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و همه   یمیابراه انیخصم همه اد   رانیحاکم بر ا  ی: آخوندهایرجو میمر 
 مذاهب اسالم هستند 

با مردم و مقاومت   یاسالم  -یعرب  یمناسبت ماه مبارک رمضان در کنفرانس همبستگ به  یسخنران
 ران یا

 ۱۴۰۰  نیفرورد ۲۵
 

 ! زیدوستان عز 
 و برادران!   خواهران

 جوامع مسلمان فرانسه!  ندگانینما
  ی مناسبت آغاز ماه رمضان سپاسگزارکنفرانس به  نیاو از حضورتان در    کنمیشما سالم م  همهبه
شما    می مستق  داریکرونا هنوز متأسفانه از امکان د  وعیخاطر شخوشحالم اگرچه به  ار یو بس   کنمیم

 . م یمحروم هست 
در شروع رمضان،  مثل سال  تقوا  هر  همه مسلمانان    به  بخش،ییرها  ی ماه  به  فرانسه،  مسلمانان 

به کشورها جهان  در  برادرانمان  و  خواهران  سور   یخصوص  و  فلسط   منیو    هیعراق  و  لبنان  و    نیو 
  ران یامان در  خواهران و برادران  هستند و البته به  هیفق  تیوال  میرژ   میمستق   انی افغانستان که قربان

 . فرستم یکه هستند، درود م  یاز هر مذهب 
متفاوت است. در    رانیداده اما موضوع ا  رییکشورها تغ   یاریرا در بس   ی چهره زندگ   ،یپاندم   امروز 

کالن    یدر پ  ها عامدانهآن  کردنریگنیزم  یمردم و برا   امیاز ق   یریجلوگ   یاست که برا  یجا حکومت آن
واکسن از    دیر خ  ه،یفق  یدر مقام ول   یا قدر که خامنهاست. آن  امیعنوان سپر ضد قبه  یتلفات انسان

صر   کایآمر  را  فرانسه  و  انگلستان  آخوندها  حا  یو  کرد.  اعالم  ه   یممنوع  به  به    چیحاکم  عنوان 
درخواست و  برا  یهاهشدارها  متخصص  تلف  یپزشکان  از  کاستن  و  کرونا  با  انسان مقابله    ی ات 

 . کنند ینم  ییاعتنا
را دارد و از لحاظ    یتلفات انسان   نیخود، باالتر   یون یل یم۸۵  تینسبت جمعهزار مرگ، به ۲۵۰با    رانیا

 

maryam-rajavi.com 
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آمر  از  پس  برز   کایتعداد  م   لیو  مستق ردیگ یقرار  مسئول  خامنه  نیا  می.  بزرگ شخص    ی ا کشتار 
 است. 
  ت یو محروم  یبا گران   شان یاند که هر روز زندگ شده  یداروارد رمضان و روزه  یطی در شرا  رانیا  مردم

 اند. شده  کارینفر ب  هاونیلیو م  شودیم  دهیکوبدر هم
در منطقه را، از    سمیسپاه پاسداران و جنگ و ترور   نهی کاالها، هز   متیبا چند برابر کردن ق   آخوندها

 . کنند یم نیتأم رانیمردم ا بیج
را شروع    ومیاوران   یدرصد  ۶۰  یساز  یکه از امروز غن   دیگویاست، م  یکه درحال مذاکرات اتم   یم یرژ 
 است.  ییساختن سالح هسته یبرا  یگر یکه گام د کندیم
تحول    کیاقدام    نیماکرون گفت ا  دنتیکردند و پرز   یابراز نگران   کایفرانسه و آمر   روزیکه د  ینحو  به

 است.  تیدر وضع یجد
د  از دارا  یاندک  یحت   یا هگرخامنیطرف  م  ییاز  برا  یدالر  اردیل یهزار  را  و    یخودش  کرونا  با  مقابله 

 . کندیبهداشت و درمان مردم خرج نم 
ا  در مردم  ه هم  رانیواقع  دو  با  ومواجه  والیزمان  هم  و  ه یفق  تیوال  روسی اند:  هم  کرونا.    روسیو 

