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 ناکشتارفلسطینو رامپت رمقابلد جویر ریمم واریوخ فتوخ تکوس نگن
 

درقبال سیاست ترامپ وانتقال سفارت امریکا به بیت المقدس وبرغم بیش از۵۸ کشته و ۲۷۰۰ زخمی، کما اینکه دراین 

روند برکشته ها ورخمی ها افزوده خواهد شد. ودرحالیکه اکثردولت ها، سازمان ملل ومجامع حقوق بشری وشخصیت ها 

وافکارعموی وبویژه ایرانیانی که انتخاب کرده ان باشرف وآزاده باشند. وحتی رسانه های امریکایی ونیویورک تایمز*، 

دربرابر این سیاست وکشتارموضع گرفته اند. سکوت وخفقان گرفتن خفت بارمریم رجوی)رئیس جمهوربرگزیده مقاومت؟( 

دربرابر انتقال سفارت وکشتارروزافزون فلسطینیان، چیزی جزخیانت، جهت کرنش وپابوسی وچاکرمنشی به م  نجی 

استراتژی به گل نشسته مجاهدین نبوده ونیست. همانطور که رجوی درسال ۹۶ گفته بود:» با آمدن ترامپ دوران دوران 

ما است«.وتا بهمن ماه سال ۹۷ وعده سرنگونی داده است. این همان زمانبندی است که پیشترجان بولتون درمراسم ویلپنت 

 برای سرنگونی رژیم تعیین کرد بود.

 خنس یمرژ لترناتیوآ عنوانب جویر زمریما ذشتهگ رماهد رانیانای رکنوانسیون، درامپت شاورغیررسمیم ولیانیج چنانکههم

ردازد.پ یارازاومیع مامت مایتح بهو ویدگ یم  

 ود.ب ردهک یانتخ مردمو اشقانشع هب ند.ک یانتخ نهاآ مردمو آرمانن ولسطیف هب جوی،ر مریمو سعودم زاینکها پیشو یشب

 رادرانب مینا یزن اینک. واشندب دامص میند، انش اب ردمم ینام ینکها جاید بردنک نتخابا لعیارآنهال اامک گردیسید ریکد

 هب ستیابید رایب هدانم اقیب زینهوگ انسش تنها بارتیع ه، برامپت ا، ترفتهگ نکی مکو ولیانیج ات تونلوب زجان، اوکاننئ

.حاکمیّتو درتق  



 

اوعهد کرده بود که ازدواج نکند... وعهدش با مردم فلسطین بود وحاال » :وده بفتگعرفات ازدواج یاسردرباره رجوی 

 یاد کرد. »خیانت ونقض عهد با مردم فلسطین »را و ازدواج کردنش « زیرعهدش زده و...

النهایه پذیرفت ازرام هللا مقر خود  رفاتعمیالدی درنوارغزه، واینکه  ۲۰۰۲بهنگام محاصره یاسر عرفات درسال  رجوی

  رفاتععجیب است نسخه ایی که برای  «او بایستی می ماند و شهید می شد تا راهش ادامه پیدا کند!. »خارج شود گفت:

 اجرا نکرد. خود ،می پیچیدید

وعقب نشینی این موضوع را اشتباه  ،همچنین وقتی که یاسر عرفات مبارزۀ مسلحانه به شکل گذشته را کنار گذاشت

 «آیا مردم فلسطین وضع بهتری خواهند داشت یا وضعشان بدتر خواهد شد؟»اودانسته وگفت:

 یپ ایه شینین قبع وضیحت هب یازین دینهجام هبریر زطرفا سلحانهم بارزهن مذاشترگناوک وئکپ اهگاددرد رحالیکهد

 دارد.ن جویر رپید

 

 یست؟ک جویر ریمم صلیا شمند

و  فارتس نتقالع اوضوم هب جویر میرم رمانف اب جاهدین،م هعابت ایه سایت امتمرد لکه، بجویر ریمم نهات هن

 ست.ا شدهن رداختهن  پشتارفلسطیناک

 مقالهو تابک الوقفه، برسازمانب اکمح توتالیتاریسمو امپتر مندا هب یختنآومیزآ نگن ایه تساسی نتقدینم هبروزهر لکهب

 دهش داج ارمنتقدیننث جویر ریمم انمفرب وسطت حشف ۷۰۰۰ سدیانا میدح وسطتاهکارش رآخریند نند.ک یم اپچ ...و

