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مريم رجوي: الرد الصحيح واملؤثر ىلع الفاشية الدينية هو الحزم وال  
 الرضوخ 

 كلمة يف اجتماع مع مجموعة من الشخصيات السياسية والدولية 

 2022أغسطس 
 أيها املشرعون املوقرون، الشخصيات املدافعة عن الحرية 

 أصدقائنا الكرام 
يسعدني جدا اللقاء بكم من جديد. للعامين املاضيين وبسبب جائحة كورونا حرمنا لألسف من اللقاءات  

 الجماعية. 
عم سرور  مصدر  الثالث،  أشرف  يف  الصعاب.    ق يحضوركم  أيام  يف  أصدقاءهم  يرون  ألنهم  لألشرفيين. 

 انت أياما عصيبة لكننا اجتزنا بمساعدتكم كل الحواجز والعراقيل. وك
اإليراني    بالطبع الشعب  وآالم  معاناة  من  صغيرة  ولو  صورة  يعكس  إنه  اإليرانية.  املقاومة  متحف  زرتم 

 ومقاومته الرائعة التي أسستها منظمة مجاهدي خلق بوجه نظام املاللي. 
 

 حقائق يف املشهد اإليراني   ثالث
 لي أن نلقي نظرة عابرة لواقع املشهد اإليراني خالل هذه الفرصة.  اسمحوا

 حقائق يف املشهد اإليراني تعطي صورة واضحة لكل مخاطب.   ثالث
 

تهالک النظام؛ والثانية تواصل الحركات االحتجاجية يف إيران والثالثة دور املقاومة اإليرانية يف    األولى 
 قيادة األوضاع نحو إسقاط نظام املاللي. 

 
  ل ي املاللي ومن خالل املغامرات والتهديدات والصخب اإلعالمي إخفاء خوفهم ورعبهم من البد  يحاول 

 الوحيد ونقطة ضعفهم التي هي وجود مقاومة الشعب اإليراني. 
بجانب نضال الشعب اإليراني من أجل الحرية والديمقراطية استهدفتم    أنتم أصدقاءنا األعزاء وبوقوفكم 
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ساسية، أي النقطة املشتركة ملختلف األفكار واألميال يف العالم العربي والعالم  نقطة ضعف النظام األ
 الغربي حول التضامن مع نضال الشعب اإليراني وهذا أمر غير مقبول للماللي. 

أعلن خمسة آالف من أعضاء وحدات املقاومة داخل إيران استعدادهم إلسقاط النظام من خالل    ومؤخرا،
و مصورة.  رسائل  الديني  إرسال  النظام  إسقاط  ويجب  يمكن  ويجب”.  “يمكن  املشتركة  كلمتهم  كانت 

 االستبدادي. 
شباب    إنه  منظمة من  قوة  تشكيل  ىلع  تعمل  وهي  اإليرانية  املقاومة  استراتيجية  كبيرة يف  خطوة 

االنتفاضة حتى تتمكن عبر تركيبها باالنتفاضات الجماهيرية من إزاحة النظام ىلع طريق حرية الشعب  
 راني. اإلي 

مكّونات حاسمة يف املشهد اإليراني ىلع طور التغيير. أوال املجتمع اإليراني يتحرك ىلع خط    هناك
تساقط   وهي  ملّحة  مشكلة  اليوم  يواجه  خامنئي  حرج.  وضع  يف  النظام  والثاني  النظام.  إسقاط 

 وانهيارات يف صفوف جهاز قوات الحرس. 
د من كبار قادة قوات الحرس بينهم قائد الحماية الخاصة  األسابيع األخيرة تم الكشف عن إقاالت عد خالل 

 لخامنئي ورئيس استخبارات قوات الحرس. 
 

 اإليراني يف ضعف أم قوة؟ النظام 
الذين ال يّطلعون ىلع واقع املشهد اإليراني وحقيقة النظام، يظنون أن اإلرهاب املصّدر من قبل    اولئك

والصوار  املسّيرة  الطائرات  واستخدام  خطأ  النظام  هو  وهذا  النظام.  قوة  ىلع  دليل  الجوار،  دول  يخ ضد 
الصواريخ ونشر   أو إطالق  اإليراني  الداخل  القمع يف  الحقائق.  الحدود    الحروبكبير يف فهم  خارج  يف 

ملا   عنها  واحدًا  يوما  تخّلى  لو  لذلك  بالنفس.  الدينية  الفاشية  الحيوية ملّد  الضروريات  يشكل  اإليرانية 
الحياة. ش  األفعبقي ىلع  النظام    ىأنه شأن  الوحيدة لردع  الطريقة  تلدغ.  لحظة املوت  حتى يف  التي 

