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يک كنفرانس بين المللي با شركت شماري از شخصيت هاي برجستة سياسي 
و بين المللي و پارلمانترها و کارشناسان از كشورهاي مختلف در اشرف۳ آغاز 

به كار كرد. 
آلترناتيو  يک  و  ايران  قبال  در  »سياست  عنوان  تحت  كنفرانس  اين  در 
معتبر«، شخصيت هاي حاضر ، سياست درست در قبال ديکتاتوري آخوندي و 
مهم ترين مسائل سياسي و استراتژيكي مربوط به ايران را مورد بحث و بررسي 

قرار دادند. 

روز جمعه۲۱تير )۱۲ژوييه(، موزه مقاومت ايران، نمايشگاه ۱۲۰سال نبرد 
شخصيت های  از  تن  صدها  بازديد  شاهد  آزادی،  برای  ايران  مردم  تاريخی 
شرکت کننده در برنامه بود. در پايان، بازديدکنندگان در يک کنفرانس شرکت 
کردند و به سخنان خانم مريم رجوی و تعدادی از شخصيت های سياسی و نيز 
شهادت تعدادی از زندانيان سياسی سابق گوش دادند.      بقيه در صفحه بعد

جهان به دیدار اشرف ۳ می آید
گردهمایي هاي ساالنه مقاومت ایران در اشرف ۳

ايران در  امسال در اشرف ۳، مقر مقاومت  ايران  گردهمايی های مقاومت 
اشرف۳  شد.  برگزار  روز،   ۵ مدت  به  )۱۱ژوييه(  پنجشنبه۲۰تير  از  آلبانی، 
تنها قطعه  اين گردهمايی ها  از  شهری استثنايی در جهان، بيست ماه پيش 
زمينی بود که در آن هيچ چيز وجود نداشت و با دست های مجاهدين و با 
زحمت و کوشش بسيار، برپا و شکوفا شد. طی اين ۵ روز مجاهدان آزادی 
ميزبان شخصيت های سياسی و بين المللی و نيز هموطنان ايرانی و شهروندانی 

از ساير کشورهای اروپا، آمريکا، کانادا و استراليا بودند. 

تيرماه   ۲۰ پنجشنبه  روز  ايران،  مقاومت  ساالنه  گردهمايي هاي  آغاز  در 



در پنجمين روز گردهمايی ها، روز دوشنبه ۲۴ تير۹۸ ) ۱۵ژوئيه۲۰۱۹( 
دادگاه  در  عامالن  و  آمران  محاكمه   ،۶۷ عام  قتل  »دادخواهي  کنفرانس 

بين المللي« با حضور و سخنرانی مريم رجوی برگزار شد.
در اين کنفرانس شماری از شخصيت های سياسی، حقوق دانان و مدافعان 
حقوق بشر شرکت داشتند و پيرامون جنايات ضد بشری رژيم آخوندی عليه 
 ۶۷ سال  در  سياسی  زندانی  عام۳۰هزار  قتل  به ويژه  ايران  مقاومت  و  مردم 

سخنرانی کردند.
سخنرانان به تحقيق بين المللی برای رسيدگی به اين جنايت و محاکمه 

آمران وعامالن اين قتل عام در دادگاه های بين المللی فراخوان دادند.
در اين کنفرانس هم چنين شماری از زندانيان مجاهد از بند رسته از جمله 
شاهدان قتل عام ۳۰هزار زندانی سياسی در سال ۶۷ به ادای شهادت درباره 

جنايات ديکتاتوری آخوندی پرداختند.

اين  جريان  در  رجوی  مريم  سخنرانی های  داريد  رو  پيش  که  کتابی  در 
گردهمايی ها را مالحظه می کنيد. 

شهر   ۵ در  بزرگی  تظاهرات  همزمان،  اشرف۳،  گردهمايی های  بر  عالوه 
جهان با شرکت ايرانيان آزاده برگزار شد. خانم مريم رجوی پيام هايی خطاب 
به تظاهرکنندگان از طريق ويدئو کنفرانس ارسال کرد. منتخبی از اين پيام ها 

در ادامه اين کتاب از نظرتان می گذرد. 

روز شنبه۲۲تير )۱۳ژوييه( گردهمايی ايران آزاد، با سخنرانی مريم رجوی 
و ده ها شخصيت سياسی، مقاماتی از آمريکا و کشورهای اروپايی برگزارشد. 
در پايان اين جلسه که ساعت ها ادامه داشت، شرکت کنندگان در يک کنسرت 

بزرگ موسيقی در فضای باز شرکت کردند. 

روز يکشنبه ۲۳ تير ۹۸ )۱۴ ژوئيه ۲۰۱۹( کنفرانس بين المللی پيشتازی 
زنان درمقاومت ايران، با شرکت و سخنرانی خانم مريم رجوی برگزار شد. در 
اين کنفرانس شماری از شخصيت های برجسته سياسی و مدافع حقوق زنان و 

پارلمانترها شرکت داشتند و سخنرانی کردند. 

ايران و تنها  با مردم   در همين روز، کنفرانس همبستگي عربي اسالمي 
جايگزين مستقل و دمکراتيک آن تحت عنوان سرنگوني رژيم آخوندها ضرورت 
از  که  هيأت هايی  و  با شرکت شخصيت ها  درمنطقه،  تروريزم  و  پايان جنگ 
کشورهای عربی و اسالمی در گردهمايی ايران آزاد  شرکت داشتند، برگزار 

شد. 
دراين کنفرانس شخصيت هايی از كشورهاي الجزاير، تونس، بحرين، اردن، 
سخنرانی  سوريه  اپوزيسيون  نمايندگي  هيأت  و  مصر  مراكش،  لبنان،  يمن، 

کردند.
هم چنين در کنفرانس ديگری در روز يکشنبه، شماری از قانونگذاران و 
آخوندی  حکومت  افروزی  جنگ  و  تروريسم  اروپايی،  سياسی  شخصيت های 
را که در مرحله پايانی آن تشديد شده، محکوم و بر حمايت خود از مقاومت 

ايران تأکيد کردند.
دکتر متيو آفورد نماينده ارشد پارلمان انگلستان و رئيس گروه پارلمانی برای 
يک ايران آزاد و دمکراتيک، که مديريت اين کنفرانس را برعهده داشت، گفت: 
اکنون رسانه های خبری از اشرف۳ با عباراتی مثل »شاخص اميد« ياد می کنند. 
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راهپیمایی بزرگ

به سوی آزادی 

هم میهنان عزیز،
میهمانان و شخصیت های محترم، 

اشرف ۳ به همه شما خوش آمد می گوید.

۲۰ ماه پيش اين جا قطعه زمينی بود که در آن هيچ چيز وجود نداشت. اما با 
دست های مجاهدين، با زحمت و کوشش بسيار، اشرف۳ برپا و شکوفا شده است. 

مقصد ما اما تهران است، تهران آزاد شده از اشغال آخوندها.
اگرچه آخوندها ميهن ما را ويران كردند. اما ما ايران را پس می گيريم و  اين 

زيباترين وطن را دوباره مي سازيم. 
ما اين سفر را از ۳۰ خرداد آغاز کرديم از آن نقطه که مسعود، يک مقاومت 
را  برپا کرد. شورای ملی مقاومت  برابر استبداد مذهبی  را در  پايدار  ريشه دار و 

تاسيس کرد و ارتش آزادی بخش ملی ايران را برپا نمود.

مریم رجوی: 
ایران را پس می گیریم

سخنراني مریم رجوی  در گردهمایي ایران آزاد

 اشرف۳ -۲۲تیر۱۳۹۸
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حكومت آخوندها 

نه راه پیش دارد 

و نه راه پس!

۴۰ سال حكومت آخوندها براي مردم ايران مترادف قتل عام همه جانبه است. 
از چند صد اعدام شبانه در  زندان اوين و قتل عام زندانيان سياسي در دهة اول 

اين رژيم، تا قتل عام توليد و اقتصاد، محيط زيست، فرهنگ و هنر و تمدن ايران.
 فاشيسم ديني حاال به انتهاي راه رسيده و در بحران سرنگوني دست و پا 
مي زند؛ اقتصاد فروپاشيده، تعطيلی بيش از ۷۰ درصد ظرفيت صنايع، نظام بانكي 
ورشكسته، فرار ماهيانه حدود ۳ ميليارد دالر سرمايه و سقوط مستمر ارزش پول 

که مهارشدنی نيست. 
و  مذاکره  ظرفيت  نه  پس!  راه  نه  و  دارد  پيش  راه  نه  آخوندها  حكومت 
به  ميدان حركتي  نه  و  دارد،  منطقه يی  و مداخالت  تروريسم  از  دست برداشتن 

بزرگي مماشات. 
با دولت  با آمريكا سم است و به خصوص مذاكره  خامنه اي مي گويد مذاكره 

كنوني سم مضاعف است. راستی چرا؟ 
زيرا به گفته خود او تغيير رفتار در واقع همان تغيير رژيم است و »هر قدم 
عقب نشيني، زنجيره يي تمام  نشدني از جام زهرهاي بعدي را به دنبال خواهد داشت«. 

حاال اشرف۳ در امتداد سفری است که سرتاسر آن آغاز کردن، از نو 
ساختن و زنده  کردن است. در این سفر از ده سال پایداری خونین در 
قتلگاه  در  ایستادگی  سال  چهار  از  و  کردیم  عبور  محاصره شده  اشرف 

لیبرتی.
حاال اين فصل ديگري از راهپيمايی بزرگ به سوی آزادی است، به سوی ايران 
آزاد؛  به سوي مقصدی با شکوه  و البته با رنج بسيار و با رود خروشان خون شهيدان. 
مسعود در نخستين سالگرد مقاومت گفت: وقتي مقاومت ما پيروز شود، يكي 
از بزرگترين موانع انقالبات معاصر و بلكه مهمترين عامل انحراف و اضمحالل آنان 
كه همانا تجاوز به حريم مقدس آزادي تحت انواع و اقسام بهانه هاست، از ميان 
برداشته مي شود. احيای مقوله آزادي همانا احيای بشريت و انقالبات مغلوب است. 
براي اين كه يك خلق، آزادي خود را قدر بشناسد، نهايتًا بايستي خود، خود را 
آزاد كند... هركس تنها خودش مي تواند خويشتن را از بند جبر و ستم آزاد كند و 
ما دقيقًا به همين دليل مسئول به پيش بردن خط قيام عمومي براي آزادي خلق 

و ميهنمان هستيم.

 فاشیسم دیني حاال به انتهاي راه رسیده و در 
بحران سرنگوني دست و پا مي زند؛ اقتصاد فروپاشیده، 

تعطیلی بیش از ۷۰ درصد ظرفیت صنایع، نظام بانكي 
ورشكسته، فرار ماهیانه حدود ۳ میلیارد دالر سرمایه 
و سقوط مستمر ارزش پول که مهارشدنی نیست
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دیكتاتوري دیني 

به چه مسیري مي رود؟

به لحاظ داخلي، انقباض و سركوب و شيطان سازي و تروريسم عليه اين مقاومت 
به عنوان خطر و دشمن اصلي، مقاومتی كه خواستار تغيير رژيم و جايگزين كردن 
حاكميت واليت فقيه با حاكميت مردم و رأي مردم است. مقاومتی كه ۴۰سال 
است در برابر اين رژيم مي جنگد و مقاومتی که با كشتن از بين نمي رود، بلكه 

به قول جانشين معزول خميني، ترويج مي شود.  
به لحاظ بين المللي، آخوندها روي بي عملي و تحمل جامعة بين المللي حساب 
كشورهاي  در  جنگ افروزي  و  تروريستي  عمليات  که  اين  روي  و   كرده اند  باز 
داشت.  نخواهد  آنها  براي  قيمتي  آمريكا چندان  انتخابات  تا  كم  منطقه، دست 
مي گويند: ۱۶ ماه ديگر صبر مي كنيم، شايد آمريكا رئيس جمهور ديگري داشته 

باشد و بتوان با او دوباره به همان »اَبـر امتيازات« در توافق اتمي دست يافت! 
در همين جا يادآوري مي كنم كه مقاومت ايران، قبل و بعد از معاملة اتمي و 
در جريان مذاكرات، از همان روز سوم آذر ۹۲ دائمًا هشدار مي داد كه ۶ قطعنامه  

شوراي امنيت نبايد دور زده شود.
به ويژه، به توقف كامل غني سازي و قبول پروتكل الحاقي و دسترسي آزادانه 

بازرسان به مراكز پاسداران و تأسيسات مشكوك رژيم فراخوان مي داديم.  

مریمرجوی:ایرانراپسمیگیریم
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از امضای توافق اتمي، در  ارديبهشت ۹۴، من در جلسه يي در سناي  قبل 
زبان  تنها  آخوندها  كه  است  داده  نشان  مقاومت  »تجربه  كردم:  اعالم  فرانسه 

قاطعيت و قدرت را مي فهمند«. 

به لحاظ بين المللي، آخوندها روي بي عملي و تحمل جامعة 
بين المللي حساب باز کرده اند و  روي اين که عمليات تروريستي 
و جنگ افروزي در کشورهاي منطقه، دست کم تا انتخابات آمريكا 

چندان قيمتي براي آنها نخواهد داشت

و تاکيد کردم »زمان آن است كه قدرت هاي بزرگ، دست از مماشات و امتياز 
دادن به استبداد خونريز ديني و بانكدار مركزي تروريسم و ركوردار جهاني اعدام 

بردارند و حق مردم ايران براي مقاومت و آزادي را به رسميت بشناسند«.
در روز توافق در ۲۳ تير ۹۴ هم حرف ما اين بود كه  »توافقي كه حقوق بشر 
مردم ايران را ناديده بگيرد و بر آن تاكيد و تصريح نكند، تنها مشوق سركوب 
و اعدام هاي بي وقفه از جانب اين رژيم، و لگد مال كردن حقوق مردم ايران و زير 
پا گذاشتن اعالميه جهاني حقوق بشر و منشور ملل متحد است... زيرا مردم ايران 

قربانيان اصلي برنامه شوم اتمي بوده اند. 
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به كشورهاي  تحقير  و  با مسخره  و  مي كرد  شانتاژ  روحاني  هم  پيش  هفته 
اروپايي گفت: »ما راکتور اراک را برمی گردانيم به شرايط سابق. يعنی به شرايطی 

که... می گفتيد خطرناک است و می تواند پلوتونيوم توليد بکند«. 
با اين تهديدها، آن ادعاهاي مسخره در مورد اين كه فاشيسم ديني  راستي 
سالح اتمي را حرام مي داند و  خامنه اي در اين مورد فتوا داده است، چه شد و 
به كجا رفت؟ آيا آن ادعاها، به سخره گرفتن رسانه ها و افكار عمومي نبود؟ و حاال 

بازي موش و گربه هم چنان ادامه دارد...
روشن است كه این رژیم می خواهد با ایجاد تنش، جامعه بین المللی 
را پس بزند. می خواهد با گرد و خاک و آشوب، بحران سرنگونی را پنهان 
و  كند.  قاطعیت  جایگزین  را  استمالت  سیاست  دوباره  مي خواهد  کند. 
مي خواهد ترس و وحشت بسیجی ها و پاسدارانش را مهار و تعادل دروني 

رژیم را حفظ كند. 
يك مشاور سابق روحاني گفت، در مسأله سياست خارجي، در داخل رژيم دو 
خط ”تعارض“ و ”تعامل“در مقابل هم شكل گرفته است. خامنه اي در اول خرداد 
در راستاي يكپايه كردن رژيم دستور داد:  »زمينه را براي روي کار آمدن دولت 

جوان و حزب اللهي فراهم کنيد«.
اما حقيقت اين است که شقه و تزلزل از عالئم مرحلة پاياني است و رژيم 

آخوندی از سرنوشت محتوم اش خالصی نخواهد داشت. 

شقه و تزلزل 

از عالئم مرحله پایانی رژیم

حاال نگاهی بيندازيم به آنچه در ۲ماه گذشته واقع شده است:
در هشتم خرداد خامنه اي با اشاره تلويحي به عمليات تروريستي در فجيره و 

عربستان و عراق گفت:
»اگر از اهرم ها و ابزارهای فشار به درستی استفاده شود، فشار آمريکايی ها يا 
کم و يا متوقف خواهد شد، اما اگر فريب ”دعوت به مذاکره“ با آمريکايی ها خورده 

شود و از اهرم های فشار استفاده نشود.. باخت )ما( قطعی است«.
او در مورد افزايش ذخيره اورانيوم و غني سازي باالتر از حد مجاز، تهديد كرد 
كه »در اين حد متوقف نخواهيم ماند و در برهه بعدی، اگر الزم باشد، از اهرم های 

فشار ديگری استفاده خواهيم کرد«.
حمله به كشتي نفتكش ژاپني آن هم درست در زماني كه نخست وزير ژاپن 
براي ميانجيگري در تهران بود و حمله به هواپيماي بدون سرنشين آمريكايي، از 
همان اهرم هاي مورد نظر خامنه اي است. روحاني هم با چاپلوسي گفت كه دست 

پاسداران مربوطه را مي بوسد. 
در همين روزها رژيم افزايش سطح غنی سازی اورانيوم به چهار و نيم درصد را 

اعالم کرد و خط و نشان کشيد که گام های بعدی را هم بر می دارد. 
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غسل تعمید پدرخواندة تروریسم

در چارچوب سياست مماشات با فاشيسم ديني در ۳ دهه گذشته، آن هايي 
كه در طرف رژيم بودند، بر جنايات آن در داخل و خارج ايران چشم فرو بستند. 
بانكدار مركزي و بزرگترين حامي و پدرخوانده تروريسم بين المللي را غسل تعميد 

دادند. 

