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 های سوریه و ایرانمتحد علیه رژیم والیت فقیه، دشمن اصلی ملت
 سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس همبستگی با مقاومت سوریه

 ۱۳۹۵خرداد ۲۲ -اور سور اواز 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 iِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن 

 
 دوستان عزيز،

 ، سوريهمحترم اپوزيسيون هيات 
  خواهران و برادران گرامی!

ش اين های انسانی است و پيامين غريزهترطبيعی داری در برابرگرفتن خويشتن روزه .گويمشما تبريک می ماه رمضان را به
ش اين است پيام غلبه کنند.ها عليه آزادی، عدالت و برابری، نطغيا اجبارها و قادرند بر همهاست که انسان و اجتماع انسانی 

 .کمال معنوی و اجتماعی دست يابد. يعنی تواند به رهايیکه انسان می
 داری در سوره بقره داده است. تقوا در آيه مربوط به روزهو اين همان نويدی است که قرآن درباره دستيابی به

مبارزه و مقاومت خود را  ،و با الهام از همين پيام .بينيمما در رمضان بشارت آزادی و عدالت و صلح را می است که چنين
 بريم.پيش می

 
  !خواهران و برادران

عظيم در سوريه است که از چند قرن پيش  يک خونريزیجهان اسالم شاهد استمرار  ،که ماه رمضان جريان دارددرحالی
 .است بوده سابقهکمتاکنون 

پس چرا آخوندهای  ها نيست؟ماه صلح نيست؟ مگر ماه نزديک شدن دل رمضان مگر رمضان ماه عبادت نيست؟ مگر
 دارند؟از کشتار دست برنمی بشار اسدحاکم بر ايران و 

ريختن خون مردم را  سوريهدهند و هم در ها ادامه می. هم در  ايران به اعدامبيننديی برای خود نمیترين آيندهزيرا کم
 اند.وسيله حفظ منافع حقير خود کرده

کنيم. و امشب در اين اعالم میمردم مقاوم سوريه  با ماه همبستگی ماه رمضان را ما، مقاومت ايران، ،در نقطه مقابل آنها
 .کنيمش تجليل میمردم یفشان را مد نظر داريم و از قهرمانی و ايستادگسوريه مجروح و خون ،اجتماع و در اين افطار

 اين تصويرها ها در سوريه را ديديم.عامها و قتلتصاويری از آثار بمباران ،جادقايقی پيش در نمايشگاهی در همين
 خصوص در دو سال اخير بارها جهان را تکان داده است. به
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 .بابا مرا ترک نکنگفت ريزان میکرد و اشکتصوير پسربچة مظلومی که جسد پدر شهيدش را رها نمی

 «بهشت است ميهنم»و سرود  ريختاشک می ،اش سعدهيی در درعا که در عزای مرگ خواهر پنج سالهتصوير پسربچه
 :خواندرا می

 «...دطلببه پا خيز، قيام کن ای درعا...دختری از حمص ياری مي»
و تصاوير مربوط به دکتر محمد وسيم معاذ که  کنندتصاوير پدران و مادرانی که باالی سر اجساد کودکانشان شيون می

 برای درمان کودکان حلب حاضر به ترک اين شهر نشد و در بمباران بيمارستان محل کارش شهيد شد. 
 دارد.تحسين وا می، تصويرهايی هم از مقاومت و نبرد ديديم که تمام دنيا را به هادرد و رنج در کنار ايناما در عين حال 

 .فرستيمدلير درود میشجاع و آوران به همه آن رزمجا از همين
 !های نبرد و پايداریسالم بر همه جبهه

 !قهرمانسالم بر حلب 
 !حمامارع و خان طومان و  سالم بر

 !سالم بر حمص و درعا
 !و بر شهر پايدار داريا سالم بر غوطه دمشق

 .سازدنبرد شما آينده سوريه و تمام منطقه را میای قهرمانان، 
 .شما افتخار تمام بشريت هستيد

 
 !حضار محترم

از  ،استبداد مذهبی حاکم بر ايران را در سطح منطقهعظيمی است که رويداد افشاکنندة  ،گذردچه امروز در سوريه میآن
 ،برای حفظ قدرت متزلزل خود وتجاوزکار است که يک حکومت ه و نشان داد زير کشيدهبه مدعی اسالمکرسی يک رژيم 

