
1 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

 
maryam-rajavi.com                                         
 

 

 ، عید رهایی از کرونای والیتفطرعید  رجوی: مریم
 ۱۳۹۹ خرداد

 
  مجاهدین بنیانگذارانمصادف با سالگرد شهادت 

 آزادي و عدالتفطر دهندگان بشارت 
 

 گرامي باد.  ایراندر سراسر  موطنان عزیزهداران و روزه شما  ربفطر عید 

است.   سازمانتاریخي این  راهبرانو  بنیانگذارانخون  خرداد۴در روز  مجاهدینتاریخي   فطریه
، حنیف کبیر، سعید محسنرا ورق زدند.  میهنآزادي و عدالت كه تاریخ این فطر دهندگان بشارت 

 . فاممشكین زاده و رسول زادگان و یارانشان محمود عسگرياصغر بدیع 

سرشت حقیقي انساني در برابر شاه و شیخ الملل آزادي و بازگشت به بین  مجاهدینبراي فطر عید 
هرچند که و  پررنج و مصیبت استهر چند شهرها و روستاهای ما امروز از شیوع کرونا  است. 

جامعه را پردرد کرده است، اما در گیر و دار همین  چهره  ،حاکمیت والیت فقیه و اختناق و فقر
 .  شودشنیده می نوید رهایی  ،هادردها و رنج 

از کوره خشمش آتشفشان که  پیروزی برای جامعه ماست بشارت گیری ضروری وسمت  ،فطرعید 
 . آبان فوران کرد

آخوندها  نسبت به را خود برای مردم ما که زیر فشار مصائب کرونا روز به روز نارضایتی و عصیان 
 کنند  انباشته می 

، کنند روزشماری می  رژیم تبهکارسرنگونی های شورشی که برای جوانان شورشگر و کانون  و برای
 .نوید حتمی پیروزی استفطر عید 

 
 رسدفطر آزادی از دل نبرد مردم ایران با رژیم فرا می
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در دعاي عید از خدا مسئلت كردیم كه مردم ما را از تمامیت سوء و زشتي خارج و به بهترین  
 ها وارد كند.  ها و زیبایي نیكي 

رژیم پلید آخوندها این غاصبان حق عیار براي نابودي مجاهدت تمام  چیزي جز ،هبهترین خیر زمان
 نیست.   ایرانحاکمیت و آزادی مردم 

  انسان بایستنجشن و از زنجیرهای اجبار و بندگی است؛ جشن توانستن ي جشن آزادفطر، عید 
تواند رفتار او  اش می های اصلی انسانی یعنی ویژگی انسان،  دهد که آگاهی و اختیارنشان می  .است

و برای ساختن  در جبر غرائز نیست  رو نیست. را سوق دهد. محکوم نیست. بیچاره نیست. دنباله 
های قدرت نبرد با اندیشه دارد.  دریایی از توانایی   ،دنیای نو و مناسباتی بر اساس رهایی و برابری

 استثماری و ضدتکاملی را دارد. 
 بلكه یك نوع نبرد است. ازالسالم گفته بود روزه گرفتن نه ریاضت و نه محرومیت ي علیهعل 

فطرت و هویت  کنندهنبرد با چه نیرویی؟ با نیروهای سلبمسلمانان باید پرسید  داران و همةروزه 
 هاییژی ها و ایدئولواراده رزمنده انسان در پهنه فردی و اجتماعی، نبرد با نظام  كنندهسلب  انساني،

فطر   است که از دل این نبرد .شاه و شیخنظام : در تاریخ معاصر ماو   کشندبند می به انسان را که 
   كند. آزادي حلول مي 

سانی که  . اننسان استسرنوشت تابان ا گوهر انساني وها ـ  پس موضوع این عید ـ مثل سایر عید 
 کند. فداکاری تجلیل می خود برای  کرانبی  در عید قربان از توانایی
تغییر  های قدر بهکند، در شبکننده آگاهی و اختیار خود را بارز می در رمضان قدرت تعیین 

 گیرد. پیروزی خود را جشن می فطر، گوید و در عید سرنوشت آری می 
»هرعید  بازگشتي است به اصل و هماهنگي و انطباق با آن. بازگشت   مجاهدینهاي در آموزش 
آگاهانه به سرچشمه و سرمنزل رهایي و رستگاري. پس نه واگشتي در كار است و نه تكاملي و  