ما با سرفرازي از بیست و چند دادگاه عبور کردیم و 
حتي یك برگ سند علیه مجاهدین پیدا نشد. 
این همان اسطورة قدیمي در تاریخ ایران را

 تداعي مي کند که سیاوش از آتشي که با اتهامات 
برایش برافروخته بودند به سالمت عبور کرد

به جاي رژيم، آنتي تز آن يعني مقاومت ايران را با انواع پرونده سازي ها هدف 
قرار دادند. به جاي دستگاه خامنه اي، مجاهدين را و به جاي سپاه پاسداران، ارتش 

آزاديبخش ملي ايران را در ليست گذاشتند.  
از بيست و چند دادگاه عبور كرديم و حتي يك برگ  با سرفرازي  البته ما 
سند عليه مجاهدين پيدا نشد. اين همان اسطورة قديمي در تاريخ ايران را تداعي 
برافروخته بودند به سالمت  اتهامات برايش  با  از آتشي كه  مي كند كه سياوش 

عبور كرد. 
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فریب بزرگ مماشاتگران

مماشات گران می خواهند قاطعيت در مقابل اين رژيم را معادل جنگ طلبی 
جلوه دهند، اما اين يک فريب بزرگ است. هرگونه فرصت دادن به آخوندها، فقط 
منجر به جری تر شدن آنها می شود. و راه آنها را بايد بست. آلباني يك نمونه در 
اين رابطه است. دولت آلباني در آذر ماه گذشته پس از توطئه هاي تروريستي رژيم 
ايران و سفارت آن در اينجا، سفير آخوندها و رئيس ايستگاه ترور و جاسوسي 
آنها را اخراج كرد. متعاقبًا رئيس جمهور آمريكا از تالش هاي دولت آلباني براي 
ايستادن در برابر رژيم و مقابله با فعاليت هاي بي ثبات كننده آن براي ساكت كردن 
مخالفان رژيم، قدرداني كرد تا به حكومت ايران نشان داده شود كه فعاليت هاي 

تروريستي اش در اروپا و سراسر جهان عواقب جدي دارد. 

والیت فقیه سرچشمه جنگ

حاال پرده ها يكي بعد از ديگري كنار مي رود. همه به روشني مي بينند که منشأ 
جنگ و جنگ افروزی، واليت فقيه است هم چنان كه مقاومت ايران از اول مي گفت 
نبرد با اين رژيم، خشکاندن سرچشمه جنگ و آشوب و عين صلح خواهی است. 

دچار  ايران  شوند  سرنگون  آخوندها  اگر  می گفتند  رژيم  مدافعان  روزگاری 
اين رژيم سرنگون  تا  جنگ و آشوب و تجزيه می شود. حاال همه می بينند که 

نشود، جنگ و بحران در منطقه ادامه دارد و تشديد مي شود.
بنابراين هرکس که برای ايران، آزادي می خواهد، هرکس که می خواهد ايران 
را از ويرانی و نابسامانی نجات دهد. و هرکس که براي منطقه و جهان صلح و ثبات 

می خواهد بايد برای سرنگونی رژيم آخوندی به پاخيزد. 
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مزدبگير  هزار   ۳۲ اسامی  افشای  به خصوص  پاسداران  تروريسم  افشای  اگر 
نيروی قدس در عراق نبود، 

اگر نبود افشاي پروژه ها و تأسيسات پنهان اتمي رژيم در نطنز و اراك، 
و اگر مقاومت ايران با بيش از ۱۰۰ رشته افشاگري دقيق و مستند در ربع 
قرن، جهان را نسبت به بمب سازي پنهاني آخوندها بيدار و هوشيار نكرده بود، 
امروز وضعيت به كلي متفاوت بود. و آخوندهاي بمب به دست، امپراطوري و خالفت 
مورد نظر خود را برپا و تثبيت كرده بودند. البته قيمت را به تمام و كمال مردم 

و مقاومت ايران پرداختند. واال هرگز موجبات ليست گذاري آنها فراهم نمي شد.
آری، مقاومت ايران با رهبری مسعود، رسالت تاريخی خود را انجام داد، تابوي 
واليت فقيه و سپاه جهل و جنايتش را در هم شكست و براي خالفت شيطاني 

آخوندها آينده يی بر جا نگذاشت. 

  هم چنان که مقاومت ايران از اول مي گفت نبرد با اين رژيم، 
خشكاندن سرچشمه جنگ و آشوب و عين صلح خواهی است 

هرکس که برای ایران، آزادي می خواهد، 
هرکس که می خواهد ایران را از ویرانی 

و نابسامانی نجات دهد. 
هرکس که براي منطقه و جهان صلح و ثبات می خواهد 

باید برای سرنگونی رژیم آخوندی به پاخیزد

اصل موضوع در همين نكتة ضروري نهفته است. اين كه رژيم آخوندی ببيند 
بر خالف گذشته هر عملش عواقب جدي خودش را دارد. 

بله، رژيمی که هر روز جنايات و جنگ افروزی هايش بيشتر افشا می شود.  بايد 
منتظر عواقب بسا بيشتری باشد. 

رسالت تاریخی مقاومت 
شکستن تابوی والیت فقیه

مقاومت ايران از ۴ دهه پيش با درك عميق از ماهيت رژيم واليت فقيه، بر 
اصالح ناپذيري و ضرورت سرنگونی و تغيير آن پافشاري كرده است. بر خطرات 
اين رژيم براي صلح و آرامش در منطقه و جهان تاكيد كرده و خواستار تحريم 

همه جانبه فاشيسم ديني شده است. 
به راستي اگر افشای ماهيت ارتجاعی خمينی و آخوندها نبود،

اگر رنج و رزم و خون مجاهدين در نبرد با پاسداران و گشتاپوي آخوندها نبود،
اگر ريختن زهر آتش بس به حلقوم خميني نبود،

و اگر ايستادگی مجاهدين بر سر مواضعشان به بهاي قتل عام نبود،
اگر پايداری در اشرف و ليبرتي نبود،

اگر ۶۵ بار محكوميت رژيم آخوندها در ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر نبود، 
اگر نبود كتابها و اسناد روشنگر اين مقاومت، 
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راه حل قطعی، 

سرنگونی رژیم آخوندی

راه حل قطعی، نهايی و ترديدناپذير، سرنگونی تماميت رژيم 
واليت فقيه به دست مردم و مقاومت ايران است.  

كساني كه در ادامه اين رژيم منفعت دارند، ديروز وعده هاي 
موهوم اصالحات و ميانه روي مي دادند، و امروز بيش از پيش، 
بر طبل  شيطان سازي و اخبار مجعول عليه مجاهدين و مقاومت 
مي كوبند و مي خواهند براي اين رژيم نقش نجات غريق ايفا 
كنند. ضمن يك سال گذشته فقط در توئيتر ۱۱هزار و ۵۰۰ 
حساب اين رژيم كه سراپا جعل و دروغ بود، بسته شده است. 

مي خواهند بگويند رژيم آلترناتيوي ندارد و بايد به آن تن 
داد. اما آيا مي توان چرخ حركت تاريخ را متوقف كرد يا به عقب 

برگرداند؟ هرگز! 
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مقاومت 

تنها محک در دوران اختناق

و  تظاهرات  و  امكان تجمع  وقتي که  تا  اختناق،  همه می دانند كه در دوره 
نظرپرسي و انتخابات آزاد وجود ندارد، تنها مالك و معيار  واقعي، مقاومت است. 
و چيزي غير از آن، موضوعيت و اصالت ندارد. با معيار مقاومت است که مي توان 

پايگاه و ابعاد اين جنبش را سنجيد. 
تظاهرات  و  تالش  با  و  شورشي  كانون هاي  رزم  با  آزادی،  مجاهدان  عزم  با 
ايرانيان و اشرف نشانها که خروش و فريادشان اين است که ايران را پس می گيريم.

گرفته اند،  قرار  ايران  مردم  روي  در  رو  رژيم،  جبهه  در  كه  آنهايي  و  رژيم 
مي گويند و تکرار می کنند که اين مقاومت در داخل ايران پايگاهي ندارد و ما 
می گوييم و تكرار مي كنيم كه اگر رژيم راست مي گويد يك روز و فقط يك روز، 
بگذارد كه ما در سراسر ايران تجمع و تظاهرات مسالمت آميز داشته باشيم. البته 
اين را نگذاشته و باز هم نخواهد گذاشت. چرا؟ چون خوب می داند که به سرعت 

برق و باد جارو مي شود. 

مقاومت ايران با رهبری مسعود، رسالت تاريخی خود را 
انجام داد، تابوي واليت فقيه و سپاه جهل و جنايتش را

 در هم شكست و براي خالفت شيطاني آخوندها 
آينده يی بر جا نگذاشت 



29

راهپیمایی بزرگ به سوی آزادی

28

ایرانراپسمیگیریم

نه قادر به مهار جنبش مقاومت و كانون هاي شورشي در شهرهاست. 
هر جوان مشتاق آزادی و عدالت يك شورشی بالقوه يا بالفعل است. هم چنان که 
از تبريز نوشت: ما تا آخرش هستيم و همة فراز و  از کانون های شورشی  يکی 

نشيب ها را پشت سر می گذاريم. پيروزی از آن ماست و صبح پيداست.
يک صد و ده سال پيش، پس از قهرمانی و فداکاری ستارخان و مجاهدانش 
در تبريز، يعنی بزرگ ترين شهر شورشی آن زمان، مجاهدين از رشت و اصفهان 
کانون های  با  ايران  مردم  بار  اين  که  باشد  شد.  فتح  تهران  و  کردند  پيشروی 
اشغال  از  را  ايران  تمام   و  کنند  فتح  را  تهران  آزادی،  بزرگ  ارتش  و  شورشی 

آخوندها آزاد سازند.

برابر هم صف آرایی کرده اند.  ایران دو جبهه در  بر سر مسأله  امروز 
یکی رژیمی است که به  بن بست رسیده و دیگری مردم و مقاومتي که 

براي آزادی مبارزه می کنند. 
بله آلترناتیوي وجود دارد كه مي خواهد از مسیر کانون های شورشی، 

شهرهای شورشی و ارتش آزادی به مقصد آزادي برسد. 

اين آلترناتيو قادر است يك جمهوري دمكراتيك و كثرت گرا مبتني بر جدايي 
دين و دولت، برابري زن و مرد و خودمختاري مليت ها و يک ايران غيراتمی برقرار 

کند. 
شوراي ملي مقاومت از طرحها و برنامه هاي مشخص برخوردار است، به يمن 
سازمان يافتگی و انسجام اش، قادر به جايگزيني اين رژيم و قادر به انتقال آرام 

قدرت به نمايندگان منتخب مردم ايران است. 

کانون های شورشی 
بن بست شکنی بزرگ

برپايی و تکثير کانون های شورشی و شوراهای مقاومت يک بن بست شکنی 
بزرگ است كه صحت و حقانيت خود را در قيام دی ماه ۹۶ و تحوالت بعدي نشان 
داد. اين مقاومت توانسته به رغم سلطة  اختناق شبکه خود را در داخل، سازمان 

و گسترش بدهد.  اشرف اين چنين در ميان جامعه و مردم ايران تكثير مي شود.
به لحاظ استراتژيک كانون هاي شورشي پاسخ رژيمی است که استحاله ناپذير 
است و به خودی خود سرنگون نمی شود. و با رزم مجاهدان و کانون های شورشی 

و مردم ايران می توان و بايد سرنگونش کرد.
رژيم برای مقابله با کانون هاي شورشي گشت های جديدی درست كرده كه به 
آن »گشت محله محور« و هم چنين »رضويون« مي گويد. حتي گشت هاي موسوم 
به»امر به معروف و نهي از منكر« در بسياری نقاط تغيير مأموريت داده  و برای 

دستگيری اعضای کانون ها فعاليت می کنند.
اوايل امسال آخوند علوي وزير اطالعات رژيم از دستگيري ۱۱۶ تيم مجاهدين 
خبر داد. سپس مديرکل اطالعات آذربايجان شرقي دستگيري و برخورد با ۱۱۰ 
تن از مرتبطين با مجاهدين را فقط در يك استان اعالم کرد. و بعد از آن برای آنها 

احکام اعدام و محکوميت های سنگين صادر کرد. 
اما دشمن نه قادر به درهم شكستن روحيه نيروهای مقاومت در زندان است و 
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آری، دور نیست روزی که سرزمین 
شیروخورشید میزبان آزادی باشد.
ما برآنیم که طرحی نو در اندازیم، 

طرحی عاری ازاستبداد و ارتجاع و 
تزویر و تبعیض، 

و طرحی برای یک ایران آزاد و آباد. 
پس همه با مارش پیروزی هم آواز 

می شویم. 
ایران را پس می گیریم 

و ایرانی نو می سازیم.
آری ایران را پس می گیریم.
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دوستان عزيز، 
برای من مايه خوشحالی است که به شما در اشرف۳، خوش آمد بگويم.

 بار ديگر از شما به خاطر تالش هايتان در حمايت از اشرفيان و مقاومت ايران 
قدرداني می كنم. تالش هايي که سرانجام به انتقال امن و جمعي مجاهدين منجر 

شد. اين يك موفقيت بزرگ بود كه شما خود بخشي از آن هستيد.
آخوندها و پاسداران، قتل عام پيشتازان و رزمندگان آزادي را مي خواستند. 
اما ما در اين كارزار آنها را شكست داديم. اين فرازي در مبارزه براي يك ايران 
آزاد بود. و مطمئنم شما به تالش هايتان در كنار اشرفيان تا رسيدن به تهران و 

ايران آزاد و دمكراتيك ادامه خواهيد داد.
ايران برای آزادی،  امروز در اشرف۳، در نمايشگاه ۱۲۰ سال مبارزه مردم 
جمع شده ايم. مبارزه يی با فراز و نشيب بسيار، با بسياري شكست ها و پيروزي ها 
و با اشك ها و لبخندهاي يك ملت اسير و تحت ستم و سركوب از جانب دو 
ديكتاتوری سلطنتي و سپس يك استبداد ديني. اما اين مسيري است رو به 

پيش با پيروزی محتوم.
ما راه خود را از ميان  جوخه هاي اعدام، قتل عام، موشك باران، بمب گذاري ها 

و آن ليست گذاري ها باز کرديم كه شما در كنار زدنشان  همراه ما بوديد.
بارها مانند ققنوس، آن پرنده افسانه يي سوختيم اما ازخاكستر خود برخاستيم 
تروريسم  و  شيطان سازي  كارزارهاي  و  بيمارگونه  خصومت هاي  ميان  از  و 
ايران مي خواهند بگويند  بر  بلند کرديم. آخوندهاي حاكم  افسارگسيخته، سر 
آلترناتيو معتبري در كار نيست و سازمان مجاهدين پايگاه اجتماعی ندارد. اما 

تاريخ، با پايداري ما و مردم ما، آخوندها را به سخره مي گيرد.

مریم رجوی:
مسیري با پیروزی 
حتمی

       سخنرانی مریم رجوی در نمایشگاه

      ۱۲۰سال مبارزه مردم ایران برای آزادی

       اشرف ۳-۲۱تیر۱۳۹۸
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مقاومت سازمانيافته  نماد  اشرف۳ 
مردم ايران برای  آزادی است

حلقه مفقوده مبارزات 

۱۲۰ساله مردم ایران

مبارزه ۱۲۰ ساله مردم ما، حلقات مفقوده براي پيروزي 
محتوم را يك به يك با پرداخت بهاي سنگين پيدا كرده 

است. تشکيالت منسجم و مبارزه سازمانيافته، با يک نيروی 
مصمم و آبديده و آماده فداکاری، يكي از حلقات مفقوده 

جنبش های قبلی مردم ايران بود که باعث شد به رغم همه 
فداکاری ها، آن مبارزات به نتيجه نرسند. اما حاال اشرف۳ 

نماد مقاومت سازمانيافته مردم ايران برای  آزادی است.
وقتي من قسمت هايي از اين نمايشگاه را ديدم، به رغم 

اين که خودم بيش از ۴۰ سال در تمام لحظات و فراز و 
نشيب های اين مقاومت بوده ام، اما در مقابل واقعيت اين 

زنان و مردان و عظمت اين مقاومت، و از سوی ديگر 
جنايت های رژيم آخوندی عليه بهترين  فرزندان  مردم ايران، 

باز شگفت زده شدم. فرصت نيست که تاثيرگذاری عميق 
صحنه ها را برايتان بگويم. خودتان از نزديک می بينيد. از يک 

طرف ابعاد عظيم جنايت و از طرف ديگر ابعاد عظيم فدا،  
ايثار،  ايمان، و حماسه های مقاومت عظيم پيشتازان مردم 

ايران، واقعا شگفت انگيز است.
البته اين نمايشگاه، تنها گوشه يی از تاريخ مبارزه مردم 

ايران برای آزادی را به نمايش می گذارد.
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ملت ما در ابتدای قرن بيستم توانست در انقالب مشروطه، ديكتاتوري مطلقة 
سلطنتي را پس بزند. اما در كمتر از ۱۵ سال در فقدان  زيرساخت ها و نهادهاي 
دمكراتيك، استبداد دوباره چيره شد. آزاديخواهان در فقدان  رهبري و تشکيالت 
و سازماندهی، سرکوب شدند و با کودتای رضاخان، يک ديکتاتوری ديگر برقرار 

شد.  
سی سال بعد، در سال ۱۳۳۰، دكتر مصدق رهبر جنبش ملي شدن نفت، 
اولين و تنها دولت واقعا ملي و دمكراتيك را در ايران تشكيل داد. اما در كمتر 
از دو سال و نيم در يك كودتاي سياه سرنگون شد.  مصدق به زندان افتاد و 

فاطمی وزيرخارجه او  اعدام شد. 

