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 یاستبداد مذهب هیعل امیدر ق رانیرمضان ا

 در جلسه افطار ماه رمضان یرجو میمر یسخنران

 ۱۳۹۷ بهشتیارد۲۹

 
با  ،یصلح و آزاد اسالم امیافطار با عنوان پجلسه  کی، به مناسبت ماه مبارک رمضان، ۱۳۹۷ بهشتیارد۲۹روز شنبه 

از ور سور اواسه در و جامعه مسلمانان فران منی ر،یالجزا ه،یمسلمان عرب، از اردن، سور یهاتیاز شخص یشرکت شمار
ماه، ماه  نیرد که ارزو کو مسلمانان جهان، آ رانیبه مردم ا مضانماه ر کیجلسه ضمن تبر نیدر ا یرجو میبرگزار شد. مر

 گفت: یتمام جهان باشد. و یبرا یصلح و همبستگ ،ییرها
 

 ز،یمحترم، دوستان عز حضار
ا در ، افطار رمضانرماه مبارک  یروزها نیخوشوقتم. به خصوص که در نخست اریبس رانیحضور شما در خانه مقاومت ا از

 . میکنیکنار شما و با جمع ارزشمند شما برگزار م
و  دریفرا بگ ن رامسلما یکشورها ژهیواست تمام جهان به یو صلح و همبستگ ییماه که رها نیا امیکه پ کنمیم آرزو

 .کنمیو آرامش آرزو م یو همدل یجامعة مسلمانان فرانسه، برادر یبرا
کشتار  وا از جنگ ر هیورسملت برادر ما  ژهیوبه انهیکه برادران وخواهران ما در كشورهاي خاورم خواهمیبزرگ م یخدا از

 عیاه خاطر وقب نیطفلس دهیخودمان را با مردم رنجد یهمدرد نیچنرها کند. هم هیفق تیو از سلطه شوم وال یرانیو و
 . میکنیاعالم م ریناگوار اخ

 
 ز،یعز دوستان

و  دیشه یعدادت م،یمزدوران رژ کیپاخاستند. با شلبه میرژ هیکشور ما در شب اول رمضان، مردم شجاع کازرون عل در
، مردم نیونکوب خاز خود نشان دادند. به دنبال سر یستودن یشدند. اما مقاومت ریمجروح و مضروب و دستگ یاریبس

 ون داغدار ادراروزها، م نیشدم. در ا رشدگانیدستگ نگبالدر یآزاد زیملل متحد و ن قیتحق اتیخواستار اعزام ه
م قهرمان ر مردرا با خود دارند. درود ب رانیه مردم او عواطف هم یهمبستگ شکیدردمند مردم کازرون ب یهاقلب

 کازرون.
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ده که وانان آزاجخصوص به رانیام در اهموطنان یو عدالت. برا یآزاد یبرا امیاست. ق امیرمضان ق رانیبله، رمضان ا 
ها و مبارزه ملت نجرخدا  . باشد که رحمت و لطفکنمیرا آرزو م یبر استبداد مذهب یروزیاند، پو اعتراض برخاسته امیقبه
 برساند.  یرا به فطر آزاد رانیا

 
 
 (۱۸۳ هیَتتَُّقوَن )سوره بقره آ ُكْم َلَعلَُّكْمن َقْبِلِمیَن َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْیُكُم الصَِّیاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذ َیا
 .دیشو زکاریشما. باشد که پره انینیشیگونه كه بر پروزه بر شما نوشته شده. همان آورندگان،مانیا یا

نسان از ا ییه رهاکرند دا یو همه هدف مشترک خوانندیفرا م یشگیتقواپدارند؛ و همه، بشر را به یگوهر واحد انیاد همة
 . رهاستیغل و زنج

پرسش  نیابه گفتن یش مسلط شود؟ روزه گرفتن پاسخ آرخود رونیسرکش درون و ب یروهایبر ن تواندیانسان م ایآ
 است. 