هر چه هست، تكاپوي پر رنج و خون و سیر مداوم است براي زدودن آثار بیگانگي  . كوردور تكرار و 
 و یگانگي.  و غلبه بر موانع وصل

تا   كند.و طبقاتي غلبه مي ها" و تبعیضات جنسي و قومي چنین بر"فراق" و "جدایي فرزند انسان این 
سوي دنیاي  ، یعني پاالیش از دنیاي غریزه و اجبار  به پاالیش، از دنیاي وحشي و حیواني نهایتًا با

 ...«. همتاي خداگونه، دست یابدوجود خودش، سر بي  یهمتار" بيبه "س یعنی آگاهي و اختیار،
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به اندازه  دار و چه كسي كه نتوانسته روزه بگیرد باید فطریه بپردازد. چه روزه در پایان رمضان،   
است كه در  تعهد  این نشانی از ،فطریهپرداختن . و سیر كردن یك گرسنه در سه وعده طعام

 یي وجود داشته باشد. جامعه نباید هیچ گرسنه 
  ةاز جامع ،و فقر و مسكنتفطرت انساني سخن گفت كه گرسنگي توان از بازگشت به مي هنگامی 

 بشري رخت بربسته باشد. 

 
 عامل بقا بسازد براي رژیمش خواهد از كرونا خلیفة ارتجاع مي

   ،خواهران و برادران 
 ، هموطنان عزیز

اند و راهی برای  سقوط کرده روشنی دیدند که در گرداب نابودی در قیام بزرگ آبان آخوندها به 
خروج از موقعیت سرنگونی ندارند. بنابراین چند هفته بعد که فاجعه بیماری با سیاست ضدبشری  

ها ، خواستند با کرونا پرده ضخیمی روی آتش زیر خاکستر نارضایتی گیر شد همه  ،خود رژیم
طوری ؛ به کنندمحو را شهید سرفرازش  ۱۵۰۰های سرکش قیام آبان با خواستند شعله بکشند. می 

اصال اتفاق  انگار نقطه کشور رژیم را هدف قرار داد،  شورش اجتماعی که یکباره در صدها اینکه 
 نیفتاده است. 

به   قول مطبوعات حکومتیبه  .العاده خطیر یافتنددر وضعیت فوق با شیوع کرونا آخوندها خود را  
شان فاجعه  « برای موجودیت مدیریت این بیماریاسباتی در ح»کوچکترین خطای م  عیان دیدند

 و خواهند شد.  شوندسازد و بازنده بزرگ کرونا می می 
برای حفظ  بنابراین بیند. انداز مي چشم آتشفشان قیام و خشم خلق را در ولی فقیه ارتجاع  بله، 

 رژیم اولویت دادند.  امنیت تمام عیار به  صورتبه  جای مقابله با کرونا، به  روحانیو ای خامنه رژیم، 
تا از بودجه سرکوب و اختناق در   کردندجلوگیری الزم برای درمان جامعه  بودجه حداقل از صرف
 . و جنگ و جنایت در منطقه چیزی کم نشود ایرانداخل 

ند تا  بیماران خودداری کردبرای یاری رساندن به  تجهیزات سپاه و ارتش و امکاناتکارگیری از به
 . همه چیز را برای امنیت نظام در دست خود داشته باشند 

برای مقابله با  ای و بنیادهای غارتگر های انباشته در ستاد اجرایی خامنه ثروت از تخصیص اندکی از 
راه افزایش . و رو آوردند گران کردن کاالها نظیر نانبه  ه جای آن،ب .طفره رفتندفاجعه بیماری 

 . خارجی برای تأمین بودجه دولت ورشکسته را باز گذاشتند زقیمت ار
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ارزی و سایر منابع مالی برای مهار فروپاشی  ر ذخای کردن ازهزینه بین  بله سردمداران رژیم،
دومی   ،مراکز تولیدی از طرف دیگر و زحمتکش به   و فرستادن مردم محروم اقتصادی از یک طرف؛

   شدند. در پیش گرفتند و باعث گسترش بیماریرا 
گسترش فاجعه کرونا را به گردن مردم انداخته و آنها را سرزنش   بعدهم با وقاحت آخوندی

 کنند. می 
در روزهای آخر اردیبهشت بیش از  طوری که قربانگاه کرونا شده است. به استان خوزستان  امروز 

همین سیاست ضدبشری  کی از نتایج اند و این یباخته جان  در این استان  هزار نفر از مبتالیان
 ۲۳کنند که باال گرفتن بیماری در خوزستان از اعتراف می  به روشنی های رژیماست. مقام 