اگر مصدق فرصت مي يافت که سنت دمكراتيك را در 
ايران نهادينه کند، امروز چهره ايران و منطقه ما متفاوت 

بود و بدون ترديد بنيادگرايي و افراطي گري چنين 
ميداني پيدا نمي کرد

ديكتاتوري سياه شاه براي ۲۵سال ديگر بر ايران حاکم شد.
اگر مصدق فرصت مي يافت که سنت دمكراتيك را در ايران نهادينه كند، 
امروز چهره ايران و منطقه ما متفاوت بود و بدون ترديد بنيادگرايي و افراطي گري 

چنين ميداني پيدا نمي كرد.
وليعهد واقعي شاه، خميني بود. در ديكتاتوري تك حزبي سلطنتي، احزاب 
سنتي از دور خارج شده بودند. در فقدان آزادي و احزاب سياسي، کسی جز 

خميني باقي نمانده بود.
يا به زندان   شاه، رهبران مجاهدين و همه نيروهاي مترقي را اعدام كرد 
انداخت و چنين بود كه خميني، به عنوان مرجع ديني در تبعيد، فرصت پيدا 

كرد بر امواج قيام ها و انقالب مردم ايران سوار شود. 
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مسعود در سال۱۳۶۰ شوراي ملي مقاومت و شش سال بعد ارتش آزاديبخش 
ملي ايران را بنيان گذاشت. 

آخوندهاي حاکم بر ايران مي خواهند بگويند 
آلترناتيو معتبري در کار نيست و سازمان مجاهدين 

پايگاه اجتماعی ندارد. اما تاريخ، با پايداري ما و مردم ما، 
آخوندها را به سخره مي گيرد

در همان اوايل ورود خميني به ايران، در ديداری که مسعود با او در تهران 
داشت، خمينی به مسعود گفت شما جوان هستيد و جوان ها به حرف شما گوش 
می کنند. چند خط بنويسيد کسانی که مذهبی نيستند حق فعاليت سياسی 
ندارند و راه برای شما باز خواهد بود. مسعود پاسخ داد که نمی تواند اين کار را 
بکند. زيرا مردم انقالب کرده اند برای آزادی و از نظر ما اسالم دين  آزادی است. 
خمينی سريعًا فهميد که مجاهدين حاضر نيستند آرمان و اعتقاد خود به 

آزادی را به خاطر کسب جاه و مقام ذبح کنند. 

در واقع او انقالب مردم ايران را به سرقت برد و از ابتدا، ديكتاتوري ديني و 
به قول خودش، سلطنت مطلقه فقيه را برقرار كرد. اما به رغم همه جنايت ها و 

قتل عام ها نتوانست شعله آزادي را خاموش كند.   

آزادی، آرمان انقالب ضدسلطنتی

سازمان مجاهدين تحت رهبري مسعود كه به تازگي و با قيام مردم از زندان 
آزاد شده بود، از همان روز اول با شعار آزادي، پرچم مبارزه با ديكتاتوري ديني و 
واليت فقيه را برافراشت. او اجازه نداد خمينی چهرة سفاک خود را پشت ماسک 
مذهب پنهان کند. و اجازه نداد که به ثبات و استقرار خالفت ابدمدت شيطاني، 

تحت نام اسالم دست پيدا كند. 
با شعار صلح و آزادي اجازه نداد خمينی جنگ ناعادالنه هشت ساله با عراق 
را ادامه دهد. جنگ خمينی با شعار فتح قدس از طريق کربال و عراق، تنها در 
ايران يک ميليون کشته و يک ميليون مجروح و معلول باقی گذاشت.  طرف 

همراه با هزار ميليارد دالر خسارت 
و ۴ميليون آواره و ۵۰شهر سوخته.
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۴۰سال نبرد بین استبداد و آزادی

اين آرمان، در ۴۰سال، ۱۲۰هزار شهيد آزادي داشته است. از جمله ۳۰ هزار 
تن، تنها به خاطر ايستادگی بر سر نام مجاهد خلق در سال ۶۷ قتل عام شدند و 

نيم ميليون نفر دستگير و سبعانه شكنجه شدند.
نگه  چمباتمه  به صورت  قفس،  در  هفته ها  و  روزها  را  ما  زنداني  خواهران 
ماه ها  برای  را  اين شکنجه  زندانيانی که  از  برخی  تسليم شوند.  تا  می داشتند 
تحمل کردند، امروز در اينجا حضور دارند. شکنجه های وحشيانه يی مثل شکنجه 
مادر در مقابل فرزند و بالعکس، آويزان کردن زندانی از سقف و شکنجه های ديگر.  

ولی با اين همه نتوانستند آنها را در هم بشکنند.
مقاومت اين چنين ادامه يافت و در اشرف و ليبرتی امتداد و گسترش پيداکرد. 
جنايات آخوندها، در اشرف و ليبرتي با ۲۲ضرب االجل طی يک دهه، محاصره 
پزشکی، شکنجه روانی با بيش از ۳۰۰ بلندگو براي دو سال و ۲۹حمله زميني 
و هوايي، زرهي و موشكي شامل ۷حمام خون و قتل عام ادامه يافت. اين قيمتی 

بود که هر کدام از اين مجاهدان، با تمام وجودشان و با عواطفشان پرداختند.
 از هر کدام که سوال کنيد به شما خواهند گفت که پايداری آنها مبتنی بر 

سه عنصر بود: 
اول انتخاب آگاهانه راه خدا و خلق، يعنی مسير تكامل و تاريخ، 

دوم انتخاب آگاهانه آرمان آزادي مردم ايران و قيمت دادن برای آن، 
و باالخره ظرف مناسب براي تحقق اين آرمان يعنی سازمان مجاهدين خلق 
ايران كه آخوندها ۴۰سال است با تمام قواي اهريمني خود در صدد نابود كردن 

آن هستند.
 صحنه سياسی ۴۰سال گذشته در ايران سراسر، نبردی است بين استبداد 
و آزادی که مجاهدين پيشقراول آن هستند. در ايران از شمال تا جنوب، هيچ 

شهری نيست که از خون آنها گلگون نشده باشد. 
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اشرف سرفراز و قدرتمند
به پا خاسته است

رسيده ايم.  تاريخي  سرفصل  يك  به  ما  امروز  اما 
به پاخاسته  قدرتمند  و  سرفراز  ديگر  بار  كه  اشرفي 
در  كه  اشرفي  مي درخشد،  مقاومت  اين  تارك  بر  و 
قالب ۱۰۰۰ كانون شورشي در همه جاي ايران تكثير 
شده است. و يک جامعه انفجاري كه ديگر حاضر به 
تن دادن به رژيم آخوندي نيست و خواستار سرنگوني 

آن است.
بحران  در  غرق  که  هست  رژيمی  مقابل،  در 
و  بين المللی  تحريم های  و  تروريسم  و  جنگ افروزی 
در فاز سرنگونی است. اما مردم و تاريخ ايران در جاده 

پيروزي محتوم حركت مي كنند.  
زن  هزار  با  مجاهدين،  سازمان  مسير  اين  در 
داده اند،  تشكيل  را  آن  مركزي  شوراي  كه  قهرماني 
فراتر از يک سازمان سياسی، برای مردم ايران، يک 

گنجينه ملی و اميد برای آزادی و دمکراسی است. 
 بی ترديد آزادي بر استبداد پيروز مي شود. و روز 

رهايی مردم ايران فرا می رسد.
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چنین اجتماعی معمواًل در روز جهانی زن برگزار می شود، اما هر جا 
که زنان گردهم بیایند و درباره رسالت شان برای آزادی و برابری و برای 

رهایی جامعه، صحبت کنند، همان روز، روز زن است. 

برابر  در  چون  می کند.  ايران صدق  زنان  مورد  در  به خصوص  واقعيت  اين 
رژيمی مرتجع و بنيادگرا مقاومت می کنند که زن ستيزی بارزترين ويژگی آن 

است.
پيش از حاکميت اين رژيم، زنان در ابعاد گسترده در قيام  ضدسلطنتی حضور 
داشتند. اين، بيانگر جهشی در جايگاه زنان و نقش مبارزاتی آنان بود. حضور 
گسترده زنان در آن انقالب، از سوابق و زمينه های مبارزاتی مهمی برخوردار بود. 
مشخصًا در دهه ۱۳۵۰ زنان پيشتاز، در مبارزه انقالبی عليه شاه فعاالنه شرکت 
کردند. پيشتازانی هم چون فاطمه امينی، مرضيه اسکويی، اعظم روحی آهنگران 
و اشرف رجوی از زنان برجسته اين مبارزه بودند که با فداکاری بسيار راه انقالب 

را گشودند.
اما رژيمی که پس از آن به حاکميت رسيد يک استبداد مذهبی زن ستيز 
است. وقتی در سال ۵۷ روی کار آمد درست مثل اين بود که سدی در مقابل 

رود خروشان حرکت و پيشروی زنان ايران گذاشته شد. 
من بسياری لحظه ها و روزهايش را به ياد دارم. انگار دو نيروی دشمن در 
ميدان جنگ به هم رسيده باشند. دشمنی آخوندها با زنان و بيزاری و بی اعتمادی 

زنان نسبت به  رژيم جديد از فردای به قدرت رسيدن خمينی شروع شد. 
يعنی به محض ربودن انقالب و چنگ انداختن آخوندها به قدرت، سرکوب 
زنان با شعارهای يا روسری يا توسری و هم چنين مقاومت زنان در مقابل اين 

رژيم شروع شد و تا امروز ادامه دارد. 
خوب است به اختصار به  موقعيت زنان ايران در چند زمينه اشاره کنم:

مریم رجوی:
 پیشرفت زنان در جنبش مقاومت 
مرهون نبرد مستمر 
با اندیشه های ارتجاعی و 
استثماری است

سخنرانی مریم رجوی 

در کنفرانس پیشتازی زنان در مقاومت ایران       

 اشرف ۳-۲۳تیر۱۳۹۸
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بوده  اين  برای  تاريخ،  در  زمانی  هر  در  و  جامعه يی،  هر  در  تبعيض ها  اين 
و هست که مردم به بند کشيده شوند. سرکوب شوند و غارت شوند و حقوق 

سياسی شان مصادره شود.
موضوع ديگر رواج خشونت و ناامنی عليه زنان است. زنان در ايران در هيچ 
کجا احساس امنيت نمی کنند. نه در محيط کار، نه در رفت و آمد در خيابان ها 
و نه حتی در محيط خانواده. رژيم با گشتی ها و مأموران امنيتی و انتظامی ويژه  
که کارشان فقط توهين به  زنان يا دستگيری آن هاست اين سرکوب را روزانه 

اعمال می کند.

دولت  شروع  از  می کند.  بيداد  به زنان  نسبت  ضدانسانی  رفتار  زندان ها  در 
آخوند روحانی تا امروز ۹۰ زن توسط رژيم اعدام شده اند. 

معلوم  نگاه می کنيم،  زنان  عليه  آخوندها  رفتار وحشيانه  به عمق  وقتی که 
می  شود که اين زن ستيزی جانمايه و مبنای سياست سرکوب نسبت به تمام 

جامعه است.

پاسخ  مشترک تمام تعارضات، از فقر و تبعيض 
تا سلب حق انتخاب آزادانه، آزادی است و برابری. 

نه فقط برابری، و نه فقط آزادی. 
بلكه آزادی و برابری است

زن ستیزی 

جانمایه و مبنای سیاست سرکوب رژیم

 نسبت به تمام جامعه

در مورد مشارکت سياسی بايد بگويم که در قدرت حاکم و در امر تصميم گيری 
در تمام سلسله مراتب اين حکومت، زنان نقشی ندارند. 

حق  و  اجتماعی  و  فردی  آزادی های  از  زنان  کردن  محروم  ديگر  موضوع 
انتخاب آزادانه است. در مسافرت، در ازدواج و زندگی خصوصی، در اشتغال و 

فراگيرتر از همه حق انتخاب آزادانه پوشش را از زنان گرفته است. 
رژيم  توسط  زنان  عليه  وحشتناک  تبعيض های  و  نابرابری ها  ديگر  مسأله 

آخوندی است.
نابرابری فاحش در فرصت های شغلی، در دستمزدها، در خانواده، در تحصيل، 
شهادت در برابر دادگاه، استفاده از خدمات درمانی و بيمه، سهم االرث، فضای 

ورزشی و يک فهرست طوالنی ديگر در همه عرصه ها.
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دختران جوان با مدرک ليسانس و فوق ليسانس به شغل هايی روآورده اند که 
حقوقشان ۱۰ الی ۲۰ دالر در ماه است. در واقع در بازار کار ايران زنان نه فقط 

به صورت کارگر ارزان بلکه تحت يک استثمار وحشتناک قرار دارند.
از نظر ما پاسخ  مشترک تمام اين تعارضات، از فقر و تبعيض تا سلب حق 

انتخاب آزادانه، آزادی است و برابری. 
نه فقط برابری، و نه فقط آزادی. بلکه آزادی و برابری است. 

اين پاسخ در امر رهايی زنان است. به همين دليل هميشه تاکيد کرده ام که 
زن نه فقط رهاکننده خودش که رهاکننده جامعه است. اين رسالتی است که بر 

دوش ماست و برای انجام آن مصمم هستيم.

زنان در صف مقدم نبرد 
با حاکمیت استبداد مذهبی

چند دقيقه پيش به حضور گسترده زنان در در نبرد با دو ديکتاتوری اشاره 
کردم. از شروع حاکميت استبداد مذهبی زن ايرانی در صف مقدم نبرد و مهم تر 

از آن در موقعيت جلودار و راهگشا بوده است. 
در آن زمان زنان برای روی آوردن به مبارزه به نسبت مردان با مشکالت 
مضاعفی روبرو بودند. مشکالت مخصوصا برای دختران مسلمان خيلی بيشتر 
بود. چون قبل از مجاهدين هيچ جريانی از زنان مسلمان در مبارزه با ديکتاتوری 

نداشتيم. اين تابو را مجاهدين شکستند.
مسعود  رهبری  به  مجاهدين  مبارزه  و شگفتی های  ويژگی ها  از  يکی  بعدا 
رجوی در برابر خمينی که مرجع دينی بود و مبارزه با ارتجاع و بنيادگرايی وارد 

شدن و روآوردن زنان مسلمان در ابعاد وسيع اجتماعی در سراسر ايران بود. 

زنان: قربانیان اصلی توسعه فقر

 و محرومیت در ایران

قربانيان  اش  عمده   که  محروميت  و  فقر  توسعه  به  کنم  اشاره  بايد  هم چنين 
زنان اند. بيش از ۶۲ درصد زنان باالتر از ده ساله خانه دار هستند. آن هايی هم که 
شغل دارند  ارزان ترين نيروی کار نسبت به تمام دنيا هستند. زنان نيمی از کارگران 

کوره پزخانه ها را تشکيل می دهند.
ايران ۱۲  در  ولی  درصد  خاورميانه ۲۲  در  زنان  اقتصادی  مشارکت  ميانگين 

درصد در شهرهاست.
اين نرخ بيش از پنج دهه است که تغيير نکرده است. سازمان بين المللی کار که 
وضعيت ۲۰۰ کشور را از اين نظر بررسی کرده، نشان داده که ايران در ميان شش 
کشوری است که در آخر جدول قرار دارند. يعنی در رديف کشورهای جنگ زده و 

متالشی شده مثل سوريه و عراق. 