 رساند،یم انیاو زچه بهبر آن تواندیرا از هم بگسلد. م رهایزنج تواندیم پردازد،یو بها م کندیکه فدا م یانسان وقت بله،
 گرید انیدا ایاسالم ق بهارزش تنها متعل نیاست. ا نیتقوا هم یرا مهار کند. معنا گرانیطغ یقوا تواندیمسلط شود. و م

 هاي بشري است.بلکه مادر فضیلت ست؛ین
ده ق و رزمنوم خالیك مفه» نی. اشودیگرفتن کسب نمو کناره ینینشارزش با گوشه نیا د؟یآیدست متقوا چگونه به اما

 «. و تكاملي و مبارزاتي است
 نیهترقول قرآن بکه به ییهااند. آنانسان شورش کرده ییبر موانع رهاهستند که  ییهاآن یقیحق شگانیتقواپ ن،یبنابرا
 .دارندیباز م هایو از بد خوانندیفرا م ستهیشا یکه به کارها یاند. کسانشده داریمردم پد یهستند که برا یکسان
 کنندگانامیچون قمپا خاستند و هبه یآخوند میبه نبرد با رژ یآزاد یکه برا یسرفراز دیهزار شه۱۲۰کاروان چونهم
 است.  یزاداند که همانا آکارها فراخوان داده نیتردهیو پسند هایکین نیبهترها به. آنرانیدر ا ریاخ یهاماه
 است.  یاند که همانا استبداد مذهبکارها را مردود شمرده نیو ناپسندتر هایبد نیترزشت هاآن
 

 ،یگرام دوستان
چه آخوندهاي . درست برخالف آنستین دنیکش یاسالم، سخت دگاهیداري از دوشن است که روزههمه ر یبرا

 است. شیهدف گشا دیگویکالم خداست که م نیگویند، اصفت ميخمیني
 الّلُه ِبُكُم اْلُیْسَر َواَل ُیِریُد ِبُكُم اْلُعْسَر  ُیِریُد

گذاشته  شانیهابر گرده نیسنگ یکه بارها نیبرسند نه ا یو آسان شیگشابه شانیاست که مردم در زندگ نیا هدف
  و فالکت بگذرانند. یکه از نداشتن آب و نان و مسکن و درمان همه عمر را در سخت نیشود، نه ا

 ه:کاسالم نگفته بود  امبریبا انفاق و عدالت ندارد؟ مگر پ یکیرابطه نزد یروزه و روزه دار مگر
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ا ود که تنهنب یلگرسنه باشد؟ و مگر حضرت ع اشهیکه همسا یبخوابد در حال ریب سکه ش یکس اوردهین مانیمن ا به
 د؟یبخشیافطارش را به گرسنگان و مستمندان م یغذا
لند، در مشغو ییایوزه راند. به نماز و رنشانده اهیرا به خاک س رانیفاسد و غارتگر که مردم ا یلعنت بر آخوندها پس
م خود را و چش هیاند که کلکشانده ییرا به نقطه رانی. محرومان اانددهیتسمه از گرده مردم محروم کش کهیحال

 . کنندیفروش م شیخود را پ یهاکه بچه اندکشانده ی. مادران را به چنان درماندگفروشندیم
اند. وا داشتهربر مردم  را ددایظلم و ب نیشتریدشمنان خدا و خلق هستند. که با نام خدا و اسالم ب نیبدتر نهایکه ا یراست

خاطر حمل چند هباند. و فرسا ناچار شدهطاقت یبارها دنیو کش یکولبراند که بهرسانده یچنان فقرمردم کردستان را به
 . ندپردازیرا نم رگراناند، و حقوق کابندند. کشاورزان را از داشتن آب محروم کردهیبرنج آنها را  به گلوله م سهیک

را در  انری. مردم ادیاکرده غیمردم در نیکه نان و آب را هم از ا تاننیو اسالم دروغ فروشنید یبر شما آخوندها لعنت
انتان و وابستگ ودتانیي در دستان خکه ثروتهاي افسانه ی. در حالدیامحکوم کرده یگردبا ذخائر نفت به زباله یکشور

 انباشته است. 
 .دیاخط فقر محکوم کرده ریدر ز یزندگ. معلمان و پرستاران را بهدیکنیمردم را غارت م یهاسپرده

فر نحال هزاران تا به ماهید امی. از قدیدهیو شکنجه و گلوله پاسخ م یریطلبانة آنها را با دستگحق یهااعتراض و
 اند. شده دیاپدکه ن یجوانان معترض ستندیو کم ن دندیقتل رسشکنجه پاسداران به ریدر ز یاند. شمارشده ریدستگ
 هیدم سورمر هیلدالر خرج جنگ و کشتار ع اردهایلی. هر سال مدیدهیهدر مبه ایرا چپاول کرده  رانیملت ا ثروت

 . دیکنیم
 هیعل کنندگانامیقست. ا دهیبه خود ند فروشنیحاکمان دجال و د نیاز ا تکارتریاسالم، فاسدتر و جنا خیکه تار یراستبه