هستند که قرآن بر آن    یفاقد همان ارزش و شاخص کرامت انسان   قا  ی دق  رانیحاکم بر ا  یآخوندها
 تقوا.  یعن ی: کندیم دیتاک
 

 انیانسان جوهر همه اد ییرها
 کند؟ یم  یبخش معرف ییرها یرا تقوا  یدار که قرآن هدف روزه ستین مگر

َّذ   يَا ُّهَا ال َّ  نَ یأَي يَامُ كَمَا كُت َب َعلَى ال َّقُونَ  نَ یذ  آمَنُواْ كُت َب َعلَيْكُمُ الصِّ َّكُمْ تَت  ( ۱) م ن قَبْل كُمْ لَعَل
شما نوشته شد؛ باشد    انین ی شی روزه بر شما مقرر شده است همان گونه که بر پ  آورندگانمانیا  یا

از قبل هم بوده و   ست؛ی با شاخص تقوا خاص مسلمانان ن   ی. پس روزه دار دیکن  شهی پ زکارىیکه پره 
پ همه اد  ید یتوح  انی همه اد  روانیعبادت مشترک  و موضوع  مقاومت با همه    ،یمی ابراه   انی است 

 . کشدیاست که انسان را به بند م یرون یو ب  یدرون  واملع 
خاص خود را   امبرانیپ  ای  امبریپ  کی اند، هر  بشر ظهور کرده  خیدور از هم، در تار   یها در زمان  هاآن

و تکامل آزادا  ییگوهر، رها  نیاست. ا  یکیاند، اما گوهر و جوهر همه  داشته جوامع    بخشینسان 
 است.  یانسان 

کسان  ،یتلق  نیا د  یرفتار  از  که  ستمگر   یاکار ی ر   یبرا  یدارنیرا  م   یو  استفاده  سرکوب   کنند،یو 
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را به طرف مغرب و مشرق   مانیکه رو  ستین  نیفقط ا  یک ی: ند یگوی. قرآن مشناسد یمردود م  یکلبه
 (۲).م یبگردان

روزه  در ر   یدار تورات، خدا  م  هیتوج   یبرا  یاکار یاز سر  را سرزنش  م   کندیستم و سرکوب  :  د یگویو 
دست و  )را از    ریزنج  یها . حلقهدییشرارت را بگشا  یاست که بندها   نیا  پسندم یکه من م   یی»روزه

 . د«یرا بشکن یریو هر زنج   دیها را آزاد ساز آن د،یمظلومان باز کن  (یپا
روزه  :دیگویم  خداوند   م ی گرسنگان تقس   انیکه نان خود را م   ستین   نیا  پسندمیکه من م   ییمگر 

  د؟ یبه او لباس بده  دی نی بیم  یو هر وقت مستمند   دیاور یرانده شده را به خانه خود ب  رانیو فق   دیکن
مثل سپ  نیا  »در… تو  نور  که  است  م   ده یصورت  طلوع  تو خواهد    ش یپ  عدالت  و  …  کندیصبح 
 (۳).د«یمخرا
  ی برا  نیها گفت: ابه آن  کرد،یخدا دعوت م  یگانگی  رشیمردم را به پذ  (ص)همان آغاز که محمد    از

تا زنج  یرستگار پا  ریشماست و خدا در قرآن گفت: او آمده است  و  مردم باز کند و    یرا از دست 
 شان بردارد. را از دوش نیسنگ یبارها 

را آزاد    دگانیکوب  و   …ن را شفا بخشم گفت: مرا فرستاد تا شکسته دال   ی سی از او، حضرت ع   شیپ
 . میگر یکدیبرادران و خواهران  میعنوان فرزندان ابراهسازم .پس همه ما به

 :می خوانیقرآن م در
و األْسباط و ما    عْقُوب ی و إْسحق و    لی و إْسماع   م یقُولُواْ آمنّا باللّه و مآ اُنزل إليْنا و ما اُنزل إلى إبْراه  و

 ( ۴)النّبيُّون من رّبّهمْ ال نُفرّقُ بيْن أحدٍ مّنْهُمْ و نحْنُ لهُ مُْسلمُون. یو ما أُوت  سىی مُوسى و ع  یأُوت
 