میانگین مشارکت اقتصادی زنان در خاورمیانه
 ۲۲ درصد ولی در ایران ۱۲ درصد در شهرهاست

شايد شنيده باشيد که البی های رژيم می گويند اگر آخوندها سرنگون شوند 
ايران دچار آشوب و مصيبت می شود. در حالی که همين حاال در حاکميت سياه 
آخوندی زنان ايران مثل زنان کشورهای جنگ زده و حتی بدتر از آن دچار فقر 

و فالکت و بيکاری و بی خانمانی هستند.
به دستمزدهای اندک کارگران جوان توجه کنيد که چه وضعيت دردناکی است. 
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هزار زن پیشتاز 

در شورای مرکزی سازمان مجاهدین

حاال شما در اين جا هزار زن پيشتاز را می بينيد. هزار زنی که از شهرهای 
مختلف ايران آمده اند: يا از دانشگاه های کشورهای آمريکا و اروپا يا ايران. شما 

دراين جا سه نسل از زنان را در کنار هم می بينيد.
در واقع باالترين نهاد رهبری کننده سازمان مجاهدين خلق ايران تمامًا از 

زنان مجاهد تشکيل شده است. 
تحت  آغاز  از  مجاهدين  که  است  مسيری  کردن  طی  ثمره  دستاورد  اين 

رهبری مسعود رجوی با اعتقاد به آزادی و برابری طی کرده اند. 
خوب است اشاره کنم که دو ماه بعد از روی کار آمدن خمينی، مجاهدين در 
بيانيه يی انتظارات مرحله يی خود را در پانزده ماده از نظام جديد اعالم کردند. 
در ماده ششم بيانيه »تأمين کامل حقوق سياسی و اجتماعی زنان« خواسته 
شده بود و مشخصًا بر »تأمين دستمزد مساوی در برابر کار مساوی«  برای زنان 

کارگر تأکيد شده بود. 
چند ماه بعد،  وقتی که مسعود در انتخابات رياست جمهوری کانديدا شد، 
يک برنامه ده ماده يی ارائه کرد که با تشکيل شوراها برای مشارکت مردم در اداره 

کشور شروع می شد و هفتمين ماده آن برابری زن و مرد بود.
مواد ديگری مثل حقوق مليت ها، آزادی کامل احزاب و عقايد و مطبوعات و 
مساوات ميان شيعه  و سنی  هم در اين برنامه بود که با استقبال و حمايت وسيع 
زنان، جوانان، مليت ها و پيروان مذاهب گوناگون و تقريبًا تمام گروه ها و احزاب 
مواجه شد. به طوری که خمينی وحشت زده شد و در يک تصميم بسيار رسوا 

برخالف قول خودش مسعود را از کانديداتوری حذف کرد. 

آن ها آزادی وبرابری و اسالم دمکراتيک می خواستند اما از طرف رژيم هر روز 
فشار و سرکوب و محروميت بيشتری بر زنان اعمال می شد.

البته تاريخچه مبارزه اين چهار دهه عليه استبداد دينی با پيشتازی زنان 
مجاهد ممتاز شده است. 

تاريخ  از  برهه هايی  که  کرديد  مشاهده  را  نمايشگاهی  روزها  اين  در  شما 
مقاومت مردم ايران در اين چهل  ساله را نشان می دهد.

عبور  خونباری  مسير  چه  از  مقاومت  زنان  که  می کرد  يادآوری  نمايشگاه 
کرده اند. شما تصوير قفس هايی را ديديد که محل نگهداری زندانيان بوده. 

برخی از کسانی که مدت های مديد در آن قفس ها اسير بودند حاال اين جا 
در کنار شما نشسته اند. 

شما تصويرهايی از شکنجه گاه واحد مسکونی را ديديد که محل آزار دادن 
ساديستی به طور شبانه روزی به زندانيان زن بود.

شما کسانی را می بينيد که از بازماندگان قتل عام ۶۷ هستند و در همين 
سرفرازانه  و  کرده اند  عبور  هولناک  شرايط  آن  از  که  می بينيد  را  زنانی  جمع 

به وظايف مبارزاتی خود مشغولند.
از ده ها هزار  اين زنان در شکنجه گاه آخوندها و درباره برخی  نبرد  درباره 
زنی که در اين چهل سال شکنجه يا اعدام شدند؛ از فاطمه مصباح سيزده ساله 
تا مادر ذاکری هفتاد ساله، کتاب های متعددی نوشته شده است. با اين حال 

داستان اين مقاومت ها هنوز به يقين داستان ناگفته يی است.
و  بازجوها  حيوانی  رفتار  برابر  در  مقاومت  شديد،  شکنجه های  تحمل  از 
پاسداران، مبارزه برای حفظ جمع و روحيه جمعی و رزمنده در بندهای زندان، 

تا تالش برای ايجاد هسته های جديد مقاومت. 
شايستگی اين زنان در ميدان نبرد آزادی بخش هم خود را نشان داد. سختی ها 
و پيچيدگی های حضور زنان در صفوف يک ارتش برای جنگ با دشمن فصل 
را شکل بدهند،  اين که، چطور واحدهای رزمنده خودشان  جداگانه ای است؛ 
چطور آموزش ببينند و چطور فرماندهی کنند. و يا اينکه چطور در ۱۴ سال 
پايداری در اشرف و ليبرتی با همه موانع جنگيدند و از مقاومت دست نکشيدند.
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در چنين کشاکشی بود که نسلی از دختران و زنان جوان روز به روز به آگاهی 
مبارزاتی تازه يی دست يافتند و وسيعًا در مبارزه ضد ارتجاعی و نبرد برای آزادی 

و برابری شرکت کردند. 
از فرازهای مهم اين مبارزه درخشش دختران جوانی است که با وجود سن 
پايين بيشترين مقاومت ها را در برابر پاسداران و شکنجه گران داشتند. در ميان 
آن ها  قهرمانانی مانند حميرا اشراق يا زهرا و کبری ابراهيميان و ثريا ابوالفتحی 

را مشاهده می کنيم که نام شان همواره در تاريخ مبارزات زنان باقی است. 
آن ها با مسعود رجوی و با ايمان به راه و آرمان او يعنی آزادی چشم به دنيای 
سياست و مبارزه گشودند و هرکدام پيشتازان اين راه شدند. دخترانی که امروز 
در کانون های شورشی به مبارزه مشغولند امتداد همان مسيرند. بنابراين وقتی از 
اعضای شورای مرکزی مجاهدين صحبت می کنيم، اين زنان اوالً  از زندان ها و از 

ميدان های نبرد راه خود را باز کرده اند.
ثانيًا، از مبارزه با دو ايدئولوژی سهمگين راه خود را گشوده اند. يکی عليه 
جنسيت گرايی ديگری عليه فرديت گرايی منفی. به عمد کلمه منفی را به کار بردم 

تا مرز اين ايدئولوژی اسيرکننده از فرديت کمال يابنده انسان روشن باشد.
اين زنان مسئوليت سنگينی را پذيرفته اند. انتخاب کرده اند که در شکست و 

پيروزی، در همه تالطم ها و باال پايينی ها آن را رها نکنند. 

 ضرورت مسئولیت پذیری 
و رهبری زنان

ضرورتی که مسئوليت پذيری و رهبری را بر دوش زنان می گذارد، امر رهايی 
جامعه است. اين مسئوليت ماست. ما بايد به اساسی ترين رنج ها و چالش هايی که 

در جوامع مان هست، پاسخ بدهيم. 
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زنان ایران، امروز پاسخ سرنگونی  
و فردا آورنده صلح و سازندگی 

در همين مسير، زنان می توانند و بايد نقش پيشتاز داشته باشند. و از همين 
جاست که زنان ايران، امروز پاسخ سرنگونی استبداد دينی هستند و فردا صلح 

و سازندگی را به ارمغان می آورند. 
خوشبختانه امروز پيام رهايی بخش مجاهدين و مشخصًا امر برابری با اقبال 

دختران و پسران جوان در شهرهای ايران رو به رو شده است.
کانون های شورشی که در دو سال اخير گسترش پيدا کرده اند، عميقًا تحت 

تأثير الگويی هستند که زنان اين مقاومت ايجاد کرده اند.
مجاهدين ام،  تنومند  درخت  از  »جوانه يی  است:  نوشته  خرم آباد  از  جوانی 

می رويم، زنده هستم و می جنگم. من مجاهدم، پس هستم«.
شکوفايی  »من  شورشی:  کانون  يک  عضو  مينا   نامه  از  جمالتی  اين هم  و 
گل های اميدم را در روياها می بينم، و ندايی که به من می گويد: "گرچه شب 
تاريک است دل قوی دار، سحر نزديک است" دل من در دل شب خواب پروانه 

شدن می بيند«.
اين دختران و پسران آگاه و دلير، از ۴دهه فداکاری و پايداری مجاهدين 
الهام گرفته و می گيرند. برای آن ها اعتقاد و پايبندی مجاهدين به آزادی و برابری 

الگوی زنده و سمت دهنده يی در مبارزه عليه استبداد حاکم است.
می خواهم در همين جا به زندانيان سياسی ايران به خصوص خواهران مبارز 
و مجاهدم که در زندان های خامنه ای در شهرهای مختلف ايستادگی می کنند، 

درود بفرستم.
آن ها، عالوه بر مخالفت با ديکتاتوری، جرم نابخشودنی شان اين است که زنان 

به پاخاسته اند.

مسأله فقر و تبعيض، مسأله کودکان بی پناه، آوارگان، فجايع زيست محيطی، 
انتخاب  حق  جامعه،  آحاد  همه  اجتماعی  و  سياسی  مشارکت  مهم تر  همه  از 
آزادانه و البته رهايی زنان و مردان از جنسيت زدگی همه و همه مسوليت ماست. 
اصالت دارد، و  تنها وقتی  تنها و  برابری و رهايی زن،  تأکيد کنم که  بايد 
هنگامی می تواند بازگشت ناپذير باشد و وقتی می تواند پاسخگوی مسئوليت هايی 

باشد که پذيرفته، که با رهايی مردان همراه باشد. 
اين دستاوردی است که جنبش ما از آن برخوردار شده. يعنی اعتالی انسانی 
برای  کرده اند،  شورش  مردساالر  نظام  و  جنسيت گرايی  بر  که  پيشتاز  مردان 
ساختن يک مناسبات واقعًا برابر تالش می کنند و در اين مسير خودشان رها 

می شوند.
اگر جنبش ما عميقًا نافی بهره کشی و همه کارکردهای سياسی و اجتماعی 
و فکری و فرهنگی آن نبود، زنان نمی توانستند در اين مواضع به صورت پايداری 
حضور داشته باشند. پيشرفت زنان در جنبش مقاومت قبل از هرچيز مرهون 

يک نبرد مستمر با انديشه های ارتجاعی و استثماری است.
در انديشه انسان، درجه دو بودن زن و ناتوانی هايی که به  زن نسبت می دهند 

تفکر غالب است و قدمت آن به اندازه تاريخ بشر است. 
اما زنان اين مقاومت با انتخاب مبارزه با ديکتاتوری مذهبی که ويژگی اش 
زن ستيزی است، با اين انديشه جنگيدند و اين مبارزه و نبردی است که ادامه 
و  می زنند  پس  بيشتر  را  فروبنده  فرديت  انديشه  آثار  چه  هر  زنان  اين  دارد. 
و  توانمندی  از  جديدی  مدار  به  می شود  بهتر  هم  با  آن ها  مناسبات  چه  هر 
مسئوليت پذيری می رسند و راه پيشرفتشان هموار می شود. و در همين جاست 
که بروز استعدادهای درخشان و فوران انرژی های انسانی را مشاهده می کنيم. 

يعنی مسير حرکت فرد از يک زندگی ايزوله و در الک خود بودن به زندگی 
اجتماعی که محصول تکامل انسان است، آن هم در باالترين سطح مناسبات، 

مستلزم يک نبرد مستمر است. 
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زن بودن و تسليم نشدن،
 زن بودن و در ميدان مبارزه بودن، 

زن بودن و به جای به خود فكر کردن، 
به رهايی مردم اسير فكر کردن؛ اين چيزی است که 

آخوندها را به مرز خفگی و جنون می رساند

زن بودن و تسليم نشدن، زن بودن و در ميدان مبارزه بودن، زن بودن و 
به جای به خود فکر کردن، به رهايی مردم اسير فکر کردن؛ اين چيزی است که 

آخوندها را به مرز خفگی و جنون می رساند. 
اجازه بدهيد در پايان، خواهرانم در ايران به خصوص دختران آگاهی را که از 
وضع موجود و شرايط غيرقابل تحمل حاکم به ستوه آمده اند، خطاب قرار بدهم.
امروز وضع فوق العاده يی حاکم است، رژيم راه پس و پيش ندارد، جامعه مثل 

آتش زير خاکستر است، اقتصاد کشور درحال فلج شدگی کامل است. 
رژيم آخوندی شب و روز تقال و تکاپو می کند، می کشد و غارت می کند تا 

زن ايرانی تسليم شود. 

راه و رسمی که زنان و دختران آگاه و شورشی 
با الهام گرفتن از هزار زن اشرفی پيش رو دارند، 

يك مبارزه رهاکننده و رهايی بخش است

اما راه و رسمی که زنان و دختران آگاه و شورشی با الهام گرفتن از هزار زن 
اشرفی پيش رو دارند، يک مبارزه رهاکننده و رهايی بخش است. 

الگويی است که در آن نگاه ها، استانداردها، ذهنيت ها و ارزش های جنسيت زده 
جايی ندارد. الگوی زن به پاخاسته است که در آن زن، تعيين کننده، مولد، اثرگذار 

و راه گشاست. سرنوشت سياسی جامعه و کشور را سرنوشت خودش می داند.
نجات ايران از ديکتاتوری و فقر و عقب ماندگی را مسئوليت خودش می داند.

نجات ميليون ميليون کودک گرسنه و بی پناه را کار خودش می داند.
آلوده   عار  و  ننگ  با  را  سرنوشت شان  که  را  تيره بخت  زن  همه  اين  نجات 

کرده اند، مسئوليت خود می داند.
اين چنين است که زن آگاه و شورشگر ميدان مبارزه و نبرد برای رهايی را 

در می نوردد و اين چنين است که آرمان برابری را محقق می کند.
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ایرانراپسمیگیریم

در آستانه سی و یکمین سالگرد شهادت سی هزار زندانی سیاسی 
هستیم که بر اساس حکم خمینی  به جرم »سر موضع« بودن و وفای 

به عهد، بر سر نام مجاهد و آرمان آزادی مردم ایران قتل عام شدند. 

به آن جان های جوان، آن عاشقان آزادی و زيبايی، آيينه های پاک آروزهای 
مردم ايران، هزاران درود.

گرچه ياران فارغ اند از ياد من    
  از من ايشان را هزاران ياد باد

گرچه صد رود است از چشم ام روان           
 زنده رود باغ کاران ياد باد

قتل عام شدگان، وجدان شورشی و شورشگر تاريخ ايران اند. گوهر صدق و فدا و 
وفا که جامعه ما در قلب خود محفوظ داشته و حيات حقيقی اش از  آن می جوشد. 

قتل عام شدگان، وجدان شورشی و شورشگر تاريخ ايران اند. 
گوهر صدق و فدا و وفا که جامعه ما در قلب خود 

محفوظ داشته و حيات حقيقی اش از  آن می جوشد

در گيرودار کشتارها، در  يکی از بندهای زندان اهواز دو آخوند جالد  به نام های 
جزايری و عبداللهی فرياد می زدند: بايد موضع بگيريد؛ يک طرف خمينی است 

و يک طرف مسعود رجوی، شما در کدام طرف می ايستيد؟
از انتهای بند دختری چنين خروشيد:  زنده باد مسعود، مرگ بر خمينی . او 
سکينه دلفی بود؛  قهرمان ۲۶ ساله يی از فرزندان مردم آبادان. با شنيدن خروش 
او، پاسداران بر سرش ريختند و به شدت مجروحش کردند. فردا روز از اين بند 

۳۵۰نفری، ۳۴۹نفر، به دار آويخته شدند.

مریم رجوی:
  قتل عام ۶۷ 
تصادم خونین قرون وسطی 
و نسل فردا

سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس

 دادخواهی قتل عام ۶۷ 

 اشرف ۳-۲۴تیر۱۳۹۸
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و  شد  پرداخته  و  خلق  چنين  اين  فدا  و  صدق  گوهر 
سرمايه آرمانی جامعه ايران برای آزادی و آينده گرديد. 

مردم  فرزند  حسنی  محمود  هم  سروده  باز  ما  پس 
مجاهد   ۶۰ با  همراه  وقتی  که  می کنيم  تکرار  را  شاهرود 
ديگر در حال عبور از داالن مرگ در زندان اوين بود، چنين 

زمزمه می کرد:  
وقتی كه شب هنگام 

شهاب روشنی را در آسمان ديدی
از ياد مبر شعله های سركشی را 

كه در شبهای سرد اوين خاموش گشتند
تا كه بامدادان سر زند ستاره يی.

وقتی که شب هنگام 
شهاب روشنی را در آسمان ديدی
از ياد مبر شعله های سرکشی را 

که در شبهای سرد اوين خاموش گشتند
 تا که بامدادان سر زند ستاره يی
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نقطه عزیمت خمینی از قتل عام 
ریشه کنی کامل مجاهدین بود

می دانيد که در قتل عام ۶۷ همان طور که خمينی در حکم خودش نوشته 
بود، نقطه عزيمت او ريشه کنی کامل مجاهدين بود. به اين منظور او ماشين 

کشتار را در چند پهنه به کار گرفت: 
فشرده ترين موج قتل عام در زندان های اوين و گوهردشت آغاز شد و هدف آن 
به طور خاص اعضای مجاهدين بود. منتظری، جانشين سابق خمينی، کشتارها 
در اين دو زندان را يک »قصابی ... که در هيچ جای دنيا انجام نشده« توصيف 

کرده است.   

