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گردهمایي جهاني ایران آزاد

همبستگي با قیام مردم ایران، حمایت از كانون هاي شورشي و ارتش آزادي

روز جمعه ۲۷تیرماه ۱۳۹۹، گردهمايي جهاني ايران آزاد، ارتباط زنده با ۳۰هزار 
نقطه در ايران و ۱۰۰کشور جهان با مجاهدين در اشرف۳ برگزار شد. 

مردم  تاريخي  قیام  سالگرد  ۳۰تیر،  آستانه  در  آزاد،  ايران  جهانی  گردهمايی 
بازگرداندن دولت ملي و دمكراتیك دكتر  ارتجاع و استعمار، براي  ايران علیه 
محمد مصدق در سال ۱۳۳۱ و هم چنین سالگرد تأسیس شوراي ملي مقاومت 
تنها جايگزين مستقل و دمكراتیك در سال ۱۳۶۰با شرکت ۱۰۰۰ شخصیت 

بین المللی برگزار شد. 
در اين گردهمايی خانم رجوی در باره سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی 



سخنرانی کرد. 
عالوه بر اجالس اصلی در روز ۲۷تیرماه، دو اجالس ديگر نیز طی روزهای ۲۹ 

و ۳۰تیر نیز برگزار شد. 
ايران آزاد، خانم رجوی تحت عنوان دادخواهی شهیدان و  در دومین اجالس 

حسابرسی از رژيم آخوندها سخنرانی کرد. 
در سومین اجالس که با عنوان »تروريسم رژيم ايران - سفارت خانه های رژيم را 
ببنديد و مامورانش را اخراج کنید، خانم رجوی سخنانی خطاب به پارلمان ترها 
گردهمايی  اين  به  آلبانی  هم چنین  و  آمريکا  و  اروپا  از  که  شخصیت هايی  و 

پیوسته بودند، ايراد کرد. 
متون اين سخنرانی ها در صفحات بعد از نظر شما می گذرد. 



سه تعهد بزرگ۶

سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی 

سرنگونی آخوندها

 حاکمیت و  رأي جمهور مردم

آزادی و عدالت اجتماعي 

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی جهانی ایران آزاد



هم میهنان عزيز،
جوانان شورشگر وکانون های شورشی،

به همة شما درود می فرستم. به خصوص به شهرشهیدان، به مردم به پاخاسته بهبهان 
و هم چنین میلیون ها هموطن برانگیخته و غیرتمند كه علیه احكام ضدانساني اعدام 

جوانان قیام با توفان عظیم تويیت و اعتراضات گسترده اينترنتی، سد بستند.
بله، لرزه های آبان آتشین، حکومت آخوندها را رها نکرده و نمی کند. به همین دلیل 
قضايیه جالدان از ترس قیام های کمین کرده، به صدور حکم اعدام برای دستگیرشدگان 

آبان رو آورده است. ولي ثابت شد كه به ضد خودش نتیجه مي دهد. 
با صمیمانه ترين تقديرها از شما اعضای مقاومت و ياران اشرف نشان که از هزاران نقطه از 
۵ قاره جهان در اين کنفرانس حضور يافته ايد و قدردانی می کنم از قانون گذاران و صدها 

شخصیت سیاسی که از سراسر جهان به گردهمايی ايران آزاد پیوسته ايد.



سه تعهد بزرگ8

صدای کانون ها و شهرهای شورشی

فاشیسم  و  ديكتاتوري  علیه  ايران  مردم  ساله   ۴۰ مقاومت  صدای  گردهمايی  اين 
و  بغرنج ترين  بزرگترين، طوالني ترين،  است. صداي  و دمكراسي  آزادي  براي  ديني 
خطیرترين مقاومت سازمانیافته در تاريخ ايران با رود خروشان خون شهیدانش و با 
آواي بلند مجاهدان قتل عام شده و ايستاده بر سر موضع در برابر سفاك ترين حاكم 
خونريز.  اين گردهمايي، صدای سرنگوني در قیام هاي پیوسته از دی ۹۶ تا آبان و 
دی ۹8 است.  خروش براندازي در پايان شعبده »اصالح طلب-اصولگرا« براي حفظ 

همین رژيم است. 
و  ناباوری  و  يأس  تاريخ  که  است  شورشی  شهرهاي  و  شورشی  کانون هاي  صدای 

نتوانستن را ورق زده و  پیام آور توانستن و بايستن است. 
گردهمايی امروز، میهن اسیر را در سه سیمای خجسته اش  نمايندگی می کند: 

 ايران شورشگر و انقالبي، ايران همبسته و متحد، و ايران آزاد و دمكراتیك فردا.



۹ تعهد ما

سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی

گردآمده ايم برای تاکید بر تعهدات بزرگ و تاريخی که بر دوش گرفته ايم؛
تعهد اول اين است که ما مردم ايران، ما مقاومت ايران، اين رژيم را سرنگون می کنیم 

و ايران را پس مي گیريم. 
تعهد دوم ما اين است که ما مردم ايران، ما مقاومت ايران، ايران دمکراتیک و آزاد 
را بنا می کنیم و تعهد سوم ما اين است که به حاكمیت و رأي جمهور مردم وفادار 
باشیم. نه در پی دستیابی به قدرت به هر قیمت، بلکه در پی برقراری آزادی و عدالت 
به هر قیمت باشیم. هرگز به ديكتاتوري شاه و شیخ برنگرديم و هم چنان كه اكثريت 
قانون گذاران منتخب مردم در آمريكا و اروپا خاطرنشان كرده اند، در پي برقراري يك 

جمهوري دمکراتیک، غیرمذهبی و غیراتمی باشیم.



سه تعهد بزرگ۱۰

 قیام ها: الگوی درخشانی از عملیات بزرگ سرنگونی

امروز زمین و زمان فرياد می زند که رژيم واليت فقیه در موقعیت سرنگونی است. 
هر چند ويروس فاشیسم ديني )واليت فقیه( و ويروس متحد آن كرونا دست به 
دست هم داده اند تا مردم و جامعه ما را مأيوس و منفعل كنند، اما در توفان آبان 
به چشم ديديم كه آتش قیام ها به ناگهان در ۹۰۰نقطه كشور شعله ور شد و الگوی 

درخشانی از عملیات بزرگ سرنگونی خلق کرد.
اين قیام ها از دي ۹۶ تا آبان و دي ۹8، در پی اصالح رژيم نیست؛ حرفی با آخوندها 

ندارد؛ چیزی از آن ها نمی خواهد؛ بلکه می خواهد حکومت شان را سرنگون کند.
 نسلي كه در بحبوحه قیام اين چنین مي خروشید: »مرگ بر ستمگر چه شاه باشه 
چه رهبر« و شعار مي داد: »نه شاه مي خواهیم نه رهبر، نه بد مي خواهیم نه بدتر«. 
نسلي كه »پشت به دشمن، رو به میهن« می گويد : »دشمن ما همین جاست دروغ 

میگن آمريكاست«. 
به رو  رو  شورشگری  نسل  با  آن ها  آخوندهاست.  شبانه روزی  کابوس  نسل  اين  بله 

شده اند که در برابر آن ضربه پذيرند. 
مقاومت ايران با گزارش هاي دقیق و مستند عدد ۱۵۰۰ شهید را در قیام آبان، به 
كمیسیون  توسط  افشا شده  اسناد  انبوه  اين هاست.  از  بیش  واقعیت  اما  داد.  ثبت 
امنیت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت از سازمان اورژانس کشور كه فقط اندكي 

از بسیار، آن هم فقط در تهران است، اين را ثابت مي كند. 
از اين قیام ها، پاسداران سیاسی، مبلغان، البی ها و ريزه خواران واليت فقیه نیز، همه 

مات شدند. زيرا   تمام رشته های فريب و دروغ شان پنبه شد. 
می گفتند ديگر متصور نیست که مردم ايران به قیام و انقالب برای سرنگونی دست 
بزنند. مي گفتند تحولی در ايران رخ نمی دهد مگر از درون همین رژيم. و بارها اين 
پندار آخوندساخته را تکرار می کردند که مجاهدين پايگاهی در میان مردم ندارند. 
در جستجوي مجاهدين جوان و نوجوان بودند که  به ناگاه جاري شدن سیل آساي 
به  كار  وقتي  و  ديدند  چشم  به  ايران  سراسر  شهرهاي  خیابان های  در  را  آن ها 

دستگیري دانشجويان پیشرو و پیشتاز رسید، ديگر برنتابیدند. 
و  مقاومت  علیه  طور  اين  مستخدمان شان  و  بازجوها  خیل  و  آخوندها  که  اين 



۱۱ تعهد ما

موقعیت  در  را  رژيم شان  آن ها  است.  دلیل  به همین  افسار گسیخته اند،  مجاهدين 
سرنگونی می بینند و از اين واقعیت به خود می پیچند که قیام ها و جوانان شورشی 

مسیر و استراتژی مجاهدين را در پیش گرفته اند. 