. أصدقاؤنا املجتمعون هنا من الدول العربية  إليرانيةهو إبداء الحزم وطبعا العنصر الحاسم هو املقاومة ا
ملدة    يتذكرون جيدا أن خميني مؤسس هذا النظام كان يخوض حربا مع الدولة الجارة العراق  ةي واإلسالم

من البيوت يف طهران. بينما كان يف    ىبق ي ثماني سنوات. وكان يقول نواصل الحرب حتى أخر طابوق  
عام   ال  1982صيف  إنهاء  أجبره    حربإمكان  أن  إلى  ذلك.  من  منعا  ونظامه  خميني  لكن  السالم  وتحقيق 

ىلع قبول وقف  جيش التحرير الوطني اإليراني من خالل عملياته املنتصرة وكذلك الخوف من السقوط  
تجرع كأس سم وقف إطالق النار   إطالق النار وقال يف حينه: إني أتجّرع كأس سم وقف إطالق النار. اي 

 كان لخميني أمّر من كل شيء لكنه مرغم عليه حسب تصريحه. 
 

استمرار    أيها ساحات مهمة:  بوضوح يف  النظام  رؤية ضعف  يمكن  الحالي،  الوقت  األعزاء؛ يف  األصدقاء 
معالجة    الحركات  املاللي يف  وعجز  إيران،  داخل  وعملياتها يف  املقاومة  شبكة  وانتشار  االحتجاجية، 
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وهزيمة   الحرس  قوات  وانهيارات يف صفوف  وتساقط  واالجتماعية،  االقتصادية  يف    النظاماملعضالت 
 استمرار مسرحية اإلصالحات املّزيفة. 

 
 مع وحش املاللي  تهدئة 

  قوم ي الغرب كما هو الحال اليوم. حقيقة عندما    مهادنة  ىام بحاجة إلالسبب بالذات، لم يكن النظ  لهذا
من ذلک ملواصلة أخذ من   د يستفي بإظهار مخالبه وأسنانه، ويتحدث بخطاب معاد للغرب، بالعكس تمامًا 

 االمتيازات األمنية والسياسية واملالية للغرب. 
االسترضاء مع هذا النظام يف   اسة يوية لسالحظ، لم تتعلم الحكومات الغربية من التداعيات املأسا لسوء

العقود الثالثة املاضية. املعاهدة األخيرة بين الحكومة البلجيكية وسلطة املاللي لتسليم الدبلوماسي  
 السياسة.  هذه اإلرهابي ]وإفراجه من السجن[ رغم إدانته يف القضاء البلجيكي مثال ىلع 

اإل   احتج  املقاومة  أنصار  خالل    ة ي ران ي اإليرانيون  مع  املشينة  الصفقة  هذه  ىلع  مختلفة  دول  يف 
 املظاهرات والتجمعات واالعتصامات. 

إ  ىلع  باالعتماد  تم  اإليرانية  للمقاومة  القانونية  الصمود واإلجراءات  نقل هذا    قاف ي هذه املواقف وهذا 
 اإلرهابي إلى إيران ووضعت املحكمة البلجيكية التحقيق يف هذا املوضوع ىلع جدول أعمالها. 

 
حالة  خالل  هناك  تكن  لم  املاضية،  األربعة  التابع  العقود  املسجونين  اإلرهابيين  تسليم  للنظام    ن يمن 

 خطر. مقابل رهائن غربيين، إال وأنه عّرضت بعد ذلك حياة املواطنين الغربيين لل
هو    مثال  الذرية  القنبلة  بصنع  التدريجي  املاللي  اقتراب  تاريخ  إن  للنظام.  النووي  املشروع  هو  آخر 

الغرب  الحكومات  فإن  املاضيين،  العامين  وخالل  النظام.  لهذا  الحوافز  إعطاء  تاريخ  نفس  لم    ةي بالضبط 
إل للوصول  الفرصة  هذه  النظام  واستغل  املجال.  هذا  يف  ساكنًا  شأن  الق  ى تحّرک  من  كان  بينما  نبلة. 

 من التقدم.  قافه ي سياسة حاسمة إ
 آخر هو غض الحكومات الغربية الطرف عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف إيران.  مثال 
نوفمبر    يف بأوامر مباشرة وعلن 2019انتفاضة  يقل عن    ة ي،  ال  الحرس ما    1500من خامنئي، قتلت قوات 

صامًتا الغربي  العالم  ظلّ  الحظ،  لسوء  به    شاب.  التزم  الذي  الكارثي  الصمت  نفس  هو  هذا  ذلك.  حيال 
ح  ثالث   اليالغرب  ضحيتها  راح  التي  عام    ن ياملجزرة  يف  سياسي  سجين  ثال 1988ألف  قبل  أشهر،    ثة . 