تازه ترين فهرست گرد آوري شده توسط سازمان مجاهدين
 از قتل عام شدگان، اسامی 110 شهرستان 
از شهرستان های محل اعدام را نشان می دهد

تلگرامی  در  مسعود  مقاومت،  ملی  شورای  مسئول   ،۶۷ شهريور  سوم  در 
به دبيرکل ملل متحد خاوير پرز دو کوئالر، فاش کرد که: »فقط در روزهاي ۲۳، 
۲۴ و ۲۵ مرداد ۸۶۰جسد از زندانيان سياسي اعدام شده از زندان اوين تهران به 

گورستان بهشت زهرا انتقال داده شده«. 
بخش مهم ديگری از قتل عام، کشتار گسترده در زندان های مراکز استان ها و 
شهرستان هاست که بر اساس حکم خمينی صورت گرفت. در آن حکم خمينی 
گفته بود قضات رژيم نبايد هيچ فرصتی را برای احاله پرونده ها به مراکز استان ها 

از دست بدهند؛ بلکه بايد مجاهدين را در هر زندانی که هستند، اعدام کنند.
تازه ترين فهرست گرد آوري شده توسط سازمان مجاهدين از قتل عام شدگان 

قتل عام ۶۷ 
صحنه هولناک یک رویارویی تاریخی

قتل عام زندانيان سياسی مجاهد و مبارز، تصادم خونين قرون وسطا و نسل 
فردا بود. نسل برپادارندة انقالب بهمن که عزم يک جامعه آزاد و برابر را داشت، 
با هيوالی استبداد دينی و هجوم سرکوب و غارت مواجه شد. قتل عام ۶۷ صحنه 
هولناک اين رويارويی تاريخی بود؛ اما پايان آن نبود بلکه با همه دردناکی اش، 
آغاز تازه يی از کشاکشی بود که هم چنان ادامه دارد و سرنوشت جامعه ايران را  

قرين آزادی می کند.  
از اين نظر واقعه قتل عام با آزادی و آينده ايران گره خورده است؛ با حقوق 
بشر سنگسار شده ايران؛ با مقاومت برای آزادی و برابری؛ با خيانت مماشات گران 
خارجی؛ با ترس و خفت ننگ آلود تسليم طلبان داخلی و البته با سرنگونی رژيم. 
زيرا روزی که آخوندها براثر جنبش دادخواهی مردم ايران وادار شوند پرونده اين 

جنايت بزرگ را باز کنند، روز پايان حکومت واليت فقيه است.
قهرمانان  که  خوانده ايم  و  شنيده  ايم  بارها  شاهدان  ازگواهی  بسياری  در 
زندانی در برابر شکنجه گران و جالدان، ايستادگی می کردند و به مسعود درود 
می فرستادند. جمالت سخنرانی های او را که حفظ کرده بودند، با هم بندان شان 

زمزمه می کردند و در مالقات ها با ايما و اشاره از او خبر می گرفتند.
آن ها در تکرار اين سرخ ترين نام زمانه ما، پيامی داشته و دارند. پيام شان اين 
است که ای نسل هايی که پس از ما می آييد، ای جوانانی که داستان تمام نشده 

ما را می شنويد، راه و آرمان مسعود را در پيش بگيريد! 
راه نبرد برای جامعه يی عاری از ستم و بهره کشی، عاری از اختناق و استبداد 
و عاری از جهل و فريب. و راه و آرمانی که با کلمه مقدس آزادی معنی می شود.
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اسامی ۱۱۰ شهرستان از شهرستان های محل اعدام را نشان می دهد. 
به تصوير  را  دينی  استبداد  با  ايران  مردم  تاريخی  نبرد  که  نمايشگاهی  در 
يک  به  يک  جداگانه  نقشه های  چشمگير  صحنه  يک  ديديد،  وشما  کشيده 
استان های ايران است که نشان می دهد در هر يک از آن ها بدون استثنا بی شمار 
فرزندان مردم ايران در قتل عام سال ۶۷ و در اعدام های بی وقفه دهه ۶۰ و بعد 

از آن به شهادت رسيده اند.
 يعنی مردم ايران از هر مليت و مذهبی و از هر شهر و استانی برای سرنگونی 
رژيم و به دست آوردن آزادی  با پرداخت سنگين ترين بها متحد و همبسته بوده 
و هستند. تصادفی نيست که درست از همين شهرها و استان ها دائما قيام ها 

و جنبش های اعتراضی می جوشد و شهرهای شورشی يک به يک بر می خيزند.
بنيان کنی که در دل دارد راه پس و پيش برای  با چنين آتش  جامعه ما 

خامنه ای باقی نگذاشته است.  و سرنگونی تقدير محتوم رژيم آخوندی است.

 قتل عام با آزادی و آينده ايران گره خورده است؛ 
با حقوق بشر سنگسار شده ايران؛ با مقاومت برای آزادی و 

برابری؛ با خيانت مماشات گران خارجی؛ با ترس و خفت ننگ آلود 
تسليم طلبان داخلی و البته با سرنگونی رژيم

واقعه مهم ديگری، که به موازات همان قتل عام ها در بيرون زندان ها به راه افتاد، 
دستگيری وسيع زندانيان آزاد شده قبلی يا هواداران مجاهدين و سپس اعدام 
آنان در زندان ها بود. در همان ماهی که قتل  عام آغاز شد، مسئول شورای ملی 
مقاومت در تلگرامی به دبيرکل ملل متحد، فاش کرد که هم زمان با اعدام های 
شهرهاي  در  سياسي  دستگيري هاي  گسترده   »موج  سياسی  زندانيان  جمعی 

مختلف ايران آغاز شده كه بيش از ۱۰ هزار نفر  را شامل مي شود«.  
از آن دکتر  کاظم رجوی، شهيد بزرگ حقوق بشر، که در آن زمان  بعد 
درباره   متحد  ملل  تحقيق  كميسيون  رسمی  اجالس  در  شورا  نماينده ي 



69

راهپیمایی بزرگ به سوی آزادی

68

قتل عام ۶۷ تصادم خونین قرون وسطی و نسل فردا

ناپديدشدگان سياسي در مقر ملل متحد در ژنو  بود،  در سخنرانی خود گفت: 
»رژيم خميني در گرماگرم پذيرش قطعنامه  شوراي امنيت، تمامي خشم خود 
را متوجه هواداران مقاومت در داخل كشور كرده است. بطوري كه از روز اعالم 
آتش بس تاكنون، هر روز صدها نفر از مردم شهرهاي مختلف ايران را ربوده و 

مخفيانه به جوخه هاي اعدام سپرده يا در زندان ها به بند كشيده است«. 
در تاريخ ۲ مرداد ۶۷، خمينی به صورت محرمانه حکم برپايی يک دادگاه 
ضربتی، زير عنوان»دادگاه رسيدگی به تخلفات جنگی«  را صادر کرد و آخوند 
علی رازينی را به رياست آن گمارد. متن کامل اين حکم محرمانه سه ماه بعد از 

سوی مقاومت ايران افشا شد.
اما دادگاه در روزهای بعد به سرعت تغيير جهت داد و  حاميان مجاهدين را 
در غرب کشور هدف قرار داد. آن ها مردم مناطق غرب ايران بودند که به حمايت 
از مجاهدين برخاسته بودند و نيز جوانانی که از ساير استان های ايران به همين 

منظور به غرب کشور رفته بودند. 
در ۲۶ مرداد همان سال مسئول شورای ملی مقاومت در تلگرافی به دبيرکل 
اعدام گسترده  درباره  امنيت  دائمی شورای  پنج عضو  رهبران  و  ملل  سازمان 
تنها  و  نداشته  حضور  آزادی بخش  ارتش  نبردهای  در  که  داد  هشدار  افرادی 

به خاطر هواداری از مجاهدين اعدام می شوند. 

سکوت و مصونیت دادن دولت های غرب
 به قاتالن به خاطر سیاست مماشات

هدفم از بازگويی اين وقايع اين است که يادآوری کنم که از همان اولين 
فعالی  بين المللی  به افشاگری  ايران  مقاومت  قتل عام،  شروع  از  پس  هفته های 
دست زد تا جهان و به خصوص دولت های غرب را به واکنش برانگيزد. اما آن ها 
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عرصه صدور  در  را  رژيم  که  و چشم بستن هاست  دادن ها  مصونيت  همين 
تروريسم و جنگ افروزي نيز جري تر كرده است. 

زمان پایان دادن به سه دهه 

مصونیت سران رژیم
زمان آن است که جامعه جهانی به سه دهه مصونيت سران رژيم آخوندی از 

پاسخگويی به جنايت هايش خاتمه بدهد. 
زمان آن است که پرونده نقض حقوق بشر در ايران به خصوص اعدام هاي دهه 

۶۰ و قتل عام ۶۷ به شورای امنيت ملل متحد ارجاع شود. 
زمان آن است که خامنه ای و ديگر سردمداران رژيم به خاطر ارتکاب جنايت 

عليه بشريت در برابر عدالت قرار گيرند. 
زمان آن است که سازمان ملل يک کميسيون تحقيق بين المللی درباره قتل 

عام۶۷ تشکيل دهد. 
و زمان آن است که جهان حق مردم ايران را  برای مقاومت و نبرد برای 

سرنگونی فاشيسم دينی به ر سميت بشناسد. 
از جامعه جهاني، شوراي امنيت و كشورهاي عضو و شوراي حقوق بشر و 
ديگر نهادهای ذيربط ملل متحد، اتحاديه اروپا و مدافعان حقوق بشر و جويندگان 
عدالت در سراسر جهان می خواهم كه براي پايان دادن به مصونيت مسئوالن 
اين قتل عام اقدام کنند. چگونه جهان تحمل مي كند كه در ملل متحد در كنار 
كساني بنشيند و مذاكره و معامله كند، كه دستشان در خون دهها هزار زنداني 
سياسي است؟  اين توهين به حقوق بشر است اين ميدان دادن به افراطي گري و 
بنيادگرايي است، و اين زير پا گذاشتن عدالت و دمكراسي، نه تنها در ايران بلكه 
در سراسر منطقه و تمامي جهان است. قتل عام زندانيان سياسي بزرگترين قتل 

عام زندانيان بعد از جنگ جهاني دوم است.

به اين فراخوان ها  تازه شروع کرده  بودند، نسبت  به دليل سياست مماشات  که 
سکوت کردند. 

در حقيقت يکی از زيانبارترين کارکردهای سياست مماشات مصونيت دادن 
به قاتالن حاکم است جنايتی که از اوايل دهه ۶۰ شروع شده بود و در جريان 

قتل عام به اوج رسيد و همچنان ادامه دارد. 
مصونيت دادن به سرمداران رژيم، به آنها فرصت داد تا همانطور که کشتار 
زندانيان و دستگيرشدگان را برطبق يک طرح منظم به اجرا گذاشتند، کتمان 

اين جنايت را هم با يک طرح کنترل شده دنبال کنند. 
بين  از  برای  زيادی  تالشهای  به  به حال  تا   ۶۷ سال  از  رژيم  که  می دانيد 
بردن آثار گورهای جمعی قتل عام شدگان در سراسر ايران دست زده. از جمله 
ساختمان سازی يا احداث جاده در اين گورستان ها، تغيير شکل آن ها به وسيله 
بولدوزر، تبديل آن ها به گورستان های جديد وهمچنين  با دستگيری و شکنجه 
از  توجهی  قابل  بخش  بودند.  عزيزان شان  مزار  يافتن  پی  در  که  خانواده هايی 
اطالعات و حتی عکس ها و تصاوير اين تخريب ها هم منتشر شده. اما جامعه 

جهانی در اساس جز سکوت و تماشا، واکنشی نداشته است. 
طفره  سياسی  زندانيان  قتل عام  جزييات  و  اطالعات  انتشار  از  حاکم  رژيم 
اعدام  مزار  نشانی  از گفتن  است.  بين المللی  پاسخگويی  از  اما مصون  می رود، 
شدگان به خانواده هايشان خودداری می کند، گورهای جمعی را تخريب می کند، 

اما از هرگونه حسابرسی مصون مانده است.
باالترين مسئوالن اين جنايت و اعضای هيأت های مرگ در زمره گردانندگان 
به اصطالح  وزير  تا  عالي  ديوان  رئيس  و  قضاييه  رئيس  از   حکومت اند   ارشد 

دادگستري، که از هرگونه حسابرسی مصون مانده اند.
حتی  و  می کنند  دفاع   ۶۷ کشتار  از  خامنه ای،  جمله  از  آن ها  از  عده يی 
می گويند به آن افتخار می کنند، اما هم چنان از مصونيت برخوردارند. چنان که 
عفو بين الملل درگزارش دسامبر گذشته)آذر۹۷( خود درباره قتل عام گفته است: 
ايران  در  جنايت ها  »استمرار  و  است«  مواجه  مصونيت  بحران  يک  با  »ايران 

مستقيما به مصونيتي ربط دارد كه مقامات رژيم ايران از آن بهره برده اند«.
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جنبش دادخواهی 
جنبش مظلومان و 

سرکوب شدگان
را  کشور  خارج  و  داخل  در  ایرانیان  عموم 
جنبش  گسترش  و  به پیشبرد  که  فرا می خوانم 
دادخواهی قتل عام شدگان به هر میزان و به هر شکل 
مظلومان  جنبش  این  برسانند.  یاری  می توانند  که 
است. این جنبش سرکوب شدگان است. این جنبش 
داغداران است. هرکس که در این رژیم طعم زندان 
را چشیده است، هرکس که شالق خورده  و اسارت 
است و هر زنی که مورد تعدی و تحقیر قرار گرفته و 
هر کس که وجدانش از این همه جنایت جریحه دار 

شده، عضوی از جنبش دادخواهی است. 
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قتل عام ۶۷ تصادم خونین قرون وسطی و نسل فردا

ما يک روز در برابر جنگ طلبی خمينی پرچم صلح را 
ارتش  نبردهای  به يمن  تا  ايستاديم  قدر  آن  و  برافراشتيم 
خمينی  به حلقوم  را  آتش  بس  زهر  جام  بخش  آزادی 
اتمی  بمب سازی  شوم  برنامه  برابر  در  روز  يک  ريختيم. 
به مبارزه برخاستيم و آن قدر در اين مبارزه پايداری کرديم 
و  کرديم  سرازير  خامنه ای  به حلقوم  را  اتمی  زهر  جام  تا 
پايداری  اين دادخواهی  بر  حاال عهد کرده ايم که آن قدر 
کنيم و آن قدر بايستيم تا جام زهر حقوق بشر و جام زهر 
پرونده قتل عام شدگان به حلقوم اين رژيم ريخته شود. آری 
هزار جام زهر در خدمت هزار اشرف برای به زير کشيدن 

آخوندها و برای آزادی.
تمام  تا روشن شدن  ما  ادامه دارد:  جنبش دادخواهی 
اطالعات اين جنايت بزرگ؛  تا معلوم شدن نشانی مزار تمام 
جالدان  به يک  يک  که  روزی  تا  برادران مان،  و  خواهران 
نظام  که  روزی  تا  و  عدالت کشيده شوند  ميز  پای  حاکم 
کانون های  و  ايران  مردم  توسط  قتل عام  و واليت  قتل عام 

شورشی و ارتش بزرگ آزادی سرنگون شود.

زمان آن است که خامنه ای 
و ديگر سردمداران رژيم به خاطر ارتكاب 

جنايت عليه بشريت در برابر عدالت قرار گيرند
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خارج  در  آزاده  ایرانیان  رجوی،  مسعود  فراخوان  به  پاسخ  در 
کشور سلسله تظاهرات بزرگی در شهرهای بروکسل، واشینگتن، 
مردم  مقاومت  و  قیام  با  همبستگی  در  لندن  و  استکهلم  برلین، 
ارتش  و  شورشی  کانون های  از  حمایت  رژیم،  تغییر  برای  ایران 
ملی  شورای  دمکراتیک  آلترناتیو  از  پشتیبانی  و  ملی  آزادیبخش 

مقاومت برپا کردند. 
واشینگتن  )۲۵خرداد۱۳۹۸(،  بروکسل  شهرهای  در  تظاهرات  این 
)۳۱خرداد ۱۳۹۸(، برلین ) ۱۵تیر ۱۳۹۸(، استکهلم )۲۹تیر ۱۳۹۸( و 

لندن) ۵مرداد ۱۳۹۸( برگزارشد. 
نقض  تا  شدند  سرازیر  بزرگ  شهرهای  خیابان های  به  ایرانیان 
وحشیانه حقوق بشر در ایران و تروریسم و جنگ افروزی رژیم در منطقه 
ارتش  و  ایران  مردم  رسای  صدای  جا  همه  »در  و  نموده  محکوم  را 

آزادی ستان باشند«. 
مریم رجوی طی پیام هایی به هموطنان شرکت کننده در این تظاهرات 

جهانی، از آنان تقدیر کرد.

مریم  پیام های 
رجوی 
شرکت کننده  هموطنان  به 
ایرانیان در تظاهرات جهانی 
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اجتماع امروز شما

 تجسم شرف و وجدان ملی است

دستيابی  و  آزادی  برای  تاريخی  مقاومت  سرفصل  ۳۰خرداد:  آستانه  در 
به حاکميت مردم در برابر حاکميت و سلطنت مطلقه آخوندی، روز شهيدان و 
زندانيان سياسی و سالروز تاسيس ارتش آزاديبخش ملی، اجتماع امروز شما 
شعله های فروزان اميد است؛ تجسم شرف و وجدان ملی است و پرچم زنده و 
پرافتخاری است که مظهر پايداری در برابر يک رژيم سفاک و ارتجاعی است 
و هم مظهر آينده پرشکوهی است که به سوی آن در حرکتيم. آزادی به دست 
استوار و  با عزمی  از خودگذشته ،  زنان و مردان  از  نمی آيد؛ مگر آن که صفی 
بدون چشمداشت به  هرگونه منفعت شخصی پای آن بايستند و مقاومت کنند .