و اسحاق و    لیو اسماع  میچه بر ابراهچه بر ما نازل شده و آنبه خداوند و آن  می آورد  مانیا  دییبگو
نوادگان  عقوبی آن  و  و  نازل شد  موس او  به  ع   یچه  آن  ی سی و  و  به ساداده شد  از    امبرانی پ  ریچه 

 . م یاو هست  نو سر به فرما  میگذار یها فرق نم از آن کی چیه انی جانب پروردگارشان داده شد. ما م
 

 با اسالم آخوندها  نیاسالم مجاهد  تفاوت
سال    جانیهم   ی رجو  مسعود در  فرانسه  نش۱۳۶۲در  به  درباره    ستی الی حزب سوس  کی تئور   هیر ، 

  ن یاست. ا  کیاست که دمکرات  نیاسالم مورد اعتقاد ما ا  ژهیو  تیگفت: »خصوص   نیاسالم مجاهد
پرداخته دست   یاسالم  نی. چن شناسد یم  تیرسم را به گریو مکاتب د  دیاسالم، حقوق مذاهب، عقا

ن مشترک   یناش   کهبل  ست،ی ما  عمق  ب   یاز  افکار  آن،  چارچوب  که  موس  انیاست  توسط  و    یشده 
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درجه احترام را    نی. قرآن خود باالتر م یاب ییو محمد را در بر دارد و آن را به وضوح در قرآن م   ی سی ع 
ن   یبرا به  هم  یک یامرکنندگان  است.  قائل  عدالت   گریکدیاز    تیهودیو    تیحی اسالم، مس   نیچنو 

ن ن   حیمس  ا. مستند یجدا  م  امبری پ  زیرا  موس   میدان یخود  راه  نم  یو  از محمد جدا  قرآن  می کنیرا   .
 ( ۶).« ..… است ریناپذییواحد و جدا  نیخدا د یو برا  (۵)ستی ن یما تفاوت  امبرانیپ  انی که م دیگویم
 

آن هستند تا   یمدع   رانیحاکم بر ا  یچه آخوندها با آن  نیاسالم مجاهد  نیکه تفاوت ب  دین یبب   حاال
  ض یتبع  را ذبح کرده و به   امیپ  نیا  ران،یحاکم بر ا  ینیو مشخصا  استبداد د  انی ادگرای به کجاست؟ بن

 اند. و مذاهب رو آورده انی همه اد روانیپ هیو سرکوب و ستم عل 
ا  آخوندها در  را  سنت  اهل  بنا کنندیم  بیتخر   رانیمساجد  از  تهران   ی.  در  سنت،  اهل  مسجد 

عبادت    یها اند. محلکرده  لی تبد  یرا به مراکز سرکوب و جاسوس   عهی. مساجد شکنند یم   یریجلوگ
ش   یها نییآ دراوهم  یعیمختلف  تعط   یگناباد  شی چون  و    کنندیم  بیتخر   ای  لیرا  خواهران  به  و 

 اند. کرده لی تحم  یمضاعف یحقوق یو ب  تیو عرب و ترکمن و بلوچ ما، محروم كُردبرادران 
  چ یه   و نه خون  یسن   نه خون  عه،یش  نه خون  ران،یم بر احاک  یآخوندها   یاست که برا   نیا  تیواقع

  ها یسن   یبه چه حق  د؟یکش یو م   دیانداز یرا به زندان م   انیی بها  یحرمت ندارد. به چه حق   ،یانسان 
 د؟یکن یرا سرکوب و ترور و اعدام م

خط    نیو نام مجاهد خلق نخست  کنندیعام مرا قتل  عهیش   نیمجاهد  یحت   ران،یآخوندها در ا  اگرچه
را به    هایسن   هیو در سور   کنندیم   یو هم اهل سنت را قربان  انی عیهاست، در عراق، هم ش قرمز آن
 . برندیمسلخ م

و  ۱۳۸۴عراق در سال   یدر سامرا انیعیش   ازدهمی مراقد امام دهم و امام  یست ی شما، انفجار ترور   همه
به   هماهنگ  ا۲۰۰حمالت  در  اهل سنت  به    نیمسجد  را  هم د یدار   اد یکشور،  سال    م یرژ   نی.  در 