 ها بوده است. یعنی از شروع بازگشایی  ،فروردین
 به همین دلیل .عامل بقا بسازدبراي رژیمش خواهد از كرونا خلیفة ارتجاع مي كه واقعیت این است 

، بپوشانند، تالش کردند را  واقعیت جنبش اعتراضی عظیم و در حال گسترشآخوندها تالش کردند 
قرار تالش کردند و  را کتمان کنند های شورشی و شوراهای مقاومتگذاری فزاینده کانون اثر

 را انکار کنند.  بازگشت رژیم در موقعیت سرنگونیگرفتن بی 
 

  های شورشیکانونمجاهدین و آوردن جوانان به خامنه ای از رویوحشت 
 

دست زدند. هاي مختلف هجوم در زمینه ها و یی از فعالیت زنجیره به آخوندها  ،هابرای این هدف
  مانند: 

 حمالت موشكي در عراق به جانب نیروها و تأسیسات آمریكایي.  -
   ،فرستادن ماهواره به فضا -
مجاهدین و  و هواداران  ها شورشی و خانواده های گسترده مخصوصا از جوانان یورش و دستگیری -

هزار امضا تحت عنوان خانواده   ۸صدور سیرك و مزدور به آلباني با و ها شکنجه و ارعاب آن 
پدرانشان   و گویند دلشان براي مادرانگیري اجتماعي، مي مجاهدین كه در بحبوحة كرونا و فاصله

که از اشرف تا عراق تا اشرف سه در آلبانی   سال است۱۰این دلتنگی  ،تنگ شده ۳در اشرف 
 کماکان ادامه دارد! 

ی شعارهایش همان شعار ماندگعقبه این سیرک در خارج از کشور هم در حضیض ارتجاع و عقب 
ها میلیون ؛ اهانت به تاریخ و انقالب و تمام مردم ایران است  جاوید شاه است که مردادی«۲۸»
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استبداد سلطنتي را سرنگون كردند و زندانیان را آزاد كردند.   ،شاهبا شعارهاي مرگ بر  مردمي كه 
هاي سابقه اینان بسا بیشتر است و به هزاره  سال سابقه دارد، ۱۴۰۰اگر جاهلیت و ارتجاع آخوندي 

 به روزگاري كه كاوه آهنگر بر ضحاك ماردوش قیام كرد.  رسد. پیشین مي 
قدر بزرگ و سرسخت است که قابل  ز پایانی رژیم آن واقعیت قیام و مقاومت و واقعیت فا حاال هم

 کتمان نیست. 
نماي این حقیقت آئینه تمام  ،اردیبهشت ۲۸و قبل از آن در خرداد  دومروز در ای خامنه های حرف

 و مقاومت است.  مجاهدینپایان از و ترس و وحشت بي 

واقعیت است که رژیم نتوانسته کرونا  این اعتراف به ،اردیبهشت  ۲۸ درارتجاع هاي ولي فقیه حرف
خواهان دولت جوان   ،مجاهدین كشي علیه بنابراین با تیغ  ند.یی برای بقای خود تبدیل ک فرجه هرا ب

 سلیماني است.  قاسم اللهي با الگوي سرجالد حزب
تجربه سقوط زیرا . شودنشیني براي رژیم از مواضعش بسیار گران تمام مي گوید هرگونه عقب مي 
صفوف به ، ۵۷از انقالب بعدکه اشاره کرد امواج گسترده جوانانی به فقیه ارتجاع ولی ه را دارد. شا

ط  خطر بزرگ دامنگیر رژیم در شرایبهرا  شتوجه مزدوران که  با این هدفمجاهدین پیوستند. 
 های شورشی است. مجاهدین و کانون آوردن جوانان به روی  همانا جلب کند که کنونی

گوید و مي  خواندمي ها فرابستن در مقابل آن مرزبندی با هواداران مجاهدین و خطعوامل رژیم را به 
ه منظورم  البت » كندو تأكید مي  «جذب کنید  و را گسترش بدهید رژیم توانید جبهه هر چه می »

 است.   مجاهدینكماكان   ،و تنها مرز سرخ .ترین نامبله سرخ ! « جذب منافق نیست
جانب  ها بهها و قیام اعتراض  بالفصلگیری سمتکه مواظب   دهدمي عوامل رژیم هشدار به او سپس 

