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الثورة ضد حكم االستبداد الديني وفرض   ی مريم رجوي: رمضان؛ دعوة إل
 الجوع والتشريد

 رسالة املؤتمر يف شهر رمضان 

 أن نتوّحد ضد التطرف وإثارة الحروب ومن أجل السالم واألخوة جب ی

 2022أبريل  4
 أيها األصدقاء األعزاء! 

االثنين    يوم  اإليرانية،  املقاومة  مؤتمرا    4عقدت   ، املبارك  رمضان  الثاني من شهر  اإلفطار  خالل  أبريل، 
 أن نتوّحد ضد التطرف وإثارة الحروب ومن أجل السالم واألخّوة”.  جبي   –بعنوان “رمضان  

من مختلف الدول والعالم العربي عبر التواصل عبر اإلنترنت مع   ة ي اسي وس ة ين ي املؤتمر شخصيات د وحضر 
 ، وكذلك مقر املقاومة اإليرانية يف أوفيرسورافاز بفرنسا.  3مناضلي الحرية يف أشرف 

 
رمضان    ويف بحلول شهر  العالم  أنحاء  جميع  والشخصيات من  مريم رجوي املسلمين  اللقاء هنأت  بداية 

كلمة ، يف معرض شرحها الوضع املؤلم للمجتمع اإليراني يف ظل حكم املاللي ،  املبارك ، وأكدت يف  
 هزيمة التفكير املتخلف للماللي تحت ستار اإلسالم. وقالت: 

 
 األصدقاء الكرام ملقاومة الشعب اإليراني  أيها 
 املواطنون أيها 

 أبطال وحدات املقاومة  يا
 مجاهدي خلق   يا

ع إلى الله تعالى بأن ينقذ أبناء وطني من براثن االستبداد الديني،  بداية شهر رمضان املبارك، نتضر  يف
التطرف   الشّريرة يف  من ممارسات نظام املاللي  إخواننا وأخواتنا يف املنطقة  تخليص  تعالى  ونسأله 

 الحروب.  جي واإلرهاب و تأج 
 م والطمأنينة. إلى الله من أجل خالص شعوب العالم، خاصة شعب أوكرانيا الصامد، لتحقيق السال نبتهل
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 رمضان  فلسفة

 َرَمَضاَن الَِّذَي أ نِزَل ِفيهِ اْلق ْرآن  ه ًدى لِّلنَّاِس َوَبيَِّناٍت مَِّن اْله َدى َواْلف ْرَقاِن َشْهر  
 هو شهر نزول القرآن إلى الناس  رمضان

 التقوى، شهر التضامن وتقارب القلوب.  شهر 
وبال   شهر  والفقراء؛  املنكوبين  بمساعدة  األلم  القيام  من  والعواطف  القلوب  فيه  تمأل  شهر  هو  نتيجة 

 من أبناء البشر.  ني بمشاهدة فقر املواطنين واآلخر 
املعنى، يتجاوز الصوم عبادة الشخص من أجل تزكية النفس بشكل فردي ويرتقي إلى املسؤولية   وبهذا 

 وتحمل مسؤولية اإلنسان حيال املجتمع.
والشرب لساعات قليلة، وإذا لم يوقظ ضمير املجتمع ملواجهة    اقتصر الصوم ىلع االمتناع عن األكل   إذا

 الصوم بعيدًا عن هدفه.  ى بقي الظلم والفقر والجوع،  
لقواه    أليس الفاسدة  املضّرة  العوامل  وضبط  التحررية  التقوى  فضيلة  لكسب  اإلنسان  سعي  الصوم 

لك الحرث والنسل يف إيران  فكيف إذن يمكن أن يبقى الصائمون صامتين غير مبالين أمام مه  ة؟ي اإلنسان 
 وأمام قهر وتعسف االستبداد والنهب والفساد يف نظام والية الفقيه؟

واالجتماع  رمضان الفردية  القوى  تربية  ىلع  بطبيعتهما  ينطويان  وتحفيزها    ة ي والصيام  اإلنسان  لدى 
 ملحاربة وحش القهر والبؤس. 

