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در سال جدید ،جهان باید به فریادهای تظاهرکنندگان در ایران گوش کند
 ۲۴دی ۱۳۹۷
روز یکشنبه  ۱۳ژانویه مریم رجوی در مراسمی بهمناسبت آغاز سال  ۲۰۱۹با عنوان «همبستگی با مقاومت و
قیام مردم ایران» با حضور  ۳۰تن از شهرداران و منتخبین و همچنین حامیان مقاومت در فرانسه شرکت کرد.
در این مراسم خانم انیسه بومدین بانوی اول سابق الجزایر ،آقای دومینیک لوفور نماینده سابق مجلس ،اسقف
ژاک گایو و شماری از شهرداران مناطق پاریس و استان والدواز از جمله آقای ژان فرانسوا لوگاره و تعدادی
شخصیتهای فرانسوی شرکت داشتند.
مریم رجوی ضمن خوشامدگویی و تبریک سال نو به جمعبندی وقایع سال گذشته و چشم انداز سال ۲۰۱۹
اشاره نموده .متن سخنرانی مریم رجوی به شرح زیر میباشد:
خانمها و آقایان منتخب
دوستان بسیار عزیز مقاومت مردم ایران
برای شما سالی سرشار از خوشبختی ،سالمتی و موفقیت آرزو میکنم.
سالی که در آن مردم فرانسه بتوانند از همه موانع عبور کنند.
سال نو بر شما مبارک که در این  ۱۵سال دوست و حامی این مقاومت بودید.
ما به اعتبار حضور شما و حمایت شما این شرایط سخت را تحمل کردیم و به پیروزی رساندیم.
بعد از حمله ۱۷ژوئن  ۲۰۰۳به مقر مقاومت ،برای اعتصاب غذاکنندگان آب و یخ و بهطور خاص لبخند و محبت
میآوردید.
و بعد از پیروزیهای پی در پی در کارزار عدالت ،از من میپرسیدید که چه کاری میتوانید برای مقاومت و
آزادی در ایران انجام بدهید.
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برخی برای حمایت از اشرفیها به اشرف رفتید.
برخی دیگر به تظاهرات در بسیاری کشورها میرفتید و برخی در حمایت از اشرفیها به امضاگیری در خیابان
پرداختید.
در تمام این سالیان ،شما در شادی و غم ما شریک بودید .شما همراه با ما برای شهدایمان در اشرف و لیبرتی
گریستید.
با ما برای انتقال بزرگ تمامی اشرفیها به خارج عراق جشن گرفتید.
و در کنفرانسها و تظاهرات در حمایت از قیام علیه دیکتاتوری مذهبی در ایران حضور داشتید.
بسیاری از دوستان فرانسوی درگذشتند و در این دوران از جمع ما رفتند .یاد آنها را گرامی میداریم و به
دوستی آنها افتخار میکنیم.
و امروز همراه با مردم ایران بیش از هر زمان دیگر به آزادی نزدیک هستیم.
رمز پیشروی ما در ۴۰سال مبارزه با فاشیسم مذهبی در ایران ،پایداری و قیمت دادن برای آزادی است.
پس بگذارید در سال نو خوشبختی و موفقیت تمامی فرانسویان را آرزو کنم.
باشد که این سال ،سال پسزدن بنیادگرایی و تروریسم در جهان و سال تحول بزرگ در ایران باشد.
در ایران مهمترین واقعه ،قیامها و اعتراضهای مردم علیه رژیم آخوندها بود.
همه دیدند که مالها چقدر وحشتزده شدند .آنها بهخصوص از نقش مجاهدین در این قیامها ترسیدند.
بهرغم کشتهها و دستگیری هزاران تظاهرکننده و شکنجه آنها ،قیامها تا همین امروز ادامه پیدا کرده است.
تازهترین واقعه در دیماه ،اعتراض دانشجویان در تهران ،کارگران فوالد اهواز و اعتراض کشاورزان در استان
اصفهان است .به شجاعت آنها درود میفرستم.
