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و   ی خانمانیو ب  یحکومت گرسنگ  هیعل ام ی: رمضان؛ فراخوان قیرجو میمر 
 ی نیاستبداد د

 ی صلح و برادر  یبرا ،یو جنگ افروز ییگرا ادی بن هیکنفرانس در ماه رمضان: متحد عل
 ۱۴۰۱  نیفرورد۱۵

 
 

دوشنبه   دوم  ن،یفرورد۱۵روز  کنفرانس   نیدر  مبارک رمضان،  ماه  عنوان رمضان    یافطار    متحد   –با 
برا  یافروزوجنگ  ییادگرای بن   هیعل برادر  یو  و  سو   ،یصلح  ا  یاز  ا  رانیمقاومت  در  شد.   ن یبرگزار 

با   نیمختلف و جهان عرب در ارتباط آنال  یاز کشورها   یاس یو س   یمذهب   یها تیکنفرانس، شخص 
هم  ۳در اشرف  یآزاد  هدانمجا  اواز فرانسه شرکت داشتند و  سوردر اور  رانیمقر مقاومت ا  نیچنو 

 کردند.  یسخنران
ا  در مر   نیآغاز  شخص  یرجو   میجلسه،  و  مسلمانان  مبارک شرکت  یهاتیبه  ماه  حلول  کننده، 

  ت یتحت حاکم  رانیدردناک جامعه ا  تیوضع  حیضمن تشر   ،یسخنان   یگفت و ط   کی رمضان را تبر 
 گفت:  یکرد. و  دیآخوندها تحت عنوان اسالم تاک  می رژ  یشکست تفکر ارتجاعآخوندها، بر

 
 ران، یمقاومت مردم ا یگرام  دوستان

 ران، یخلق ا نیمجاهد ،یشورش   یهاکانون رانیدل  هموطنان،
 . کنم یرا مسألت م ین یاز چنگال استبداد د یهموطنانم آزاد  یآغاز ماه مبارک رمضان برا  در
شرورانه    یها یو جنگ افروز  سم ی و ترور   ییادگرایاز بن   ییامان در منطقه، رهخواهران و برادران  یبرا
به    ن،یخصوص مردم مقاوم اوکراکه مردم جهان به  می کنیو دعا م  می کنیآخوندها را طلب م  میرژ 

 . ابند ی آرامش دست صلح و 
 

 رمضان فلسفه
ِ  َشهْر   َّذِيَ أ نزَِل ف ِّنَاٍت مِّنَ الْه دَى وَالْف رْقَانِ  هِ یَرمََضانَ ال َّاسِ وَبَي ِّلن  الْق رْآن  ه دًى ل
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فرستاده  رمضان بهماه  که  است  قرآن  م  شدن  راه  تقوا دینمایمردم  ماه  ماه    بخشییرها  ی.  است؛ 
 است.  گریکدی ها بهدل  شدنکیو نزد یهمبستگ

ها ها و عاطفهدل  شتری است که ب یاهم جهی در نت  است؛ دستانیدردمندان و ته  یار ی شتافتن به  ماه
 . شود یم دارحهینوعان جر هموطنان و هم یینوای از فقر و ب

روزه  نیا  از فرد  کی از    یدارنظر  م  هیتزک   یبرا  یعبادت  فراتر  مسئول   رودینفس  و    تیو 
 . کند یبارور م  یدر قبال جامعه را در آدم یریپذتیمسئول

محدود شود، اگر وجدان جامعه را    دن یچند ساعته از خوردن و آشام   ی خوددار تنها به  یدارروزه  اگر
 قرار ندهد، از هدف خود دور مانده است.  یو گرسنگ  یسرکوب و نادار داد،یب  یرو درنکند و رو داریب

عوامل آس   بخشییرها  یکسب تقوا  یبرا  ی تالش  ی دار روزه  مگر هدر  زنندهبیو مهار    ی دهنده قوا و 
  داد یو ب  رانیدهنده حرث و نسل اداران در مقابل بربادپس چگونه ممکن است روزه  ست؟ی ن  یان انس

 بمانند؟  تفاوتیساکت و ب   هیفق تیوال  میرژ   یعنیو غارت و فساد مجسم 
  ی والینبرد با ه  یبرا  یو جمع   یفرد   یقوا  ختنی و برانگ  کردنتیدر ذات خود ترب   یدارو روزه  رمضان

 است.  یروزرهیاجبار و ت
  ی ها زدن عادتهماست. ماه بر  یداریاش باست؛ اما باطن  دن یاشام یدر ظاهرش نخوردن و ن   رمضان 