را به قتل رساند و به    ی ح ی مس  شانی کش  نیچنحرم امام هشتم در مشهد را منفجر کرد، هم۱۳۷۳
 خانه خدا شد.  باعث کشتار زائران۱۳۶۶کرد. در سال   یرا مسئول آن معرف نیمجاهددروغ 
و اجرا شده    یطراح  می توسط خود رژ   هاتیجنا  نیفاش شد که ا  م،ی رژ   یدرون  یها در جدال   بعدها

راست  آخوندها   یاست.  اد  یکه  همه  خصم  اسالم  یم یابراه   انی حاکم،  مذاهب  همه  او    ن یاند. 
  یی ادگرای و بن هیفق تیاز وال یروشن  فیتعر  م،یرژ   یهایو تبهکار  هاتیجنا ریدر کنار سا هایسرکوبگر

و    یکنترل خشن نظام  کی که    نینام د  ریز   یحکومت استبداد  کی :  دهدیدست م به  رانیبر ا  حاکم
  ی برا  یو اسالم   یانسان  ،یمردم برقرار کرده است. لگدمال کردن اصول اخالق یبر زندگ  یدائم یتی امن
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 حاکم است.  یروش آخوندها  ،یو فرع یدر امور جزئ  یافراط  سمیدگمات  نیحفظ حکومت، در ع 
ع   به آخوندها،    دیپل   یدئولوژ ی. ابلعندیا مشتر ر   یول  گذرانندیم  یپشه را از صاف   حیمس  یسی قول 

 حکومتشان.  یرونیو ب یحفظ تعادل درون  یمنطقه برا یکشورها  است به سمیصدور ارتجاع و ترور 
  ی جنس  دینظام آپارتا ک ی و   یز ی ستکرده، زن لی را تحم ین ید ی هاضی از تبع ییو سلسله ی اجبار  نید

  انه ی وحش یکش اقتصاد کشور را مصادره کرده و به غارت و بهره  یصورت انحصار را برقرار ساخته و به
 مشغول است. 

 
 آخوندها  یو شقاوت ضد اسالم   سمی ترور 

در شروع حکومت  یآخوندها نحاکم  کلمات  یارتجاع  تا یشان،  با  را  و   یخود  انقالب  مثل گسترش 
  ی ها امروز تمام ماسک است،ی. آن س پوشاندندیم ه یهمسا  یکشورها  اسالم در جهان و صدور آن به

  ی وحش   سمی ترور  کیو   رحمیب  یرانگریو کی چه آشکار شده را از دست داده و آن ی و مردم  یاسالم 
  ک ی که هر  منی آدمکش در لبنان و عراق و  یشبه نظام   یباندها ن یدوج کی همراه با ساختن  ست؛ا

ا  یدولت  دولت  خونر   جادی درون  و  ارعاب  و  ترور  بر  عالوه  و  مخدر    به  یزیکرده  مواد  و  نفت  قاچاق 
 مشغولند. 

چهار    النی . حاال ب کردندیم   یمعرف  نیخود را دشمن مستکبر   یقرآن   می با سواستفاده از مفاه   هاآن
جنا ستم  تیدهه  همآن  شانیکارو  را  فرعونها  م  یها چون  رسوا  اعدام  کندیزمانه  از  هزار  ۱۲۰: 

  ام یجوان در ق ۱۵۰۰کم  تا کشتار دست  ،یاس ی س   یهزار زندان   یعام س از جمله قتل  یاسی مخالف س
 . ۹۸آبان  
غارت و  نرفته است. حاال به    ادهایاز مستضعفان از    تیدر حما  می رژ   نیا  یادهایشعارها و فر   هنوز
وحشتناک در جامعه و    یفاصله طبقات نیابه  د؛یاند نگاه کنحاکم کرده رانیکه در ا یید گستردهفسا

 . د یخط فقر نگاه کن ریز  درصد مردم به۸۰ساقط کردن 
  یی خاطر برپاآن هم به  ،یرانیا  هاونی لیداشتن م گرسنه نگه  یعن یگفته است اسالم    یچه کس   یراست 