اسالمی تلّقی بشود؛ این اعتراض به نظام  ،و اعتراض نگذارید مطالبه  : »گویدمي  باشند و  سرنگونی
 «. مانع بشویدا این را جد ... مهم است؛

خواست با کرونا از  که می او . است یک نقطه عطف سیاسی بازتاب به واقع حرف خلیفة ارتجاع
روي آوردن جوانان  از  کند وبرداری می از شقه و شکاف در رأس حکومت پردهسرنگونی فرار کند، 

 .  دهدپرهیز مي  مجاهدینبه 
  ییمقوله  ،۳و اشرف  مجاهدینمسأله با  گفت كه صراحت مي خودش بعد از قیام آبان به البته 

چند  ،كشور اروپایي كوچك اما شریر و واقعًا خبیث« » در اینمدعی است که امنیتي است. چرا كه 
به  ایم. ریزي كرده و نقشه درست كرده برنامه   ،یك مقام آمریكایيما با  ،روز قبل از قضایاي بنزین
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بعد هم  . نقشه هم همان چیزي بود که ما چند روز بعدش در قضایاي بنزین دیدیم  ،ایخامنه گفته 
این کارهایي  واال » «تجدید نقشه بود، این چند روز  ...م چند روزویگکه مي  ینكند كه »ااضافه مي 

   ...«.افراد را آماده کرده بودند و  از قبل کرده بودند بود که
 

 دالر از جیب مردم ایران برای سرپا نگهداشتن دیكتاتور سوریهمیلیارد  ۳۰
هاي بي یعني آخرین جمعه ماه رمضان كه رژیم مجبور شد بساط نمایش  ،خرداد۲در روز جمعه 

كش كردن یاسر به جانب فلسطین ویراژ داد و به شالق ای خامنه  ،رونق روز قدس را جمع كند 
فلسطین پرداخت كه البته مزید بر شرف و افتخار عرفات پراكني علیه رهبر تاریخي عرفات و لجن 

براي گفت  آشكارا  اهلل و حماس را توي سر عرفات چماق كرد وحزب جنایتکار ای خامنه است. 
 ریزي كرده است. اهلل و حماس برنامه رساندن تسلیحات به حزب 

 .  غزه نه لبنان و جانم فداي ایران گویند نهاین در حالیست كه مردم ایران مي  
اعتراف كرد كه  رژیماین در حالیست كه رئیس قبلي كمیسیون امنیت و سیاست خارجي مجلس 

سرپا نگهداشتن دیكتاتور خونریز سوریه  میلیارد دالر پول از جیب مردم ایران صرف  ۳۰حال ه تاب
یعني پول  قیمت بنزین رژیم است. میلیارد تومان درآمد افزایش  ۲۰۰چنین روزانه و هم  شده است

 .  خون فرزندان ایران
 

در زماني كه آمار جانباختگان  اسفند  ۱۷در اطالعیه ارتش آزادیبخش در  مسعودیادتان هست 
 :  که اعالم كرد  ،هزار نفر رسیده بود ۲كرونا به 

هاي »ستاد اجرایي فرمان خمیني« ملعون و میلیارد دالر سرمایه و دارایي  ۱۰۰باید ای خامنه »-
هایي  هاي سپاه و بسیج و نیروي انتظامي و بنیاد مستضعفان و پول ثروت عظیم انباشته در تعاوني 

كند به بهداشت و درمان مردم ایران  را كه در عراق و سوریه و یمن و غزه و لبنان هزینه مي 
 «. اختصاص دهد.

 : عود تاکید کرد کهمس 
احمر كه براي صدور ارتجاع و تروریسم ها و امكانات هاللبودجه اتمي و موشكي رژیم و سرمایه »-

مراكز متعددي در خاورمیانه و آفریقا دایر كرده است، باید صرف درمان مبتالیان كرونا و بیماران  
 محروم شود.  
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ات نجومي به نام امام رضا در چنگ هاي آستان قدس رضوي در خراسان كه با موقوفدارایي -
تواند در آستانة سال نو دستمزدها  اكنون مي است پول و سرمایه عظیمي دارد كه هم ای خامنه 

 « نشده كارگران و معلمان و كارمندان و هزینه درمان آنها را تأدیه كندوحقوق پرداخت 
آزاد شوند. این تنها راه جلوگیري از فاجعة  زندانیان به ویژه زندانیان سیاسي باید فورًا كه: » و این -