باشد،   دیچه باآن یو برا کندیچه هست را رد ماز آن  تیاست، رضا ی تکامل یو ماه ناخرسند  ن یروت
 . دهد یسوق م  یش و دگرگونو به شور   تابدیموجود را بر نم  تیوضع  خواند،ینبرد فرا مبه
 
 رانیدر جامعه ا یفقر و گرسنگ  دادیب
 

دست    یها و منابع سرشار، امروز با فقر و گرسنگ از ثروت  یبا وجود برخوردار  رانیچرا مردم ا  یراست 
 کنند؟ یو پنجه نرم م

  نه یخون فاصله دارد، هز   ایدر   کی  رانیشدت منفور که با جامعه انامشروع و به  یکلبه  میرژ   کی  رایز 
 . پردازد یحفظ قدرت خود را از جان و خون و گوشت و پوست مردم م

قربان   سال  شمار  ا  انیگذشته،  در  ن  رانیکرونا  خامنه  ونیلیم میاز  اگر  گذشت.  راه   یانفر  عمداً 
و    ی مار یب  ن یگسترش ا هزار م   یاگر درصد اندک را باز نگذاشته بود    ی ادهایبن   ی دالر   اردیلی از ثروت 
 . آمدیم  نییچند برابر پا رانیکرونا در ا ریمرگ و م کرد،یخود را صرف مهار کرونا مچپاولگر 

گر فقر طاقت  کی   امروز ا  تیدرصد جمع ۸۰-۷۰کم  دست  ریبانگیفرسا  است.    ی فقر  نیکشور شده 
  ۱۰۰در    ندی گویو م   (۱). کنند یخط فقر مطلق سقوط م  ریهشت نفر به ز   قهی است که در آن، هر دق

 ( ۲)سابقه نداشته است. ریسال اخ 
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 ی ا هولناک خامنه استی س
 
  ش ی موازات هم پهولناک را به  استی پنج س  ،یاستبداد وحش   کیسلطه    ریز   ،یا خامنه  قتی حق  در
 :بردیم

کرده است.    لی کار جهان تبد  یرو ین  نیتر را به ارزان  رانیکار ا  یرو ی و ن  کشاندیم  یگاریبرا به  مردم
را به   ماران یب  کند،یرا غارت م ی عموم یها ییاموال و دارا دارد،یمردم را گرسنه نگه م  عیوس  یهاتوده

 . کشاندیم  یخانمان یب و مردم را به دهدیمرگ سوق م
کبر مقتاً    زد؛یانگیخشم خدا را بر م  یراستکه به   رانیمردم ا  هیعل   رحمانهیو ب  فیجنگ کث  کی  بله،

 … عندهللا
به  یپرستان و متجاوزان همان مال   قیمصاد  هاآن اند.  شدت سرزنش شدههستند که در سوره فجر 

 . خورند یرا چپاولگرانه م شانراثیبلکه م کنند،ینم  یاری را  مانیت یو  فانیچرا که نه فقط ضع
ر   کرده  فیتوص  ییخدا  نییآ  کنندگانبیها را تکذن آنسوره ماعون قرآ  در که   یاکاران یاست. همان 

و   برندیم  غمایرا به    نوایو ب   سرپرستیاما حقوق حقه ب   کنندیو تظاهر برگزار م  بینماز را از سر فر 
 . آورندیخود در م ول ی تکشور را به یخلق و ثروت عموم ییدارا
 
 َ ْ أَرَأ َّذِ  تَ ی  نِ یبِالدِّ  کَذِّب  ی   یال

َّذِ  فَذلِکَ  َ  یال ْ  د ع  ی َ ال ِ ی  مَ ی ت
َ ال  وَ   نِ یطَعامِ الْمِْسکِ   یَعل  ح ض  ی
 َ ْ فَو ِّ  ل  ی  نَ یلِلْم َصل
َّذِ   ه مْ َعنْ َصالتِهِمْ ساه ونَ  نَ یال
َّذِ   راؤ نَ ی  ه مْ  نَ یال
َ  وَ   الْماع ونَ  مْنَع ونَ ی
 
 بندد؟ یو دروغ م هیرایپ نیآن را که به د یادهید ایآ
 . کندینم  بیرغبت و ترغ  نوایدادن به ب و بر غذا  راندیرا م می تیهمانست که  او