موشک  اتم   یزرادخانه  بمب  ساختن  آن  ای آ  ؟یو  انداختن  و  افغان  پناهندگان  شتم  و  به  ضرب  ها 
آتش کش به  و  آنآن  نیماش   دنیرودخانه  زنده سوزاندن  و  آها  اسالم است؟  به  ایها  کردزنده   ن گور 

 اسالم است؟  یمان ی اهل تسنن در جرف الصخر عراق توسط قاسم سل
 اسالم است.  بخشییضد گوهر رها است، و یپاک محمد  نییضدسالم است، ضد آ نیا نه،
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 اسالم درباره رفتار حاکمان دگاهید
 و خواهران و برادران،  دوستان

بس  چند د  اری سند  حد  یق یحق   دگاهیمهم،  تا  را  مردم  با  حاکمان  رفتار  مورد  در   م ی ترس  یاسالم 
 : کند یم
منشور   امبریپ در  ماه    یاسالم  در  مد  ازدهمیکه  در  از هجرت  »  ن یتدو  نهیپس  با   هودیکرد، گفت: 

خود   نیخود و مسلمانان هم تابع د نید رویپ  هودی (البته)ملت و امت هستند  کی مسلمانان مانند 
 ( ۷).باشند«یم
خورده او و جنبش او بودند، آن شهر را که دشمنان قسم  یاهال   یاسالم بعد از فتح مکه تمام   امبریپ

  ک ی شر  نش ی فرزند آدم و حوا هستند و در آفر  ی مگو اعالم کرد مردم با هم برابرند چرا که ه   دیبخش 
 .گرندیکدیخون و هم

 ( ۸)برحذر داشت.  یر ی گکرد و مردم را از انتقام یرا ملغ  رانیرباخواران از فق   یهاتمام طلب او
خل  گرید  سند عمر  اهال   فهینامه  به  سال    المقدستیب  یدوم  در  که  از   ،یالدیم  ۶۳۶است  پس 

بخش امپراتور   یتصرف  شرق   یاز  مال،    یروم  جان،  در  آنان  به  و  شده  نوشته  مسلمانان،  توسط 
م  شانی هابیو صل  ساهایکل و ودهدیامان  کل   رانی.  فشار گذاشتن مس  ساهایکردن  تحت    ان ی حی و 
 ( ۹) ..…کندیرا ممنوع م شاننییو آ نیترک د یبرا

  د ی مصر است که تأک یو به حکمرانبه مالک اشتر، پس از انتصاب ا طالب ی اببن ینامه عل  گر ید سند
 ن یتر دهیبرگز   دیبا  …ده.    یرا در دل خود جا   تیبا رع   ییکویو ن  یو خوشرفتار   یمهربان…: »کند یم
کردارت که   وو کمتر تو را در گفتار    د،یگو  شتریباشد که سخن تلخ حق، به تو ب  یر ینزد تو، وز   رانیوز 

    مردم بازدار تا سخنران   (یریجلوگ )خود را از  انیلشگر  و … دیپسندد، بستا یدوستانش نم  یخدا برا
 ( ۱۰) .د«یسخن گو  یو نگران  ترسیزبان و ب   یو گرفتگ لکنتیب شان،یا
 

 دنیآزادانه و شن  ان ی ب نید اسالم،
 ز،یعز   دوستان
 ،یگرام  یها تیشخص

که اسالم   امیپ  نیاست. ا دهیاز اسالم خط بطالن کش   یو ارتجاع  کی تار  ی اسالم، بر تلق  یق یحق  امیپ
 که نیاز جمله ا شودیواال شناخته م  یها است، با اعتقادات و ارزش کیدمکرات

 . کند یم  نیمردم را تضم تیحاکم •
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 . کند یم  یرا نف  ین ید ضیتبع •
 . سازدیو دولت را برقرار م نید ییجدا •
مبتن   • آزاد  یسراپا  د  یبر  د  انیب  نید  ،یآزاد  نیاست:  برهان   (۱۱) دنیشن   نیآزادانه،  ارائه  و    (۱۲)و 

 ابراز مخالفت و انتقاد نسبت به حاکمان.  نی، د(۱۳)مشورت کردن
 ( ۱۴) .نیالدی: ال اکراه ف داندیرا مردود م  یاجبار نیو د  ینی هرگونه اجبار د •
َّه  داندیها مآن  یو تقوا   ییها را رهاانسان  یاست و تنها مالک برتر   یبرابر   نید  • : إ نَّ أَكَْرمَكُمْ ع ندَ الل