یک نیروی سرنگون کننده در دل شهرهای ایران

سازمان دادن  و  برانگیختن  که  شد  اثبات  داد.  برباد  را  اباطیل  همه  آبان  آتشفشان 
قیام ها ممکن است. اثبات شد که به رغم همه سرکوب ها و جنايت ها، مردم ما آمادگی 

خیره کننده يی برای استمرار قیام ها دارند.
اثبات شد که توده مردم به ويژه زحمتكشان و مردم تهیدست و جوانان، رو در روی 
ايران  نیروی سرنگون کننده در دل شهرهای  اثبات شد که يک  و  ايستاده اند  رژيم 

تعهد اول اين است که ما اين رژيم را سرنگون می کنيم و ايران را پس مي گيريم. 
تعهد دوم ما اين است که ما مردم ايران، ما مقاومت ايران، ايران دمکراتيک و آزاد 

را بنا می کنيم و 
تعهد سوم ما اين است که نه در پی دستيابی به قدرت به هر قيمت، بلکه در پی 

برقراری آزادی و عدالت به هر قيمت باشيم



سه تعهد بزرگ۱۲

مقیاس  در  رزمنده يی  نیروی  را  آن  رژيم،  کشور  وزير  که  همان  است.  سربرداشته 
۶۰۰ هزار نفر ارزيابی کرد که در قیام آبان به گفته او مراکز رژيم را پی در پی در هم 

می کوبیدند. 
شورشی  کانون  بي وقفه،  دستگیري هاي  به رغم  که  است  شورشگر  نیروی  همین  از 

پیوسته بازسازي، جانشین سازي و تکثیر می شود.
در اين دو سال، ظهور شهرهای شورشی و عملیات کانون های شورشی بر ضد اختناق، 
حركت  به  و  قیام  موتور  نگهداشتن  روشن  و  خفقان  و  سركوب  جو  شكستن  براي 

در آوردن مردم، خطر را برای رژيم ظاهر و عیان کرده است. 
نقش  و  شورشی  شهرهای  و  كانون ها  پديدة  ايران،  آزادی بخش  مبارزات  تاريخ  در 
کلیدی آن در استراتژی قیام، توسط مسعود پیدا و فرموله شد و اين همان رمز قیام 

و پیروزی است. 
در دو سال گذشته کانون های شورشی با شهادت ها و دستگیری های بسیار، رو در روي 
دشمن و در برابر دوربین ها و چشم مأمورانش در شهرهاي مختلف در سراسر ايران، 
روزانه به طور متوسط بیش از ۲۰رشته عملیات ضداختناق و عمل تبلیغي يا افشاگرانه 

انجام داده اند. همین ها كه آتشزنه قیام هاست، رژيم رابه ستوه آورده است. 
سالم بر اين جوانان شورشگر، سالم بر زندانیان سیاسی مقاوم و پايدار و سالم بر اين 
نسل مجاهدت و فدا که برای فروزان نگه داشتن شعله قیام ها و برای نجات ايران اسیر، 
هر روز جان و زندگی خود را نثار می کنند. اين ها نشانه هاي ارتش بزرگ آزاديست. از 

میان بی شماران سرکوب شده، نیروی نجات و آزادی در حال برخاستن است.
خورشید در حال دمیدن است. و کاروان سرخ فام شهیدان نغمه سر مي دهد: 

کنون ياران به پا خیزيد! 
عقاب آسا و بی پروا به سوی خصم روی آريد!
به سوی فتح و پیروزی به سوی روز بهروزی.

در تاريخ مبارزات آزادی بخش ايران، پديدة كانون ها و شهرهای شورشی و نقش 

کليدی آن در استراتژی قيام، توسط مسعود پيدا و فرموله شد و اين همان رمز 

قيام و پيروزی است. 



۱۳ تعهد ما

حرف آخر این است که آخوندها هیچ راه حلی ندارند

بعد از قیام دی ماه  مسعود گفت، ولي فقیه براي جمع كردن اين قیام، ناگزير از حل 
اقتصادي، اجتماعي، سیاسي و  از  اعم  به آن مبادرت كند،  اگر  تضادهايي است كه 

امنیتي، راهگشاي سرنگوني خود اوست.
به راه و روش  اگر هم چنان  کانون درماندگی آخوندها دقیقا در همین جاست. آن ها 
انقباض  ارعاب و  اگر به جنگ افروزی، موشک پرانی، تروريسم و  فعلی خود بچسبند، 

ادامه دهند، ناگزير با سر به زمین خواهند خورد. 
از سركوب و  اگر تغییر رفتار بدهند و  به كمترين عقب نشینی تن بدهند،  اگر  اما   
تروريسم و جنگ افروزي دست بردارند، آن وقت به دست خود، موجوديت حكومت 

واليت فقیه را نفي مي كنند. 
به همین دلیل، امروز خامنه ای شعار »دولت جوان و حزب اللهی« مي دهد و مجلس 
انقباضی و قضائیه جالدان را تنها گريزگاه رژيم، در گرداب بحران های سرنگونی و تنها 

راه حفظ نظام می بیند.  
از  صحبت  رژيم،  مجلس  در  ۱۵تیر،  روز  علني  جلسه  در  پیش،  هفته  دو  از  كمتر 
وحشت  و  ترس  آن ها  بود.  خیانت  به خاطر  روحاني  محاكمه  حتي  و  استیضاح 



سه تعهد بزرگ۱۴

بي پايانشان از به كار افتادن سیستم ماشه در پروژه هسته يی را بر سر ظريف تخلیه 
در  برجام،  طبق  تسلیحاتي  تحريم  خاتمه  براي  پاسدارانشان  و  آخوندها  مي كردند. 
۲۷ مهر امسال، حساب حیاتي باز كرده بودند. به همین خاطر كشیده شدن ماشه، 
توسط جامعه بین المللي، تیر خالص دستاوردهاي بادآورده رژيم در برجام و سیاست 
مماشات محسوب مي شود. ماشه قبل از هر چیز بادكنك ماندگاري رژيم را مي تركاند 

و سرنگوني رژيم را جلو می اندازد.
بنابراين صحبت از خیانت و استیضاح روحاني و ظريف، يك فرار به جلو بسیار ترسان 
و هراسان است. ما می گويیم بگذاريد واليت فقیه هرچه می خواهد باندهای درونی 
خود را ببلعد و دور بیندازد. حرف آخر اين است که آخوندها هیچ راه حلی ندارند. و 

تمامیت رژيم آن ها محكوم به فنا و سرنگونی ست. 

استراتژي كالن تلفات انساني براي سدبستن در برابر قیام و سرنگوني

شیوع شتابان بیماری کرونا تا امروز دست كم ۷۲هزار نفر از مردم ما را قربانی کرده 
است. در اين جا به ياد اين قربانیان مظلوم، يک دقیقه سکوت می کنیم.