آزادی به دست نمی آيد؛ مگر آن که صفی از زنان و مردان
 از خودگذشته ، با عزمی استوار و بدون چشمداشت 

به  هرگونه منفعت شخصی، پای آن بايستند و مقاومت کنند

درود بر زنان و مردان شجاعی که در کانون های شورشی و شوراهای مردمی 
مقاومت، اين صف را در سراسر ايران تشکيل داده اند و افتخار بر شما که اين 

صف را در قلب اروپا و در مقابل اتحاديه اروپا در بروکسل امتداد داده ايد.

فراخوان به اتحادیه اروپا 
برای تحریم های همه جانبه 
دیكتاتوری حاکم بر ایران

پیام مریم رجوی

 به تظاهرات ایرانیان در بروکسل

 ۲۵خرداد۱۳۹۸
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به رسمیت شناختن حق مردم ایران

برای مقاومت
قطب بندی بين رژيم و ضد رژيم، هر قدر به پايان اين رژيم نزديک می شويم، 

برجسته تر می شود.
محافل طرفدار همين رژيم و کسانی که در ادامه همين رژيم منفعت دارند، 
به بهانه نگرانی از وقوع جنگ، امتياز دادن به رژيم و استمالت از قاتالن حاکم بر 

ايران را تبليغ می کنند. 

خواست مردم ایران 

سرنگونی تمامیت رژیم

رژيم پوسيده واليت فقيه در محاصره يک جامعه به شدت معترض و به ستوه 
نمايندگان مجلس  اواخر رژيم شاه،  آنجا رسيده که مانند  به  آمده است. کار 
ارتجاع، پشت سر هم در مجلس همين رژيم »زنگ خطر« را به صدا در می آورند 

و نسبت به فاجعه يی که در تقدير رژيمشان است، هشدار می دهند. 
بی تعارف به رئيس جمهور همين رژيم می گويند اگر راست می گويی فقط 
يک ماه در »خورد و خوراک« مثل مردم زندگی کن تا ببينيم می توانی دوام 

بياوری؟! 
اوضاع  وزرايش هم می گويند که در چهل سال گذشته  و  روحانی  آخوند 

رژيم هيچ گاه به اين وخامت نبوده است. 
در رأس حکومت، عمامه سفيد، تقصيرات را به گردن عمامه سياه می اندازد 
و از او اختيارات بيشتر طلب می کند. پاسخ عمامه سياه واليت هم اينست که 

زمينه را برای دولت تک پايه حزب اللهی آماده کنيد. 
و سرنگونی  ندارد  فرقی  عمامه سفيد  و  سياه  عمامه  ايران  مردم  برای  اما 

تماميت رژيم را می خواهند و فرياد می کشند که دشمن ما همينجاست 
حال اگر کسی می تواند،  رفتار فاشيسم دينی و واليت فقيه را تغيير بدهد، 
به شرط اين که حقوق بشر و حق حاکميت مردم ايران قربانی نشود، ما به غايت 
استقبال می کنيم و می گوييم هر اندازه که می توانيد رفتار اين رژيم را تغيير 

بدهيد.
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فراخوان به اتحادیه اروپا برای تحریم های همه جانبه دیکتاتوری حاکم بر ایران

به قول مسعود رجوی، دلواپسان نظام، هميشه بر سر بزنگاه ها ما را از خطر 
جنگ پرهيز می دهند »در حالی که تهديد آمريکا و جامعه بين المللی در رابطه 

با رژيم آخوندها نه جنگ است«.
و »بنا بر ۴دهه تجربه، تهديد، باز هم کوتاه آمدن و نکوبيدن سر مار به سنگ 
است. ايران بدون اين، آزاد نمی شود- يعنی بدون سرنگونی اين رژيم که تنها 
وظيفه مردم و مقاومت ايران است. بنابراين، حق مردم ايران برای مقاومت و 

سرنگونی بايد به رسميت شناخته شود«. 
راه کار رژيم برای حفظ خودش در بحران مرگبار سرنگونی، شيطان سازی از 
مجاهدين و مقاومت ايران به عنوان خطر اصلی است که به تروريسم راه می برد. 
با شيطان سازی بايد ميز را طوری چيد تا نتيجه گرفت که همين رژيم بهتر 
است و مردم ايران سزاوار همين رژيم هستند. بايد به همين رژيم تن بدهند 

و بسوزند و بسازند.

فراخوان به اتحادیه اروپا

توطئه های تروريستی در کشورهای اروپايی و بمب گذاری رژيم در آلبانی و 
فرانسه،  هم چنين دستگيری مزدوران و اسداهلل اسدی ديپلمات تروريست رژيم 
و اخراج چهار ديپلمات-تروريست ديگر در يکسال گذشته،  اثبات افشاگری های 
مکرر مقاومت ايران بود که سفارت خانه های اين رژيم در اروپا مراکز طراحی و 

اجرای توطئه های جنايتکارانه است. 
ما خواستار محاکمه هر چه سريع تر ديپلمات تروريست دستگير شده در 
توطئه های  جزييات  از  که  است  ايرانی  پناهندگان  حق  اين  هستيم.  بلژيک 
تروريستی آخوندها در خارج کشور مطلع باشند و الزمه ممانعت از تکرار چنين 

حوادثی است.
اتحاديه اروپا را فرا می خوانيم که ديکتاتوری دينی حاکم بر ايران را مورد 
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ياران شورشگر و اشرف نشان، 
اوضاع حساس کنونی و تضعيف فزاينده حکومت آخوندی، مسئوليت 

سنگينی متوجه يکايک ما می کند. بی ترديد رژيم حاکم در برابر مقاومت و 
قيام ملت ما و ارتش بزرگ آزادی دوام نمی آورد.

سالم بر آزادی
درود بر همه شما

درود بر مجاهد کبير رضا رضايی در سالروز شهادتش در ديکتاتوری 
دست نشانده سلطنتی در ۲۵خرداد ۱۳۵۲

بی ترديد رژيم حاکم در برابر مقاومت و قيام ملت ما 
و ارتش بزرگ آزادی دوام نمی آورد

سران اين رژيم بايد در دادگاه بين المللی 
پاسخگوی جنايت هايشان در حق مردم ايران 

و به ويژه قتل عام زندانيان سياسی باشند

تحريم های همه جانبه قرار دهد و سپاه پاسداران و وزارت اطالعات را در ليست 
اخراج  و  بايستی محاکمه و مجازات  قرار دهد. مزدوران  تروريستی  گروه های 

شوند. 
سران اين رژيم بايد در دادگاه بين المللی پاسخگوی جنايت هايشان در حق 

مردم ايران و به ويژه قتل عام زندانيان سياسی باشند.
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اتحاديه اروپا را فرا می خوانيم 
که ديكتاتوری دينی حاکم بر ايران را 
مورد تحريم های همه جانبه قرار دهد 
و سپاه پاسداران و وزارت اطالعات را 
در ليست گروه های تروريستی قرار دهد
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حاکمیت جمهور مردم 

در برابر حاکمیت آخوندها

 
هموطنان عزيز، 

ايرانيان آزاده، 
اشرف نشان ها و ياران مقاومت، 

شورشگران برای ايران و آزادی که امروز از ايالت های مختلف آمريکا، در 
واشينگتن جمع شده ايد

ملت ايران سرود و خروش شما برای آزادی را می شنود.
اکنون شما صدای يک ملت ستمديده، سرکوب شده و سرقت شده هستيد.

و  دوستان  شخصيت ها،  به  اينجا،  در  آمريکا  مردم  منتخبان  به  شما،  به 
حاميان ديرين مقاومت مردم ايران برای دمکراسی و حقوق بشر که در کنار 

شما حضور دارند، درود می فرستم.
عيد مقاومت مبارک، 

۳۰ خرداد روز شهيدان و زندانيان سياسی،
روز تأسيس ارتش آزادی،

و مقاومتی که ۴ دهه بی وقفه و بی دريغ در همه عرصه ها با رنج و رزم و فدا 
حرکت کرده است.

آخوندهای خونريز از ۴۰ سال پيش برای دور کردن خشم مردم از خودشان، 
آدرس دشمن را در آمريکا می دادند. ما فريب نخورديم و به قول مسعود رجوی 
می گوييم:  و  گفتيم  و  ايستاديم  آن  پای  ارتجاع،  بر  مرگ  گفتيم  که  وقتی 

سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی!

صورت مسأله واقعی در 
سیاست آمریكا و اروپا در 
برابر رژیم ایران چیست؟ 

پیام مریم رجوی 

به تظاهرات ایرانیان در واشینگتن

۳۱خرداد۱۳۹۸
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حاال مردم ايران در کوچه و بازار فرياد می زنند که دشمن ما همينجاست 
اما آخوندها به دروغ می گويند که آمريکاست.

بله، اين رژيمی است که در قانون اساسی اش حاکميت آخوندها را به جای 
حاکميت جمهور مردم و رأی مردم رسميت داده است.

راستی چه کسی 

جنگ افروزی می کند؟

آخوندهای قرون وسطايی به رزمندگان آزادی و ارتش آزادی می گويند: 
جهانی  استکبار  عوامل  هستيد،  محارب  و  مرتد  و  کافر  واال  شويد  تسليم 

هستيد، سکت و فرقه هستيد و در داخل ايران جايگاه و پايگاه نداريد. 
مقاومت نکنيد، واال تروريست هستيد. واال با سيلی از مطالب جعلی روبرو 

می شويد.
بله، کارزار ننگين شيطان سازی از مقاومت در رسانه های مماشات برای اين 
است که نتيجه گيری کنند که رژيم واليت فقيه برای مردم ايران بهتر است. 

آلترناتيوی وجود ندارد! فکرش را نکنيد! حرفش را هم نزنيد ! 
نتيجه اين که: بايد با فاشيسم دينی مماشات کرد و هيچ راه ديگری نيست. 

حاال اگر دولت آمريکا با فاشيسم دينی مماشات نکند، جنگ طلب است.
اگر مانع رسيدن اين رژيم به بمب اتمی شود، جنگ طلب است.

ياوه گويی آخوندها و وزيرخارجه آن ها درباره تيم B در آمريکا فقط فرافکنی 
و سرپوش برای تيم بمب سازی خود آن هاست.
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استمالت یا قاطعیت؟

فاشيسم  برابر  در  اروپا  و  آمريکا  سياست  در  واقعی  مسأله  راستی صورت 
دينی حاکم بر ايران چيست؟ استمالت يا قاطعيت؟

حاال هر قدر به پايان اين رژيم نزديک می شويم، قطب بندی بين رژيم و ضد 
رژيم برجسته تر می شود.

محافل طرفدار اين رژيم، و کسانی که در ادامه همين رژيم منفعت دارند، 
به رغم اين که ۴۰ سال است که اين رژيم با مردم ايران و جهان در جنگ مستمر 
است، به  بهانه نگرانی از وقوع جنگ، جامعه جهانی را از هرگونه قاطعيت برحذر 

می دارند و استمالت از قاتالن حاکم بر ايران را تبليغ می کنند. 
اما قربانيان اصلی مردم ايران هستند و تجربه۴۰ سال گذشته نشان می دهد 
که رژيم واليت فقيه فاقد هرگونه ظرفيت رفرم و تغيير رفتار است. آری افعی 

هرگز کبوتر نمی زايد. 
خامنه ای می گويد تغيير رفتار رژيم مترادف تغيير رژيم است. 

ماچيست؟  مقاومت  و  ما  مردم  و  ما  برای  واقعی  مسأله  صورت  بنابراين، 
تسليم يا نبرد آزاديبخش؟

به بيانيه استقالل آمريکا نگاه کنيد، صورت مسأله برای جرج واشينگتن، 
توماس جفرسون و بنجامين فرانکلين و ياران و همرزمان آن ها هم، همين بوده 

است. پاسخ ما هم همان است: مقاومت و نبرد تا پيروزی.

راستی صورت مسأله واقعی در سياست آمريكا و اروپا 
در برابر فاشيسم دينی حاکم بر ايران چيست؟

قاطعيت؟ يا  استمالت 

از بمب اتمی تا بمب گذاری در آلبانی و فرانسه تا بمب گذاری و مين گذاری 
در بدنه کشتی ها در خليج فارس و انفجارها و پهپاد و موشک ها در عربستان و 

نشانه رفتن سفارت آمريکا در بغداد.
وقتی آخوندها قيمت نمی دهند جری تر می شوند و قدم به پيش می گذارند، 
شليک کاتيوشا در موصل و بصره، و حمله موشکی به پهباد آمريکايی نمونه های 

بسيار گويايی است.
راستی چه کسی دارد جنگ افروزی می کند؟

چه کسی به اشرف و ليبرتی پياپی موشک می زد؟ 
قبل از ليست گذاری سپاه و تحريم ها، و قبل از خارج شدن آمريکا از معامله 
اتمی، آخوندها بی محابا می گفتند، سوريه استان سی و پنجم آن هاست. بی محابا 
می گفتند عراق برای آن ها »مرکز و پايتخت« است و حتی »جغرافيای آن از 

ايران غير قابل تجزيه است«.

سرکرده کنونی سپاه پاسداران صريحًا گفت »جغرافيای انقالب ما تا شمال 
آفريقا پيش رفته« و خط و نشان می کشيد که: 

در سال ۱۳۶۲در لبنان »شعله های انقالب اسالمی زبانه کشيد و در يک 
شرق  در  آمريکايی  تفنگدار  مسلمان۲۶۰  جوان  يک  توسط  شجاعانه  حرکت 

دريای مديترانه در بيروت زير آوارها دفن شدند«.
بله،  مردم ايران در سيل و تنگدستی و انواع و اقسام فجايع، فرياد می زنند 
سوريه را رها کن، فکری به حال ما کن. اما دخالت ها و جنايت های اين رژيم در 
عراق، در سوريه، در يمن، در لبنان و در افغانستان تابحال برايش هيچ عواقب 

جدی در بر نداشته است.
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محافل طرفدار این رژیم، و کسانی که در ادامه همین رژیم منفعت دارند، 
به رغم اینکه ۴۰ سال است که این رژیم با مردم ایران و جهان در جنگ مستمر 
از هرگونه قاطعیت  را  از وقوع جنگ، جامعه جهانی  است، به  بهانه نگرانی 

برحذر می دارند و استمالت از قاتالن حاکم بر ایران را تبلیغ می کنند.

رسايشان، و جايگاه مشروع شان در جهان هستند. آن ها سزاوار حکومتی هستند 
که پاسخگو باشد و با آن ها با احترام و کرامت رفتار کند«.

و تأکيد کرد »ما تعهد می دهيم که هرگز در مقابل خواسته های مردم ايران 
را  بشر  برای حقوق  آن ها  مبارزه مداوم  و هيچ گاه  نکنيم  آزادی سکوت  برای 

فراموش نخواهيم کرد«.
بله، ما چيزی بيش از اين نمی خواهيم: آزادی و حقوق بشر که البته برای 

ما راهگشای توسعه و عدالت هم هست. 
اين، صلح و امنيت در ايران و منطقه را به دنبال دارد.

يک ايران بدون فاشيسم دينی، غير اتمی و بدون تروريسم و جنگ افروزی.

صورت مسأله واقعی برای ما و مردم ما و مقاومت ما 
آزاديبخش؟ نبرد  يا  چيست؟ تسليم 

مردم ایران خواهان آزادی 

و حقوق بشر هستند
درود بر زنان و مردان شجاعی که در اين مسير در کانون های شورشی و 
شوراهای مردمی مقاومت، برای آزادی صف بسته اند و افتخار بر شما که اين 

صف را در پايتخت آمريکا امتداد داده ايد.
سه ماه پيش برای نخستين بار در هفتاد سال گذشته رئيس جمهور اياالت 

متحده در پيام خود به مردم ايران به مناسبت نوروز گواهی داد که: 
فرهنگ  کشورشان،  پرافتخار  تاريخ  گرفتن  پس  دنبال  به  ايران  »مردم 
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آزادی بر شیخ و شاه

 پیروز می شود

و  صلح  گفت:  رجوی  مسعود  هم چنان که  اين، 
امنيت و دمکراسی و حقوق بشر و ثبات و سازندگی 
و دوستی و يک ايران غير اتمی و خواهان همکاری و 
توسعه اقتصادی را در اين منطقه از جهان پيشنهاد 
بين المللی  کنوانسيون های  و  قوانين  به  و  می کند 

احترام می گذارد….
به همين خاطر است که آخوندها بيش از هر چيز 
از تغيير به دست مردم و مقاومت ايران و مجاهدين 

خلق می ترسند.
که  می شود  روشن  نقطه،  همين  در  درست 
گرگ  مقاومت  با  رويارويی  در  دينی  ديکتاتوری 
سرنوشت  همان  جز  سرنوشتی  و  است  کاغذی 
خواست  و  تاريخ  حکم  اين  ندارد.  شاه  ديکتاتوری 

مردم ايران است. 
آری، آزادی بر شاه و شيخ پيروز می شود.
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درود بر زنان و مردان شجاعی که در اين مسير 
در کانون های شورشی و شوراهای مردمی مقاومت، 

برای آزادی صف بسته اند و افتخار بر شما 
که اين صف را در پايتخت آمريكا امتداد داده ايد

هموطنان، 
ياران شورشگر و شوريده بر ديکتاتوری و فاشيسم دينی، 

نزديک تر  روز  يک  سرنگونی  به  و  قبل  روز  از  روز ضعيف تر  هر  رژيم  اين 
می شود.