النهوض. وهو شهر اإلخالل بالتوازن والتذمر  ظاهره اإلمساك عن الطعام والشراب، لكن محتواه هو    رمضان 
  قود ي املضاّد للتطّور، يرفض الرضا بما هو موجود ويدعو إلى ما يجب أن يكون، وال يتحمل الوضع الراهن، و

 إلى التغيير والتحول. 
 

 والجوع يطحنان املجتمع اإليراني  الفقر
 وفرة الثروة واملوارد؟الشعب اإليراني اليوم الفقر والجوع رغم  تصارع ي ملاذا   وبالفعل

فاتورة    دفعي هناك نظاما غير شرعي تماًما ومكروه للغاية، وبعيد عن املجتمع اإليراني أبعد الحدود،    ألن
 الحفاظ ىلع سلطته ىلع حساب أرواح الناس ودمائهم ولحومهم وجلودهم. 

الطريق    تجاوز  خامنئي  يمّهد  لم  لو  شخص.  مليون  نصف  املاضي  العام  إيران  يف  كورونا  وفيات  عدد 
انتشار   احتواء  ىلع  دوالر  تريليون  البالغة  ثروته  من  صغيرة  نسبة  أنفق  ولو  عمد،  عن  املرض  النتشار 

 كورونا، لكان معّدل الوفيات الناجمة عن كورونا أقل يف إيران من ذلک بأمثال. 
يقع    ق ي يف املائة من سكان البالد. بهذه الطر  80إلى    70الفقر املدقع كاهل ما ال يقل عن    نهک ي   اليوم، 

عام   املائة  يف  مثيل  له  يسبق  لم  إنه  ويقولون  املطلق.  الفقر  خط  تحت  أشخاص  ثمانية  دقيقة  كل 
 املاضية. 
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ًفا منهم. أ جبر البعض ىلع  أل  40مليون ومائتا ألف شخص كل عام لالنتحار، مما يؤدي إلى وفاة    يحاول 
دوالًرا فقط. عار    32ألف تومان، أي    800بيع أعضاء جسدهم. تبيع النساء التعساء أحياًنا أطفالهن مقابل  

 ىلع خامنئي واملاللي والحرس التابعين لهم. 
 يف إيران، يقل استهالك الفرد من البروتين ومنتجات األلبان عن نصف املعيار العاملي.   اليوم
 لحوم، يتم اآلن إزالة منتجات األلبان والبيض من العديد من موائد الناس. ال بعد 

 النساء املعيالت ألسرهنّ إنه لم يعد بإمكاننا تناول الخبز واللبن.  تقول
بيئات ملوثة،    8إلى    5دفع ما بين    تم بأجور متدنية، ويف  بريء إلى سوق العمل الجائرة ؛  ماليين طفل 

يقل عن خسمة آالف منهم يقضون    بال صحة، بدون تأمين ودعم.  ال  يومًيا يف العاصمة    11-10ما  ساعة 
بخامنئي من كسب عدة آالف من مل التجار املرتبطون  يتمكن  األزبال حتى  التومانات    ياراتيبحثون يف 

 كل عام من هذه النفايات. 
باملقارنة بجميع دول    يف إيران  أكبر عدد من املليارديرات يف  يوجد  الحالة،  األوسط،  مثل هذه  الشرق 

 الذين يرتزقون بشكل مباشر وغير مباشر من بيت خامنئي. 
يوم. يف عام    إن  بعد  يوًما  يزيد عددهم  ليس لديهم دخل وال وظائف وال مأوى  الذين  ،  2020األشخاص 

 ألف.  700طهران. وبعد عام بلغت االحصائية  نةي ألف مرة دفيئات مد  490كان يراجع من ال مأوى لهم 
كبير من سكان البالد مكان لقضاء الليل حتى الصباح. يعيش ما بين ربع وثلث سكان البالد  لدى جزء  ليس 

 يف ثالثة آالف عشوائية ىلع هامش املدن يسودها الفقر والقمع والحرمان. 
 