 اند. پاخاستهمردم به تیو حاکم یآزاد یو برا یعدالتیب نیهم
شدگان و مردم ارتغمان، ها و تظاهرات کارگران، کشاورزان، معلآغاز شد. اما امواج آن در اعتصاب یدر ماه د امیق نیا

 ست.ااده دقرار  را هدف میرژ یاست که سرنگون نیهم امیق یاساس تیچنان ادامه دارد. اهممختلف هم یشهرها
د و گفتن یذهبم تیمظاهر حاکم یاریبس با حمله به کنندگانامیمهر شد؛ ق یاسالم ییادگرایشکست بن ماه،ید امیق در

 یاه رستگارر انهگی م،یرژ یکنم که سرنگون دیتأک خواهمی. مخواهندینم ینیو اجبار د یاجبار نینشان دادند که د
 است. و قطعا محقق خواهد شد. یاجتماع

 
 محترم، حضار
 متیاست که ق ییمبارزه رونیو تمام منطقه دارد. از ا رانیا یبرا یسازسرنوشت تیاهم هیفق تیوال میرژ یبرانداز

لود، مالت زهرآها و حهمة تهمت دنیجان خرشعار و به نیبر سر ا یداریمبارزه، پا نیا. رو آوردن بهخواهدیم ینیسنگ
 زمانه است.   یتقوا نیبرتر یراستبه
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 دیاآن ب درافتادن با یاست، برا انیو فساد سرآمد همه جان یبکاریو شکنجه و فر یدر آدمکش یمیرژ یوقت
 طیشرا کی ه درک یو شخص یفرد یهاها و داشتهها و منفعتخواست یاریاز بس دیاوج رساند. با را به یازخودگذشتگ

رساند.  ارزهمب نیدرخور ا یمداررا به یبارو برد یشتنداریو خو دیکاماًل روا و مشروع است، چشم پوش ،یعاد
 است.  یبشر یهالتیمادر فض مییگویاست که م لیدل نیاست. به ا نیهم کردنشهیپتقوا

 ییاست؛ بها ریپذمکانا ییمتهایق نیآن، با دادن چن یو برافراشته نگهداشتن پرچم سرنگون هیفق تیوال میبا رژ مبارزه
همراه  یبرتیشرف و لدر ا یسال محاصره و بازداشت خانگ ۱۴، مانند ۶۷در سال  یاسیس یهزار زندان یمانند قتل عام س

ومت مقا یخوندآ میرژ یکه سالهاست در زندانها یمجاهدان و مبارزان د. و ماننیدرپیپ یهابارانبا کشتارها و موشک
 .کنندیم
 ید با رهبرن که مسعواند. چناپرداخته نیپرده د ریاز روز اول در برابر  استبداد ز نیاست که مجاهد یستادگیا متیق نیا

 نداد.   یبه آن را و تادسیا تیبا قاطع  ه،یفق تیوال یدر مقابل قانون اساس رانیو مسلمان ا یسازمان انقالب نیبزرگتر
همه مذاهب  روانیپ گاه،دید نیاست. در ا زاریو ب ازینیهرگونه اجبار ب لیکه اسالم، از تحم میو معتقد میابله ما آموخته 

تیاز یا عث هیچ امذهب باممذهب برقرار است و اعتقاد و عدم اعتقاد به یك دین یا  یبرخوردارند و آزاد یکسانیاز حقوق 
 .ستیمحرومیتي ن

ست. ن و مرد از یبرو برا ،یاقتصاد یکشبهره یمردم، نف تیحاکم ،یکه براساس آزاد میکنیاسالم دفاع م قتیاز حق ما
و  یاراجب نیا دب. ما کندیقرآن هرگونه دگماتیسم و تحجر را رد م سمینامیداست که با اعتقاد به یبخشییرهانییآ نیا

باز کردن  یاآغاز، بر ه ازک ینیاست. د نیالدیالاکراه ف یما همان اصل قرآن د. اعتقامیامبارزه کرده وستهیپ ینیاجبار د
ه برهان و و ارائ دنیشن نیآزادانه است و د انیب نیاست. د یآزاد نیما د نیمردم آمده است، بله د یاز دست و پا ریزنج

 مشورت کردن است.
ابل اصل ر مقندارد. د ییافكني میان شیعه و سني جابرادري همة مذاهب است که در آن جنگ مذهبي و تفرقه نید

راي بي است كه ین حقایم كه در آن حق حاكمیت مردم، باالتراز اسالم دمكراتیك دفاع كرده ارتجاعي والیت فقیه، ما
 شناسد.آنان به رسمیت مي

