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 مريم رجوي: إيران ىلع عتبة الثورة وإسقاط النظام 
 “يمكن ويجب”  –مشروع املقاومة اإليرانية لنيل الحرية 

 2022 يوليو
 تحية للمواطنين األعزاء يف عموم إيران

 إلى وحدات املقاومة 
 

 أيها األصدقاء واملشرعون والشخصيات املدافعين عن الحرية يف مختلف الدول ممن تسمعون صوتنا!
 

االنتفاضات امللتهبة، ويف مسار  إيران حّرة،   خّضم مشاعل  قامتها يف  ترتفع  بها،  للترحيب  جئتم  التي 
 إخفاقات نظام والية الفقيه، ويف صعود البديل الديمقراطي. 

أنحاء   جميع  يف  واالحتجاجات  االنتفاضات  باستمرار  املاضي  العام  يف  اإليراني  الشعب  جبهة  تميّزت 
ا والحمالت  العمليات  بتألق  املرحلة  إيران،  يف  املقاومة  وحدات  نفّذتها  التي  القمع  ألجواء  لخارقة 

االجتماعية   املجاالت  يف  اإليرانية  املقاومة  حققته  الذي  والتقدم  الكبير،  الحرية  لجيش  الخامسة 
 والسياسية والقانونية والدولية. 

 
 تعيين رئيسي 

الت اإليراني  الشعب  أعداء  جبهة  سريعة  ملحة  يف  أتناول  أن  أريد  املرحلة  اليوم  إلى  بوضوح  تشير  ي 
 النهائية لعمر النظام: 

إبراه بأحلى    م يتعيين  انتخابه  خامنئي  وصف  الذي  خامنئي.  لخالفة  واملرّشح  للنظام  رئيسًا  رئيسي 
 . ةي العام املاضي، جاء بنتائج عكس ىالحلويات لنظامه ف 

روحاني    باإلضافة حسن  کان  للماللي،  حاسًما  مفعواًل  يعطي  الذي  القمع  العمل    ی ري إلى  خطة  يف 
منحه   خامنئي  من  طلب  الطريقة،  وبهذه  الجفاف؛  وحتى  واألزمات،  للمشاکل  الحل  املشترکة  الشاملة 

 حصة أکبر من السلطة. 
أين    لكن إلى  يعرف  هيمنته،  ىلع نظامه واستمرار  الحفاظ  األول يف  األحمر  الخطّ  يعتبر  الذي  خامنئي، 
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لذلك کان   أقل فجوة يف هذا املجال.  توح  ی ري تؤدي  إنه من    ديالحل يف  من لون واحد.  أرکان نظامه 
يصل إلى    حتى من أجل کسب الوقت يف املفاوضات   عمل ي خالل لعبة القط والفأر يف القضية النووية،  

 القنبلة الذرّية کضامن لبقاء الديكتاتورية الدينية. 
لألزمات    منذ الحل  واعتبرها  متشددة”  فتية  “حكومة  عن  يتحدث  خامنئي  کان  الداخلية  عامين 

بدا  منذ  سقطت  لخامنئي  املنشودة  الحكومة  لكن  لنظامه.  لم    ات ي والخارجية   . املستنقع  عملها يف 
  ى إل تحمل هذه الحكومة حآلً، بل زاد الطين بّلة، وتضاعفت مشاکل النظام وأزماته بشكل جدي. وتحوّلت  

 حتجاجية. أصبح شعار املوت لرئيسي الشعار العام للحرکات اال ث يمحّرک لالنتفاضات ح 
لكنه هزم يف مواجهة نشاطات وحدات املقاومة    هميجّزار مجاهدي خلق جاء ليقطع الطريق عل   وکان 

 وتصعيد حمالت هذه الحرکة وانتفاضات الشعب اإليراني. 
إبراه  باختصار،  عالمة    ميانتخاب  أظهر  النظام،  لبقاء  يكون مشروعًا  أن  املفترض  من  کان  الذي  رئيسي 

ة الفقيه وکما قال قائد املقاومة اإليرانية مسعود رجوي، أصبح”املؤشر األکثر  ملرحلة سقوط حكم والي
 وضوحا ىلع مرحلة السقوط لهذا النظام”. 