أفراد    لم تهجير  “يتم  أي،  واألدوية.  العالج  توفر  تعد  ولم  املعيشة،  نفقات  تغطي  الحالية  األجور  تعد 
بشكل ف و املقابر  األسرة  البناء  إما يف جداول املياه ونفايات  أماكن  الليل يف  جماعي ويقضون  أو  ردي 

 والقبور الجاهزة أو قطارات األنفاق واملباني املهجورة”. 
املشردون لقضاء الليل يف الحافالت أو قضاء الليل ىلع أسطح املنازل ويف مكب النفايات. هذا    يدفع

 ه املتعطش للدماء ىلع حياة الناس. هو البؤس الذي فرضه خامنئي ونظام 
 

 خامنئي الفظيعة   سياسة
 ظلّ هيمنة االستبداد الوحشي، يتبع خامنئي خمس سياسات مرّوعة بالتوازي: يف
 يجبر الناس ىلع العمل القسري ويجعل إيران أرخص قوة عاملة يف العالم.  إنه 

ا   يجعل ويقود  العامة،  واألصول  املمتلكات  وينهب  جائعة،  الناس  الجماهير  وويدفع  املوت  إلى  ملرضى 
 إلى التشريد. 

 حرب قذرة وقاسية ىلع الشعب اإليراني تثير حقًا غضب الله. كبر مقتا عندالله!   نعم، 
نفوس    هذه الله عل   حّبون ي أمثلة ىلع  الذين صّب  الفجر.    همياملال واملعتدين  عذابه يف سورة  سوط 
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 ن ميراثهم أكال مّلًا. ألنهم ال يساعدون الضعفاء واأليتام فحسب، بل يأكلو 
بدافع    وقد الصالة  يؤدون  الذين  املنافقين  نفس  وهم  اإللهي.  الدين  يكذبون  بأنهم  القرآن  وصفهم 

العامة   والثروة  الشعب  ثروات  والفقراء، ويستولون ىلع  األيتام  ينهبون حقوق  والنفاق، ولكنهم  الخداع 
 للبالد. 

 
 يف سورة املاعون:  م يذكر الحكال قولي و
 
 ِني ِبالدِّ  َكذِّب  ي   یالَِّذ َتْيأََرأَ 

 َميتِ يَ اْل د ع  يَ  ی الَّذِ  َفذِلکَ 
 نِ يَطعاِم املِْْسِك ىلعَ  ح ض يَ ال  وَ 

 َنيِلْلم َصلِّ   ل  ْيَفوَ 
 ه ْم َعْن َصالِتِهْم ساه وَن نَ ي الَّذِ 
 راؤ َني  ه ْم  نَ ي الَّذِ 

 امْلاع وَن ْمَنع وَنيَ  وَ 
 

 إنها مسألة “ماعون” وممتلكات عامة للشعب وثروات البالد العامة التي يستحوذ عليها املاللي.  نعم، 
ينفع جمهور    وقال أية الله طالقاني الراحل يف تفسيره املعروف “أضواء من القران”: “املاعون… هو ما 

 الناس” … 
مصادر   “لذلك،  تعميم  وهي  والطبيعية،  األصلية  الحالة  إلى  العودة  أجل  هذه    من  إزالة  ويجب  الثروة 

 الحواجز. 
لحقوق الشعب اإليراني. ويجب إسقاط حكم االستبداد    نييجب قطع أيدي اللصوص والحكام السالب   نعم، 

 والنهب. 
 ألن العهد كان عنه مسئوال.   نيسورة اإلسراء يذّكر القرآن املؤمنين بعهدهم بالوفاء بنصرة املحروم يف

والش   نعم،  اإللهية  بالعهود  وإقامة  الوفاء  الحرية  وتحقيق  املظلوم  وحريات  حقوق  عن  للدفاع  عبية 
تخوض مجاهد ذلک  أجل  من  الزمان.  هذا  تقوى يف  أعظم  إنها  واملساواة،  من    یالعدل  أكثر  منذ  خلق 