 ( ۱۵) أَتْقَاكُمْ.
  ی ها، دارا تمام  انسان  ات ی هر انسان را به اندازه ح  اتیبشر است. و به قول قرآن، ح مدافع حقوق  •

 ( ۱۶).داند یارزش م 
 ( ۱۷) است. گرید انی و اد دیبا صاحبان عقا زیآم مسالمت یستیهمز  نید •
ما، ش  • نظر  وال  امروز،  یقی حق  عهیاز  با  م  هیفق   تیدر جنگ  برادر   شود یشناخته  را  اهل سنت  و 

 . داندیخود م
 است.   یکشبهره یقسط و ناف نید ،یقی اسالم حق •
در   ای نند،یبا تو برادر در د ایاند گفته است. مردم دو دسته (ع)  یکه عل است. و چنان یبرادر  نیو د •

 مانند تو هستند.  نشیآفر 
  ی کتاتوریبا دو د  یسراسر رنج و فداکار  ییدر مبارزه  نیاز اسالم را مجاهد  شرویو پ  یدرک مترق  نیا

 اند. دست آوردهبه
  ی و عمل   یمجاهدت نظر  کی   دهیچک  کند،یم  ی آن را پرچمدار   یجنبش که مسعود رجو   نیا  ی رهبر 

 است.  ستانیمقاومت آزاد  کیقرآن و اسالم در بستر  نیادیدر فهم گوهر بن 
جامعه و    یی رها  ی برا  امانیبا نبرد ب   ی کیالکت ی رابطه زنده و د  کی قرآن در    اتینشان داد که فهم آ  او
 است.  یکش استبداد و ارتجاع و بهره  ینف
اسالم    یمرزها   او ضد  و  به  ییادگرای بن  یعن یاسالم  را  اسالم  نام  ترستحت  اسالم    م یوضوح  و  کرد 

 قرار داد.  ین یارتجاع د تزیآنت گاهیرا در جا کیدمکرات
 زن و مرد است.  یپرچمدار برابر یق ی داد که اسالم حق نشان

پ   ییدر مبارزه  و مدافع آزاد  ینی با استبداد د  ریگیسخت و  همه    ینشان داد که اسالم مبشر و  در 
 است.  یو اجتماع یاقتصاد  ،یاس ی س  یها پهنه
  ی عمل خود برا  یرا راهنما  بخشییرها نییآ نیا یمسعود رجو  یدر پرتو رهبر رانیپاخاسته ابه نسل
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 کرده است.  رانیدر ا یو اجتماع  یاسیبزرگ س  یدگرگون 
 
روزه  ،یتلق   نیا  با و  و ظرف   یگانگ یعبادت    نیمجاهد  یبرا  زین   یدار رمضان  قدر  آن  در  و    ت یاست. 
ساز را در هم بشکند و برده  یرها یکه قادر است زنج  ی. انسانشود یداشته م  یانسان گرام  کرانیب

 . ی و اجتماع   یفرد یبه رستگار لین  یبردارد؛ برا انیرا از م  یرون ی و ب  یموانع درون
 جنبش ما.  یو بالندگ یداریپا ،یاست رمز سرزندگ  نیا
 

 ی ن ی ارتجاع و استبداد د شکست
 ،یو خواهران و برادران گرام  دوستان

در فاز شکست قرار گرفته است.    شی هایو سرکوبگر   هایز یرغم همه خونر به  هیفق  تیوال  میرژ   امروز
 است.  یو ارتجاع مذهب  ییادگرای بله، عصر افول و شکست بن

مراکز  م،ی رژ  یها جمعه  مردم و جوانان شورشگر به مراکز امام ران،یچند سال گذشته در ا یهاامیق در
سا  تیترب و  مذهب   ریآخوند  ارتجاع  در    یمظاهر  نمازگزاران  و  اصفهان  در  کشاورزان  کردند؛  حمله 