و مانع و انحصارکننده منابع    کنندیم  ایبر نمازگزاران. آنان که در نمازشان در غفلتند و ر   یوا  پس
 عموم مردمند.   یهاو ثروت دیتول
. پدر  شود یندها آشکارا غارت م خلق است که توسط آخو  ی بحث بر سر ماعون و اموال عموم  بله
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پرتو  یطالقان  م   ی در  قرآن  »ماعون  دیگویاز  است    یبرا   …:  عموم  به    ی برا  پس  …انتفاع  برگشت 
 ها برکنار شود«.مانع نیا دیمنابع ثروت است، با میکه تعم یع یو طب  یوضع اصل

و    دادیب   تیحاکم   دیباکوتاه کرد و    رانیدست غارتگران و ستمکاران حاکم را از حقوق مردم ا  دیبا  بله
 . دیکش  ریز چپاول و استبداد را به

تعهد خود  که به  کندیم   یادآوری از محرومان را    تیدر حما  آورندگانمانیدر سوره اسراء تعهد ا  قرآن
 ( ۸)گرفت.  دیکه بر سر آن مورد پرسش قرار خواه  رایز  د،یوفا کن
به  بله کردن  مردم  ییخدا  یها مانیپوفا  آزاد   یبرا  یو  و  از حقوق  بهسرکوب  یدفاع  و  دست شدگان 

آزاد  برقرار  یآوردن  برابر   یو  و  به  یتقوا   نیبزرگتر   ؛یعدالت  است.  که    لی دل  ن یهمزمانه  است 
از سه    شی اند و ببرخاسته  خیشاه و ش   ی کتاتور یاز پنج دهه است به نبرد با د  ش یخلق ب   نیمجاهد

چشم با  که  است  به    یپوشدهه  خانمان  و  خانه  باز  جنس  توقفیمبارزه  فرد  ییگراتیبا   تیو 
  ی و برقرار  یاستبداد مذهب  یسرنگون  یزمانه برا  یبزرگ تقوا   شی اند. و به آزماخودپرستانه دست زده

 اند. کرده امیمردم ق تیو حاکم  یآزاد
بلد از انسان  در و خم، در   چیپسخت و پر  یها شده است که پس از عبور از گردنه  ادی  ییهاسوره 

و    کنندیرا آزاد م  رانیو اس   رندیگیم   شیو تکامل را در پ  یک ین  ریمتضاد، مس   یها نهیمواجهه با گز 
 . رند یگیرا در پناه خود م نینشخاک نیمسک
هزار نفرشان    ۴۰مرگ   که به  (۳)کنند،یم  یخودکش هزار نفر اقدام به  ستی و دو  ونیل یم  کیسال    هر

نوزادان خود را گاه   بخت،رهیاند. زنان ت بدن خود شده یفروش اعضا  مجبور به یی. عدهشودیمنجر م 
و آخوندها و    یا شرم بر خامنه  (۴) .رسانندیفروش م دالر به  ۳۲فقط    ی عنیهزار تومان    ۸۰۰  ی به بها

 شان. پاسداران همدست
ا در  پروتئ  ران،یامروز  لب   نیسرانه مصرف  استاندارد جهان  ناتیو  از نصف  از   (۵)است.  یکمتر  پس 

. زنان سرپرست خانوار  شود یها دارد حذف مسفره  یاری مرغ هم از بسو تخم  اتیگوشت، حاال لبن 
 . م یبخور  میتوان ینان و ماست هم نم  گرید ندی گویم
  ی ها طیدر مح  ز،یناچ  ی اند؛ با دستمزدهاهکار کشاند  رحمیکودک معصوم را به بازار ب  ونیلیم  ۸تا    ۵

ساعت   ۱۱ـ   ۱۰هزار نفرشان روزانه کم پنج. دستی ت یو حما مهی آلوده، بدون بهداشت و بدون هرگونه ب
پا به خامنه  کنندیم   یگردزباله  تخت،یدر  وابسته  تاجران  م  یاتا  هزار  از    اردی لیهرسال چند  تومان 
 سود ببرند.   هایگردزباله  نیهم
م   نیشتر یب   انهی خاورم   یتمام کشورها   به  نسبت  ،یت یوضع  نیچن   در ا  اردرها یلی تعداد  سر    ران یدر 

 . کنند یارتزاق م یا خامنه تیاز ب میرمستق یو غ  میاند که مستق برآورده
، ۹۹. در سال  شود یافزوده م  شانتیروز به جمعبهبدون درآمد، بدون شغل و بدون سرپناه روز  مردم
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 ۷۰۰آمار به    ن یسال بعد ا  کی.  کردندیتهران مراجعه م  یها به گرمخانه  هاخانمانیهزار بار ب  ۴۹۰
 ( ۶).دیهزار نفر رس 

تا    کی   نید. بندارند که شب تا صبح در آن سر کنن   ییکشور جا  تیاز جمع  یاد یز   بخش چهارم 
فقر و ستم    یهاغولهیکه ب  کنندیم  یزندگ   ییهیگاه حاش هزار سکونت۳کشور در    تیسوم جمع  کی

 . اندتیو محروم
زندگ   گرید  یفعل  یدستمزدها نم  یکفاف خرج  نم  گرید  دهد،یرا  را  دارو  و  درمان  ادهدیکفاف    ن ی. 