 
 إيران ىلع عتبة الثورة وإسقاط النظام؟ هل
فالسؤال األساسي بالنسبة إليران، والسؤال األکثر منطقية الذي تشكل بقية األسئلة مجموعة فرعية   إذن 

 إيران حقًا ىلع عتبة الثورة وإسقاط نظام املاللي أم ال؟له، هو: هل 
 يف هذا املجال أم أننا نبالغ؟  قيکالمنا دق هل

النظام يقولون إن هذا حرف للواقع. لكن إذا نظرنا إلى املواطنين واحتجاجاتهم وشعاراتهم، فإنها    قادة 
 بطالن کالم خامنئي ورئيسي.  ى إل ر يتش

واملعلمين    نظرة  املتقاعدين  ملاليين  املستمرة  واالضطرابات  اإليرانية  املدن  مشهد  ىلع  واحدة 
ارتفاع   بسبب  الناس  وعامة  واملمرضات  ل والعاملين  إن  تقول  والتضخم،  أو    سي األسعار  تزييف  أي  هناک 

 مبالغة. بالعكس وضع النظام يف الواقع أکثر سوادًا من التقارير الصحفية واإلعالمية. 
حرکة    17منذ عام، باإلضافة إلى االنتفاضات العاّمة ىلع مستوى البالد، شارك املعلمون اإليرانيون يف    –

 مرة يف جميع أنحاء البالد.  15إلى الشوارع احتجاج وانتفاضة، ونزل املتقاعدون 
 املعلمون کانوا يصرخون: حرکة التربويين جاهزة للنهوض. -
 هتف املتقاعدون املنتفضون: إلى متى العار؟ إّما املوت أو الحياة،  –
 الفالحون يف أصفهان يهتفون: کل هذه الجيوش أتت للقتال ضد القائد. –
يف   – العاصون  املكلومون  يف    نة ي مد  املواطنون  املنتفضون  وصرخ  لرئيسي  املوت  صرخوا:  آبادان 

 يجب قتل خامنئي”.  –طهران: ” لم تعد املدافع والدبابات تنفعكم 
هذا الصوت هو صوت إيران، وکما قال قائد املقاومة مسعود رجوي: خرجت إيران مع شعبها املكّبل،   نعم 
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 أليس الصبح بقريب. 
 ة والية الفقيه، تعاني من تغّيرات وهّزات کبيرة. حتى قوات الحرس، وهي عمود خيم  اآلن،
إل   هذا أّدت  التي  االنكماشية،  خامنئي  استراتيجية  فشل  وتعم  ىهو  يف    ق يتصاعد  والصراع  االنقسام 

يثق خامنئي اآلن   بداًل من الوحدة والتماسك. يف دکتاتورية املاللي املصابة بالنمل األبيض، لم  النظام 
 رس وحتى بالفوج الخاص املكّلف بأمنه الخاص. حتى بالقادة الرئيسيين للح

ممثل خامنئي يف الحرس: “لن نسمح للفيروس والنمل األبيض بدخول مجموعات الحرس ” وقال    وقال
 قائد قوات الحرس: “العدو يريد إفراغنا من الداخل وهذا أخطر أنواع الهجوم”. 

اومة هو التدمير الكامل للحرس باعتباره  لهم ال أنتم مخطئون! ما يبحث عنه الشعب االيراني واملق  نقول
 السبيل الوحيد إلسقاط نظام والية الفقيه. 

ف  هذا الوضع املزري للحرس: أخطبوط ووحش مصاص دماء، غارق  الجرائم ىلع مدى    ىهو  من    40بحر 
 حرية الشعب اإليراني.  عرقلي   ه ي عاًما، لكن باستخدام کل الوسائل والقوة املوجودة لد 

الح  يا ماهو  وتصفيتها  ترى  الحرس  لقوات  الكامل  التدمير  وهو  إال:  وليس  فقط  واحد  حل  هناك  ل؟ 
باالنتفاضات وجيش الحرية العظيم للشعب اإليراني. بفعل املدن الثائرة ووحدات املقاومة وبدعم من  

 أبناء الشعب املنتفضين من مختلف الشرائح الذين لن يسلم النظام من انتفاضاتهم.
 

