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 اندکرده جادي مردم ا یکه برا یو مرگ یماریگرداب بضدايراني و ضداسالمي  از  یآخوندها  

 نخواهند داشت یخالص  

 ۱۳۹۹ارديبهشت 

 
 

 مریم رجوی به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان سخنرانی

 

 ، سالم و درود بر هموطنان عزیز 

 ترآمادگی هر چه افزون برای ها و اراده  زدنصيقل  ؛ برایبخشی یرها تقوايماه رمضان است؛ ماه 
 . ایران حيات و آزادی و حقوق مردمدر نبرد با دشمنان ، هاآن  و مجاهدت مجاهدین

داری وجدان جامعه تا در پرتو عبادت روزه ؛ است  ماه پرسش از گرسنگی و محروميت فرودستان
عدالتی تا کی؟ گرسنگی تا کی؟ قربانی شدن مردم  بشری از این رنج طوالنی برانگيخته شود که بی 

 در بيماری و ناداری تا کی؟ 

  ،گشته ها که حذف و طرداز آن  ؛، از سرنوشت بيماراناست  پناهانزی بی رواز تيره  پرسشبله، ماه 
. اندها رانده شده بيغوله و  هاحاشيه به  

شان برای زندگی  حق  ها سلب شده است و از مردمی کهاز آن  داشتن سالمتیاز مردمی که حق  
داران وحشی و چپاولگر شده است. لگدمال عمامه  ،آزاد و برابر  

عدالت و پيشوای زدگان. ماه است؛ ماه پيشوای محرومان و ستم  ماه علیدر عين حال، رمضان 
 گستری. عدل 

 »َواْلعَْدُل سَائٌِس عام«خود او درباره مفهوم عدالت گفته است: 
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آیين و اما . م و آیين همگاني استیعني كل جامعه و مردیعني عدل نگاهدارنده و نگهبان همگان 
 بر ظلم و جنایت و چپاول است.  ،عملكرد آخوندها درست در نقطه مقابل حضرت علي

که چه بالیی بر سر  شوندمی رسوا هرچه بيشتر  ماهی است که در آن آخوندهای حاکمماه رمضان، 
 .  اندآورده  مردمهای توده 

در برابر اکثریت های صدها هزار دالری ل اتومبي سرنشينانر صاحبان و تصویرمضان، در آئينه 
   شود. تر مي، برجسته سوزندعظيم و در حال گسترشی که در بيماری، فقر، گرسنگی و اختناق می 

ها ميليون ایرانی غارت شده دهتهی هایسفره  یک اقليت ناچيز در برابر های رنگارنگسفره تصویر 
 . شده

هایی نشين حلبی ميلياردرهای منفور در مقابل  -آخوند های شاهانةویالها و زندگی ها، اخ تصویر ک
 . که آه در بساط ندارند

مردمی که شغلی برای امرار معاش، مسکن مناسبی برای زیستن و دارو و درمانی برای خالصی از  
امرار معاش از  الیموت وهر روزي كه براي قوت  ،بيماری ندارند. مردمی که با وجود شيوع کرونا 

  هم،  شانازدحام های تنگ و نمور و پرخانه  . گو این که، چيزي در سفره ندارندخانه بيرون نروند 
 امان ماندن از کرونا نيست. در جایی برای 

مردم ها و حقوقی را که متعلق بهدارایی  ،اند؟ چون آخوندهای حاکمچرا دچار این وضعيت شده 
 اند. ها ربوده است، از آن 

 گوید: ن می که قرآچنان هم

 
یِن   ُب بِالد ِ  أَ َرأَْیَت الَِّذی یَُکذ ِ

 فَذِلَک الَِّذی یَُدعُّ اْلیَتِیَم  

 َو ال یَُحضُّ َعلی َطعاِم اْلِمْسِکیِن   

 فََوْیٌل ِلْلُمَصل ِیَن  
 الَِّذیَن هُْم َعْن َصالتِِهْم ساهُوَن  

 الَِّذیَن هُْم یُراُؤَن   
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 َو یَْمنَعُوَن اْلماعُوَن  