مختلف از نهر و   یها اند و در مکانآواره شده  یجمع  ای  یصورت انفرادخانواده به  یاست که »اعضا 
نخاله  یجو قبرستان  یساختمان   یها و  تا  گورها گرفته  و  شده    یها  ساختمان  ایآماده  و    ی ها مترو 

 ( ۷).رسانند«یمتروکه، شب را به صبح م
در    ایها و  بامدر پشت  ایبخوابند  صورت نشسته در اتوبوس  ها بهتا شب  دهندیپول م  هاخانمانیب

نخاله پسماندها  یساختمان  یها محل  محل  ا  یشهر   یو  بگذرانند.  را  که    یفالکت   نیشب  است 
 اند. کرده لی مردم تحم یاش بر زندگآشامخون میو رژ  یا خامنه

 
 ک یدمکرات اسالم

 
 گرانیو بند از د  دیبرداشتن ق  است،افتهیآزاد و مستقل    تیکه شخص   یانسان  ن،یمجاهد  دگاهید  در

 است.  یدر راه آزاد ی کوشش  زین نی. و اابدییخود م  تیدر توان و مسئول زیرا ن  نیر یسا  یو آزادساز 
آگاه تعهد گرفته است که    یهااند که گفت: خدا از انسانخود قرار داده  یرا الگو  (ع)ی عل  ن،یمجاهد
 ( ۹) …رندیمظلوم آرام نگ یظالم و گرسنگ   یریبر س

ن  و نامه  زیخود  م  ییدر  بصره  استاندار  بهرهسدینویبه  دنبال  که  من  از  باد  »دور  امکانات    یور:  از 
ندارد و    یدسترس   یباشد که به قرص نان  یکس  مامهیممکن است درحجاز و    کهیباشم در حال  یماد

 ( ۱۰) نخورده است.«. ریس   یهرگز غذا
بوده است.    نیمجاهد  یراهنما   ده یاز آغاز ا  ( ۱۱)است   ش یکه در عدالت گشا  یکالم حضرت عل   نیا

  ی بند او در حال سرهم  یو آخوندها   ین ی خم  کهیشاه، در حال   یکتاتور ید  یچند ماه بعد از سرنگون
  ک یدر    یبودند، مسعود رجو  هیفق تیسلطه وال  یدر خبرگان ارتجاع برا  دیجد  یکردن قانون اساس 

او    ی هاهیو رو  (ع) یعل  یها یریگرهنمودها و موضع  اد بهدر دانشگاه تهران، با استن   ی سخنران  ه رشت
 است ی س  ،یو اجتماع  ی امور اقتصاد  نیتر درباره مهم  نیمجاهد  یها اش، نظرگاهسالهدر حکومت پنج

:  گفت داد. او از جمله    حیمردم را توض  تیو حاکم   یمسأله آزاد   ها،تیمسأله مل  ،یو خارج   یداخل
  ی همه استعدادها   شود،یدرآن پرپر نم  یآدم   یکه استعدادها   ستیما آن نظام   یاجتماع  آل دهی»ا
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 ( ۱۲) .شود«یشکوفا م  یآدم یهمتا یب تی. و فردستی آن ن یجلو  یمانع چیه   گرددیانسان شکوفا م
  نژاد فیمحمد حن  ن،یمجاهد   ری کب  انگذاریکردند، بن   سیسازمان خود را تأس   نیهم که مجاهد  یروز 

 یبر آزاد  دیبا تأک  ن،یاعالم کرد. اسالم مورد اعتقاد مجاهد  یکش بهره  یرا نف   آن  یدتیعق   یسنگ بنا 
کرده   میرس تحت نام اسالم ت یو طبقات  یخود را با همه تفکرات ارتجاع  یف یک  یها استثمار مرز یو نف 