دشمن رو    »پشت به  دند یکش   ادی پشت کردند و فر   یا خامنه  یها امام جمعهبه    گریکازرون و نقاط د
ساهن«یمه  ب اعتراض   یشعارها   ر ی.  گو  ن یهمبه  یاجتماعات  مذهب   ی ای اندازه  ارتجاع  و    یشکست 

 آن است.  یاستراتژ
شناخته    رانگریشوم و و  یها با پروژه  ران،یحاکم بر ا  هیفق  تیوال  میرژ   انهی مردم خاورم  یها توده  نزد
از ده    شیب   یساز و آواره  هیانهدام سور   ،یو سن  عهیش  انی م  کارانهتیجنا  یانداز مثل تفرقه  شودیم
ا  ونیلیم مردم  از  به  نینفر  زدن  فلسط  کشور، خنجر  برا  نیمردم  تالش مستمر  و    جادیا  یو  تفرقه 

  ی که کار  ینظام شبه  یها گروه  جادی لبنان، و ا  یانهدام و فروپاش   ن،یدر صفوف جنبش فلسط   ییجدا
 و قاچاق مواد مخدر ندارند.   یجز آدمکش

رژ   کنندگان،امیق   یمحور  یشعارها   از احزاب دست  رانیا  میاخراج  از  تنفر  ابراز  او    م ی رژ   نینشانده 
ا در  کنسولگر   ها،امیق  نیاست.  عراق،  شورشگر  آتش    می رژ   یهایجوانان  به  را  کربال  و  نجف  در 

شدندیکش لبنان  در  حزب  انی عی.  گروه  به  بارها  پاسداران    طانی الش معترض  سپاه  فرمان  تحت 
 اند. کرده تراضاع 

بارها خون   ران،یا میدست رژ به هیکشتار صدها هزار تن از مردم مظلوم سور  دن یاز د انهی خاورم مردم
  نسبت به  می رژ  نیا انتی ما از غدر و خ ین ی که قلوب خواهران و برادران فسلط اریو چه بس   ستندیگر 
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 آتش گرفت.  به درد آمد و اشیو رهبر  نیخلق فلسط
دست    یز ی ستو زن  ین ید  ضی نه از سرکوب و تبع  ،یآخوندها تا لحظه سرنگون  می است که رژ   روشن

جنا  دارد؛یبرم و  دخالت  از  کشورها   تینه  ز   یدر  هم   میرژ   ن یا  اتیح  رایمنطقه.  گرو    ن یدر 
گروگان گرفته    منطقه را به  یشوم که سرنوشت کشورها  یبال  نیا  دادن به  انی. راه پاهاست استی س

دست مقاومت و  به   هی فق   تیوال  می رژ   یجهان است، سرنگون  تیصلح و امن  یبرا  دیتهد  نیتر و باال
 است.  رانیمردم ا امیق

 ـ نمرود را سرنگون کرد.  امبرانی ـ پدر پ می ابراه 
 پا خاست. در برابر فرعون به یموس

 را درهم شکست.  شی قر  یها محمد بت و
 اند. پا خاستهبه هیفق تیوال دنیکش  ریز به یو فرزندان شورشگرشان برا   رانیو مردم ا نیمجاهد حاال

را فرا   انهی اروپا و خاورم  یو همه کشورها  ادگرایهمه مسلمانان ضدبن   ران،یجانب مردم و مقاومت ا  از
  یی برپا  یبرا  ی. نبرد و مقاومترندیقرار بگ  می رژ   یسرنگون  یبرا  رانیکه در کنار نبرد مردم ا  خوانمیم
کثرت  کی دمکرات  یجمهور  کی زندگ و  که  مسالمت  یگرا  و  مذاهب    دیعقا  روانی پ  زیآمبردبار  و 

 . سازد یممکن م گریکدیگوناگون را در کنار 
 
 ش ی این

ن  یروزها  نیاول  در و  دعا  دست  رمضان،  م  یخدا  یسو به  شی ایماه  بلند  او    میکن یبزرگ  از  و 
 که:  می خواه یم

 کند.  ی ار یمردم  یو اعاده سالمت  یو همه کشورها را در شکست دادن پاندم  تیبشر 
هموطنان برا   مانهی فرصت، دردمندانه و صم  نیهم   در و    یمل  یجنبش امدادرسان   ییبرپا  یاز تمام 