األنانية   ديةوتكافح بال هوادة ضد الجنسانية والفر ىالشاه واملالل  تي يكتاتوري ضد د  خمسة عقود معركة
الثال  العقود  مدى  من  ىلع  العظيم  باالختبار  وقاموا  والعائلة،  األهل  تركوا  خلق  ومجاهدو  املاضية،  ثة 

 ضرورات تقوى هذا العصر من أجل إسقاط نظام االستبداد الديني وإقرار الحرية وحكم الشعب. 
النجدين، يسلكون    يذكر  أمام  مراحل صعبة ومتعرجة،  اجتيازهم  بعد  الذين،  الناس  البلد  الله يف سورة 

 ير والتطور، ويقومون بفك رقبة وبإطعام ” ِمْسِكيًنا َذا َمْتَرَبٍة”. طريق الخ
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 مقراطي ي الد  اإلسالم 

وجهة نظر مجاهدي خلق، اإلنسان الذي كّون من نفسه شخصا حّرا وواثقا بنفسه، أنه يجد أيًضا يف    من
من األغالل.  تحمل املسؤولية لرفع األغالل عن اآلخرين ومساعدتهم يف تحرير أنفسهم    ةينفسه إمكان

 وهذا جهاد من أجل الحرية. 
ي َقار وا ىلعََ    لقد وضع مجاهدو خلق اإلمام علي )ع( قدوة لهم عند ما قال: َو َما َأَخَذ اللَّه  ىلعََ اْلع َلَماءِ أَّالَ 

 ِكظَِّة َظاِلمٍ وَ اَل َسَغبِ َمْظل ومٍ … 
َأْن    وكتب َهْيَهاتَ  البصرة:  والي  إلى  رسالة  علي يف  َتَخي ِر  اإلمام  إَِلى  َجَشِعي  َوَيق وَدِني  َهَوايَ،  َيْغِلَبِني 

 األْطِعَمةِ وََلَعلَّ ِباْلِحَجاِز َأوِ اليَماَمةِ َمْن الَ َطَمَع َله  يِف اْلق ْرص، َوالَ َعْهدَ َله  ِبالشَِّبِع
 
هر قليلة من إسقاط  من كالم له ع يفِ اْلَعْدِل َسَعًة. وهذا كان فكرة مجاهدي خلق منذ البداية. بعد أش و

  س يديكتاتورية الشاه، وبينما كان خميني ومالليه يصوغون دستوًرا جديًدا يف مجلس خبراء النظام لتكر
وال بوصايا    ه،ي الفق  ةيسلطة  جامعة طهران مستشهدًا  خطاًبا يف  رجوي  مسعود  املقاومة  قائد  ألقى 

مس، وشرح مواقف مجاهدي خلق  وخطب اإلمام علي ومواقفه وممارساته يف الحكم خالل سنواته الخ
املواض  أهم  وقضية    ع يمن  القوميات  وقضية  والخارجية  الداخلية  والسياسة  واالجتماعية  االقتصادية 

في يتم  ال  نظام  هو  االجتماعي  “نموذجنا  وقال:  الشعب.  وحكم  بل    ه الحرية  البشرية،  املواهب  إفساد 
 لكل إنسان.”   ةي املتعال ة ي زدهر الهو تزدهر فيه كل املواهب البشرية، ولن تكون عقبة أمامه. وت 

حنيف    يف الكبير ملجاهدي خلق، محمد  أعلن املؤسس  تنظيمهم،  الذي أسس فيه املجاهدون  اليوم 
به   آمن  الذي  اإلسالم  رسم  لقد  االستغالل.  رفض  هو  للمجاهدين  األيديولوجي  الزاوية  حجر  أن  نجاد، 

األيديول مع جميع  النوعية  حدوده  الحرية ورفض االستغالل،  التأكيد ىلع  خالل    يات وج املجاهدون، من 
 تحت اسم اإلسالم.   ةي املتخّلفة االستغالل

 
هنا رفع املجاهدون راية املساواة ومحاربة كل أشكال التمييز والقمع، ومن هنا دافعوا عن التكافؤ    ومن