چگونه  که  برداشته  هولناک  واقعیت  اين  از  پرده  زمانی  هر  از  بیش  کشتار  اين   
آخوندها، بنیادهای بهداشت و درمان و تغذيه و رفاه جامعه را ويران کرده اند و بیش 

از هرکشوری در جهان، مردم ما را در برابر کرونا آسیب پذير کرده اند. 
نبايد وضعیت كرونا در ايران را با ساير كشورها مقايسه كرد. خامنه اي در اسفندماه 

گذشته به صراحت گفت كه مي خواهد از كرونا براي رژيم فرصت و نعمت بسازد. 
شمار  افزايش  نامتعارف  روند  كه  كرده ام  اعالم  ايران  مقاومت  جانب  از  بارها  من 
قربانیان كرونا، حاصل سیاست هاي جنايتكارانه و چپاولگرانه خامنه اي و روحاني است. 
استراتژي اجساد و كالن تلفات انساني براي سد بستن در برابر خطر قیام و سرنگوني 

و براي منفعل كردن، مأيوس كردن و بي حركتي جامعه ايران است.
آن ها مردم را بدون هرگونه كمك در پیشگیري و درمان، به سركار مي فرستند و در 
عین حال آن ها را به دلیل عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي، مقصر و عامل شیوع 

كرونا معرفي مي كنند. 



۱۵ تعهد ما

كارگزاران رژيم می گويند در ماه تیر بیماری شبیخون زده است و  »پرستاران مثل 
برگ پايیزی می ريزند« و دست كم ۱۵هزار تن از كادر درماني به كرونا مبتال شده اند .

درودهای بیکران به پزشکان و پرستاران فداکار که در اين ماه ها با درد و رنج فراوان 
و مايه گذاری از جان شان برای نجات هموطنان مان يک دم آرام و قرار نداشتند. برای 

تقدير از آن ها يک دقیقه کف می زنیم.
 

دوستان عزيز،
درهمین شرايط بحرانی آخوندهاي حاكم از تخصیص بودجه برای مقابله با بیماری و 
حتي پرداخت حقوق پرستاران خودداری مي كنند.  وزير بهداشت همین رژيم مي گويد 
از اول شیوع كرونا به رغم درخواست هاي مكررش براي اولین بار در خرداد ماه، فقط 
۳۰۰ میلیون يورو يعني ما به ازاء هر ايراني ۳.۵ يورو، به اين وزارت خانه براي مقابله 
با كرونا پرداخت شده كه قابل مقايسه با هیچ كشوري در جهان نیست. البته همین 

پول هم، در چرخ دنده فساد فراگیر حكومتي حیف و میل مي شود. 
از آن طرف، آخوندها در حین بحران نفس گیر كرونا به فرستادن يک ماهواره پر هزينه 
به فضا ادامه دادند. همزمان فعالیت جنگی و تروريستی در عراق و سوريه و يمن را 
ادامه دادند و  فعالیت های شوم هسته يی را به سطح باالتری رساندند. وزير دفاع رژيم 
اخیرًا در مجلس ارتجاع گفت: » در چهار سال گذشته ... تقريبًا به اندازه ۱۰سال قبل، 

ما موشک تولید کرده ايم«.
راستی مخارج اين فعالیت ها از کجا تأمین می شود؛ جز با خالی کردن سفره مردم 
محروم؟ آخوندها تعداد پايگاه های بسیج ضد مردمی را به ۵۴ هزار پايگاه رسانده اند. 
اگر فقط به اندازه يک دهم اين تعداد، بیمارستان ساخته بودند، شمار  تلفات بیماری 
فعال در کشور  بیمارستان های  باال نمی رفت. در حالی که می دانیم شمار  اين همه 

فقط ۹۵۴تاست. 

آتشفشان آبان همه اباطيل را برباد داد. اثبات شد که برانگيختن و سازمان دادن 

قيام ها ممکن است. اثبات شد که به رغم همه سرکوب ها و جنايت ها، مردم ما 

آمادگی خيره کننده يی برای استمرار قيام ها دارند.
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تمام، در  با بی  رحمی  اول خرداد در شهرک فدک در کرمانشاه، مأموران رژيم  روز 
حال تخريب خانه آسیه پناهی بودند. مادر هفت فرزند و فقیر و  بی پناه. او مقاومت 
کرد. نمی خواست خانه۴۰ متری اش که همین تازگی با خون دل بسیار به دست آورده 
بود، ويران شود. بارها فرياد کشید خانه ام را خراب نکنید، اما آن قدر او را روی زمین 

کشیدند که جان سپرد.
راستی چند آسیه ديگر هر روز تحت حاکمیت آخوندها خانه خراب می شوند، چند نفر 

به فقر و گرسنگی سقوط می کنند و چند نفر هر روز زجرکش می شوند؟
امروز بسیاری از زنان سرپرست خانوار، در خرابه ها، گودال ها و کانال ها زندگی می کنند 

يا در زاغه ها هستند و يا چادرنشین اند.
چرا آن ها و ۳8 میلیون نفر ديگر حاشیه نشین و حلبی نشین شده اند؟ چرا بیش از 
۷ میلیون نفر از مردم ايران به زندگی در اطراف گورستان ها مجبور شده اند؟ بله، به 

هرکجا که نگاه می کنیم، ويرانگری آخوندهاست که قطعا به آن پايان خواهیم داد.
آخوندهای حاکم بايد پاسخ بدهند که چرا چندان چیزی از ارزش پول رسمی کشور 
باقی نمانده؟ چرا قدرت تولید شغل وجود ندارد؟ چرا ايران يکی از چهار کشور پرتورم 

جهان شده است؟ 
راستی به ما بگويید سه هزار میلیارد دالر درآمد نفت در حکومت خامنه ای کجا رفته 
است؟ و بگويید که خامنه ای از کجا آورده که در ستاد اجرايی خود ۱۰۰میلیارد دالر 

دارايی انباشته است؟
دارايی های صدها میلیارد دالری سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و آستان قدس و 

بنیاد مستضعفان از کجا آمده است؟
نهادها و بنیادهای ۱۵گانه تحت کنترل خامنه ای در مجموع دارايی شان به يک هزار 

میلیارد دالر سر می زند.  

امروز بسياری از زنان سرپرست خانوار، در خرابه ها، گودال ها و کانال ها زندگی 
می کنند يا در زاغه ها هستند و يا چادرنشين اند.

چرا آن ها و ۳۸ ميليون نفر ديگر حاشيه نشين و حلبی نشين شده اند؟ چرا بيش از 
۷ ميليون نفر از مردم ايران به زندگی در اطراف گورستان ها مجبور شده اند؟ بله، به 

هرکجا که نگاه می کنيم، ويرانگری آخوندهاست که قطعا به آن پايان خواهيم داد.
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بله اين نتیجه مستقیم ساقط کردن دست کم ۶۰ میلیون نفر مردم ايران به زير خط 
فقر است. ننگ و نفرين بر رژيم تبهکار و جنايتکار آخوندی.

تعهد ما در پیشگاه مردم و تاریخ ایران

تعهد ما به سرنگونی رژيم آخوندی، تعهد به پس گرفتن ايران و تمام حقوق برباد رفته 
و  غارت شده مردم ايران است.

مردم ما بايد از حق سالمتی، حق سرپناه، حق اشتغال، حق داشتن تشکل و سنديکا، 
حق خودمختاری ملیت ها، حق مشارکت برابر در امور جامعه، حق برابری زن و مرد و 

حق حاکمیت مردم برخوردار باشند.
آزادی  عقیده،  آزادی  بیان،  آزادی  جنسی،  ستم  از  آزادی  دينی،  بردگی  از  آزادی 
انتخاب، آزادی از فقر و آزادی از ترس؛ يعنی پايان شکنجه و اعدام، و پايان نا امنی 

اجتماعی و اقتصادی.
احقاق اين آزادی ها و حقوق پايمال شده،  تعهد ما در پیشگاه مردم و تاريخ ايران و  

پیمان ما با يکصد و بیست هزار شهید آزادی است.
اكنون در ايران، يكي از بزرگ ترين نبردها و آزمايش هاي زمان بین آزادي و ديكتاتوري 
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سرنوشت  با  نبرد  اين  است.  جريان  در  ديني  بنیادگرايي  و  دمكراسي  بین  مذهبي، 
بشريت معاصر و صلح و امنیت جهاني پیوند خورده است.  