  برده است.خاورميانه را در گرداب خون فرو 
صد و های يکخونولوژيکی شکست خورده است. ديکتاتوری دينی از نظر فکری و ايدئی است که دير زمان ،در داخل ايران

در شناساندن بيست هزار مجاهد و مبارزی که در مبارزه عليه اين رژيم نثار شد و نقش و تأثير مجاهدين خلق ايران 
توانسته بودند برخی افراد ها آخوند ،کشورهای اسالمی و عربیاما در  .را افشا کرده است مالها، دجاليت دينی اسالم واقعی

 . کنندمقاصد تبهکارانه خود را زير پرده دين پنهان های طوالنی برای سالرا بفريبند و  اطالعبی

ند زدخود را مدافع شيعه جا می ،کردند. اما در خارج ايراناعدام میشيعه را هزار هزار جوانان ترين پيشرو ،در داخل ايران
ساخته خود نظير های دستدادند و گروهمیم و بنيادگرايی را گسترش تروريس ،گرايی حول مسأله شيعه و سنیو با فرقه

 انداختند.میجان مردم خاورميانه الشيطان لبنان را بهحزب
های غرب بود تا برای معامله با دولت شد، ابزاریهدايت می ولی فقيهگيری اتباع غربی که از بيت گروگان ،در لبنان

  .مماشات با فاشيسم دينی کشيده شوندبه
فلسطين و  ها در تجزيةمردم فلسطين زدند. آنبيشترين ضربه را به آرمان در مورد فلسطين، اين آخوندها بودند که 

  .اندکننده داشتهورميانه نقش تعييندشمنی با صلح خا
 در عراق، تحت نام صدور انقالب و اسالم، آخوندها اين کشور را شرحه شرحه کرده و به انهدام و پريشانی کشاندند.
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که گروه داعش محصول سرکوب مردم عراق و سرکوب مردم سوريه توسط رژيم آخوندها  دهدشواهد و گزارشها نشان می
تروريسم داعش به عراق و سوريه محدود نشده و به فرانسه و بلژيک و  البته با کمک بشار اسد و نوری مالکی است.

 دانمارک هم سرايت کرد. 
اين پديده زشت در خاورميانه گسترش پيدا  ،کردندنمیدر عراق و سوريه دخالت و جنايت  ،اگر آخوندهای حاکم بر ايران

ايم که تا گفته هموارههمين دليل ما گرفت. بهدر فرانسه و ساير کشورها هم شکل نمیکرد و حمالت تروريستی نمی
 يک یرو دو داعش و فقيه واليتزيرا  کن نخواهد شد.ريشه ،وقتی با رژيم ايران مقابله نشود، بحران تروريسم در اروپا

 . هستند سکه
. زيرا ه استنقش برآب شد ی آخوندهاهابازیشعبدههمه طی فراهم شده که شراي ،امروز ها و فداکاريها،به يمن مقاومت
يی ، در واقع پوشش فريبکارانهداشتندقول خودشان عليه استکبار و صهيونيسم همه هياهو که آخوندها بهاثبات شد که آن

سال در جنگ با  ۵اند، سال را در جنگ با عراق بوده ۸که تا امروز اين کما بوده و هست.های منطقه برای دشمنی با ملت
  . هستند در جنگ با ملت ايراناست که سال  ۳۸ملت سوريه و 

به اين توجيه آخوندها از نيمی از ملت سوريه است.  کردن بيشويران کردن سوريه و آوارهکشتار و  ،هااسالم دروغين آن
خود باز هم رنگ اسالمی و  آفرينیخواهند به فاجعهاند. میجا مشغول دفاع از حرم حضرت زينبدر آنکه  اندپناه برده

 شيعی بزنند. 
در پرونده خود دارد كه اكثريت بزرگ آنها مسلمانان شيعه  ،ايران از مردميكصد و بيست هزار اعدام سياسي  ،اما اين رژيم

 .دکندر پی اعدام میشان پیر مذهبخاطصرفًا به ،البته همزمان جوانان اهل سنت ايرانی را هم .هستند

با  ،رژيمايم که همين و از ياد نبردهيعه را در سامرای عراق منفجر کرد مراقد امامان ش ،ايم که همين رژيماز ياد نبرده
 شمار زيادی از مردم را قربانی کرد تا مجاهدين خلق را عامل آن معرفی کند.  ،انفجار بمب در حرم  امام هشتم در مشهد