 وحدات املقاومة  وغليان نشاطات  إيران
نفّذت    20يونيو من العام املاضي إلى    20  من يونيو من هذا العام، من أجل تمهيد الطريق لالنتفاضات، 

٪ منها.  85حملة يف جميع أنحاء إيران لكسر جدار القمع والكبت ، نجح    2350وحدات املقاومة أکثر من  
 قبل أصدقائهم أو عائالتهم.  الدولية من  ئاتيتم تقديم أسماء وتفاصيل املعتقلين إلى اله

والعص  يقال  التمّرد  تحديد مناطق  الحرس  يحاول  خالل رسم خريطة لكل مدينة،  واملناطق    انيإنه من 
أنحاء مدن   جميع  والشوارع يف  األزقة  جميع  أنفسهم.  يتعبوا  أال  لهم  نقول  خلق.  تدعم مجاهدي  التي 

 ت املقاومة. إيران هي وحدات املقاومة ونقاط الغليان املستمرة لوحدا
الجالدين يف السلطة القضائية بأنهم سيستمرون هذا العام، مثلما قضوا   عّزيي شهر، کان خامنئي    وقبل
 ”.1981هو نفس إله   2022حيث تعّرضوا لقتال مجاهدي خلق يف طهران، وبحسب قوله “إله   1981عام 
بالطبع ما کان عليه يف  “صنمكم”، وهو نفس صنم الجلد واإلعدام والنهب والقتل الجماعي، ه  نعم،  و 

املاضي. ولكن منذ ذلك العام وحتى هذا العام، أصبح الشعب ومقاومتنا أکثر إصراًرا وعزًما ىلع الحرية  
 بألف مرة، وقرر إله الشعب اإليراني البطل القضاء عليكم. 

مجاهدي خلق    لكم أعداء الشعب اإليراني: من الجيد جًدا أن ال تنسوا الحرب األهلية واملواجهة مع  أقول
بوابة  1981عام   إلى  التحرير  جيش  وتقّدم  الخالد  الضياء  عمليات  االعتبار  تضعوا يف  أن  الجيد  من  لكن   .

أيًضا عاشوراء عام   تنسوا  الثا   2009کرمانشاه، وال  إلى محيط    ئرون عندما وصل املنتفضون  واملجاهدون 
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 .2019نوفمبر    أن ال تخرجوا من کابوس انتفاضة كميبيت خامنئي العنكبوتي. وعل
إلى ذلك، يمكنكم أن تشكروا صنمكم املحترف بالتعذيب کل يوم والشكر باعداد حّبات السبحة   باإلضافة 

بقدر ما نجوتم من السقوط. لكن شعبنا يحتاج للفوز مرة واحدة فقط. ويف ذلك اليوم لن يكون هناك أثر  
 لنظام والية الفقيه ويصبح من املاضي. 

 
 النووي للنظام  املأزق 

 املواطنون أيها 
بالفشل. ويف املقابل    ب يرئيسي الجاّلد، الذي کان خامنئي يبحث فيه عن حلول ملشاکله أص   مشروع

 تم تثبيت وحدات املقاومة واستراتيجية انتشار ألف أشرف. 
قض  مؤامرة يف  املخابرات  مجزرة    ةي وزارة  مرتكبي  أحد  هوية    1988اعتقال  طمس  بهدف  السويد  يف 

النظام   ىلع  وانهارت  فشلت  للشاه،  املناهضة  الثورة  سرقة  نموذج  بنفس  املقاضاة  حرکة  ومصادرة 
 بأکمله. ورأى العالم أن أحد قتلة مجاهدي خلق واملناضلين صدر عليه حكم بأشد العقوبات. 

خامنئي   يف يستطيع  ال  النووي،  الشاملة    املوضوع  العمل  لخطة  املفرغة  الحلقة  من  نفسه  إخراج 
بها، فهو الخاسر األول.   املشترکة. إنه يف طريق مسدود تماًما، وبغض النظر عن الطريقة التي سيسير 

 وإذا استمر يف سياسة الثمانية عشر شهرا املاضية، فهو ىلع حافة السقوط. 
مع وجود رئيسي، دخلنا مرحلة ال تستطيع حتى القنبلة الذرية إنقاذ هذا النظام. القوة التفجيرية    واآلن، 

فإنه   النووية،  القنبلة  ىلع  الحصول  من  انسحب  فإذا  بكثير.  الذرية  القنبلة  من  أکبر  اإليراني  للشعب 
 سيجّرع النظام ُسّمًا قاتاًل سيسّرع من عملية إسقاطه. 