از همه دولت ها و مجامع بین المللی می خواهیم که در رويارويی تاريخي با مهم ترين 
تهديد صلح و امنیت جهان، در کنار مردم ايران باشند. 

همه  روی  پیش  معتبری  الگوی  آمريکا،  نمايندگان  مجلس  اكثريت  اخیر  قطعنامه 
دولت ها و جامعه بین المللی درباره ايران است. 

محاکمه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک

در سال ۹۷ وقتی که سران رژيم ايران، يک کشتار تروريستی علیه گردهمايی ايران 
آزاد در پاريس را طراحی کردند. تروريست ها با بمبی که قرار بود منفجر کنند، توسط 
پلیس بلژيک توقیف شدند. ديپلمات رژيم که بمب را در دست آن ها گذاشته بود، 

بیش از دو سال است كه در زندان بسر مي برد. 
دو روز پیش محاكمه اين ديپلمات و سه همدستش در بلژيك شروع شد. اين نخستین 
بار است كه يك ديپلمات در اروپا به خاطر مشاركت مستقیم در تروريسم محاكمه 
نابودي  براي  براي رژيم است و نشان مي دهد که  بزرگ  اين يك رسوايی  مي شود. 

آلترناتیوش از هیچ جنايت و هیچ هزينه يی رويگردان نیست. 
را   طرح  اين  اجرای  ديپلماتیک،  امکانات  از  استفاده  با  رژيم  دستگیر شده  ديپلمات 

تحت نظارت مقامات باالتر وزارت اطالعات به عهده داشت. 
محاكمه چهار تروريست دستگیر شده، يك خبر خوب و يك اقدام ضروري است، اما 
اجازه بدهید تاكید كنم، هم چنان که من به عنوان شاهد در يک جلسه هفت ساعته، 

خامنه ای  در حکومت  نفت  درآمد  دالر  ميليارد  هزار  بگوييد سه  ما  به  راستی 
کجا رفته است؟ و بگوييد که خامنه ای از کجا آورده که در ستاد اجرايی خود 

۱۰۰ميليارد دالر دارايی انباشته است؟
دارايی های صدها ميليارد دالری سپاه پاسداران و نيروی انتظامی و آستان قدس 

و بنياد مستضعفان از کجا آمده است؟



۱۹ تعهد ما

ارائه اسناد و مدارک الزم تاکید کردم، آمران اين عملیات تروريستی، خامنه اي،  با 
روحاني، ظريف و علوي بوده اند.

اين پرونده مدرک کافی و قاطعی است که بر اساس آن، شورای امنیت ملل متحد 
می تواند خامنه ای و همدستان اش را  به عنوان بزرگترين آمران تروريسم در جهان 
امروز در مقابل عدالت قرار دهد. البته اين مضافًا بر پرونده قتل عام زندانیان سیاسي 
است و الزمه متوقف كردن تروريسم افسارگسیخته و اعدام های وحشیانه آخوندهاست.

 
هموطنان!

در آستانه سالگرد چند واقعه تاريخی فراموش نشدنی هستیم؛
قیام ۳۰تیر در حمايت از مصدق بزرگ، تأسیس شورای ملی مقاومت ايران در تهران 
به ابتكار مسعود، عملیات فروغ جاويدان و قتل عام۳۰ هزار زندانی سیاسی با حکم 
خمینی جالد. از قیام ۳۰ تیر تا قیام آبان ۹8، خلقی که اين چنین خون بهای آزادی 

را می پردازد، بی گمان شايسته آزادی است و به آن دست خواهد يافت.
نسل ما، رسالت خود را در سرنگونی رژيم تبهکار آخوندی و احیای حقوق ضايع شدة 
تمام مردم ايران يافته و در اين مبارزه نصیبي جز شكنجه و شالق و اعدام و جز تهمت 

و افترا نداشته است.
هم چنان که بارها تکرار کرده ام ما نیامده ايم که چیزی برای خود بخواهیم، ما براي 
نثار كردن و پرداختن آمده ايم. ما برآنیم که آزادي و حاكمیت مردم را در ايران زمین 

جايگزين كنیم. و چنین خواهد شد.
سالم بر آزادی، سالم بر مردم ايران.
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ثبت سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی ایران آزاد 
در روزنامه رسمی کنگره آمریکا

روزنامه رسمی کنگره
کنگره دوره ۱۱۶

مجلس نمايندگان آمريکا
گردهمايی جهانی ايران آزاد
عالیحناب تام مک کلینتاک
پنج شنبه ۳۰ ژويیه ۲۰۲۰

رئیس  رجوی،  مريم  خانم  سخنرانی  متن  من  سخنگو،  خانم  کلینتاک:   مک  آقای 
جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ايران را برای ثبت رسمی ارائه می کنم. 

آزاد که در ماه  ايران  را در گردهمايی جهانی سه روزه  خانم رجوی سخنرانی شان 
ژويیه ۲۰۲۰ در آلبانی، محل حضور هزاران عضو اپوزيسیون اصلی، سازمان مجاهدين 

خلق انجام دادند. 
اين کنفرانس اينترنتی، ايرانیان و ۱۰۰۰ مقام فعلی و پیشین،  قانونگداران از هر دو 
حزب و مقامات بین المللی را در بیش از ۳۰،۰۰۰ نقطه در ۱۰۲ کشور به هم و صل 

کرد. چکیده يی از سخنرانی خانم رجوی در زير آمده است:



۲۱ تعهد ما

عکس از رویترز

اجتماع ايرانیان در برلین در مقابل بنای براندنبورگ  با شرکت شخصیت های سیاسی 
وحامیان  مقاومت ايران از آلمان، باحضور خبرنگاران و نمايندگان رسانه های خبری 

آلمان و جهان، در ارتباط زنده با گردهمايی ايران آزاد و مجاهدين در اشرف۳
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مریم رجوی: با اداي احترام به دکتر مصدق پیشواي بزرگ نهضت ملي ايران كه در 
سال هاي بعد از كودتاي ۲8 مرداد، به نسل جوان پیام مي داد که »شما آخرين تیر 
ترکش مردم ايران هستید؛ از آنچه ديده ايد، درس بگیريد و عمل کنید«. مي گفت 

»عقب ماندگي ما به علت نداشتن تشکیالت سیاسي و اجتماعي است«.
مصدق با الهام از مجاهدين الجزاير، در ايران به مجاهديني چشم دوخته بود كه در راه 
آزادی و استقالل وطن »از همه چیز خود می گذرند«. بر سر مواضع خود »مي ايستند و 

يكدندگي به خرج می دهند«.

بزرگداشت سالگرد قیام تاریخي مردم ایران 
علیه ارتجاع و استعمار براي بازگرداندن 

دولت ملي و دمكراتیك دكتر محمد مصدق در سال 1331



۲۳ تعهد ما

سالم بر جوانان شورشگر
نماد قیام مردم ایران
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دادخواهی شهیدان 

و حسابرسی از رژیم ایران

سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس دادخواهی

 در دومین اجالس گردهمایی جهانی ایران آزاد
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سی و دومین سالگرد قتل عام
زندانیان سیاسی در سال67 

با  آزاد،  ایران  جهانی  گردهمایی  اجالس  دومین  29تیر1399،  یکشنبه  روز 
عنوان سي و دومین سالگرد قتل عام 67، جنایت مجازات ناشده علیه بشریت- 
دادخواهي برگزار شد. در این گردهمایی، که با حضور و سخنرانی مریم رجوی 
همراه بود، شماری از حقوقدانان و شخصیت های سیاسی بین المللی از طریق 
ارتباط زندهآنالین( به اشرف 3 پیوستند و به سخنرانی پرداختند. در این جلسه 
هم چنین شماری از مجاهدان از بند رسته به تشریح مشاهدات خود پرداختند.
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هم میهنان،
خواهران، برادران،

