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مؤتمر واشنطن لدعم انتفاضة الشعب اإليراني من أجل إيران حرة  
 وجمهورية ديمقراطية 

 مريم رجوي: املواطنون اإليرانيون يرفضون أي نوع من الديكتاتورية 

 2023مارس 11
 
بنس نائب الرئيس األمریكي السابق يف مؤتمر لإلیرانيين األحرار وأنصار    ك ی مارس شارك ما   11السبت    وم ی 

 املقاومة اإلیرانية بواشنطن وألقى كلمة. 
تكلمت    كما يف املؤتمر الذي اقيم لدعم انتفاضة الشعب اإلیراني ومن أجل جمهوریة دیمقراطية حرة، 

 مریم رجوي عبر االنترنت. 
السياس  وحضر  الشخصيات  من  عدد  كالرك  املؤتمر  وسلي  والجنرال  بك  براون  السيناتور سام  بينهم؛  ية 

أنصار   من  اإلیرانية  الجالية  من  غفير  جمع  إلى  باإلضافة  توریسلي  روبرت  والسيناتور  الك  غري  والحاكم 
 املقاومة اإلیرانية يف أمریكا. 

 مریم رجوي يف كلمة يف مستهل املؤتمر خطابا للمشاركين:  وقالت 
 

 ك بنس نائب الرئيس مای  فخامة 
وسلي كالرك والسفير سام براون بك والسفير غري الك والسيناتور توریسلي والسيد مارك شورت    الجنرال 

 والشخصيات املحترمة، 
 املواطنون األعزاء! أیها 

بالتحية لكم جميعا. وتحياتي الخاصة للشخصيات األمریكية الرفيعة الذین یقفون بجانب الشعب    أتوجه
 ف إلسقاط النظام وإقرار الحریة والدیمقراطية. اإلیراني يف نضاله املشر  

أشهر من اندالع االنتفاضة يف إیران. ومازالت حركة االحتجاج تشكل أكبر خطر وجودي   6مرت حوالي   لقد
 النظام، وذلك رغم كل أعمال القمع.  ان يلك

ا   النظام من  اآلالف  عشرات  هناك  واحد،  كنموذج  االنتفاضة.  لوقف  جریمة  أي  ویرتكب  العتقاالت  ضعيف 
اآلالف من    ميقتيل. يف األشهر الثالثة املاضية، يف جریمة مروعة، قام النظام بتسم  750وما ال یقل عن  
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 طالبات املدارس يف جميع أنحاء البالد بهجمات كيماویة لوقف االنتفاضة. 
 

 إلى التوازن السابق  عودياإليراني لن  النظام
 االنتفاضة. ألنه:  ام من القضاء ىلعالرغم من القمع الوحشي، لم یتمكن النظ ىلع

الوضع    –  أوالا  والبطالة وقبل كل شيء من  الفقر  للمجتمع ومن  الوضع املتفجر  االنتفاضة من  تنبع هذه 
 الكارثي للمرأة. 

ح   –  ثانياا  دوراا  البالد  داخل  املنظمة  للمقاومة  الوطنية  والشبكة  املقاومة  وحدات  يف    ا ی و يتلعب 
 االنتفاضة. 

 ن یعود الوضع يف إیران إلى توازن ما قبل االنتفاضة. السبب، ل لهذا
 هتافات املوت لخامنئي يف جميع أنحاء إیران.  انتشرت 

 خوف املواطنين وليس لدیهم ما یخسرونه.   تبد د
 يف عناصره.  ة يالنظام ملزید من االنهيارات الداخل یتعرض
جو  النظام إصالحات  یتطلب  ألنه  املتفجرة  الظروف  منع  ىلع  قادر  إسقاط  غير  إلى  تؤدي  وتلك  هریة، 
 النظام 

قوة    لكن وجود  بدون  الوضع  هذا  النظام.  سقوط  إلى  تلقائياا  یؤدي  ال  املجتمع  يف  املتفجر  الوضع 
إل الظروف  هذه  تؤدي  لن  للتضحية  ومستعدة  هي    ى منظمة  هذه  اإلیراني.  للشعب  املنشودة  النتيجة 

تفعاستراتيجية املقاومة ىلع مدى السنوات املاضية. ومن أج  املحر ك االجتماعي العظيم، هناك    ليل 
 . ةي حاجة ماسة لوجود قوة منظمة مستعد ة للتضح

 
 األمل للشعب اإليراني  مصدر
ألشرف    السيد زیارته  خالل  املاضي  یونيو  يف  هناك    3بنس  اإلیرانية  املقاومة  ملتحف  زیارته  بعد 

 حقا: ومشاهدة جوانب من اآلالم واملعاناة التي تحملتها املقاومة قال 
خالل    »وحدات  الداخل  من  للتغيير  محرك  اإلیراني.  للشعب  األمل  مصدر  هي  إیران  يف  املقاومة 

 االنتفاضات واالحتجاجات املستمرة. وكل یوم من الواضح أنها تزداد قوة بينما یضعف النظام«. 
 نرى يف عموم البالد، مفعول هذا املحرك.   واليوم
ملجاهدي    ىلع التابعة  املقاومة  وحدات  إلى  منهم  أكثر  التحق  الواسعة،  االعتقاالت  حملة  من  الرغم 

لكسر   یوميا  العمليات  عشرات  األخيرة،  اآلونة  الوحدات، يف  هذه  ونفذ ت  االنتفاضة.  عملية  خالل  خلق 
 أجواء الكبت، بما يف ذلك حرق مظاهر النظام. 