 بندد؟ ای آن را که به دین پيرایه و دروغ می آیا دیده 

 . راندمي همانست که یتيم را  او

 کند ترغيب نمی رغبت و بينوا  غذا دادن بهو بر 

   ،نمازگزارانپس وای بر 

  .كنندمي  و ریا در غفلتنددر نمازشان  که نانآ

   .هاي عموم مردمندتوليد و ثروت و انحصاركننده منابع مانع و 

اگر نماز نمازگزاران، دور از ریا و  »  :نوشتپدر طالقانی در پرتوی از قرآن درباره مفهوم ماعون  
   .باید بکوشند تا منابع زندگی و وسائل عمومی آن در دسترس همه واقع شود ،خدا باشده مقرب ب

گيری شان برای دست سوی خدا و دست ه شان بباید حقوق مشروعه خلق را ادا کنند و باید چشم 
معنا  دانستند، نماز را در می بينوایان و ستمزدگان باز باشد. اگر چنين بودند و خود را مسئول خلق 

وضع و اقتضای طبيعی،  ه ماعون ب ... نماز ةنه بپا دارند؛ ریاکارندتنها ، نهاند، و گرپا داشته هو صورت ب
دارد، همين  اری محروم می بردبرای انتفاع عموم است و آنچه آن را محدود و عموم را از بهره

 مردمان مانع و متجاوزند. 

ها برکنار  باید این مانع  ،پس برای برگشت به وضع اصلی و طبيعی که تعميم منابع ثروت است 
 « شوند و دستشان کوتاه گردد

داد يت بي باید حاکمو کرد. کوتاه  ایران حقوق مردم ازبله باید دست غارتگران و ستمکاران حاکم را 
 زیر کشيد.  را به و چپاول و استبداد 

 مردم برای اکثریت و اجبار رمضان گرسنگی و محروميت ،مضان هر سالر ،در حاکميت آخوندی
 ،آن قربانی ها هزارده  خاطر گسترش کرونا توسط آخوندها وکه بهتر ایندردناک حاال و   .بود

 بر آن افزوده شده است.  هم بيماری و داغ و درد 

به دليل یك رژیم   والیت فقيه،دليل یران بهیک بيماری عالمگير است. اما در ا کرونا البته
 ایراني، موضوع متفاوت است. ضدانساني، ضداسالمي و ضد



4 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

وضعيت و شرایط ایران و خطي را كه رژیم در فاجعة كرونا در پيش نباید   كه مسعود گفت،چنانهم
جا صحبت از مدل چيني یاا اروپاایي و آمریكاایي، بيراهاه . اینكرد سایر كشورها مقایسهگرفته با 

 رفتن است. 
. از اینرو عينًا مثل  : حفظ رژیم از خطر قياماي و روحاني یك چيز بيشتر نيسته جا خط خامناین

مردم و فرستادن ، استراتژي كالن تلفات انساني  ني و مثل قتل عام زندانيان سياسي جنگ ضدميه 
تا  بينی كرده كه وزارت بهداشت همين رژیم پيش  .اندهاي مين كرونا را در پيش گرفته به ميدان 

 افزایش پيداكند. هزار نفر ۱۶۰تا یک ميليون و تواند تعداد مبتالیان می پایان اردیبهشت 

اند، گورهای  شده حال خود رها ها بهروها یا در اطراف بيمارستان بيماران دردمندی که کف پياده با 
ارتش گرسنگان و   ،و تهدید گرسنگی و قحطی فراگيرهولناک کشتگان کرونا  آمارهای ،شماربی 

    ...های گرسنهگور کردن جوجه هب زنده  حتی

 بشری است. رژیم ضد  حاکميت یک تحت مضطرب ایران ةوضعيت جامعاین 

 

 يی از اعمال ضدبشریيک رژيم ضدبشری، با کارنامه

سال گذشته و یک سياست ضدبشری  ۴۰یی از اعمال ضدبشری در رژیم ضدبشری، با کارنامه یک 
 در حال حاضر. 