 به يکايک شما درود می فرستم. 
به يک گام عقب نشینی و فعال  وادار کردن رژيم و قضائیه جالدان  به خاطر  تبريک 
توقف در اعدام ۳جوان قیامی در اثر توفان عظیم خشم مردم و بیش از ۱۱میلیون 
به خاطر  سقز  در  را  کرد  دلیر  جوان  سه  فقیه،  واليت  قضايیه  که  هرچند  اعتراض، 
آتش زدن عکس های سرجالد قاسم سلیمانی، جمعا به بیش از ۱۶ سال زندان محکوم 

کرد. 
بنابراين خشم و اعتراض مردم ايران تا سرنگونی رژيم و پیروزی نهايی ادامه دارد. اين 

جوانان و تمام زندانیان قیام بايد هر چه سريع تر آزاد شوند. 
بر  و شعارهای همیشگی مرگ  به ضدتظاهرات  لشکرکشی  با  رژيم،  بهبهان هم  در 
منافق روآورده، در حالیکه خودش در تمام کشور هر گونه گردهمايی را به دلیل کرونا 

ممنوع اعالم کرده است.
 اما هیهات، زيرا با اين نمايش ها دردی از اين رژيم درمان نمی شود، آن هم با دالری 

که به بیش از ۲۶هزار تومان رسیده است. 
بله، سرنگونی اين رژيم نزديک و در دسترس است.
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امروز اين جا جمع شديم که به ۵ رخداد بزرگ تاريخي و درس های آن می پردازيم؛ 
نگاهی به نقشه مسیر و راهي كه تاكنون پیموده ايم كه در عین حال چراغ راهنمای 

آينده است: 
از  را  به خاطر آن كه مصدق  برابر شاه  تهران در ۳۰تیر ۱۳۳۱در  قیام مردم  سالگرد 

نخست وزيري بركنار كرده بود،  
سالگرد تشكیل شوراي ملي مقاومت ايران  و آغاز چهلمین سال حیات آن. 

سالگرد زهر آتش بس براي خمیني در جنگ 8 سالة ايران و عراق در ۲۷تیر ۱۳۶۷، 
او  حلقوم  به  مهران  فتح شهر  با  ايران مخصوصًا  ملی  آزادی بخش  ارتش  كه  زهري 

ريخت،
واقعه ديگر، حكم خمیني به قتل عام مجاهدين استوار و ايستاده بر »سر موضع« و 

ساير زندانیان مبارز،
 و هم چنین سالگرد عملیات كبیر فروغ جاويدان و پیشروي ارتش آزاديبخش ملي 
تا دروازه كرمانشاه در عمق ۱۷۰ كیلومتري خاك وطن، كه در تصور كسي  ايران 

نمي گنجید. 
آری، نبرد براي پس گرفتن ايران از آخوندهاي اشغالگر، هم چنان ادامه دارد و بي گمان 

به پیروزي می رسد. 
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سالگرد قیام ملی 3۰تیر و تاسیس شورای ملی مقاومت ایران

با اداي احترام به دکتر مصدق پیشواي بزرگ نهضت ملي ايران كه در سال هاي بعد 
از كودتاي ۲8 مرداد، به نسل جوان پیام مي داد که »شما آخرين تیر ترکش مردم 
ايران هستید؛ از آنچه ديده ايد، درس بگیريد و عمل کنید«. مي گفت »عقب ماندگي 

ما به علت نداشتن تشکیالت سیاسي و اجتماعي است«.
مصدق با الهام از مجاهدين الجزاير، در ايران به مجاهديني چشم دوخته بود كه در راه 
آزادی و استقالل وطن »از همه چیز خود می گذرند«. بر سر مواضع خود »مي ايستند 

و يكدندگي به خرج می دهند«.
سال ها بعد، مسعود در دفاعیه خود در بي دادگاه نظامي شاه در سال ۵۰ گفت:  »من 
و دوستانم از فرزندان دكترمصدق هستیم كه به پول و مقام پشت پا زده ايم« و گفت: 

»مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقالل را مي خواست«.  
يک دهه بعد مسعود شوراي ملي مقاومت ايران را تأسیس کرد تا بر خالف انقالب 
ضدسلطنتي، اين بار رنج و رزم و خون شهیدان لگدمال نشود و به ثمر بنشیند و ايران 

دمکراتیک فردا را تضمین کند.
به برنامه و طرح ها و مصوبات شورا و دولت موقت از ۴دهه پیش نگاه كنید. به واقع 

می درخشند و حقانیت آن ها ثابت شده است؛
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و  و اصالح ناپذيري  استحاله ناپذيري  اعالم  تا  از اصل حاكمیت و رأي جمهور مردم 
حتي مذاکره ناپذيري رژيم واليت فقیه. 

از طرح صلح و سیاست صلح و جنبش صلح، در برابر جنگ طلبي خمیني تا طرح 
خودمختاري در چارچوب وحدت و تمامیت ايران.  

از طرح جدايي دين و دولت تا طرح آزادی ها و حقوق زنان  و طرح جبهه همبستگي 
ملي براي سرنگوني استبداد مذهبی كه مي گويد اگر خواهان جمهوري و يك نظام 
سیاسي دمكراتیك و مستقل با جدايي دين از دولت هستید، بدون شك با ما هستید. 
طرح جبهه همبستگي را دقیقًا آن هايي ناديده می گیرند كه با شاه و شیخ پل دارند 
تا بتوانند پس از درهم شکسته شدن برچسب تروريسم، مجاهدين را با همان فرهنگ 

اطالعات آخوندها، فرقه خطاب كنند.  

تشكيل، معرفي و حفظ آلترناتيو، نخستين و بزرگ ترين و البته سخت ترين درسي 
بود كه ما از انقالب ضدسلطنتي گرفته بوديم. يعنی كافي نيست که فقط بگوييم 
چه چيزی را نمي خواهيم و نبايد باشد؛ مثل زمانی که همه گفتند ديكتاتوري شاه 
را نمی خواهيم. بلكه بايد به دقت مشخص كرد كه چه چيزي را مي خواهيم و بايد 

باشد. هم چنان كه حاال در برنامه ۱۰ ماده يي مقاومت فرموله شده است. 
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تشکیل و حفظ جایگزین دمکراتیک:  درس بزرگ انقالب ضدسلطنتی

تشكیل، معرفي و حفظ آلترناتیو، نخستین و بزرگ ترين و البته سخت ترين درسي 
انقالب ضدسلطنتي گرفته بوديم. يعنی كافي نیست که فقط بگويیم  از  بود كه ما 
چه چیزی را نمي خواهیم و نبايد باشد؛ مثل زمانی که همه گفتند ديكتاتوري شاه را 
نمی خواهیم. بلكه بايد به دقت مشخص كرد كه چه چیزي را مي خواهیم و بايد باشد. 

هم چنان كه حاال در برنامه ۱۰ ماده يي مقاومت فرموله شده است. 
لحظه  يک  در  که  مسعود  مقاومت،  ملی  شورای  مسئول  نثار  ما  همة  درودهای 
انقالب و  با موج عظیم اعدام و سرکوب می خواست فصل  تعیین کننده که خمینی 
آزادی را در تاريخ ايران برای همیشه به پايان برساند او  با پايه گذاری يک جايگزين 
دمکراتیک، فصل تازه يی را در تاريخ ايران گشود که آزادی و ايران دمکراتیک فردا را 

تضمین می کند.  
نخستین و مهم ترين گناه مسعود اين بود كه اولويت و تقدم را به آزادي  داد و به 
همین خاطر اصل واليت فقیه و قانون اساسي واليت فقیه را نپذيرفت و تحريم كرد. 
برخالف ريزشی های سپاه پاسداران و حزب توده و ساير دستجات و افرادي كه وقتي 
به خارجه رسیدند، يکباره به ياد دمكراسي و آزادي افتادند. در فروردين ۶۰ روزنامه 
حزب توده مي نوشت: آقاي رجوي توجه فرمايید دمكراسي كه اين همه مورد عشق و 
پرستش شماست، در عصر ما به نسبت امپريالیسم  ستیزي، چه بسا نقش درجه دوم 

هم احراز نكند!
بله آلترناتیو شوراي ملي مقاومت بر اساس آزادي و استبداد ستیزي،  با نفي شاه و 

شیخ و البته با سنگین ترين بهاي خونین، ساخته شد و دوام و قوام پیدا كرد. 