 هب یانتخ کهس نروی، آنسانیی ا اه مترحو دیازآ هب مجاهتو رعابا دستگاهو اه حاشیف ینا ست.ا دهش سازمانو زشوراا

 رپید هی کسک ماا ورد.آ یم سادف درت. قستا یدفساو یانتخ نینچ پوشاندنو رامپت اه ستسیا هن بویختوآ آزادیو ردمم

 داسف رمنجالبد پیشایپش،ریریزناپذگ بصورتو اخواهن واه، خاشدب یم یرزهرابزاا ستفادهبا ا اکمیّتح کسبو درتق

 ست.ا رو وطهغ جنایتو

 قیدتیع هبریرارکبهت بیتو دن اب یند اوس هب قیقتح کتمانو الپوشانیو ییدتأ رخدمتد ختکب عنوانب رکسیه بعط هب

 اشد.ب دافسو نایتوج یاستهاس اسخگویپ بایدو یردگ یر مراق رکنارآناند اهواخن واهخ رآید،د



 جویر گاهدزدیا شقاناعو اعضان وارکارگ، ردمم 

رزمنده ارتش  ۴۰۰۰مریم و و جویردرحضور ۱۳۸۰رسال)نسرین( همردیف رهبری؟!،دسپهرییزمهوش ن ینازا رتیشپ 

او که .«اینها لیاقت این رهبری)رجوی(را ندارند ؟!.شوند انقالب کنند بلند نمی این مردم بی غیرت،»آزادیبخش میگوید:

ارد.د یروا مبه مردم  نفرت انگیزیچنین توهین ، مریم رجوی قرار گرفتو سعودمهمطراز   

اینقدر کارگر کارگر نکنید، همین کارگران اگر یک شب با آنها باشید، »درباره کارگران می گفت:۹۸ رسالرجوی د

«همانجا بی سیرت تان می کنند )همراه با لحن طعنه واستهزای رجوی(و...   

 اشقع ام دیم.ش هکوش مهه ام «.فروشیدن رام کشید،ن رام »:لونوشتبرتاب عضاا ۴۰۰۰رحضورد ۱۳۶۹رسالد جویر

 مردمو ا،ر اشقانشع ا،ر قعش ،دگمارب نینچ ار ماو نویسدب نینچ زآنکها شپی  جوی،ه رزآنکل اافغ وبودیم.ن اریت

ود.ب روختهف ار آرمانشو  

این نه اولین ونه آخرین نمونه ازاین دست گردیسی نبود ونیست. پیش ازاین نیزدر دختران انقالب را با فرهنگ 

بدحجاب نامیده است.وایدئولوژی اسالمی   

 سرمقاله دیروزنیویوک تایمز ضمیمه است:

 سرمقاله نیویورک تایمز
دونالد ترامپ با اعالم پایتختی بیت المقدس برای اسرائیل، صلح را کشت و نشان داد که آمریکا هرگز بی طرف نیست. 

.اسرائیل هم مردم معترض را به ضرب گلوله کشته و زخمی می سازد  

کشید؛ چرا که متحده آمریکا سفارتش را در قدس باز کرد، همان روزی است که جهان انتظارش را می روزی که ایاالت
ها و فلسطینیان پایتختی را در قدس پایان و خاتمه تراژدی خونبار دو طرف باشد. اسرائیلیقرار بود پایان درگیری بی
گذاشتند تا بر ادعاهای هیچکدام از طرفین صحه نمی سازی بودند وها چندین نسل میانجی صلحمتصور بودند و آمریکایی

ای بدون سازش یا توافقی برای حل تمام مسائل حاصل شود. اما دونالد ترامپ دوشنبه این سفارت را به عنوان هدیه
ای به فلسطینیان زد. جهان شاهد طلوع صلح و امنیت جدیدی که برای شرط به دولت بنیامین نتانیاهو داد و ضربهپیش

پرواندند، نبود. در عوض، جهان شاهد بود که سربازان اسرائیلی ها پیش رویایش را در سرمیمردمان دو طرف از مدت
نفر[ دیگر را در امتداد حریم اسرائیل با  ۲۷۰۰نفر[ معترض فلسطینی را به ضرب گلوله کشت و هزاران تن ] ۶۰ها ]ده

راستی های دستنوار غزه زخمی کرد. این اقدام یکجانبه به جای مذاکره و سازش در راستای خدمت به اهداف دولت
باختری، سرزمینی که فلسطینیان انتظار  سازی در کرانهمتوالی اسرائیل عمل کرده است. آنها به صورت مداوم شهرک