 رژیم ما » مسعود گفت:بندی نخستين سال مقاومت مسلحانه سراسری ، در جمع ۱۳۶۱در سال 
 ضدبشري؟ خصلت گویيممي  چرا.... شناسيممي  دجال و  ضدبشري دیكتاتوري یك را خميني 

 مال ضدانقالبي  و  ضدخلقي  كلمه. نيستند رسا ضدانقالبي  و  ضدخلقي  كلمات كهاین خاطرهب
 توجه با  كند، مي  حركت خميني  كه موضعي  ازیعنی  داري، سرمایه مادون موضع از اما . بود  شاه
 نسل و  حرث هالكبه كمر اساس از و  الدوامعلي  واقعا  كهاین به توجه با  جنایاتش،  ابعاد  به

 «.است گویاتر “ضدبشري” كلمه بسته، 

 اش تا امروز انجام دادهاین رژیم از شروع حاکميتکه چه به آنحاال نگاه کنيم با این توصيف، 
ها فقط با کلمه ضدبشری قابل توضيح است. این رژیم فقط  آفرینی این فاجعهحقيقتا  ؛ است

این را در همه کن کرده. بلکه منهدم کرده، سوزانده، خشکانده و ریشه ؛ سرکوب و غارت نکرده
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شود دید: در محيط زیست، در اقتصاد، در اخالق و فرهنگ جامعه، در آموزش، در جا می 
و  صنعت و کشاورزی و در بهداشت و درمان ، دررها، در منابع آبزیربناها، در روستاها و شه

 سرا کرده است. جا را ویرانه و ویرانهمه بله . های اجتماعی بيمه

و   هاز بين برد ميزان زیادیبه  بهداشت و سالمت و رفاه جامعه را بنيان  ،سال حکومت آخوندها ۴۰
 . ه استهای فراگير ناتوان کردجامعه و کشور ما را در دفاع از خود در برابر بيماری

 

 ايراندر  گسترش شتابان کرونا، علت عملی رژيمو بی کاری پنهان 

بيماری مشاهده شد، ایران سرایت کرد و اولين موارد درگذشت مبتالیان به  ویروس کرونا به وقتی
دیدید که وزیر کشور آن را پنهان کردند.   ،انتخابات شعبدة و بهمن ۲۲نمایش خاطر آخوندها به 

ها برای عقب انداختن انتخابات را ها و درخواستآخوندها صریحًا اعتراف کرد که حتی توصيه 
  شب بازی.نا در حال گسترش بود و آخوندها در حال برگزاری آن خيمه نپذیرفته. یعنی کرو

از سازمان اورژانس و از نيروي   ها سنددهكميسيون امنيت و ضدتروریسم شوراي ملي مقاومت 
آخوند روحاني دروغ  در این باره منتشر كرد و جاي هيچ تردیدي باقي نگذاشت كه انتظامي رژیم 

از اوایل بهمن  دهد كه نشان مي . اسناد خبردار شده از شيوع کرونا بهمن  ۳۰ گوید كه ازمي 
  بودند. ها به نقل و انتقال بيماران مبتال به كرونا مشغول آمبوالنس 

در اواخر فروردین شروع به اقرار  ها و مقامات رژیم، مهره  ،ماه تكذیب و انكار ۳بعد از باالخره، 
 كردند.  

بهمن  ۳۰وزیر بهداشت همين آخوند روحاني گفت كه از اواخر دي یعني دست كم یكماه قبل از 

تقاضای تشکيل جلسه اورژانس برای قطع  او  ، کند که خبردار شده ادعا می روحاني آخوند كه بود 

 خواهان تعطيلی مدارس و اجتماعات و اماکن مذهبی بوده است.و پروازها به چين را داشته  

، جاللي سركرده پدافند غيرعامل رژیم در تلویزیون رژیم گفت كه وقتي كرونا در چين  طورهمين

چه  که کردیم اوضاع را رصد کردیم بندی جمع  ، جلسات داخلی داشتيمشيوع پيدا كرد ما در دیماه 
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های ذیربط را  در پنجم بهمن اولين جلسه رسمی را گذاشتيم همه دستگاه   ....وافتدمی اتفاقی  

   ...دعوت کردیم 

درز نکردن خبر شيوع   برای سران رژیم از دیماه  هدفمندعملی بی خيلي روشن است كه پس 
 کرونا، درها را برای گسترش شتابان بيماری در سراسر ایران باز کرد. 