 است. 
جا   نیها را برافراشتند، از او ستم  هاضیو نبرد با انواع تبع   یپرچم برابر   نیبود که مجاهد  جانیا  از

به که  برابربود  از  تار   یدفاع  سراسر  در  و  برخاستند،  مرد  و  آزاد  خیزن  از  برابر    هایخود  حقوق  و 
پ  ی هاتیمل و  م   انی اد  روانی ستمزده  و  کرده  دفاع  همکنند یمختلف  د.  که  آ  یرو یپ  رچنان    ن ییاز 

توسعه هرگونه  با  و دخ  یطلباسالم،  در کشورهاتجاوزکارانه  انقالب    گرید  یالت  عنوان صدور  تحت 
 اند. مخالفت کرده

تار   نیا رهبر  نیمجاهد  یخی افتخار  تحت  که  ترس توانسته  یمسعود رجو  یاست  با    ی مرزها  میاند 
تار   یدتیعق  دمکرات  یخ یو  ارائه    کی اسالم  مذهبقدرت  تزیآنت  کیو  ارتجاع  برابر  در  تفکر    ،یمند 

به  ین یخم   ییقرون وسطا را  اسالم  نام  اتحت  و جامعه  بکشانند  ن  رانیشکست  آفت    زیرا  برابر  در 
  ی ز ی ستشکنجه و غارت و زن  تیو حاکم  ین یاستبداد د اشروانی و پ  ین یبکنند. خم  مهیب ،یینادگرایب

و    یاس یتمام شئون س به  ین یدوره، لطمات سنگ   کی  یکار گرفتند و برا را با نقاب اسالم به  سمی و ترور 
در برابر    هاآن  ین ید  یبکاریمنطقه وارد کردند. اما فر   یو کشورها  رانیا  یو اجتماع  یهنگ و فر   یفکر 
فداکار  نیمجاهد  یدتیعق   یداریپا اعضا  یو  در نسل  است.    نیا  ی نسل  جنبش، شکست خورده 

  یی و جدا  یو برابر  یبا آزاد  م،یرژ   نیا  یبعد از سرنگون  رانیسر آمده است و سرنوشت اها بهعهد آن
 و دولت رقم خورده است.  نید
 

 ! زیعز   دوستان
را   یخانمان یو ب   یکردم که آخوندها گرسنگ   ی ادآور یرا    یاوضاع سخت   یداررمضان و روزه  مناسبت به

ا مردم  ماهکرده  لیتحم  رانیبر  و  ارتجاع  تیاند.  برابر   تشانیو ضد  یاسالم  و  عدل  اسالم و  را    یبا 
ع  انینما در  با  نیکردند.  هم   میبگو  دیحال  هم جانبه  نیهم   دستان،یته  نیکه   ن یآمدگان، 

و    امی ق  یرویهستند. ن  یالرزان خامنه  تیو شورش در برابر حاکم  انیعص   می عظ  یرو ی شدگان، نغارت
که   ین یاستبداد د  شکی. و بزند یخیکوره گدازان بر م  نیاز هم   وقفهیب  ،یشورش   یها کانون  رانیدل

کانون    برو در برا  میعظ   یرو ین  نیشکست خورده، در برابر ا  یک یدئولوژ یو ا  یفکر  یها در همه عرصه
 . خوردیرقم م  رانیمردم ا روزیقدر پ  نیچننیدوام نخواهد آورد و ا یو ارتش بزرگ آزاد   یشورش
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 ش ی این
 

 ! ایخدا
و منطقه را از    رانیکن و مردم ا  روزیپ   ینی را بر استبداد د  یو ارتش بزرگ آزاد   رانیا  امیو ق   مقاومت

ا دوست   میرژ   نیشر  و  مجاهد  یبرهان و صلح  کن.  منطقه و جهان حاکم  در  ا  نیرا  در   رانی خلق  را 
در برابر    افتهیجنبش سازمان  نیدر حفظ بزرگتر   شان،یو آرمان  یها و اصول مبارزات ارزشبه  یبند یپا
 تر کن. هرچه مستحکم  میرژ  یسرنگون  یو در نبردشان برا   هیفق تیوال
 ! ایخدا

و او را که چشم و دل ا  نیرهبر ا  مسعود به   نیمقاومت را در امان محکم خودت نگهدار  نسل را 
 ها حفظ کن. گشوده است، در پناه لطف خودت از همه گزندها و توطئه  یقی و اسالم حق  یآزاد
 ما یو سلموا تسل  هیآمنوا صلوا عل  نیهالذیا ای یالنب یعل   صلونیو مالئکته  هللاان