متقاباًل مسئوليت همه ما سنگين تر می شود.
ما در دوران آماده باش بسر می بريم.

بی ترديد ديکتاتوری لرزان آخوندی در برابر مقاومت و قيام ملت ما و ارتش 
بزرگ آزادی دوام نمی آورد.
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ایرانراپسمیگیریم

کشورها را برای مشارکت 

در جبهه بین المللی علیه فاشیسم دینی

  فرا می خوانیم

هموطنان، 
درود بر شما که آمده ايد تا به قول مسعود رجوی »در همه جا صدای رسای 

مردم ايران و ارتش آزادی ستان باشيد«.
حضور شما در اين جا، در سومين تظاهرات بعد از اجتماعات بزرگ ياران و 

تظاهرات هم ميهنان مان در بروکسل و واشينگتن حرف روشنی دارد.
به کارگران و معلمان و ساير  به قيام کنندگان، رو  به ميهن، رو  امروز شما، رو 
مردم به جان آمده می گوييد بتازيد و بتازيد که آخوندها در تله و تنگنای سرنگونی 

به دام افتاده اند. 
در اين تظاهرات بزرگ حرف شما و مردم ايران رو به جامعه جهانی و مشخصا 

اروپا اين است: سياست امتياز دادن به استبداد مذهبی بايد متوقف شود.
سياست حفاظت از آخوندها در برابر سرنگونی و سياست غذا دادن به   مارهای 

عمامه دار دردی از اين رژيم دوا نمی کند.

سیاست امتیاز دادن 
مذهبی  به استبداد 
باید متوقف شود

 
پیام مریم رجوی

به تظاهرات ایران آزاد در برلین

 ۱۵تیر ۱۳۹۸
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گفت: »در سال ۱۹۳۳ نيز شعارهای نازی ها به عنوان حرف های بی اهميت جلوه 
داده شد اما آلمان از تاريخ خود آموخته و مؤظف است که با آنچه در شرف آغاز 

است، مقابله کند«.
اجازه بدهيد بپرسم که آيا تاريخ آلمان و تاريخ ساير ملت های اروپا اين آموزش 
را به  جهان نداد که مماشات با فاشيسم چه بهای سنگين و خونينی برای تمام 

بشريت دارد؟
درست يک سال پيش، آلمان يک به اصطالح ديپلمات رژيم را دستگير کرد. 
او شخصًا مواد منفجره در اختيار دو تروريست گذاشته بود تا عليه گردهم آيی 

مقاومت در پاريس به کار ببرند. 
و  مزدور  دوجين  يک  آلمان  پليس  هم  سال  سه  اين  در  آن  از  بعد  و  قبل 

آيا تاريخ آلمان و تاريخ ساير ملت های اروپا 
اين آموزش را به  جهان نداد که مماشات با فاشيسم 

چه بهای سنگين و خونينی برای تمام بشريت دارد؟

تروريست وابسته به  نيروی تروريستی قدس و وزارت اطالعات را دستگير کرده 
است. تعدادی از آن ها توسط قضاييه آلمان محاکمه و زندانی شدند. سوال اين 
تغييری  رژيم  به  نسبت  آلمان  سياست  در  مهمی،  وقايع  چنين  چرا  که  است 

نمی دهد؟
آخوندها هر روز با وقاحت از رو آوردن به غنی سازی اورانيوم يعنی تدارک بمب 
هسته يی صحبت می کنند. صالحی رئيس انرژی اتمی رژيم اعتراف کرد که در 

مورد سايت اراک، کشورهای اروپايی را فريب داده است.

آیا  ۴۰ سال سراب استحاله و رفرم 

در رژیم آخوندی کافی نیست؟

۳۰ سال ديالوگ سازنده و ديالوگ انتقادی و ديالوگ در مورد انواع و اقسام 
مشوق ها به کجا رسيد؟ آيا نديديد که قيام ها و جنبش اعتراضی بعد از آن چطور 

رژيم را به  دوران پايانی اش رسانده است؟  
آيا عمليات جاسوسی و تروريستی آخوندها در اروپا و در خاک آلمان ناقوس 

تغيير سياست را به صدا در نياورد؟ 
به نفتکش ها و  اين رژيم  آيا جنگ افروزی  و موشک پرانی ها و حمالت اخير 
ساقط کردن هواپيمای بدون سرنشين آمريکايی برای تجديد نظر در اين سياست 

کافی نيست؟ 
آيا نقطه اميد اروپا به ميانه روی در درون رژيم يعنی آخوند روحانی که حاال 
دست بوس پاسداران به خاطر حمالت موشکی شده است، مهم ترين بهانه و دستاويز 

کنار آمدن با فاشيسم دينی را از بين نبرده است؟
آيا  ۴۰ سال سراب استحاله و افسانه مدراسيون و رفرم در رژيم آخوندی کافی 

نيست؟
ياد داريم که يک دهه پيش، وقتی که رئيس جمهور قبلی همين  به  همه 
رژيم برای انکار هولوکاست نعره می کشيد، صدراعظم آلمان با اشاره به اظهارات او 
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چگونه  نبودند،  خاطر  آسوده  اروپا  از  آخوندها  اگر  راستی 
می توانستند اين همه گستاخی کنند؟

از توسعه برنامه موشک های بالستيک آن هم با نقض قطعنامه 
قطعنامه  نقض  با  سوريه  به   نيرو  اعزام  تا  امنيت  شورای   ۲۲۳۱

٢۲۵۴ و تشديد جنگ جنايتکارانه خود در آن کشور. 
اين فاشيسم دينی به راستی بزرگ ترين تهديد صلح در جهان 

امروز است.

آیا نقطه امید اروپا به میانه روی 
در درون رژیم یعنی آخوند روحانی 

که حاال دست بوس پاسداران به خاطر حمالت 
موشكی شده، مهم ترین بهانه و دستاویز 

کنار آمدن با فاشیسم دینی را 
از بین نبرده است؟
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باز گذاشتن راه گسترش تأسيسات اتمی رژيم که برخی ابزارها و تکنولوژی  
مورد نياز آن از بازارهای شما تامين می  شد، چطور؟ 

سپاه  يا  اطالعات  بدنام  وزارت  به   و جاسوسی  و شنود  ابزار سرکوب  فروش 
پاسداران، و هم چنين ميدان دادن به شيطان سازی و انبوه مجعوالت عليه مجاهدين 

در رسانه های مماشات چطور؟ همه اين ها امدادرسانی به آخوندهاست. 

چرا سفارت رژیم در آلمان تعطیل

 نمی شود؟

مگر هر سال  و ازجمله همين چند روز پيش، اداره حراست از قانون اساسی 
آلمان به اين واقعيت اذعان نکرده که سفارت رژيم ايران در حال جاسوسی عليه 
مخالفان به ويژه مجاهدين و شورای ملی مقاومت است. پس چرا اين سفارت خانه  

تعطيل نمی شود؟
نداد که  آلمان رأی  برلين، عدالت  ترورهای رستوران ميکونوس در  مگر در 
ولی فقيه و رئيس جمهور و وزيرخارجه و وزير اطالعات اين رژيم تصميم گيرندگان 
مورد  و  تروريستی  ليست  در  هنوز  اين جنايت اند؟ پس چرا خامنه ای  آمران  و 

تحريم آلمان و اروپا قرار نگرفته است؟

رژيم آخوندی ۴۰ سال است که عليه مردم ايران و منطقه اعالم جنگ کرده 
است. هر امتيازی به آن ها با هر توجيهی فقط يک نتيجه دارد: افزايش چشم انداز 

جنگ فاجعه آميز توسط آخوندها.
هر يک يورو تجارت با آخوندها، يک يورو سوخت رسانی به دستگاه خامنه ای 

برای سرکوب مردم ايران و جنگ افروزی در منطقه است.
شعار  پاسداران  سپاه  و  خامنه ای  تحريم  بدون  منطقه،  در  صلح  از  صحبت 

توخالی است.
با اين حال بگذاريد تأکيد کنم:  تغيير رژيم کار مردم و مقاومت ايران است. کار 

ارتش آزادی ستان است و الغير.
هم چنان که مسعود رجوی خطاب به جوانان قيام آفرين گفت: حرف آخر را 

مردم ايران با کانون های شورشی و ارتش آزاديبخش می زنند. 

امدادرسانی به آخوندها توسط غرب

آنچه ما خواسته ايم اين است که دولت های غرب به آخوندها برای باقی ماندن 
در مسند قدرت ياری نرسانند. آيا ليست گذاری و سرکوب مجاهدين و مقاومت 
ايران در همين کشورهای اروپايی، معامله شرم آور و باالترين ياری به آخوندها 
نبود؟ و آيا اين که در توافق اتمی نقض حقوق بشر به فراموشی سپرده شد چطور؟ 
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در اين بيانيه همزمان با حکم دادگاه ميکونوس، تاکيد شد که روابط اتحاديه 
اروپا با رژيم ايران، به احترام گذاشتن مقامات اين رژيم به استانداردهای حقوق 
بين الملل و اجتناب از اقدامات تروريستی منوط و مشروط شده است. و اين که 
ويزا به عوامل دستگاه های اطالعاتی و امنيتی رژيم داده نشود. و بر اخراج عناصر 

اطالعاتی رژيم از کشورهای عضو اتحاديه اروپا تمرکز شود. 
اجرای مفاد بيانيه ۲۹آوريل ۹۷ برای ايرانيان و امنيت  آن ها، ضروری و مبرم 

است.
اجازه بدهيد در مورد حقوق بشر هم، به طور خاص از خانم مرکل درخواست 
کنم که در سطح اروپا رهبری يک ابتکار ويژه عليه رژيم آخوندی به خاطر نقض 
حقوق بشر را به عهده بگيرد. از جمله توقف آزار و اعدام و کشتن زندانيان زير 
شکنجه و تشکيل يک هيات بين المللی برای بازديد از زندان ها و زندانيان سياسی.

هم چنين دولت آلمان به طور رسمی تأييد کرد که رژيم در حمله به نفتکش ها 
نقش داشته  است. و هم چنين بر نقش مخرب رژيم در منطقه تأکيد کرده است. 
اروپا سپاه پاسداران را به عنوان يک موجوديت  اتحاديه  پس چرا هنوز آلمان و 

تروريستی اعالم نکرده اند؟

آنچه ما خواسته ايم اين است که دولت های غرب 
به آخوندها برای باقی ماندن در مسند قدرت ياری نرسانند 

سپاه  و  اطالعات  مزدوران  اخراج  و  مجازات  و  محاکمه  که  می کنم  تاکيد 
پاسداران و بيانيه ۲۹ آوريل ۹۷ اتحاديه اروپا در باره ايران، بايد به اجرا گذاشته 

شود. 
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خواسته ما از جامعه جهانی

از جانب مقاومت مردم ايران تأکيد می کنم که:
مردم  حق  بايد  اروپا  اتحاديه  مشخصًا  و  جهانی  جامعه   -
ايران برای مقاومت به منظور سرنگونی رژيم آخوندی و استقرار 

دمکراسی و حاکميت جمهور مردم را به رسميت بشناسد.
- پرونده نقض حقوق بشر و قتل عام زندانيان سياسی بايد به  

شورای امنيت ارجاع شود.
-شورای امنيت ملل متحد بايد رژيم آخوندی را تهديد صلح 

و امنيت جهان اعالم کند. 
- ما هم چنين به  مشارکت کشورها در  جبهه بين المللی عليه 

فاشيسم دينی فرامی خوانيم.
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مگر در ترورهای رستوران ميكونوس 
در برلين، عدالت آلمان رای نداد که ولی فقيه و 
رئيس جمهور و وزيرخارجه و وزير اطالعات اين رژيم 

تصميم گيرندگان و آمران اين جنايت اند؟ 
پس چرا خامنه ای هنوز در ليست تروريستی و 

مورد تحريم آلمان و اروپا قرار نگرفته است؟ 

و سرانجام گرم ترين تقديرها و سپاس ها را به شخصيت ها و 
پارلمانترهای آلمانی به ويژه در کميته آلمانی همبستگی برای 
يک ايران آزاد تقديم می کنم. حمايت و ياری اين زنان و مردان 
شريف برگ زرينی در تاريخ روابط مردم آلمان و مردم ايران 

است. 
 ياد خانم اينگريد هولتز هوتر عزيزمان به خير که تا آخرين 

روز حيات برای حمايت از مجاهدين و اشرفی ها  جنگيد.
به ميرزا  لحظه  آخرين  تا  که  به خير  آلمانی  گائوک  ياد  و 
کوچک خان وفادار ماند، در کنار او به  شهادت رسيد، و مظهر 

تاريخی دوستی دو ملت شد.
با شور  و  است  اراده کرده  را  با خلقی که سرنگونی  آری 
و آزاديخواهی شما و با عزم کانون های شورشی و رزم ارتش 

آزادی، ايران آزاد می شود، ايران آزاد می شود.
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ایرانراپسمیگیریم

سالم بر مصدق ،

 درود بر شهیدان قیام ۳۰ تیر 

و امتداد تاریخی آن ها تا همین امروز

فردا ۳۰ تير است. 
شصت و هفتمين سالگرد قيام ملی ۳۰ تير با شعارهای يا مرگ يا مصدق، 

نماد حاکميت مردم ايران در برابر استبداد سلطنتی و آخوندهای ارتجاعی. 
و سی و هشتمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران و اعالم آن 

توسط مسعود رجوی در تهران در ۳۰ تير ۱۳۶۰.
راستی که مسعود رجوی از شکنجه گاه های شاه تا بی دادگاه  هايش و تا همين 
امروز نام و ياد و راه مصدق را در تاريخ معاصر ايران زنده نگهداشت و ارتقا داد. 
آن هم در زمانی که خمينی به خاطر سيلی خوردن مصدق از ارتجاع و استعمار 
شکرگزاری می کرد و صريحًا می گفت: برايش قابل تحمل نيست که »برای هر 
استخوانی«  ميتينگ راه بيندازند و »اگر يک نفر نفت را ملی کرده ، اسالم را کنار 

بگذارند و برای او سينه بزنند«. 
راستی حرف مصدق چه بود ؟ 

به  که  »آيا می شود گفت  رضاخانی می گفت:  کودتای  و  استبداد  در باره   -
کمک يک دسته قزاقی که تحت امر خارجی است انقالب کنند و ملت را به راه 

راست هدايت کنند؟ 
آيا به  وسيله يک بيانيه پوک می توان انقالبی شد يا اين که دعوی اصالحات 

کرد؟ کدام آدم با بصيرتی است که با اين حرف ها گول بخورد«. 

روزگار مماشات با 
فاشیسم مذهبی در 
ایران به پایان رسیده 
است

پیام مریم رجوی

 به تظاهرات ایرانیان در سوئد

۲۹تیر ۱۳۹۸
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-و می گفت: »علمداران آزادی را به دست ميرغضبان ارتجاع نسپاريد«.
سالم بر مصدق ، و درود بر شهيدان قيام۳۰ تير و امتداد تاريخی آن ها تا 

همين امروز.
و اين راهی است که در مقاومت برای آزادی تا پيروزی و تا رسيدن به ايران 

آزاد ادامه دارد و هر روز چشم انداز آن روشن تر می شود. 

سراب استحاله و توهم اصالحات 

دیگر هیچ کس را نمی فریبد

هموطنان،
با نشان دادن گستردگی و  اراده چشم گير خود،  با نشان دادن عزم و  شما 
پويايی جنبشی که از کانون های شورشی در شهرهای سراسر ايران تا گردهمايی 
اراده ملت  و تظاهرات بزرگ در کشورهای مختلف جهان امتداد دارد، عزم و 

ايران برای سرنگونی ديکتاتوری آخوندی را نشان می دهيد. 
ديگر  است.  رسيده  پايان  به  ايران  در  مذهبی  فاشيسم  با  مماشات  روزگار 

نمی توان با هيچ بهانه يی دشمن مردم ايران را ناديده گرفت. 
ديگر نمی توان ادعا کرد که اين رژيم آلترناتيوی ندارد و تبليغ کرد که همين 
رژيم برای مردم ايران بهتر است. ديگر نمی توان ۸ سال به مدراسيون رفسنجانی 
و ۸ سال به اصالحات خاتمی و ۸ سال ديگر هم به ميانه روی آخوند امنيتی 

چشم دوخت که مکررًا دست بوس ولی فقيه و سپاه پاسداران آن است. 
سپس دير هنگام بيدار می شويد و می بينيد که حکومت آخوندی به قول 
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برای دستیابی به دمکراسی و آزادی 

باید همواره جنگید

برچسب زدن به مجاهدين و مقاومت ايران هم ديگر اثر ندارد.
رود خروشان خون شهيدان و ايستادگی و قيام مردم ايران، رژيم واليت فقيه 
را به انتهای خط رسانده است. و موجب رسوايی و شکست سياست  مماشات با 

حاکميت پليد آخوندی شده است. 
وجدان های بيدار در سراسر اروپا و اسکانديناوی هميشه در مقابله با فاشيسم 
دينی تجربه تلخ مماشات با فاشيسم يعنی همان اشغالگران نازی را يادآوری 

کرده اند. 
در همين جا به گونار سونستبی قهرمان مقاومت نروژ درود می فرستم. 

خودتان يکسال بيشتر با بمب اتمی فاصله ندارد، در عراق و سوريه و لبنان و 
يمن هم جا خوش کرده و برنامه موشکی خود را هم غيرقابل مذاکره می داند. 