ای و خامنه  برای کتمان و انکار باقی نگذاشت،افزایش هولناک جان باختگان، دیگر جایی  هموقتی 
 ها و اعمال ضدبشری رو آوردند. سياست به روحانی 

 

 سازی بحران کرونانمايی و عادی کوچک

 : گرفته و ادامه دارداین سياست در چند مؤلفه صورت 

چنان  این بال آن » کند: پی تکرار می در ای پیسازی بحران کرونا. خامنه نمایی و عادی در کوچک  اول
رو  روحانی مدعی است که اوضاع آخوند و « وجود داشته است  همتر از آن بزرگ نيست و بزرگ 

   .بهبود استبه

 تا اقدامی برای مقابله با بيماری نکنند.   دهندجلوه می  باختگان را کمجان ها تعداد آن 

 

 تعطیل حداقل وظايف دولت 

ط  در شرای دولتيهر را وظایف  سياست ضدبشری آخوندها این است که آنچه دومين مؤلفة
 اند.  اضطراری است، تعطيل کرده 

ها و حقوق پرستاران کنند، بودجه و تجهيزات بيمارستان زده را قرنطينه نمی بحران شهرهای یعنی 
زنند، حاضر های جدید سرباز می ضربتی بيمارستان کنند، از احداث و پزشکان را تأمين نمی 

 ،کار خود حاضر شوند  کارگران و کارمندان و صاحبان مشاغل که نباید در محل به  حقوقپرداخت به
و  ها خصوص منابع مالی و فنی انباشته در هلدینگ کار گيری امکانات دولتی و به از به  ونيستند 
   زنند. ای سرباز می اجرایی خامنه  های سپاه پاسداران و ستادشرکت
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 های مین کرونااستراتژی کالن تلفات انسانی و فرستادن مردم به میدان

است.  كالنرف یک مرگ و مير طسوق دادن  اوضاع فعلی بهاین سياست،  سومين مؤلفة
گردانند. برمي سرکارهای خود   را در ابعاد وسيع اجتماعی بهپناه دفاع و بي بي مردم زحمتكشان و 

، بدون ایجاد وضعيت و شرایطي كه  هاي آماده و اورژانس پزشكيبدون تيم  بدون تجهيزات،هم آن 
مراجعين به دوایر  و آخر انبوه كارگر و كارمند   مانع سرایت بيماري و انتشار و گسترش آن بشود.

چه باید  راستی هاي كار ها و محل دولتي در ازدحام جمعيت به هم چسبيده در متروها و اتوبوس 
 چرا؟   راستیها را به سمت مرگ سوق بدهد؟ غير از این است كه رژیم عمد دارد آن آیا بكنند؟ 

حفظ  برای با همان الگوي جنگ ضد ميهني و قتل عام زندانيان سياسي  روحانی و ایخامنه چون 
های مين ، استراتژی کالن تلفات انسانی و فرستادن مردم به ميدان رژیم از خطر قيام و سرنگونی

 اند.  کرونا را در پيش گرفته 

مرگ انبوه »یک ، منتشر کرد شقدرت رسيدنحکومت اسالمی خود که پيش از بهخمينی در کتاب 
 داند.  خاطر مصالح حکومت روا می طایفه« را به 

با یك  براي رسيدن به قدس از طریق كربالرا  قدرت رسيد، جنگ شوم خود با عراقکه به هم وقتی 
 ۳۰وقتی در جنگ شکست خورد برای حفظ رژیم الهی ناميد.  نعمتميليون كشته در طرف ایران، 

 . که در حال گذراندن دوره محکوميت خود بودندقتل عام کرد هزار زندانی سياسی را 

این مشکل در  قياس با بسياری از » گویدمیجنایت بار  ای با خونسردیحاال جانشين او خامنه 
 «. آیدمشکالت چيز کوچکی به حساب می 

و در    دادد  یی را در دهه هفتاهای زنجيره ای بود که دستور قتلبریم که همين خامنه از یاد نمی 
 و آتش به اختيار داد.  آبان او بود که دستور کشتار   اولين روز پس از شروع قيام 

با توافق ها دستور اخراج پزشکان بدون مرز را از ایران صادر کرد. در حالی که آن  اي بود كهخامنه 
  دایر كنند. یک بيمارستان  به اصفهان آمده بودند تا فورا خارجه همين رژیم قبلي با وزارت

  معمولو كفن و دفن و ضداسالمی غسل دادن  واردیوانه که فتوای  ای استبله همين خامنه 
 تگان کرونا را صادر کرد که چيزی جز گسترش عمدی ویروس کرونا نيست. درگذش 
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 را نشانه گرفت. کرونای والیت   مسعودهمين دليل از روز اول شروع این بحران،  به

و  کانون صدور مرگ و بيماری و تروریسم و شکنجه و غارت  ایالعنکبوت خامنه بيت راستی که 
های مردم برای برچيدن بساط آن  ها و قيام همين دليل جوانان شورشگر و خيزشبه فساد است. 