، نه سنی ،نه شيعهامروز،  .تر از آخوندهای حاکم نداشته و نداردهيچ دشمنی پليد ، چه شيعه و چه سنی،، اسالمبنابراين
 ندارند.  آخوندهارژيم از دشمنی بدتر افغانی نه و  ترک، نه فارسنه  ،نه عرب نه مسلمان و نه مسيحی،

اصطالح اسالمي ايران است كه بيشترين تعداد مسلمانان را در هاين رژيم  ب ،وزير غزاليقول برادرمان، آقای نخستبه
 .شيعياناز چه از مسلمانان اهل سنت و چه دوران معاصر كشته است. 

 .است ها و کشورهای منطقهدشمن اصلی ملتواليت فقيه رژيم  ،بله

 
 !دوستان عزيز سوری
 !شخصيتهای محترم

و تمام  منطقههای گی برای ملتهای بزرتجربه ،هاها و رنجاند؛ اما همين خونپرداخته یبهای سنگين البته مردم سوريه
 انقالب شانيك تنه و با اتكا به نيروي خود پيشتازانش يک دستاورد بزرگ انقالب سوريه اين است كه مردم و .جهان دارد

در روي شما و متحد دژخيم  قدرتهاي بزرگ نه تنها با شما نبودند، بلكه يا رو ،در اين سالها. برندمیرا ادامه داده و پيش 
ز هرگي نصيب شما شده، بدون اين ايستادگي يهاي منطقهها و كمك. آنچه هم كه از حمايتتفاوتيا بی دمشق بودند
 متصور نبود. 

اين ديگر  کوتاه نياييد. ملت سوريهالمللي از خواستهاي در مقابل فشارهاي بينکه دهد به شما قدرت مي ،ايستادگیاين 
 اين شما هستيد كه ابتكار عمل را در دست داريد.  ،كنندهای بزرگ نيستند كه نقشه مسير را ترسيم ميقدرت
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قرار نبوده و نيست كه كسي از بيرون ما و ياران ما و خلق ما،  » رجوی گفته است:در اين مورد رهبر مقاومت، مسعود 
براي ما آزادي يا حقوق بشر بياورد. فرزندان ايران و عراق و سوريه بايد آزادي و حقوق بشر را، با رنج و خون و پرداخت 

جدايي صفوف انقالب و ارتجاع از يكديگر بندي  و تعميق و بها، بنويسند و به مدعيان هم بياموزند. اين جاست كه قطب
 ii«.بخش خلقهاستشود و اين الزمه تكامل مبارزه رهاييتكميل مي

سوريه دستاورد ديگر  انقالب سوريه اين است که مهلکه بزرگی برای رژيم آخوندها ساخته است. آخوندها در باتالق جنگ 
تجربه مهم شما اين است که الويت در عرصه سياسی و ند بود. ازنده معادله سوريه خواهاند. و در هرتحولی بگرفتار شده

رژيم ايران  ،م اصلی براي بقاي اسدديناميس . زيرااست نشان دادن نقش رژيم ايران و ضرورت مقابله با آنبه ، المللیبين
 بكشاند.  اپوزيسيونهاي ديگر را به جنگ عليه كند طرفاست كه با اعمال نفوذ يا فريبكاري تالش مي

سازمان ملل نند حضور رژيم را ناديده بگيرند. كتالش مي به دليل سياست مماشات ،مريكاآهاي غربي به خصوص قدرت
يه با شرکت دادن رژيم اپوزيسيون سور مخالفت قاطعکند. از اين نظر  می ز متأسفانه با  اين سياست همراهیمتحد ني

 برانگيز است. نيموضعی بسيار مسئوالنه و تحس سوريهبهالمللی مربوط آخوندی در مذاکرات بين
بسيار مخرب و جنايتكارانه است اما آنچه بشار و متحدانش هر چند قدرت نظامي نشان داده  انقالب سوريهتجربه 
براي تفرقه انداختن و ايجاد جنگ داخلي و به هدر دادن تواناييها و ظرفيتهاي مردم و انقالب  هاتر است تالشهاي آنمخرب

ها را خنثي اين تفرقه افكني که بتواندقدم به قدم اين بلوغ و رشد را پيدا كرده  ،انقالب سوريه خوشبختانهسوريه است. 
 کند.
همه امكانات ضروري  حاال، ايدكنون پرداختهتا شما و مردمتانكه خونينی بهاي  که به پشتوانة تاکيد کنمبگذاريد اما 

 ترديدي نيست. اين پيروزی  تحقق د و دريبراي پيروزي را در اختيار دار
 

 !دوستان عزيز
برای شرف و  مثابه يک ارزش واال، مقاومت کردنمقاومت کردن به آنچه اين دستاوردها را ممکن کرده مقاومت شماست.