بشر،  حقوق  مورد  در  پاسخ  کمترين  به  اميد بستن  برای  جايی  آيا  راستی 
آزادی بيان، عدالت، برابری زن و مرد، خودمختاری و حقوق اقليت ها و مليت ها، 

در رژيم آخوندها مانده است؟ 
سراب استحاله و توهم اصالحات و ميانه روی در اين رژيم و گفتگوی سازنده 
و انتقادی با آن، ديگر هيچ کس را نمی فريبد. مقاومت ايران با سنگين ترين بها 

ميان تهی بودن اين چيزها را برمال و ثابت کرده است. 
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او از حاميان مجاهدان اشرفی بود و پايداری و اراده زنان و مردان اشرف را 
نمونه زنده يک حماسه مقاومت توصيف می کرد.

او می گفت: »برای دستيابی به دمکراسی و آزادی بايد همواره جنگيد، همواره 
جنگيد و همواره جنگيد.

مارک  او  به  می جنگد  آزادی  برای  کسی  وقتی  می دانم  من  می گفت:  او 
تروريستی می زنند همانطور که فاشيست های آلمانی به من و دوستانم تروريست 

می گفتند و خواستار دستگيری و اعدام ما بودند«.
ما رهنمود درخشان گونار را پيوسته به خاطر خواهيم داشت که »بايد همواره 

جنگيد و جنگيد«.
خلق  او  مانند  قهرمانانی  که  آزادی  برای  مقاومت  فضيلت  بگذاريم  نبايد 

کرده اند با منافع تجاری پايمال شود. 

ديگر نمی توان ادعا کرد که اين رژيم آلترناتيوی ندارد 
و تبليغ کرد که همين رژيم برای مردم ايران بهتر است. 

ديگر نمی توان ۸ سال به مدراسيون رفسنجانی 
و ۸ سال به اصالحات خاتمی و ۸ سال ديگر هم 

به ميانه روی آخوند امنيتی چشم دوخت 
که مكرراً دست بوس ولی فقيه و سپاه پاسداران آن است
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مردم ايران انتظار دارند اروپايی که در سده گذشته 
رنج  و درد عظيم ناشی از سلطه فاشيسم هيتلری را 
احساس کرده، رنج های امروز مردم ايران را درک کند. 
اروپا بايد با خواست های مردم ايران همسو شود 

مشخصاً از دولت های سوئد، نروژ، دانمارک و فنالند می خواهم 
که رژيم ايران را برای باز کردن در زندان ها 

و پذيرش يك هيأت تحقيق بين المللی تحت فشار بگذارند

اروپا باید با خواست های مردم ایران

همسو  شود

مردم ايران انتظار دارند اروپايی که در سده گذشته رنج  و درد عظيم ناشی 
از سلطه فاشيسم هيتلری را احساس کرده، رنج های امروز مردم ايران را درک 

کند. اروپا بايد با خواست های مردم ايران همسو شود.
اکنون که فنالند رياست دوره يی اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، بايد تحريم ها 
را متوجه اهرم های اصلی آزادی کشی و سرکوب و تروريسم يعنی بيت العنکبوت 

خامنه ای و سپاه پاسداران و وزارت اطالعات آخوندها کند. 
مزدوران اين رژيم بايد محاکمه و مجازات و اخراج شوند. 

مشخصًا از دولت های سوئد، نروژ، دانمارک و فنالند می خواهم که رژيم ايران 
را برای باز کردن در زندان ها و پذيرش يک هيأت تحقيق بين المللی تحت فشار 

بگذارند.
کشورهای ُنورديک و تمام اروپا و جهان بايد حق مردم ايران را برای مقاومت 
به منظور سرنگونی رژيم آخوندی و استقرار دمکراسی و حاکميت جمهور مردم 

به رسميت بشناسند. 
آری آزادی پيروز می شود، 

ايران آزاد می شود،
ايران آزاد با شما در راه است.
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ایرانراپسمیگیریم

آخوندها باید بروند! 

سرنگونی و سرنگونی...

هموطنان،
تظاهرات امروز شما در لندن، نقطه اوج سلسله تظاهرات ايران آزاد است که 
در يک ماه و نيم گذشته از بروکسل تا واشينگتن و برلين و استکهلم جريان 

داشت.
ايران است که دو هفته پيش  هم چنين، تداوم گردهمايی ساالنه مقاومت 

به مدت ۵ روز در اشرف ۳ برگزار شد. 
رژيم دوباره زنجير پاره کرد و اين بار جعل اخبار دروغ و گمراه کننده را آن هم 
در نقش يک سرکنسول فرانسه به آنجا رساند که وزارت خارجه اين کشور بيانيه 

رسمی تکذيب، صادر کرد و توئيتر اين حساب رژيمی را بست. 
رژيم بارها و به صد زبان گفته است که حتی خامنه ای خط قرمز نيست و 
تحمل می کند. اما کماکان مثل زمان قتل عام زندانيان در سال ۶۷، سرخ ترين 

و ممنوع ترين نام، نام مجاهدين است.
هويت و راه و رسمی که رژيم را، حتی در شکنجه گاه ها و زندان های واليت فقيه، 
وحشت زده می کند. خمينی فتوا به قتل عام همه آنانی داد که »بر سر موضع« و 
هويت مجاهدی ايستاده اند. آنان در پای چوبه های دار هم، نام مسعود رجوی را 

فرياد زدند.
منتظری گفت با کشتن از بين نمی روند، بلکه ترويج می شوند. 

بله، امروز ما شاهد اين ترويج و گسترش هستيم، گسترش کانون های شورشی 
و هزار اشرف. 

بریتانیا و اروپا را 
فرا می خوانیم 
برای تغییر این رژیم 
در کنار مردم ایران 
قرار بگیرند

پیام مریم رجوی

 به تظاهرات ایرانیان در انگلستان

 ۵مرداد ۱۳۹۸
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شورشگر  ياران  و  ايران  مردم  حرف 
و  آزادی  است:  يکی  جا  همه  در  اشرف نشان 
و  سرنگونی  بروند.  بايد  آخوندها  آزاد.  ايران 
خسته  آن  بر  تأکيد  و  تکرار  از  و  سرنگونی... 
بيشتر  و  می خواهيم  بيشتر  بلکه  نمی شويم. 
فرياد می زنيم تا روزی که به دست آيد. و البته 

که با شما حتما به دست خواهد آمد. 
چرا؟ و به چه دليل؟ به قول مسعود رجوی 
در  بيکران  فدای  با  پيمان  به  وفای  به خاطر 

تاريخ ايران. 
شهيدان،  فهرست  به  نگاه  يک  با  را  اين 
مخصوصًا فهرست سربه داران قتل عام زندانيان، 

می توان دريافت. 
اشرفی،  مجاهدين  و  ما  مقاومت  و  مردم 
ثابت کردند که برای دادن قيمت آزادی آماده 

و حاضر هستند.
به مناسبت هايی که همين امروز در سالگرد 
که  قيمتی  به  و  کنيد  نگاه  هستيم  آن ها 

پرداخت شده است.
ايران در ۶ و ۷ مرداد ۸۸  از کارزار فروغ 
در اشرف با ۱۳ شهيد و بيش از ۵۰۰ مجروح 
آن هم در بحبوحه قيام ها در ايران تا حماسه 
در  جاويدان  فروغ  عقيدتی  و  ميهنی  بزرگ 

 .۱۳۶۷
رزم آوران   و  قهرمانان   و  به شهيدان  نسبت 
ارتش آزاديبخش ملی ادای احترام می کنيم و 

به آن ها درود می فرستيم.
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صلح و آزادی 
در نبرد با رژیم والیت فقیه 

به دست می آید

زمانی که ايران در آتش جنگ ضدميهنی خمينی می سوخت، ارتش صلح 
و آزادی برخاست و جام زهر آتش بس را به حلقوم خمينی ريخت. قيمت آن، 
حدود ۲ هزار شهيد در نبردهای ارتش آزاديبخش، از فرزندان رشيد مردم ايران 

بود. اين از افتخارات مقاومت ماست. 
با جنگ افروزی  مقابله  و  اتمی  بمب سازی  برنامه  بی امان  افشای  هم چنين 

آخوندها در منطقه. 
مقاومت ما اثبات کرده است که صلح و آزادی در نبرد با رژيم واليت فقيه 
به دست می آيد. اين درست رودرروی مماشات گرانی است که دفاع از رژيم را با 

نقاب صلح انجام می دهند. 

مقاومت ما اثبات کرده است که صلح و آزادی 
در نبرد با رژيم واليت فقيه به دست می آيد. 

اين درست رودرروی مماشات گرانی است که دفاع از رژيم را 
با نقاب صلح انجام می دهند.

اخيرًا آخوندها از انتشار کتاب جک استرا که از بانيان سياست مماشات است 
استقبال کردند. او قاطعيت عليه فاشيسم دينی را مقدمه يک جنگ تمام عيار 
جلوه داده است. می توان حدس زد که اگر در زمان هيتلر می بود به قول چرچيل 



131

راهپیمایی بزرگ به سوی آزادی

130

بریتانیا و اروپا را فرا می خوانیم  در کنار مردم ایران قرار بگیرند

تا کجا در غذا دادن به تمساح شرکت می کرد! تصادفی نيست که او از طراحان 
ليست گذاری مجاهدين و بمباران و کشتار آن ها در سال ۱۳۸۲ بود؛ همان کسی 
است که به گفته آخوند خاتمی و خرازی، درخواست رژيم مبنی بر استرداد و 
حلق آويز کردن دست کم ۲۰ تن از رهبران مجاهدين را »قابل قبول« خواند و 
به نوشته ديلی تلگراف برای خوش آمد آخوندها، ليست اسامی ۱۲ امام شيعيان 
را هم در سفرش به تهران در جيب گذاشت و وقتی اسم پيغمبر اسالم می آمد، 

صلوات هم می فرستاد! 
صلح خواهی کاذب اين آقايان عينًا مساوی است با حفظ رژيم بر ضد مردم 
ايران و بر ضد حقوق بشر و نه چيز ديگر. اما صلح خواهی حقيقی که با آزادی و 
حقوق بشر محقق می شود، الزمه اش سرنگونی عفريت جنگ و سرکوب، يعنی 

رژيم واليت فقيه است. 

سیاست میدان دادن به آخوندها

 فاجعه است

کشتی ها  روی  بر  پاسدارانشان  و  آخوندها  امروز  چنگ انداختن  آيا  راستی 
در خليج فارس و بر روی امنيت منطقه يی و بين المللی با سياست مماشات و 
با سرکوب مجاهدين و چشم بستن بر نقض حقوق بشر در معامله اتمی، ربطی 
دارد؟ آيا امتياز دادن به آخوندها از حساب مردم و مقاومت ايران آن ها را هارتر 
نکرده است؟ راستی ممنوعه کردن مجاهدين در آن ساليان و خلع سالح ارتش 
آزاديبخش و بمباران پايگاه های آن با کمک انگلستان، تعادل قوا در روی زمين 
را به سود چه کسی در هم ريخت ؟ آيا در خدمت صلح و امنيت بود يا عليه 
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در لبنان، در عراق، در يمن، در خليج فارس و در سرزمين های فلسطينی...
او نتيجه گيری کرد که »۴۰ سال نااميدی بايد يک ديد روشن بما بدهد«. 
چرا که اين رژيم به بزرگ ترين نيروی بی ثبات کننده در خاورميانه تبديل شده 

است. 
بله، سياست ميدان دادن به آخوندها سراسر نااميدی و فاجعه بوده و هست 
و باز هم خواهد بود. اين سياست نه فقط بر ضد مردم ايران بلکه بر ضد صلح و 

امنيت منطقه يی و بين المللی است. 

آخوندها 

زبانی جز زبان قاطعیت نمی فهمند

مقاومت ايران با پرداخت بهای سنگين هميشه تأکيد کرده  است که 
آخوندها زبانی جز زبان قدرت و قاطعيت نمی فهمند.

ما بريتانيا و اروپا و همه کشورها را فرا می خوانيم که باج دادن به آخوندها 
را متوقف کنيد. به آن ها هيچ  کمکی برای کاهش تحريم ها نکنيد. در مقابلشان 

بايستيد. سپاه پاسداران و گشتاپوی آخوندی و دستگاه خامنه ای و آخوند 

سياست ميدان دادن به آخوندها 
سراسر نااميدی و فاجعه بوده و هست و باز هم خواهد بود. 

اين سياست نه فقط بر ضد مردم ايران بلكه بر ضد صلح 
و امنيت منطقه يی و بين المللی است

آن؟ آيا رژيم از گروگان گرفتن شهروندان و اتباع کشورهای اروپايی و آمريکايی 
دست برداشته است؟ 

موشک های  برد  افزايش  و  اورانيوم  غنی سازی  سطح  و  ميزان  بردن  باال 
بالستيک در اين رژيم راستی برای چيست؟

شيطان سازی از مجاهدين و مقاومت ايران در خدمت به کدام رژيم و برای 
چه هدفی است؟ 

راستی ماجرای آن آخوندهای مدره و اصالح شده و معتدل که ۴ دهه مبلغ و 
مشوق آن ها بوديد چه شد؟ آن  همه پروپاگاند و سرمايه گذاری روی دغل کارانی 
مثل آخوند خاتمی چه شد؟ آيا مردم ايران با قيامشان بر تئاتر سياسی اصولگرا 

و اصالح طلب نقطه پايان نگذاشتند؟ 
چرا هنوز عده يی در انگلستان آبونه  و رله کننده ی تبليغات و اخبار جعلی 

فاشيسم دينی در ايران هستند؟ 
آيا شرم آور نيست که آخوند خاتمی اکنون با وقاحت بی مانند در گاردين 
و  صلح  و  تمدن ها  و  فرهنگ ها  گفتگوی  صرف  عمرش،  تمام  که  مدعيست 
دمکراسی و حقوق بشر شده است! همان آخوند شيادی که حتی يک کلمه در 
مطبوعات درباره قتل عام زندانيان سياسی را قدغن کرده بود. همان کسی که 
به سپاه پاسداران گفت هر کار می خواهد با دانشجويان در قيام ۷۸ انجام بدهد 

فقط کافيست پاسداران لباس شخصی بپوشند. 
آيا اين مدعی تمدن و فرهنگ و صلح همان طرفدار دوآتشه صدور ارتجاع و 
بنيادگرايی و رئيس تبليغات جنگ ۸ ساله خمينی نبود که در آن به گفته وزير 
آموزش و پرورش رژيم ۴۵۰ هزار کودک دانش آموز را در جبهه های جنگ بر 
روی ميدان های مين فرستادند؟ ننگ بر آخوندهای ضدبشر و مبلغين آن ها. با 
مردم ايران در جنگ و دشمنی هستند اما وقيحانه خواهان ائتالف صلح با اين 

رژيم، البته برای حفظ همين رژيم هستند.
به  بستن  اميد  نوشت:  واشينگتن پست  در  بلر  تونی  آقای  پيش  ماه  شش 
اين که توافق اتمی به مدره شدن رفتار رژيم در تهران بيانجامد، درست نيست. ... 
آن ها سياست های بدخيم خود در سراسر منطقه را تشديد کرده اند. در سوريه، 
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روزگار فاشيسم دينی رو به پايان است، ايران آزاد 
می شود. زيباترين وطن را با کانون های شورشی 

و ارتش آزادی پس می گيريم

نشده باقيست. ولی روزی خواهد آمد که ما شاهد استيفای حق باشيم.
هموطنان

رژيم حاکم در محاصره مردم به جان آمده يی است که يقين کرده اند 
رهايی  آن ها جز با ساقط کردن آخوندها ميسر نيست، اين رژيم ديگر 
ذخيره و بنيه يی  برای بقا ندارد و در گرداب سرنگونی دست و پا می زند. 
روزگار فاشيسم دينی رو به پايان است، ايران آزاد می شود. زيباترين 

وطن را با کانون های شورشی و ارتش آزادی پس می گيريم. 
درود بر همه شما

روحانی را در ليست تروريستی بگذاريد.
جامعه  اصلی  نيروی  ناديده گرفتن  سياست  که  می خوانيم  فرا  را  شما 
برای  تکان دادن  دست  و  همراهی  به جای  بگذاريد.  کنار  را  ايران  تاريخ  و 
بگيريد.  قرار  ايران  مردم  کنار  در  رژيم  اين  تغيير  برای  دينی،  فاشيسم 
چگونه  که  می شويد  شگفتی  »غرق  نوشت  بلر  تونی  هم چنان که  بعد 
کرد«. خواهد  فروکش  آن،  از  فراتر  و  خاورميانه  در  افراطی گرايی  چالش 
من مشخصًا از دولت جديد انگلستان خواهان حمايت از حقوق بشر آن هم 
حقوق بشر سرکوب شده مردم ايران و اقدام برای اعزام يک هيأت تحقيق بين المللی 
برای بازديد از زندان های رژيم و ديدار با زندانيان سياسی به ويژه زنان هستم. 
خانم بوترويد، سخنگوی پيشين مجلس عوام يکبار گفت: قتل عام زندانيان 
سياسی که خمينی بعد از اين که مجبور به پذيرش آتش بس شد، انجام داد 
بعد از جنگ جهانی دوم بزرگ ترين جنايت عليه بشريت بود که کيفر داده 