 کنند. می تابی بی 

 

 حداقل وظايف يک حاکمیت مردمی

 ، عزیزهموطنان 

را انجام  ها حداقل  برقرار بودو رأي جمهور مردم حاکميت مردم در ایران جای والیت فقيه اگر به
   : دادمي 

گذاشت نه و موضوع را با مردم در ميان مي كرد العاده و اضطرار ملي اعالم مي از اول وضعيت فوق 
به حيات و ممات تك تك آنها  ميليون مردم ایران را در مورد موضوعي كه  ۸۰كه بيش از این

 غافل نگهدارد و غافلگير كند.   ،مربوط است

 كرد. و بساط انتخاباتش را جمع مي بهمن  ۲۲، بساط بعد 

، یعني اطبا و سپرد مي  كار را به كاردان ،اطالعات و مزدوران بدنامجاي آخوند و پاسدار و بسيجي  هب
  سينما و تئاترها گرفته تا از مساجد و زیارتگاه  .تعطيل كنند  ،تا هر كجا را كه الزم است متخصصان

   .هر كجا را كه الزم است قرنطينه كنند كهپروازها و ترددات به نقاط آلوده و این قطع و 

محالت و مناطق مختلف شهري و   مردمي در شوراهايامور را هم به و كنترل اداره  یک دولت ملی،
 سپرد. می روستایي 

   .دادها انجام مي و بيمارستان هاي مردم نهایت تالش را براي تأمين نيازمندي  و

 كرد.  و همه زحمتكشان را تأمين مي براي دوران قرنطينه حقوق كارگر و كارمند و معلم 

مردم   اختيار مردم و در خدمتدر م را كه به انحصار خودش در آورده،  هاي مردها و دارایي سرمایه 
   داد. قرار مي 
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ها و  دهد. شرایط آسایش خانواده یك دولت ملي پرستاران و پزشکان را قویًا مورد حمایت قرار می 
و   كند. تجهيزات مورد نياز پزشك و پرستاركند . كشيكها را چند برابر مي كودكان آنها را فراهم مي 
گيرد، ها را برعهده می های آن كند تا آنها مبتال نشوند. وام ها را تأمين مي همه كاركنان بيمارستان 
 دهد تا آنها بتوانند هر چه بيشتر در خدمت بيماران باشند.  حقوقشان را افزایش مي 

تا مانع  گيرد می ها و صنایع کوچک را برعهده  خصوص شرکت چنين بدهی صنایع به هم
 بشود.  ها و بيکاری کارکنان ورشکستگی آن 

 

كه جمعيت ایران واقعًا به نسبت چين  : یكي این ، دو نكته را بگویمصبر كنيد در وسط همين بحث
كه ثروت ایران به نسبت بسياري از  و اندونزي و بنگالدش خيلي كم است، دیگري اینو هند 

موقوفات امام رضا در آستان گرفته تا  معادن و  كشورها واقعًا خيلي زیاد است. از منابع نفت و گاز
 قدس رضوي.

 ۷۰۰اي را یك قلم ثروت انباشته در بنيادهاي تحت كنترل خامنه  ۹۶نژاد در اواخر سال احمدي 
و  پول ایران در برابر دالر بيش از سه در آن زمان نرخ تریليون تومان به پول همان زمان نوشته بود. 

تومان  ۱۶.۵۰۰تومان بود و امروز  ۴۴۹۵آن روز هر دالر در بازار تهران حداكثر برابر امروز بود. نيم 
 است. 

و دیگري است خيلي كم چين و هند كه جمعيت ایران به نسبت : یكي این کنمپس تکرار می 
و   از قدیم شاه کشور ما پس مشكلكه ثروت ایران به نسبت بسياري كشورها خيلي زیاد است. این

 اند و نه کمبودها. شيخ بوده 

حرف ما این ، گردد همين رژیم هم بر میبه که در مورد وظایف یک دولت ملی گفتم. اما تا جایی 
 تواند الاقل براي دوران قرنطينه دستمزد كارگر و حقوق كارمند را بدهد. است كه رژیم واقعًا مي 