و ودافعوا  واملرأة،  الرجل  النساء    دافعون ي بين  بين  الحقوق  يف  واملساواة  الحريات  عن  تاريخهم  طوال 
اإلسالم الحنيف يعارضون    ينوأتباع الديانات املختلفة. كما أنهم وتبعا لد   والرجال والقوميات املضطهدة

 أي تدخل عدواني وتوسعي يف دول أخرى تحت ستار تصدير الثورة. 
الفخر التاريخي للمجاهدين أنهم، تحت قيادة مسعود رجوي، تمكنوا من هزيمة تفكير خميني العائد    إنه

م وذلك  اإلسالم  باسم  الوسطى  العصور  لإلسالم  إلى  والتاريخية  األيديولوجية  الحدود  رسم  خالل  ن 
  يف مواجهة  رانيي املجتمع اإل  ضمنوايالديمقراطي وتقديم نقيض قوي للقراءة املتخلفة من اإلسالم ول

والنهب ومعاداة املرأة ونشر    ةي بل التعذيب  الديني وحكم  وأتباعه االستبداد  خميني  التطرف. استخدم 
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اإلسال تحت ستار  والفكرية  اإلرهاب  السياسية  الجوانب  بجميع  الزمن  من  لفترة  جسيمة  أضرارا  وألحقوا  م 
ال خداعهم  لكن  املنطقة.  ودول  إليران  واالجتماعية  املجاهدين    دينيوالثقافية  صمود  أمام  فشل  قد 

 عقائديا وتضحية أفراد هذه الحركة جيال بعد جيل.
بعد اإلطاحة بهذا الن   انتهى  تقرره الحرية واملساواة والفصل بين الدين  عصر املاللي، ومصير إيران  ظام 

 والدولة. 
 

 األعزاء،  أصدقائي 
ىلع   بمناسبة  والتشريد  الجوع  الذي فرض فيه املاللي  الصعب  الوضع  أذكر  الصيام،  رمضان وشهر    شهر 

الطب  هذه  ومعارضة  املتخلفة  الالإسالمية  طبيعتهم  وأبرزوا  اإليراني،  والعدالة    عة يالشعب  لإلسالم 
املنهوبة أموالهم   الءوهؤ ن، ياة. يف الوقت نفسه، البد من القول إن هؤالء الفقراء، وهؤالء الناقمواملساو

 يشكلون القوة العظمى للعصيان والثورة ضد حكم خامنئي املهزوز. 
من هذا الفرن الحامي. وال شك أن االستبداد الديني   خرجوني قوى االنتفاضة وأبطال وحدات املقاومة   إن

يف وحدات    الذي فشل  وأمام  العظيمة  القوة  هذه  أمام  يصمد  لن  وااليدئولوجية  الفكرية  املجاالت  كل 
 بانتصار.   رهي مص  رانيي الشعب اإل قرّر ي ذا  املقاومة وجيش الحرية العظيم وهك

 
 ابتهال 
 ! اللهم
وجيش الحرية العظيم ىلع االستبداد الديني، وخّلص الشعب    رانيياملقاومة وانتفاضة الشعب اإل   انصر 

 والعالم.  يف املنطقة  اإليراني واملنطقة من شرور هذا النظام وحقق السالم والصداقة
للحفاظ ىلع    اللهم  العليا،  النضال وباملثل  بقيمهم ومبادئ  التمّسك  خلق يف  زد من عزيمة مجاهدي 

 يف نضالهم لقلب النظام. أكبر حركة منظمة ضد والية الفقيه، و
البال   اللهم  كل  من  واحرسه  اآلمنة،  حمايتك  يف  واستره  املقاومة  هذه  قائد  رجوي  مسعود    ا ي احفظ 

 اإلسالم الحقيقي.  واملؤامرات ألنه هو الذي فتح عيون وقلوب هذا الجيل ىلع الحرية و ىلع 
 

 ما يوسّلموا تسل ه يآمنوا صّلوا عل  ني الذ  ها ي ا  ا ي  ى النبىلع صلوني الله ومالئكته   ان 