 . کنم یاستمداد م رانیکرونا در ا مارانیب  به یسراسر
مقاومت را باال    هی. روح دیکن   یدارند، کمک مال   ماریکه ب   ییهاخانواده  شکن بهکمر  یگران   طیشرا  در
 بر مردم حاکم شود.  أسیترس و  دیاجازه نده  د،یببر 
ا  ایخدا  بار اکثر   رانیمردم  که  غارتگر  شانمی عظ  تیرا  اثر  و  یبر  و    م،ی رژ   یرانگریو  فقر  دچار 

حماشده  تیمحروم  تحت  بگ  تیاند،  زندان ر یخود  کانون  یاس ی س  انی.  در    یشورش   ی ها و  را  دربند 
شورشگر را هموار کن و    یهاجوانان و کانون یروزیکن. راه پ یار ی ی اخامنه مان یمقاومت در برابر دژخ 

مردم در    تیو حاکم   یآزاد   یو برقرار   هیفق   تیوال  میرژ   یسرنگون  یرا در نبرد برا  رانیخلق ا  نیمجاهد
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 نصرت ببخش.  رانیا
را از    ران یو افغانستان را و سراسر ا  منیتا عراق و    هیو لبنان و سور   نیاز فلسط   انهی خاورم  ا،ی خدا  بار

 خالص کن.  هیفق  تیوال می شر رژ 
َّنَا ِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انُصرْنَا َعلَى الْقَوْم  الْكَاف ر   یاغْف رْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إ ْسرَافَنَا ف   رب  ( ۱۸)نَ یأَمْر نَا وَ ثَب
را استوار دار و ما را بر   مانیهادر کارها در گذر و قدم  مانیروادهیاز ز   امرز،یپروردگارا گناهان ما را ب  بار

 گردان.  روزیپوشان پ گروه حق
 

------------------------------ 
 ۱۸۳ هی ـ سوره بقره، آ۱
 {۱۷۷بقرة ـ"}ليس البران تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب"ـ ۲
 ایـ کتاب اشع۳
 ۱۳۶سورة بقره آيه  ـ۴
ِّه  وَ ۵   -بقره }الْمُؤْم نُونَ كُلٌّ آمَنَ ب اللّه  وَمَآلئ كَت ه  وَكُتُب ه  وَرُُسل ه  الَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُُّسل ه ... ـ آمَنَ الرَُّسولُ ب مَا أُنز لَ إ لَيْه  م ن رَّب

به خدا و فرشتگان و   یو مؤمنان همگ  ،آورده است    مانیبدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ا  امبریپ{۲۸۵
 ...م«یگذار  یاز فرستادگانش فرق نم کی چیه انی»م [و گفتند:]آورده اند  انمیکتابها و فرستادگانش ا

فوريه  ـ۶ تئوريك حزب سوسياليست متحد،  نقد سوسياليست«، نشريه   « با  نشريه مجاهد، شماره   ۱۹۸۳1مصاحبه  ـ 
۱۹۰ 
 ۳۳۴هشام، جلد اول، صابن رهیـ س۷
 هشامابن رهیس ـ۸
 روت ی، چاپ ب ۳ج  ،یالطبر  خیتار  ،یـ طبر ۹
 ۵۳البالغه، نامه ، نهج ( ع) یـ عل۱۰
َّب عُونَ أَحَْسنَهُ ـ۱۱ َّذ ينَ يَْستَم عُونَ الْقَوْلَ فَيَت  ۱۸سوره الزمر ـ  ـ ال
 ۱۱۱قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ ـ سوره بقره ـ  ـ۱۲
 ۱۵۹م في االمر ـ سوره آل عمران ـ ـ وشاوره۱۳
 ۲۵۶ـ سوره بقره ـ ۱۴
 ۱۳جرات ــ سوره ح۱۵
َّاَس جَم يع ا ـ سوره مائده ـ ۱۶ َّمَا أَحْيَا الن  ۳۲ـ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَن
 ۶۴عمران ـ ـ قُلْ يَا أَهْلَ الْك تَاب  تَعَالَوْاْ إ لَى كَلَمَةٍ َسوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ـ آل۱۷
 ۲۵۰ـ سوره بقره ـ ۱۸