يف سجون النظام. أذكر هنا فقرة واحدة    جريي حول ما    ةي ون يكشفت املقاومة اإليرانية عن معلومات مل
حا يوجد  املعلومات:  تلك  من  سجون    5370لًيا  فقط  يف  والقصاص  باإلعدام  عليهم  محكوم  شخًصا 

عاًما باإلعدام. وهل التغاضي   18مراهًقا دون سن  60شخًصا بالرجم وُحكم ىلع   51النظام. كما ُحكم ىلع 
 عن هذه الفظائع الوحشية جدير يف العالم البشري يف القرن الحاضر؟

لدرج   املاللي الغرب معهم  من مهادنة  وزارة املخابرات  واثقون جًدا  أنهم زرعوا عدًدا كبيًرا من عمالء  ة 
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من   كّم هائل  الضرورة. هناك  الستخدامهم وقت  نائمة  وأمريكا كخاليا  أوروبا  اإلرهابية يف  القدس  وقوة 
لبرنامجه النووي من األسواق    الالزمةأن النظام اإليراني يشتري املعّدات    د يالتقارير االستخباراتية التي تف

 وكذلك الوسائل لقمع الشعب اإليراني. األوروبية 
 

الخالف هو عندما يستعّد املجتمع اإليراني إلسقاط النظام، ملاذا تضع الحكومات األوروبية نفسها   جوهر 
يف جبهة النظام ومقابل جبهة الشعب اإليراني. املوضوع يف كلمة واحدة هو أنه يجب وقف مساعدة  

يف إيران ىلع    يياسة التي حالت دون التغيير الديمقراطاملاللي ملنع سقوطهم. يجب التخلي عن الس
 مدى العقود الثالثة املاضية. 

العربي    يف والعالم  األوسط  الشرق  أن  للجميع  واضحًا  أصبح  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  و  الحالي  الوقت 
لن   اإلسالمي  السياسية   شهدي والعالم  التنمية  تعترض  التي  العقبات  إزالة  من  يتمكنوا  ولن    الهدوء، 

اإل  الشعب  أمام  العقبات  إزالة  بعد  إال  لبلدانهم،  النظام    ى ران ي واالقتصادية  مركز    ىلع  وللقضاء لتغيير 
 اإلرهاب والتطّرف والطموحات واالضطرابات والزعزعة يف املنطقة. 

 
 املفقودة يف السياسة الغربية  الحلقة 

سياس  نعم،  يف  املفقودة  الحلقة  النظام.  تجاه  جديدة  لسياسة  الوقت  األوروبية  حان  الحكومات  ات 
التي بالفعل كانت يف خدمة   اسة يواألمريكية هو إهمال الشعب اإليراني وخاصة مقاومته املنظمة، الس

األورب  الحكومات  ىلع  يجب  املاللي.  اإليرا   ة يكي واألمر   ةي نظام  الشعب  جانب  إلى  ومطالبه    نيالوقوف 
 وهذا هو يصب يف صالح السالم واألمن لكل العالم. 

 
 متوقع من الحكومات األوروبية ومن االتحاد األوروبي إجراءات محّددة. هو  ما
 قائمة اإلرهاب  ىوزارة املخابرات وقوات الحرس اإليراني بكاملهما ف  في تصن  –
 طرد عمالء املخابرات وقوات الحرس اإليراني من األراضي األوروبية وسحب اللجوء واملواطنة منهم  –
واإلبا  – اإلرهاب  ملّفات  مجلس  إحالة  إلى  اإليراني  النظام  قبل  من  اإلنسانية  ضد  والجرائم  الجماعية  دة 

 األمن ومالحقة ومحاكمة خامنئي ورئيسي وغيرهما من قادة النظام. 
 اشتراط العالقات السياسية واالقتصادية مع النظام بوقف تنفيذ اإلرهاب وتصديره –
 . نيي من أجل إسقاط االستبداد الد ة يواالعتراف بكفاح وحدات املقاومة ضدّ قوات الحرس اإلرهاب –

  قائد املقاومة اإليرانية مسعود رجوي: إسقاط وتغيير النظام هو من واجبنا وعملنا وىلع عاتقنا   وقال 
 وىلع عاتق أبناء شعبنا والطالئع الثورية للشعب. 

يؤمن    إن  اإليرانية  للمقاومة  الوطني  املجلس  يف  املتمثل  الديمقراطي  والبديل  اإليرانية  املقاومة 
العالقات   راية  ويحمل  الدولة  عن  الدين  وفصل  والرجل  املرأة  بين  واملساواة  ديمقراطية  بجمهورية 
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الجوار وكل    دولاالستقالل والسيادة الوطنية والتعايش السلمي مع    العادلة القائمة ىلع أساس احترام
 العالم.

 
اإليراني هذا    بالتأكيد  الشعب  جانب  جانب املقاومة ويف  التحرير أي يف  كفاح  إلى جانبنا يف  نجدكم 

 كما هو الحال دائًما. 
 لكم جميعا   شكرا