در ۳۲ سال گذشته، مقاومت ايران، در باره قتل عام زندانيان سياسی در سال 
۶۷۷ صدها و هزاران كنفرانس، تظاهرات و راهپيمايي و دادگاه هاي سمبليك 
مردمي برگزار كرده است. همراه با افشای اسناد و اسامي و مزارهاي بي نام  و 

نشان. 
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بزرگترین جبهه بندي در ایران امروز
 

و  قتل عام  و  اعدام  با  و  شیطان سازی  با  می خواهد  كه  است  ۴دهه  آخوندي  رژيم 
را  دنیا  می خواهد  كند.  نابود  باشد،  بايد  كه  را  آنچه  يعني  آلترناتیو خود  تروريسم، 
نتواند  هم  وقتي  داد.  تن  آن  به  بايد  و  ندارد  آلترناتیوي  رژيم  اين  که  كند  متقاعد 
مجاهدين و شوراي ملي مقاومت را نابود كند، تالش می کند نشان بدهد كه آن ها 
بدتر از اين رژيم هستند و در نتیجه باز هم بايد با همین رژيم ساخت. نتیجة وضع 
موجود هم روشن است. از يک طرف کشتار جوانان ايران، از طرف ديگر غارت دارايی 
مردم و چوب حراج زدن به خزر و خلیج فارس و جزايرش در معامالت و قراردادهای 

وطن فروشانه که اين روزها صحبتش زياد است. 
آخوندها، قدرت پوسیده رابه اين صورت حفظ کرده اند که البته دوام نخواهد آورد.

در۴۰سالي كه مي گذرد، رژيم بي وقفه اعالم كرده است كه مجاهدين و مقاومت ايران 
را دشمن اصلي و نخستین مرز سرخ خود می داند. بنابراين در اين رويارويي تاريخي 

مي توان جايگاه و نقطة قرار گرفتن همه نیروها و جريانات را مشخص كرد. 
و  آشكار  به طور  كه  جريان هايي هستند  و  افراد  و  شاه  و  بقاياي شیخ  يك طرف  در 
بي پرده و يا شرمگینانه و در پرده، همین رژيم را بر شوراي ملي مقاومت و مخصوصًا 
بر مجاهدين ترجیح می دادند و می دهند. مثاًل در سیاست صلح و جنبش صلح در 
از مرگ خمیني و مطرح شدن  جنگ 8 ساله، در بحث هويت و ماهیت رژيم بعد 
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سراب میانه روي رفسنجاني و در برابر توهم اصالحات آخوند خاتمي. 
يا متحد  با همین رژيم هستند،  يا  افراد و جريان هايي روبرو هستیم كه  با  ما  پس 
بالفعل رژيم اند و يا به درجات با همین رژيم همسو هستند، برای مثال بر سر تحريم ها 
و هم چنین برنامه  های هسته يي و موشكي رژيم و يا در باره فعال شدن مکانیزم ماشه 
در ۶ قطعنامه بلوكه شده شوراي امنیت علیه اين رژيم، يا بر سر نامگذاري تروريستی 
سپاه پاسداران و يا در موضوع قاسم سلیماني و دخالت های رژيم در سوريه و لبنان 

و يمن. 
بله، بر سر همه اين مسائل با رژيم همسويی و همزبانی می کنند؛ اما در طرف ديگر 
آنهايي قرار دارند كه رو در روي رژيم ايستاده اند و بنابراين با ما هستند يا همسو با 
مقاومت ايران اند. اين نخستین، مهم ترين و بزرگترين جبهه بندي در ايران امروز است. 
براي شناختن هر كس و هر جريان، به سادگي مي توانید از او بپرسید كه انتخاب 
واقعي و بالفعل او کدام يک از اين هاست؟ رژيم آخوندی يا شوراي ملي مقاومت ايران؟

و  طلب  اصالح  و  »اعتدالي  از  اعم  حاكم  آخوندهاي  و  مجاهدين  بین  که  بپرسید 
و  اساسي، محتوا  به همین سؤال  پاسخ  ترجیح مي دهد؟ در  را  اصولگرا« كدام يک 

ماهیت همه طرف ها آشكار مي شود.

آلترناتیو شورای ملی مقاومت، آئینة تمام نماي مبارزات۴۰ ساله

در واقع اين شورا و اين آلترناتیو، شاخص و آئینة تمام نماي مبارزات۴۰ ساله است. 
و اين حقیقت را روشن می سازد که چرا شیطان سازي و خصومت رژيم با مجاهدين 
آن  و هدف  دارد  ابعاد گسترده يی جريان  در چنین  مقاومت،  اين  علیه  تروريسم  و 

چیست؟
بنابراين ما با آن هايي كه شیخ و شاه را بر مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران 
ترجیح مي دهند، حرفي نداريم. حرف آخر با شاه را مردم ايران در انقالب ضدسلطنتي 
با  سرنگون كردن شاه زده اند. حرف آخر با شیخ را هم مردم ايران، در قیام و انقالب 
ايران، خواهند زد؛ هم با شیخ و هم با كساني كه سپاه و اطالعات و قضايیه  نوين 

جالدان را بر مجاهدين و مقاومت ايران ترجیح مي دهند. 
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در  امسال  ۱۰تیرماه  تاريخ  در  آمريكايي  برجسته  شخصیت   ۳۱ تاريخي  بیانیه  به 
باره ضرورت حسابرسي از رژيم جالدان نگاه كنید. براي تمام دنیا با صراحت روشن 
كرده اند كه در ظلمت تیره و تار ۴۰ ساله اين رژيم و جنايت هاي بي پايانش، يک نقطه 

امید وجود دارد که همین شورای ملی مقاومت ايران است.
 اين بیانیه می گويد: »تنها سازماني که بیشتر از هر موجوديت ديگري، حتی دولت ها، 
از  جهان  کردن  آزاد  برای  و  استبداد  دست  از  ايراني  شهروندان  کردن  آزاد  براي 
تروريسم برخاسته از بنیادگرايي عمل کرده، همین شوراي ملي مقاومت ايران است. 
شوراي ملي مقاومت به طور خستگي ناپذير تالش مي کند تا تضمین کند که  امید به 

برقراری دمکراسي و پايان بي عدالتي در ايران، زنده بماند«. 
دهشتناک  شرايط  مجاهدين  و  مقاومت  ملي  »...شوراي  می گويد:   بیانیه  اين 

وصف ناپذيري را از سوي رژيم ايران تحمل کرده اند«. بله، اين عین حقیقت است. 

ما با آن هايي كه شيخ و شاه را بر مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران ترجيح 
مي دهند، حرفي نداريم. حرف آخر با شاه را مردم ايران در انقالب ضدسلطنتي 
با  سرنگون كردن شاه زده اند. حرف آخر با شيخ را هم مردم ايران، در قيام و 

انقالب نوين ايران، خواهند زد
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قتل عام۶۷ بزرگترین جنایت کیفر داده نشده

يكي از دهشتناكترين جنايت هاي وصف ناپذير كه ما تحمل كرديم، قتل عام زندانیان مان 
به حكم خمیني بود، که پس از آن كه وادار به قبول آتش بس در جنگ 8 ساله شد. به 
آن دست زد. خمیني سوگند خورده بود آن جنگ را تا وقتي كه در تهران حتي يك 
خانه باقیست، ادامه بدهد. همان جنگي كه خمیني آن را براي حفظ رژيمش »نعمت 
الهي« مي دانست. استراتژي و شعار رسمي آن جنگ ”فتح قدس از طريق كربال“ بود. 