لكن اذهبوا يف أسرع وقت ممكن؛    ها،يالذهاب ف   دون ي الذي تر  ق ي ن تختاروا الطرأ   كميللماللي، عل   نقول 
 ىلع أية حال، االنتفاضة إلسقاطكم يف انتظارکم. 

ىلع حماية فريقكم التفاوضي وأن يرافقهم عدد من ممثلي الولي    صين ي فقط بأن تكونوا حر  نوصيكم 
بع تضطروا  ال  حتى  الحرس  استخبارات  أفراد  من  وقطيع  وسجنهم  الفقيه  اعتقالهم  إلى  املفاوضات  د 

 بتهمة التجسس مثل الفرق السابقة. 
 

 الالعبين الحاليين والسابقين  خطاب
 األصدقاء الكرام!  أيها 

والحاضر،    إذا املاضي  الالعبون يف  يقوله  ما  فلنرى  النظام،  وإسقاط  الثورة  عتبة  ىلع  حًقا  إيران  کانت 
 واألهم من ذلك، کيف سيتم تقرير املستقبل؟

بقا   وليق يقول  النظام،  إسقاط  يجب  وال  يمكن  ال  فال    ا ي املاللي:  الشاه.  بإسقاطكم  أخطأتم  أنكم  الشاه 
 تبحثوا عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان إال بالكالم! 
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الهدف من هذه الخطابات هو إضعاف االنتفاضات وحرف مسارها وبث التفرقة. لذلك يجب أن نطلب   نعم، 
 هويتهم: من الجميع وکل مجموعة توضيح 

 نهاية املطاف هل أنت موافق ىلع إسقاط نظام والية الفقيه بكامله أم ال؟ يف
 التساؤل ما إذا کان يوافق ىلع ضرورة حّل قوات الحرس أم يتواطأ معها؟ يجب

يدينون الجرائم واإلعدامات وأعمال القمع التي مارستها ديكتاتورية الشاه أم ينأون بأنفسهم    اسألوا هل 
 عنها؟

يفعله حتى اآلن وما هو    ا، وأيضً  يّدعي أنه بديل وراثي أو غير وراثي عما کان  ُيسأل أي شخص  يجب أن 
تاريخه السياسي وتاريخه النضالي؟ ما هو الثمن الذي دفعه؟ بماذا ضّحى من أجل الحرية وما الثمن الذي  

 دفعه ويدفعه مقابل ذلك؟
ان سابًقا مصلًحا مزعومًا يف النظام أو تم طرده  من يفخر بأنه منشقّ من النظام. ويفخر آخر بأنه ک   هناك

الدکتاتوريين   أبيه وجّده  الذي تجري يف عروقه دماء  أنه هو  يّدعي  والثالث  الوحدة.  تحكيم  تنظيم  من 
عند   ينتهي  خيطه  طرف  لكن  الوقت،  نفس  ويف  الشاه،  ديكتاتورية  إلى  العودة  هو  شعاره  والقاتلين. 

 طهران.  شارع باسداران أو شارع باستور يف 
يرّوجون للعجز واليأس، ويتجاهلون نتائج مائة عام من الدماء واملعاناة التي تجّمعت يف مجاهدي    نعم، 

خلق والبديل الديمقراطي املتمثل يف املجلس الوطني للمقاومة اإليرانية، وذلك من أجل تبرير استمرار  
 نظام والية الفقيه. 

 
حزيران /    20دفع ثمن وقوفه ىلع العهد ثابتا منذ    ليج   احمله ي أمامهم رسالة تاريخية واجتماعية    لكن

عام    1981يونيو   السجناء يف  مجزرة  وکانت   . التي    1988بكوکبة شهدائها  الثمن  دفع  حاالت  واحدة من 
 . ليدفعها هذا الج

الج  يف مرّ هذا  الدينية،  الفاشية  من حّمامات دم.    لياملعرکة ضدّ  باختبارات صعبة ومعّقدة وبسلسلة 
من  نعم،   وبمزيد  بالتضحيات  واملآزق  الجمود  يكسر  أن  رجوي  مسعود  قائده  من  الجيل  هذا  تعّلم  لقد 

 النصر.  يقتحق  ىمن املستحيل ممكنا بأضعاف مضاعفة من العزم واإلصرار حت  جعل ي العطاءات. وأن  
 

 مقاومة أوکرانيا  تجربة 
تاريخ  . مّرت خمسة أشهر مليئة بالنار والّدم.  ننايأوکرانيا أمام أع  نموذج يرى أن صفحة  يمكن للجميع أن 

عاًما بعد الحرب العاملية الثانية قد انقلبت وأن املواطنين واملمثلين والقيادة يف هذا البلد أصبحوا   77
 معّلمين ألوروبا من خالل إحياء سّنة التضحية ودفع الثمن. 