تا مردم طاقت و   تواند تجهيزات و دارو براي مقابله با كرونا را به رایگان در اختيار همه بگذاردمي 
 توان عبور از این دوران را داشته باشند.  
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بيماران کرونایی را بدون گرفتن   ورت مليعنوان یك وظيفه و ضره باید بها درمانگاه ها و بيمارستان 
ها و منابع ایران كه تمامًا متعلق درمان كنند. دولت باید این پول را از ثروت ییهيچ پول و هزینه

   تأمين كند.  ،به مردم ایران است 

چرخه  مقابله با كرونا را در هاي نيازمندي توليد تجهيزات و باید صنایع نظامی و صنایع کارآمد تمام 
  د. نو دستور توليد خود قرار بده

سر ه از جمعيت ایران كه زیر خط فقر ب نفر ميليون ۶۰امسال به آمار وحشتناك  نوروزمن در پيام 
بيكاران و  ها وحاشيه نشين  كشاورزان فقير وو  قراردادي انشامل كارگر برند اشاره كردممي 

 . گرسنگان 

 ۶۰این كند اسالمي و حامي مستضعفان معرفي مي راستي چرا حكومت آخوندي كه خود را 
 كند؟ ميليون را از پرداخت پول آب و برق و گاز معاف نمي

ها و کاران و دامداران و توليدکنندگان مواد غذایی از حمایت کشاورزان و روستایيان و باغ چرا 
 شوند؟ نمي ار تسهيالت مالی و فنی و آموزشی برخورد

   .توان و باید در جنگ كرونا پيروز شد. اما نه با این دولت و با این حاكميتمي كه نتيجه این 

 

 برای اين رژيم اصل بر حفظ نظام است و نه سالمتی مردم 

مردم را های توده اند. زندگی مردم را ناامن کرده آخوندها، این دشمنان سنگدل ایران و ایرانی، 
 اند. پشت و پناه گذاشته بدون 

در مقابل  و اند.  شده  یاوردر مقابل هيوالی فقر تنها و بی خصوص محرومان و زحمتکشان  به و مردم  
 زنند: فریاد می به قول قرآن و  اندحلراهدفاع و بی والی بيماری بی هي

ِذِه اْلقَْریَِة الظَّاِلِم أَْهلَُها    َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َهَٰ

 َواْجعَل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َوِلیًّا  

  َواْجعَل لَّنَا ِمن لَُّدنَك نَِصیًرا 
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یك رهبري  ما  یبرا تو از جانب خودخارج كن.  ظالمان دیاروضعيت در پروردگارا ما را از این 
 معين كن.  ،كاركمك استوار و و بازوي  یاور دت یك یار وده و از نزد خوبقرار  ذیصالح 

ها ایرانی ميليون  بر جان و زندگیحفظ رژیم پوسيده خود را  ی همدستشای و آخوندهاخامنه 
به همين خاطر پاسدار و بسيجي و اطالعاتي  .دانندرا از همه چيز واجب تر مي  و آن اندترجيح داده 

و   اسامی و تا ليست ها و آمار و ارقام واقعي درز نكند.تا واقعيت  اند،کرده ها مستقر بيمارستان در 
 اعتراض نكند و اگر حرفي زد سركوب و دستگير شود. فاش نشود. تا كسي  مبتال شده وفوت تعداد

سالمت مردم و جامعه نيست، اصل بر حفظ نظام در برابر قيام و سرنگوني  ،، اصلجابه واقع در این 
 است. 

آخوندها بار دیگر به به همين خاطر اند. گشت و كنترل را افزایش داده در همه جا به همين خاطر 
 اند. حداكثر ارعاب مردم، رو آورده اعدام زندانيان و سياست 

 در ماه رمضان باز هم به قول قرآن : 

 ، وای بر سنگدالن 

 ، ستيزان وای بر حق

 ، وای بر ستمگران

   ،تبهكار انگویوای بر دروغ 

گرداب بيماری و مرگ کشاندند،  به  در این ابعاد آخوندهای جنایتکاری که مردم راتردید بی 
 شان از این گرداب خالصی نخواهد داشت. حکومت 

 حتي وگران تحليل ها و رسانه جان رژیم افتاده که ثباتی چنان به تا همين امروز آشفتگی و بی 
 دهند.  هشدار مي  «یك ابر جنبش اعتراضي »به یكدیگر در مورد قيام و رژیم اعضای مجلس 