ن قوة إلقصاء مجاهدي خلق من الساحة. باإلضافة إلى القمع،  لذلك، یسعى النظام بكل ما لدیه م  نتيجة
 یلجأ إلى حمالت الشيطنة. 
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توظ  النظام  ما یسمى خصومه ملواجهة عدوه الرئيسي، مجاهدي خلق. ألنه ینظر    في ال یتردد أبدا يف 

أن   النظام  یحاول  املجال  هذا  ويف  النظام.  إسقاط  باتجاه  االنتفاضة  محر كو  أنهم  ىلع    ى طغی إليهم 
 النظام السابق.  ىىلع البدیل الدیمقراطي بإبراز فلول النظام السابق، وطرح النقل من النظام الحالي إل 

  ى ني یرفض بقوة أي نوع من الدیكتاتوریة ومنها العودة إلى نظام الشاه. و من الشعارات الت اإلیرا   الشعب 
 الشعب بشكل واسع شعار “املوت للظالم سواء كان الشاه أو الزعيم )خامنئي(”.  رد دها ی 
 

 الشعب اإلیراني تماماا أن نظام الشاه يف إیران كان مظهراا من مظاهر الفاشية.  یدرك 
تم إ  عهد الشاه،   يف يف السجون، وهذا ما مك ن    داعهم ی تم إعدام جميع املناضلين من أجل الحریة أو 

 املاللي من سرقة قيادة الثورة. 
 یدرك الشعب اإلیراني تمام اإلدراك أنه یجب أن ینأى بنفسه عن أي نوع من الدیكتاتوریة.  اليوم، 

التضامن  2002عام    منذ جبهة  تشكيل  إلى  اإلیرانية  املقاومة  دعت  حول  ،  املقترحة  الجبهة  الوطني. 
 ثالثة مبادئ أساسية: 

 إسقاط النظام بأكمله، وثانياا، تشكيل جمهوریة دیمقراطية، وثالثاا، فصل الدین عن الدولة.  أوالا،
 تت حد القوى الدیمقراطية واملنتفضون حول هذه املبادئ الثالثة.  واليوم، 

 
 الحضور الكرام  أیها 

أكثر   جة ييف شوارع إیران: »سنقاتل، ونموت وسنستعيد إیران«. هذا هو نت   یصرخ الشباب والشاب ات  اليوم، 
 ألف شهيد من أجل الحریة.  120 می من أربعة عقود من املقاومة والتضحية بـتقد

لباتریك هنري يف مارس    أفضل الشهيرة  الجملة  هو  اإلیراني  الحالي للشعب  الوضع  إما  1775تعبير عن   :
 الحریة أو املوت. 

 
 فرغة يف السياسة الغربيةامل الحلقة

ویجب    إننا یمكن  أهدافنا.  وراء  السعي  من  منعنا  عقبة  أي  تستطيع  ال  لكن  الطریق،  صعوبات  نعلم 
 اإلطاحة بالفاشية الدینية الحاكمة يف إیران. 

اإل  إن  املعادلة  من  واملقاومة  الشعب  شطب  هي  الغربية  السياسة  يف  املفرغة  هذه    ة،يرانی الحلقة 
 بأضرارها فقط ىلع شعب إیران، بل ىلع شعوب املنطقة والعالم.لم تؤت    اسةيالس

تحت عنوان “دعم مطلب الشعب اإلیراني لجمهوریة دیمقراطية غير نوویة قائمة ىلع فصل    100  القرار 
الشعب   بجانب  یقف  الكونغرس  أن  القرار  وینص  مبدئية.  لسياسة  عمل  دليل  هو  الدولة”  عن  الدین 

 مشروعة عن حقوقه ضد القمع ومن أجل الحریة”. اإلیراني الذي یدافع بصورة 
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 الوطني للمقاومة اإلیرانية أقدم تحالف سياسي يف تاریخ إیران املعاصر.  املجلس 
والتجمع،    یناضل  التعبير  وحریة  حرة،  انتخابات  تضمن  دیمقراطية  جمهوریة  إقامة  أجل  من  املجلس 

 حكم الذاتي للقوميات، وإیران غير نوویة. وفصل الدین عن الدولة، واملساواة بين الرجل واملرأة، وال
 املقاومة والشعب اإلیراني أحث الوالیات املتحدة ىلع:  باسم 
 نضال الشعب اإلیراني إلسقاط النظام نضاالا عادالا وضروریا ومشروعا   إعالن 

 بحق الدفاع عن النفس لشباب االنتفاضة يف مواجهة قوات الحرس اإلرهابية.  االعتراف 
 جميعا  أشكركم 


