر أن نزع هویة املجاهدین القتلى هو أهم خطوة لتحقيق ه دف النظام الرجعي للقضاء ىلع
نفس املوقف والحد الذي رسمه هؤلء الشهداء.
من منا ل یعلم أن موقفهم الثابت هو املوت لخميني ،وعاشت الحریة والتحية ملسعود؟ نفس املسار
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الذي یدفعه املجاهدون املتمسکون بمواقفهم اليوم.
كيف یمکن للمرء أن یرید تدمير املجاهدین وتحطيم مواق فهم وقيمهم وحدودهم الحمراء والقضاء ىلع
زعيم املقاومة ،ویصف نفسه متعاطفا مع الشهداء؟ هذا هراء وخدعة مخابرات املاللي وقوات الحرس
من أجل تشویه وتحریف حركة املقاضاة أو عدم فاعليتها وتأثيرها .أكثر من  100سجين سياسي يف
عهد الشاه ،وهم من بين أىلع الرصيد النضالي للشعب اإلیراني ،مع  1500سجين سابق يف عهد
املاللي ،جربوا وفضحوا حيل عناصر السافاك واملخابرات.
ل أحد ینخدع بعد اآلن.
خاصة وأن أبناء شعبنا ما زالوا متأملين بسبب ما ل یقل عن  1500شاب استشهدوا يف انتفاضة نوفمبر
 2019ىلع ید الحرس ومخابرات النظام.
خاصة وأن مجتمع نا غاضب ومتألم بسبب أرواح حوالي  400ألف مواطن توفوا جراء كورونا .ل یخفى
ىلع أحد دور خامنئي اإلجرامي يف معارضة شراء اللقاح.
باملقابل یعلم الجميع أن املقاومة اإلیرانية هي التي أعلنت منذ البدایة عن الستراتيجية الکبرى لوقوع
أكبر قدر من الخسائر البشریة وجعل الناس دروعا بشریة من خالل زجهم بأتون كورونا لحمایة النظام من
خطر النتفاضة والسقوط ،مثل استراتيجية إلحاق خسائر بشریة يف الحرب اإلیرانية العراقية ومثل
مذبحة السجناء السياسيين بهدف الحفاظ ىلع النظام املتجرع كأس السم.
یا أنصار املقاومة،
أیها األبطال من الرجال والنساء الذین لبيتم دعوة املقاومة بأي ثمن ،وأعلنتم استعدادكم لجيش الحریة
يف املرحلة الخامسة،
عندما كان الشاه یعذب ویقتل السجناء خلف الجدران العالية للسجون أو ىلع تالل إیفين ،لم یکن
یعتقد أن عاصفة انتفاضات وشيکة تقوّض حکمه بشعار ليطلق سراح السجناء السياسيين .كما لم
یعتقد خميني وخامنئي وشركاؤهما ،الذین كانوا قتلوا آلف السجناء ىلع ید جالدین مثل رئيسي ،أنه
يف یوم من األیام ستقام حركة قویة ضد نظام ولیة الفقيه ملقاضاة املتورطين يف مجزرة عام 1988
ونوفمبر .2019
تشکيل لجنة دولية للتحقيق يف مذبحة عام 1988
وهنا أو جّه تحياتي لجميع الشخصيات الدولية واملدافعين عن حقوق اإلنسان الذین خرجوا دفاعًا عن
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ضحایا املجازر ،وخاصة أخي طاهر بومدرة مسؤول حقوق ا إلنسان لألمم املتحدة يف العراق (یونامي)
واملدیر الحالي لعدالة ضحایا مجزرة عام  1988يف إیران .وكذلك نشطاء حقوق اإلنسان من الحقوقيين
البارزین ،املشاركين يف هذا التجمع.
إن جهود ومبادرات هؤلء الشرفاء خدمة قيمة لإلنسانية ومستقبلها.
اليوم ،هناك إجماع دولي قيّم یدعو مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة إلى تشکيل لجنة دولية للتحقيق يف مذبحة عام  .1988هذا هو طلب
املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بحالة حقوق اإلنسان يف إیران ومنظمة العفو الدولية وأكثر من
 150من املدافعين البارزین عن حقوق اإلنسان.
– أدعو مرة أخرى حکومات الولیات املتحدة والدول األوروبية إلى اعتبار مذبحة  1988يف إیران إبادة
بشریة وجریمة ضد اإلنسانية .وعليهم أل یستقبلوا رئيسي .یجب أن یخضع للتدقيق واملحاكمة.
– وأدعو مرة أخرى األمين العام لألمم املتحدة واملفوضة السامية ومجلس حقوق اإلنسان ومقرري األمم
املتحدة والهيآت الدولية لحقوق اإلنسان إلى زیارة سجون النظام اإلیراني واللتقاء بالسجناء ،خاصة
السجناء السياسيين.
یجب إحالة انتهاكات حقوق اإلنسان يف إیران ،ل سيما سلوك النظام يف السجون ،إلى مجلس األمن
الدولي.
الذكر ى الثامنة ملجزرة أشرف
أیها املواطنون!
أصدقائي األعزاء!
بعد خمسة أیام تحل علينا الذكرى الثامنة ملجزرة أشرف يف األول من سبتمبر  ،2013حيث نفذت قوة
القدس اإلرهابية بقيادة قاسم سليماني إعدامًا جماعيًا لـ  52من أعضاء مجاهدي خلق واحتجزت سبعة
رهائن ،ل یزال مصيرهم مجهولً.
استشهد املجاهدون يف أشرف وليبرتي .لکنهم زرعوا بذور ألف أشرف ووحدات املقاومة يف جميع
أنحاء إیران ،وهم مشاعل حریة شعبنا ووطننا.
ستشرق شمس حریة إیران من وراء الغيوم الداكنة.
نعم ،إنه عهد كبير من املقاومة اإلیرانية بتحویل هذه الدماء الطاهرة إلى قوة من أجل حریة إیران
وتحقيق طموحاتهم بالنصر املبين ،وسيتحقق األمر بالتأكيد.
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املجد للشهداء
عاشت الحریة
التحية لکم جميعا
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