ها در غزه را آغاز نابودی شهرک ۲۰۰۵ها در از کشور فلسطین باشد، توسعه دادند. حتی زمانی که اسرائیلیدارند بخشی 
کردند، این کار را بدون مذاکره بر سر یک توافق انجام دادند. آنها این اقدام را با هدف افزایش امنیت اسرائیل در کوتاه 

ها تاکید های اسرائیل سالو قدرت گروه حماس را افزایش دادند. دولتمدت انجام دادند، در حالی که ناامیدی فلسطینیان 
نشان دهند. « حقیقت»ای عمل کردند که این را به شکل یک اند هیچ شریک صلحی در طرف مقابل نیست و به گونهکرده

ها فلسطینی که احتمال برقراری صلح رو به افول است و مولفه دموکراتیک اسرائیل با فشار اشغال بلند مدت میلیون
دهد و او سرزمین خودشان را ندارند، همچنان رو به نابودی است. ترامپ مکررا وعده یک طرح صلح بزرگ را می

اکنون وزنه آمریکا را به سمت این استراتژی حداکثری اسرائیل انداخته است. ایاالت متحده چندین دهه به میانجیگری میان 
شدند که طرفین روی مسائل کلیدی های پیاپی خواستار فرمول صلحی مید. دولتکراسرائیل و فلسطینیان افتخار می

هایی میان دو کشور تعیین شود، حفاظت از امنیت اسرائیل، چگونگی مدیریت آوارگانی که گریختند یا مذاکره کنند، حریم
ها و بود پایتخت مشترک اسرائیلی گیری درباره آینده قدس که قرار رانده شدند؛ و تصمیم ۱۹۴۸پس از تشکیل اسرائیل در 

به رسمیت شناخت و سفارت کشورش را به آنجا « پایتخت اسرائیل»ها شود. اینکه ترامپ، قدس را به عنوان فلسطینی
هایش با غزه تاکید دارد، طرفی آمریکاست. اینکه اسرائیل روی حفاظت از حریمسال بی ۷۰منتقل کرد، در واقع کنار زدن 

آور، آب پرفشار و سایر تدابیر غیر کشنده علیه معترضان استفاده که آنها از مهمات واقعی به جای گاز اشکبا این مساله 
.کند، تفاوت دارد. فلسطینیان دوباره و دوباره از رسیدن به صلح ناکام ماندندمی  

 



  ۱۳۹۵مرداد۱۰نگاهی به سایت :مریم رجوی 

 مالقات مريم رجوی با پرزيدنت محمود عباس

CATEGORIES // دیدارها 

 

منطقه های با آقای محمود عباس پرزیدنت دولت فلسطین دیدار و درباره بحران مریم رجوی ۲۰۱۶ژوئیه۳۰عصر شنبه 

 گفتگو كرد.

پرزیدنت محمود عباس در این دیدار بر ضرورت مبارزه با بنیادگرایی و تروریسم در منطقه تاكید كرد و آخرین تحوالت 
  ویژه مسائل مربوط به فلسطین و ابتكار فرانسه در این رابطه را باطالع مریم رجوی رساند.در خاورمیانه به

های دولت فلسطین را اومت فلسطین و رهبر آن با مردم و مقاومت ایران، پیروزیمریم رجوی ضمن تقدیر از همبستگی مق
تبریك گفت و برای تحقق آرمان مردم فلسطین آرزوی موفقیت كرد. وی با تاكید بر اینكه رژیم ایران منشاء اصلی تفرقه و 

لسطین است گفت اما امروز رژیم چنین فبنیادگرایی و تروریسم در همه منطقه بخصوص عراق، سوریه، لبنان، یمن و هم
های پذیر است. واقعیتی كه آنرا بخوبی در واكنشبرد و بیش از همیشه شكننده و آسیبآخوندی در منتهای ضعف بسر می

  توان دید.، میایران ژوئیه مقاومت۹های رژیم در رابطه با گردهمایی وار و هیستریك سردمداران و رسانهدیوانه
های منطقه كرد این رژیم بیش از هرچیز از همبستگی و اتحاد مردم و مقاومت ایران با كشورها و ملتمریم رجوی تاكید 

  هراسناك است. لذا كشورهای منطقه و مردم و مقاومت ایران، باید با اتحاد عمل منطقه را از شر بنیادگرایی خالص كنند.

 

ادرین یامکس -۹۷هریورش ۵۲ -انام قیقتت حیسا  
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