حيات يک ملت. اين همان ارزشی است که مقاومت مردم  گوهرمثابه به برای آزادی، مقاومت کردناعتبار يک ملت و 
 است. هم پيوند دادهردم سوريه را بهايران و مقاومت م
همچنان  ،شدهشکنجهو صدها هزار  شهيدهزار ۱۲۰با بيش از  ،دو ديکتاتوری عليهسال مبارزه ۵۱ايران با مجاهدين خلق 

های مخالف رژيم توانسته است ها و شخصيتشورای ملی مقاومت ائتالف دمکراتيک گروه .دنروپايدار و مقاوم به پيش می
 ،در اشرف و ليبرتی خواهران و برادران شماهای اخير در سالنقش سياسی مهمی در پايداری عليه رژيم حاکم ايفا کند. 

ها با هاموی و زرهی از روی . آنايستادنددر عراق  مالکیدر برابر دو رژيم يعنی آخوندها و  در دل يک محاصره وحشيانه،
گذشته در  آبان در بارانموشک در آخرينهای سنگين دست زدند بارانموشکپيکرهای مجاهدين عبور کردند و به

 شهادت رسيدند. مجاهد خلق به ۲۴ ،ليبرتی
شناسيم و برای آن احترام عميق که ما بيش از هر کس قدر و قيمت مقاومت سوريه را می پايداريهايستبا همين بله 

 بله، نبرد شما نبرد ما و پيروزی شما، پيروزی ماست. دانيم.سوريه می ردم مقاوممشما و در کنار همواره قائليم و خود را 
 

 !خواهران و برادران گرامی
 مقاومت ايران بر چند نکته تأکيد کنم:از جانب مردم و بايد  بر اساس آنچه گفتم
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م رژيم واليت فقيه در عراق، يمن، لبنان و سوريه بيزارند و خود را در کنار خواهران و ايران از دخالت و تروريسمردم ـ ۱
 دانند.ديده سوری میبرادران رنج

بايد از کنفرانس کشورهای اسالمی اخراج شود.  ،رژيم آخوندي به عنوان بزرگترين عامل جنگ و تفرقه در جهان اسالمـ ۲
 کند و کرسی ايران در اين سازمان از آن مقاومت مردم ايران است.اين رژيم مردم ايران را نمايندگی نمی

 از تمام اين کشورهاست.  آخوندهاحل صحيح و مؤثر برای بحران منطقه، خلع يد از رژيم ترين عنصر يک راهمهمـ ۳
تا زمانی که اين رژيم از مذاکرات  رسد.ين کشور به صلح و آسايش نمیسداران در سوريه هستند اتا زمانی که پا

ن رژيم از سوريه و عراق و تا زمانی که اي .نتيجه نخواهد رسيداين مذاکرات به المللی مربوط به سوريه اخراج نشودبين
  .به نتيجه قاطع نخواهد رسيد ،مقابله با گروه داعش اخراج نشود

و بشار  ایخامنه خاطر دست داشتن مستقيم در کشتار صدها هزار نفر از مردم سوريه و ويران کردن اين کشور،به ـ ۴
های ديگر المللی محاکمه شوند. اعدام و شکنجه صدها هزار نفر از مردم ايران و انواع تبهکاریبين هایاسد بايد در دادگاه

 .پاسخگوی آن باشد ای است که بايدبخشی از پرونده خامنه
 

شک در ماه رمضان بیبرم. پايان میها بهترين درودها به ملت سوريه و تقدير از پايداری پرافتخار آنسخنانم را با گرم
 ديده سوريه است. دعای بسياری از مسلمانان جهان برای مردم رنج

 و مردم منطقه. مردم ايران ،مردم سوريهبرای پيروزی و آزادی  به اميد
 .متشکرم
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