یك روزنامه حكومتي نوشته بود: »اکنون تبعات اقتصادی کرونا و در پس آن، تبعات اجتماعی  
بيماری در کشور نمایان شده و فروپاشی اقتصادی و سپس فروپاشی اجتماعی در آینده نزدیک  

در پی خواهد  را های اقتصادی و اجتماعی غيرقابل اجتناب خواهد بود و بروز مجدد نارضایتی 
توان از آن به عنوان یک  ه این بار اعتراضات شدیدتر و همراه با خشونت خواهد بود و می داشت. البت
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ابرجنبش اعتراضی در کشور یاد کرد که بيشتر اقشار فرودست و متوسط جامعه در آن حضور 
 (.  اردیبهشت 3-)جهان صنعت .خواهند داشت«

هاي پرتاب نمایش پراني و موشك  ندارد.تنگی نفس افتاده و عالجی تماميت رژیم به امروز بله  
 ماهواره هم دیگر اثر ندارد.  

 
 بايد در همه جا رژيم را نشانه گرفت

 ! هموطنان

 . دست بگيرندراه نجات و آزادی این است که مردم ایران خودشان سرنوشت خودشان را به 

باید در همه جا رژیم را با تمسک به شير پيروزمند خدا » عليه السالم یماه عل  ،در ماه رمضان 
 .«نشانه رفت

»اگر براي رژیم والیت فقيه هر مرگ یك فرصت و یك نعمت است، ما  چنان که مسعود گفت: هم
  :تاك قيام و ناقوس سرنگوني تبدیل كنيم«. بلهباید با شورش و جنگ صدبرابر آن را به تيك 

 سازند«. شورشگران پيروزي مي »

شورند و پيروز  والیت برمي ان و فرزندان دليرشان بر ویروس كرونا و مردم ایرکنم که تکرار می  آری،
 شوند. مي 

اهواز و تبریز   سقز و آباد شيراز وعادل  وو مهاباد  اليگودرز   آباد ودر خرم شورش زندانيان مظلوم به
 . نگاه کنيد و فشافویه تهران   همدانو 

و هر روز پيام اميد و   دست گرفتندبنگرید که ابتکار عمل را به های شورشیو کانون  جوانان دليربه
 . برندشورش را به همه جا می 

نصير و  همان بازوي یعنی ارتش آزادي  كند وروزي فوران ميهای آتشفشانی است که ه ها جرقاین
 خيزد.  پامي ه بكننده مدد 

 نیایش

 داریم: و دست به دعا بر می  كنيمبا خودت مناجات و نيایش مي خدایا در ماه تو و ميهماني تو 

 كنيم.  در همه شهرها و روستاهاي ایران از تو مسئلت مي را   سالمت و بهبود بيمارانخدایا 
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و شده ما جز تغارت شده ودفاع ما، بيماران مظلوم ما، هموطنان سرکوب پناه و بی خدایا مردم بی 
 . رسی ندارندفریاد 

 كنيم. رحمت واسعة تو را طلب مي در برابر این بيماری و در برابر شر آخوندهای حاکم پس 

ایران و و  ها را در امان بدار، آن ای خدای بزرگ بر استقامت مردم ما در برابر بحران کرونا بيفزا
   .نجات و رهایي ببخشوالیت فقيه  ویروس ایرانی را از شر

 . بيفزا  هاآخوندقضایيه و سپاه و اطالعات  های گاهدر شکنجه   ما زندانيان و اسيرانبر مقاومت خدایا 

اند، یاری پرستاران و پزشکان ازخودگذشته که در این چند ماه خود را سپر بالی بيماران کرده به
 .بدار در امان  و پاسدار از بالی کرونا و آخوندها را آن شان را بيشتر کن و صبر و طاقت  .برسان

و بر مقاومت و   یاری کن ،اند نبرد با کرونای والیت برخاسته که به را های شورشی کانون خدایا 
 بيفزا. آنها  جنگندگی 

  !ای خدای بزرگ

شورش و جوانان را به  ویژهبه و همه پناهی مردم ایران، که فریاد درد و خشمش از بی  مسعودبه
بالزده  كشتي  ،با رهبري شایسته خود کن تا مددانگيزد می برو همبستگی و همياری مقاومت 