 . «هاي رژیم استكرونا در زندان 
 

 قوت خود باقی است ور کرد بهآبان را شعله  عظیم علل و عواملی که قیام
باکمال و بیشتر شده برابر ۲۲كرونا آمار قربانیان  ،بعد از دوماه و نیم  ،به نسبت نیمه اسفند  امروز

 گویند آمار واقعي بسا بیشتر است.  هر چند كه مطلعین مي هزار نفر گذشته است.  ۴۴از مرز تاسف 
امروز همه علل و عواملی که قیام عظیم  انداز و نقشه مسیر رژیم را دریافت. چشم توان جا مي از این
قوت خود باقی است، که بر اثر فاجعه کرونا و سیاست ضدبشری تنها به ور کرد، نه را شعله ۹۸آبان 

 تر شده است. مراتب ملتهب آخوندها، به 
زوال  درصدی، کسری بودجه پنجاه درصدی و رو به  ۶۰ـ  ۵۰درصد، تورم ۹با رشد اقتصادی منفی 

 دهد.  فقیه مي صفر كه خبر از شكستن كمر اقتصاد رژیم والیت  ۴با حذف گذاشتن ارزش پول 
های های اجتماعی و شکست تراض امروز پوسیدگی حکومت نه تنها ترمیم نشده بلکه زیر فشار اع

شده  است. دولت آخوند روحانی نیمه تعطیل  سیاسی و اقتصادی، سراپای رژیم را ناتوان کرده 
آیند. نهادهای حکومتی در های رژیم جز گفتن دروغ از پس کاری بر نمیاست. سخنگویان و مقام 
 داشته است.  اند و ولی فقیه برای ساقط کردن دولت خیز برحال منازعه و کشمکش 

های بسیار، متوقف نشده  یها و دستگیر کننده رژیم، نه تنها بر اثر سرکوبامروز نیروی سرنگون 
 ،های شورشیاش در کانون ویژه در میان نسل جوان گسترش داده و عزم رزمنده بلکه خود را به 

 ستوه آورده است.  دشمن را به 
موقعیت سرنگونی  تااستفاده کنند فقر و ناداری مردم از  از کرونا وخواستند که می بله، آخوندها 

 .  شکست خوردند ،خود را پنهان کنند 
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 فطر رهایی مردم ایران
 ، خواهران و برادران 

. روزی که اگرچه و یارانش  نژادحنیف چهل و هشتمین سالروز جاودانگی  خرداد است. ۴امروز 
سحرگاه  آن تیرهایی که در  .شد گذاشته ایرانرهایی مردم  فطرخونین است، اما در آن سنگ بنای 

دیکتاتوری شاه  که شعله ور شدخشم عظیمی   درهای زمانه شلیک شد، ترین جان عاشقبه خونین 
 . را سرنگون کرد

و   زادهیمحمود عسکر  ،زادگانع یمحسن و اصغر بد دی سع نژاد،ف یمحمد حن   پایان بههای بی سالم
 . شدند ربارانیشاه ت میتوسط رژ ۱۳۵۱که در سال  فامن یعبدالرسول مشک

پاشد. آخوندها  می  ایرانبذر چه طوفانی را در جامعه  ،هاکه با این اعدام  نمی کردهرگز گمان  شاه
اعدام و   با اند، اماکار گرفته د به نیز اگرچه تمام تجارب رژیم شاه را برای جلوگیری از سقوط خو

و راه  روی حکومت درمانده خود بسته ها را به ، همه راهم مجاهدین و کشتار جوانان شورشگرقتل عا
 اند. سرنگونی را باز گذاشته 

و از آن  به حنیف گفت نسل  تو پایدار خواهد ماند.  ،مسعودبود که  باردر آن بهار ملتهب و خون 
و آزادی و و پیروزی    نسل و این مقاومت را بردوش کشید پس رنج عظیم پایداری و رستگاری این

 . اش را تضمین کردآینده 
 

شورشی است که عزم رزمندة خود را  این کانون و مشتاق قیامو این نسل شورشگر ، بله امروز
 . سته استپا خاه بده و برای سرنگونی رژیم والیت فقیه محکم و پوالدین کر 

 . تر کنیمو فروزان  را در همه جا فروزان  و امید زمان آن است که شعله مقاومتحاال، 
   طلوع خواهد کرد.دم آزادی و سپیده رسد از راه می چنین این  ایرانرهایی مردم فطر

 ، سالم بر آزادی
 . ایرانبر مردم سالم 

 

 

 