 یو فداکار میرژ یرنگونسدر جهت  امانیبلکه با مبارزه ب شود،یما خالصه نم یهادگاهیاعتقادها تنها در باورها و د نیا اما
 . شودیناخته مش متیپرداخت ق یمستمر برا یو آمادگ

، ادامه در محتوا مون وكنیم ... در مضکه  مسعود گفته است: آنچه ما و خلق ما امروز با آن دست و پنجه نرم مي چنان
وبگر و زده. بین سركتمكننده و استثمارشونده است. بین ستمگر و سهمان مسیر و مبارزه تاریخي و طبقاتي بین استثمار

نام اسالم و هكه ب خواهد و رژیم والیت فقیههاي خود را ميو آزادي وقكمیت و حداقل حقشده. بین خلقي كه حاسركوب
 دین و قرآن، ستم شاهان و دربارهاي فئودالي را به ابعاد نجومي رسانده است.

 
 محترم، حضار
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 تیالو میرژ تیماتم یسرنگون یدر پ رانیندارد. مردم ا يیاست و آینده یدر حداکثر شکنندگ رانیدر ا یمذهب استبداد
یت آن ي از تمامخالص که خالصي از خطر اتمي و تروریسم این رژیم در کنمیم دیبار دیگر تأک ن،یهستند. بنابرا هیفق

 ست. یران اپایان دیكتاتوري و فاشیسم دیني در ا منطقه،است. الزمه صلح و دموكراسي و امنیت و ثبات در 
 نیست. نخستا یندآخو میاست که عامل آن رژ یو کشتار یرانیفشار جنگ و و ریچنان زهم هیملت برادر ما سور امروز

نطقه و حران در مبنگ و کشور است. این تنها راه پایان دادن به ج نیاخراج سپاه پاسداران از ا ه،یقدم حل مسأله سور
 جلوگیري از یك جنگ بزرگتر است. 

 ن،ی، است. اخونديعنوان جایگزین دموكراتیك رژیم آران بهشناختن شوراي ملي مقاومت ایرسمیتبه گر،ید یضرور گام
 است. مماشات در چند دهه اخیر است كه باعث طوالني شدن عمر حکومت آخوندها شده الزمة جبران سیاست

 .کرد تیحما رانیمردم ا امیاز ق دیبا م،یرژ نیتوسط ا سمیو صدور ترور یمقابله با جنگ افروز یبرا 
تر يوریسم، جرو تر افروزي و صدور بنیادگرایيب و كشتار مردم ایران، فاشیسم دیني را در جنگپوشیدن بر سركو چشم

 كند.  مي
ویژه هقوق بشر بحنقض  وخاطر تروریسم شوراي امنیت ملل متحد باید پرونده سردمداران رژیم ایران را به لیدل نیهم به

 المللي ارجاع دهد.قتل عام زندانیان سیاسي به دادگاه بین
  ،یگرام دوستان
 یهاو کانون کنندگانامیقبه فرستمی. درود مبرمیم انیپابه یقیحق شگانیتقواپدرودها به نیتررا با گرم امسخنان
 اند،افتهیرا در یداررمضان و روزه هیماکه بن رانیا یدر شهرها یشورش

 کنند،یمقاومت م یاخامنه یهاکه در زندان یاسیس انیزندانبه
 کنند،یرا در سراسر کشور برپا م یشتریب یهاروز تظاهرات و اعتراضآمده که روز بهجانبه مردمبه
 . کنندیم یداریپا هیفق تیوال میمنطقه که در برابر رژ یهاخلق ریو سا هیورملت مقاوم سبه و

خواهد  روزیپ رانتکایبر جنا دیتردیب انهیخاورم یهاو همه ملت رانیبا همت مردم ا یو صلح و برادر یو دمکراس یآزاد
 شد. 
 نیدر هم ذشتهگکه سال  یغزال ریوزبرادرمان نخست استیتحت ر رانیبا مقاومت ا یاسالم یعرب یهمبستگ تهیاز کم

 .کنمیم یدفاع از حقوق بشر سپاسگزار یمسلمانان فرانسه برا تهیشد و کم یگذارهیروزها پا
 

 یَنْلَکاِفِراْوِم َأْفِرْغ َعَلْیَنا َصْبرًا َو َثبِّْت َأْقَداَمَنا َو اْنُصْرَنا َعَلى اْلقَ  َربََّنا
 کن.  روزیپوشان پو ما را بر حقرا استوار ساز،  مانیهاببخش، گام ییبای! به ما صبر و شکپروردگارا

 