با يك میلیون قرباني فقط در طرف ايران.
وزير آموزش و پرورش خمیني با افتخار مي گفت در طول جنگ 8 ساله، ۴۴۰ هزار 
دانش آموز از مدارس و دبیرستان ها را به خط مقدم يعني بر روي میدان هاي مین 
فرستاده است. درست مثل همین امروز كه رژيم بي دريغ مردم را به میدان هاي مین 

كرونا مي فرستد. 
خمیني با حكم قتل عام، درصدد برانداختن نسل مجاهدين بود تا مانند مغول براي 
حكومتش تضمین بقا به دست بیاورد. البته در همان زمان منتظري، جانشین معزول 
خمیني به او نوشت كه مجاهدين يك سنخ منطق هستند، با كشتن از بین نمي روند 

بلكه ترويج مي شوند. 
خمیني در حكم قتل عام به خط خودش نوشت: هر كس در هر مرحله اگر بر سر 

موضع مجاهدي باشد، حكمش اعدام است. سريعًا دشمنان اسالم را نابود كنید... 
يک بار بارونس بوترويد، دوست گرامی مقاومت ايران گفت: قتل عام زندانیان سیاسي 
توسط خمیني، آن هم بعد از اين كه مجبور به پذيرش آتش بس شد، بزرگترين جنايت 

مسعود از ابتدا مي گفت كه سران رژيم و آمران و عامالن قتل عام زندانيان 
سياسي، بايد به جرم جنايت عليه بشريت در دادگاه بين المللي و در دا دگاه 
مردم ايران، محا   كمه و مجازات شوند... به خصوص از آن جا که از مغول به 
بعد، اين نمونه بيسابقه يي است... مجازات و محاکمه اين جانيان، حق مردم 

ايران، حق جامعه بشري و حق مجاهدين و خلق آن هاست.  



۳۵ تعهد ما

علیه بشريت بعد از جنگ جهاني دوم بود كه كیفر داده نشده باقیست.
ولي بی شک روزي خواهد آمد كه ما شاهد استیفاي حق باشیم. ما از آغاز، با افشای 
تمام جزئیات در باره قتل عام، خواهان حسابرسي از آمران و عامالن اين جنايت بزرگ 

علیه بشريت بوده ايم. 
مسعود از ابتدا مي گفت كه سران رژيم و آمران و عامالن قتل عام زندانیان سیاسي، 
بايد به جرم جنايت علیه بشريت در دادگاه بین المللي و در دا دگاه مردم ايران، محا   كمه 
و مجازات شوند... به خصوص از آن جا که از مغول به بعد، اين نمونه بیسابقه يي است... 
مجازات و محاکمه اين جانیان، حق مردم ايران، حق جامعه بشري و حق مجاهدين 

و خلق آن هاست.  
در ۳۲ سال گذشته، مقاومت ايران، در اين باره صدها و هزاران كنفرانس، تظاهرات 
و راهپیمايي و دادگاه هاي سمبلیك مردمي برگزار كرده ايم. همراه با افشای اسناد و 

اسامي و مزارهاي بي نام  و نشان. 
جنبش دادخواهي در انتخابات رياست جمهوري رژيم در سال ۹۶ با شعار نه جالد 
نه شیاد، نقش به سزايي در شكست طرح خامنه اي براي رئیس جمهور کردن آخوند 
جمع كردن،  رأي  براي  روحاني  حتي  كه  آن قدر  كرد.  ايفا  قتل عام،  جالد  رئیسي، 
فرصت طلبانه در مورد رئیسي گفت كه او در كارنامه اش جز ۳8 سال اعدام و زندان 
چیز ديگري ندارد. دو روز بعد خامنه اي كه به شدت عصباني شده بود، در حالي كه 
قاسم سلیماني و سران سپاه پاسداران دركنارش بودند، روحاني را تهديد كرد كه اگر 
خط قرمز رژيم در اين موضوع را مراعات نكند، سیلي خواهد خورد. بعد هم خود او 



دادخواهی شهیدان۳۶

علنًا به  قلم به مزدها و فیلم سازان وزارت بدنام »توصیه« کرد که کاري کنند که »جاي 
شهید وجالد عوض نشود«. 

در قدم هاي بعد، وقتی که كار جنبش جهاني دادخواهي باال گرفت، رژيم با ترفندهای 
به كار گرفتن يك  با  به آن عملیات پیچیده چند وجهی می گويد  خاص خودش که 
مزدور نفوذي به فكر گل آلود كردن آب و مصادره و مخدوش كردن جنبش دادخواهي 
و دور زدن مجاهدين سر موضع و رهبري آن ها افتاد. در حالی كه هدف اصلي قتل عام 
و حكم خمیني، نابودي مجاهدين و تشكیالت شان بود. مضافًا بر اين كه دستگیري 
ديپلمات تروريست بمب گذار در گردهمايي ويلپنت و هم چنین خنثي شدن طرح هاي 
البته  اين  شود.  وارد  ديگري  در  از  رژيم  كه  مي كرد  ايجاب  آلباني،  در  تروريستي 
موضوع بحث جداگانه يی است، اما مقاومت ايران، هوشیار و بیدار است. هم چنان که 
كمیسیون امنیت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت توانست مكالمات آخوندهاي 
دژخیم، رازيني و مقیسه اي را برمال کند و در دسترس عموم به ويژه ارگان هاي قضايي 
سوئد بگذارد و من فقط اين شعار عمومي را يادآوري مي كنم كه در موضوع قتل عام 

زندانیان دست بسته، نه مي بخشیم و نه فراموش مي كنیم.
دربیانیه شخصیت هاي آمريكايي در باره موضوع قتل عام آمده است: 

اين رژيم شیطاني كه سال ها و حتي دهه ها در مناصب مسئول  اصلي در  »چهره هاي 
توصیه  »ما  مي كند:  اضافه  بیانیه  بگیرند«.  قرار  حسابرسي  مورد  اکنون  بايد  بوده اند... 
مي کنیم کشورهايي که قرباني تروريسم دولتي ايران شده اند، از جمله آمريکا و هم پیمانان 
اروپايي شان، تیم هاي متخصص را براي مطالعه اسناد و مدارک به اشرف۳  اعزام كنند«. 

شورشي  جوانان  و  است  جوشش  در  ايران  در  امروز  شهيدان۶۷،  خون  

نسل در نسل، از آن انگيره و الهام مي گيرند. آن مجاهدان سربه دار، که هزار 

هزار سر به پاي آرمان آزادی نهادند، موضوع امروز و اکنون جامعه ايران 

هستند. موج دستگيري جوانان شورشگر و خانواده هاي مجاهدين در ماه هاي 

اخير گوياي همين حقيقت است. 



۳۷ تعهد ما

جوشش خون های شهیدان قتل عام ۶۷  در قیام های ایران

آن خون هاي پاک، به خصوص شهیدان۶۷، امروز در ايران در جوشش است و جوانان 
شورشي نسل در نسل، از آن انگیره و الهام مي گیرند. آن مجاهدان سربه دار، که هزار 
هزار سر به پاي آرمان آزادی نهادند، موضوع امروز و اکنون جامعه ايران هستند. موج 
دستگیري جوانان شورشگر و خانواده هاي مجاهدين در ماه هاي اخیر گوياي همین 

حقیقت است. 
خامنه ای در۲8 ارديبهشت نسبت به رو آوردن جوانان به مجاهدين هشدار داد و گفت 
نبايد مانند ابتداي انقالب، جوانان مسلمان، جذب مجاهدين بشوند که بعد رژيم را 
آماج حمالت خود قرار دهند. رسانه هاي رژيم، اين قبیل جوانان را »سلول هاي خفته« 
انتظار  در  و  افزوده شده«  پوست شهر  زير  در  آرام  »آرام  آن ها  به قول  که  مي نامند 
طغیان هستند. هفته پیش وزير بهداشت رژيم از گزارش دوستان امنیتي اش نقل قول 
می کرد كه »مردم از فقر و تهیدستي رو به سمت طغیان مي برند« و »نیروهاي امنیتي 

و نظامي و انتظامي بايد ... به عدم شكل گیري يك طغیان فكر كنند«. 
بله، زنگ ها اين چنین حتي در داخل رژيم به صدا در آمده است. بي سبب نیست كه رژيم 

باز هم بر طبل هاي شیطان سازی علیه مجاهدين و دوستان مقاومت ايران مي كوبد.
بله، در ايران، قلب دعوا، مقاومت بر سر آزادی و حاكمیت رأي مردم و جمهور مردم 

در برابر حاكمیت آخوندها و استبداد ديني است.