تحول مهم در سال  ۲۰۱۸انزوای بیسابقه آخوندهای حاکم در صحنه بین المللی بود.
سالها بود که دولتهای غرب بهویژه آمریکا سیاست مماشات با مالها را پیش میبردند .هر چند برخی در اروپا
همچنان در جستجوی رضایت آخوندها هستند ،اما زمان سیاست مماشات بسرآمده است .این ضربه بزرگی
بهرژیم ایران است.
از طرف دیگر با پیشروی آلترناتیو دمکراتیک روبرو بودیم.
چندی پیش اشرفیان در عراق بودند در معرض کشتار و حمالت موشکی از سوی عوامل رژیم ایران قرار داشتند.
اما امروز آنها اشرف  ۳را در آلبانی ساختهاند.
در ایران نیز کانونهای شورشی گسترش یافتند.
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این تالشها پشتگرمی برای تظاهرکنندگان است .امروز کانونهای شورشی شعله امید در تاریکی فاشیسم
دینیاند.
بههمین دلیل میتوان نتیجه گیری کرد که موقعیت رژیم بهوضوح تنزل کرده و موقعیت مقاومت بهوضوح
پیشرفت کرده است.
رژیم آخوندی در مقابل ورشکستگی اقتصادی راهحلی ندارد .آنها در مقابل فاجعههای زیست محیطی و در
مقابل تظاهرکنندگان راهحلی ندارند.
و بهخصوص در مقابل قیامهایی که در راه است خود را باختهاند.
بهتازگی ولی فقیه رژیم خامنهای هشدار داد که دشمنان برای سال آینده نقشه کشیدهاند.
بههمین دلیل آنها ناتوان از مقابله با قیام تنها راه را در ترور علیه مقاومت ایران یافتهاند.
آنها در  ۲۰۱۸خواستند یک طرح تروریستی علیه گردهم آیی ساالنه مقاومت در پاریس را اجرا کنند .اما
شکست خوردند.
در آلبانی و آمریکا و دانمارک هم به طرحهای تروریستی دست زدند که خنثی شد.
آنها همچنین به بسیج گسترده شیطان سازی در رسانهها علیه مقاومت دست زدند.
با این تبلیغات آنها به خوبی آدرس آلترناتیو خود را نشان میدهند.
سال  ۲۰۱۸فرانسه یک دیپلمات رژیم ایران را اخراج کرد و اموال و دارایی وزارت اطالعات آخوندی را منجمد
کرد .این اقدام صحیح در جهت یک سیاست قاطع علیه رژیم است .آلبانی همچنین سفیر رژیم و رییس ایستگاه
اطالعات آن و هلند دو دیپلمات را اخراج كردند.
روز سه شنبه اتحادیه اروپا از تحریمهایی علیه تروریسم رژیم ایران و سرویسهای اطالعاتی آن خبر داد.
ما همواره دولتهای غرب را به قاطعیت علیه دیکتاتوری تروریستی آخوندها فراخواندهایم.
بنابراین ما امروز خواستار اخراج مزدوران اطالعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس از آمریكا و اروپا هستیم.
ما همچنین کشورهای دمکراتیک را به حمایت از حقوق بشر در ایران فرا میخوانیم.
تنها نیرویی که میتواند به تروریسم و جنگافروزی این رژیم پایان دهد قیام و مقاومت سازمانیافته مردم ایران
است.
زمان آن است که فرانسه و جامعه جهانی حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به
آزادی را بهرسمیت بشناسند.
دوستان عزیز!
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در روزهای اول سال نو جهان باید به فریادهای تظاهرکنندگان در ایران گوش کند.
آنها آزادی و دمکراسی میخواهند .آنها یک جمهوری بر پایه جدایی دین و دولت میخواهند.
مطمئنم که با حمایت زنان و مردان آزادهای چون شما و با پایداری مردم ایران ،مقاومت ایران آزادی و دمکراسی
را در ایران محقق خواهد کرد.
متشکرم
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