 آزادی و سالمت و عدالت برساند. ميهن را به ساحل  

به یاران او و مجاهدانش این شایستگی را عطا کن که بتوانند رژیم والیت فقيه را سرنگون و مردم  
   .این دشمنان ضدبشر رها کنندایران را از شر 

شود،  شان وارد می بر مردم این روزها  از مصائبی که در این مقاومت و یاران مجاهدین و اعضا ،خدایا 
د را به نبرد صدبرابر  خوو انگيزش اندوه تا  یاری کنها را آن  .ندارند روز و شبپيچند و به خود می 

مردم و ميهن   شان براي آزادين پيما سوگندها و عهد و تبدیل کنند و با  پایداری صدچندان بر سر 
پاكيزه آخوند و کرونا  منحوس ویروس ۲ پيش بتازند تا ایران زمين ازبه  مسير ، در همين نقشهاسير

 شود.  

اش  ی به ثمر نهای ،هایي را كه مجاهدین در راه تو فدیه و انفاق كردندنفس  و هاخون  ةخدایا هم
 . برسانیعنی آزادی مردم ایران 
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 َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَثبِّْت َأْقَداَمَنا َوانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرینَ 

  .خدایا ما را سرشار از پایداري كن

  .استوار گردان مان را گامهاي 

 . پوشان ومرتجعين پيروزي بخشو ما را بر حق 

   .شودچنين مبارك مي رمضان این

 سالمت و خير و بركت بر مردم ایران باد. 

 

 درگذشت يار صديق مجاهدين معصومه جوشقانی

امروز صبح خواهر عزیزم معصومه جوشقانی یکی از یاران صدیق مجاهدین در پاریس از ميان ما پر  

 کشيد و خانواده بزرگ مقاومت را سوگوار کرد.  

اند یا  های رژیم آخوندی زندانی بوده در زندان  ۶۰بسياری از زنان مجاهد و  خواهرانی که در دهة 

شناسند. او هوادار  نایی دارند، معصومه را خوب می کسانی که با اعضای شورای ملی مقاومت آش

های شده در زندان قدیمی سازمان مجاهدین از شروع حاکميت خمينی بود و از زندانيان شکنجه 

 خمينی. 

مقاومت یی بهشائبه کسی که در تمام این دوره طوالنی مدافع صدیق مجاهدین بود و خدمات بی 

 ایران کرد. 

ها در شورای ملی مقاومت ایران  ی شيخی مسئول کميسيون دانشگاه خواهم به  دکتر محمدعل می 

عزیزم که چنين مادر واالیی  و آميتيس مریم و ساراهای بسيار به طور تسليتتسليت بگویم و همين 
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چنين به همه مجاهدین و خانواده  اند و اكنون باید جاي او را براي ما پركنند. همرا از دست داده 

 گویم.  مي بزرگ مقاومت تسليت 

 ۴۰دانند. راستي که همه مجاهدین و اعضای مقاومت خود را در غم و اندوه دکتر شيخی سهيم مي 

اش در دفاع  وقفه دکتر شيخی با مسعود در شورای ملی مقاومت و مواضع راسخ سنگري بيسال هم 

 برانگيز بوده است.  های شورایي آموزنده و تحسين از اصول و مرزبندی 

را در خود زنده  های آن مقاومت اش شعله های طوالنی از دوره زندان ود گذشت سال معصومه با وج

 گرفت.های مقاومت و ایستادگی الهام می نگه داشته بود. و به راستي از سمبل 

های او کتابی را از خاطرات دوران زندان با عنوان شورانگيز منتشر کرده بود که نام یکی از سمبل 

 یعنی مجاهد شهيد دکتر معصومه کریميان.  است؛ مقاومت در همان دوره 

اش که در اشرف و  ناپذیر مجاهدین بود. مدافع خواهران و برادران ها مدافع خستگی او در این سال 

 بندم.  خصوص خواهران هم گفت: همه روح و روانم نزد مجاهدان اشرفي است به ليبرتی بودند و می 

اش بخشی  ه از یاد نخواهد رفت. خوبی و پاکی و پایداری فرستم و مطمئنم کروان پاکش درود می به

ثمر رساندن  از وجدان این جنبش است و بر تعهد و مسئوليت همه  اعضای این مقاومت برای به

 افزاید. نبرد آزادی می 

 . درود،درود، درود: خواهر عزیزم معصومه و شور و شوقش برای آزادی و مقاومت بر روان پاک
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