 ا بالغبار. إحياء القيم اإلنسانية واملثالية الواحدة تلو األخرى والتي تم تغطيته تم
السالح وقاتلوا وخّلدوا    منتفضو تاريخ الغد. لن ينسى أحد أن هؤالء حملوا  اليوم يف أوکرانيا هم صانعو 
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األوکراني هنا، نقف   وللوفد  بالنسبة لهم  النتيجة قصيرة املدى مهما کانت.  النظرعن  بغض  مقاومتهم 
 ونصّفق دقيقة واحدة. 

 
 ويجب  يمكن
دث لو لم تكن هناك مقاومة أوکرانية وإذا لم تكن هناک مقاومة؟ وکيف  لنتخيل للحظة ماذا سيح  واآلن، 

 سيتحدد مصيرهم بل ومصير أوروبا؟
منذ    هذا مقاومتنا  أمام  کان  الذي  السؤال  نفس  وحّب    40هو  والتفاني،  الحبّ  هو  مقاومتنا  سّر  عاًما. 

بالنصر ينش  تتدفق قوة  الحرية وتحرّر املواطنين، وهذا مصدر القوة البشرية، واإليمان  أ من هنا. ومن هنا 
 الهجوم يف عروق الشعب ىلع االختناق والقمع.

 يثير املاليين من املضطهدين الذين تعّرضوا للتعذيب واملسلوبين للمطالبة بحقوقهم واملقاضاة.  إنه 
الهالك   يجعل  البائسين  العجوزين  متساقطين    نياملاللي  ضعفاء  وجنودهم  الكثيرين  حراسهم  مع 

 منهارين.
تسقطوا    نعم،  أن  املقاومة  وأنصار  واملنتفضون  واملقاتلون  املجاهدون  أنتم  تستطيعون  اإليمان  بهذا 

آلة القمع والقتل للفاشية الدينية ويمكن ويجب أن ترفعوا علم الحرية وسيادة الشعب ىلع أعالي هذا  
 البلد. 
هل هي للنخبة أم ملن يختاره ويعقد عزمه    ق؟يجب” شعار وادعاء أم أنه قابل للتحقهل “يمكن وي   حقا

 من أجله؟ من هنا، حيثما تسمعون صوتي يف إيران املظلومة، أسأل: 
 أنتم من مختاري هذا الطريق والطريق التحرري؟ هل

 نعم يمكن ويجب ترّنم أنشودة حرية إيران  نعم، 
 بقضية ال غروب لها   يمكن

 فافيش الليل وتدميرها لإلبد قلعة خ  دك
 يمكن ويجب ترّنم أنشودة حرية إيران نعم 

 
االستبداد    نعم،  إلسقاط  الطريق  وفتح  االختناق،  جدار  ولكسر  مزدهرة،  واملعتقدات  اآلمال  لنجعل  جئنا 

 الديني. ولتأسيس الحرية والجمهورية والديمقراطية واملساواة يف إيران. 
 بأي ثمن.  –قل السلطة إلى جمهور الشعب اإليراني مهمتنا العظيمة التي هي ن  سنحّقق

 بزوغ الفجر قريب   نعم، 
 من سقطت يف سالسل عبث األيام   يا

 واحدة لكي تتحرر وتقلع الفّخ قفزة
 خطوة واحدة، وقفزة واحدة  بقيت 
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الثائرة    نحن واملدن  املقاومة  وحدات  لدعم  الشجعان،  الشباب  وخاصة  عاّمة،  املواطنين  ندعو 
بقتال املنتفضين ضد قوات الحرس اإلرهابي لقلب  واملواطنين امل  نتفضين، ونطلب من العالم االعتراف 

 االستبداد الديني. 
 منتصرين.  دمتم