دادخواهی شهیدان۳8

چهل سال است که آخوندها با همان قساوتی که مردم را مي کشند و شکنجه مي کنند 
و با همان بربريتي که  ايران را به ويراني کشانده اند، مجاهدين و مقاومت ايران به ويژه 
مسعود را هر روز با رگبار دروغ و افترا به صلیب مي كشند. اما نام او هم چنان كه در 
قتل عام، راز ايستادگی و مقاومت آن قهرمانان بود، امروز، اسم رمز شورش و نبرد 

آزادی بخش است.   
هر چند »تیر تبار تهمت« از جانب  »دلقکان تاريخ و مشاطگان ابلیس«، »هر سو 

روان به سويش« اما روزي می رسد كه »گل برآيد از باغ آرزويش«. 
آری آن روز، روزي که از باغ آرزوهاي مردم ايران، گل هاي آزادی و حاکمیت مردم 

رويان و شکوفان شود به طور قطع و يقین فرا می رسد. 

سالم بر شهیدان
 سالم بر آزادی 



۳۹ تعهد ما



تروريسم جان مايه فاشيسم دينی ۴۰

تروریسم جان مایه فاشیسم دینی 

سخنرانی مریم رجوی در سومین اجالس جهانی ایران آزاد 



۴۱تعهد ما

تروریسم رژیم ایران

 سفارت های رژیم را ببندید و مأموران و مزدورانش را اخراج کنید

با  آزاد، کنفرانسی  ایران  روز دوشنبه 30تیر1399، در سومین اجالس جهانی 
عنوان »تروریسم رژیم ایران- سفارت های رژیم را ببندید و مأموران و مزدورانش 
را اخراج کنید«، با حضور مریم رجوی، درجمع اعضای مجاهدین خلق ایران در 
اشرف 3  و در ارتباط زنده تصویری با حضور صدها تن از شخصیت های سیاسی 

از آمریکا و اروپا و آلباني وکشورهای عربی برگزار شد. 



تروريسم جان مايه فاشيسم دينی ۴۲

قانون گذاران محترم، 
دوستانی که از اروپا و آمريکا و هم چنین از آلبانی، کشور میزبان مجاهدان اشرفي، 

به اين جمع پیوسته ايد، 
دوستان و حامیان مقاومت ايران !

با درود به يکايک شما، از برگزاری اين کنفرانس و فراهم شدن چنین فرصتی برای 
ديدار با شما ـ ولو با فاصله ـ بسیار خوشوقتم.

 توجه شما به مسأله ايران برخاسته از احساس مسئولیت  شما نسبت به تهديدی است 
که مصالح حیاتی مردم ايران و هم چنین مردم جهان را تهديد می کند. اين تهديد 
جهانی، رژيم واليت فقیه است؛ يعنی بانكدار مركزي تروريسم در دنیاي امروز، که 
برای  و جنگ افروزی در خاورمیانه  ايران  در  قتل عام  و  اعدام  و  با سركوب  همزمان 

دستیابی به  بمب اتمی تالش می کند.
 تروريسم، جان مايه و ذاتي اين رژيم و از آن جدايي ناپذير است. شايد تعجب كنید 
اما رئیس ستاد حقوق بشر سابق اين رژيم در قضايیه جالدان كه دست و پا مي برد و 
سنگسار مي كند يعنی جواد الريجاني، از نظريه پردازان قديمي تروريسم آخوندهاست. 
او برادر بزرگتر رئیس قبلی مجلس رژيم و در عین حال برادر صادق الريجانی رئیس 

قبلی قوه قضايیه رژيم است.
در سال ۱۹۹۴، در سالگرد صدور فتواي ترور سلمان رشدي، جواد الريجانی، تروريسم 
همانا  تئوريزه مي كرد كه  قدرت«  از  »نوع جديدي  عنوان  تحت  را  آخوندها  دولتي 

گروگانگیري و صدور حكم قتل اتباع خارجي است. او نوشت: 
»تاكنون چنین مي پنداشتند كه قدرت سیاسي براساس قدرت نظامي و اقتصادي بايد 
تعريف شود ... فتواي حضرت امام )فتواي قتل سلمان رشدي( نشان داد كه سرچشمه 

قدرت سیاسي غیر از اين دو منبع است«. 
او ادامه مي دهد: »دنیا اگر واقع بین باشد، بايد شأن اسالم و حكومت اسالمي را بر 

اساس اين قدرت اذعان كند نه درجه رشد اقتصادي ... «.
می بینید که عملیات تروريستی رژيم از کجا نشات می گیرد. 



۴۳تعهد ما

تهديد جهانی که مصالح حياتی مردم ايران و جهان را تهديد می کند، رژيم واليت 
فقيه است؛ يعنی بانكدار مركزي تروريسم که همزمان با سركوب و اعدام و 
قتل عام در ايران و جنگ افروزی در خاورميانه برای دستيابی به  بمب اتمی تالش 

می کند. تروريسم، جان مايه و ذاتي اين رژيم و از آن جدايي ناپذير است.

تاریخچه عملیات تروریستی رژیم

ما تا سال ۱۳8۰، بیش از ۴۵۰عمل تروريستي اين رژيم را در خارج از خاك ايران، 
لیست برداري كرده بوديم كه ۱۵۰ مورد آن در خاك عراق علیه مجاهدين بود؛ از 
قبیل بمب گذاري بر سر راه اتوبوس يا كامیون انفجاري در پايگاه مجاهدين و يا حمله 

با آر.پی.جی8 به خانه مسكوني مادران مجاهدين در بغداد. 
قسمت ديگري از فهرست تروريسم آخوندها در خارج خاك ايران، كشتار مجاهدين 
و ديگر گروه هاي ايراني در كردستان عراق، پاكستان، تركیه، سوئیس، ايتالیا، فرانسه، 

آلمان، اتريش و قبرس بود.



تروريسم جان مايه فاشيسم دينی ۴۴
 حاال به بخش ديگری از تاريخچه تروريسم آخوندها توجه كنید: 

گروگانگیري و قتل اتباع خارجي در لبنان، 
انفجارهاي سال ۱۳۶۲ در بیروت و كشتن ۲۴۱نظامي آمريكايي و ۵8 نظامي فرانسوي 
تحت نظارت پاسداري كه بعدًا وزير دفاع آخوند روحاني رئیس جمهور كنوني رژيم 

شد، 
كشتار مردم بیگناه در خیابان هاي پاريس در ۱۳۶۵، 

كشتار زائران خانه خدا در مكه در ۱۳۶۶،
 انفجار آرژانتین در ۱۳۷۳ با ۲۷۵ كیلو مواد انفجاري در مركز يهوديان با 88 كشته 
و ۱۵۱زخمي،  انفجار خوبر در ۱۳۷۵ كه ۱۹ نظامي آمريكايي را كشت و ۵۰۰ نفر 
را زخمي كرد. اين ها عالوه بر ده ها فقره هواپیماربايي و جنايت هاي تروريستي ديگر 

است. 
اما از سال ۱۳8۲ و بعد از جنگ در عراق و اشغال خزنده اين كشور توسط آخوندها، 
افغانستان،  در  آخوندها  بیالن  نظر  اين  از  شديم.  روبه رو  ماكرو تروريسم  با  ديگر  ما 
انفجارهای تروريستی  يمن، لبنان و بیش از همه در سوريه و عراق هولناک است. 
و  متخصصان  ترور  مدارس،  يا  مذهبی  مراکز  تخريب  انبوه،  جمعیت های  میان  در 
دانشمندان، آدم ربايی، مثله کردن، تحمیل جابه جايی اجباری و آواره کردن میلیون ها 
نفر که هرکدام ابعاد شوكه كننده يي دارد. فقط به آمار مربوط به نیروهاي آمريكايي 
اشاره مي كنم که سپاه پاسداران به طور مستقیم، دست كم باعث مرگ ۶۰8 نظامی 
آمريکايی در عراق بوده است. مي توانید حدس بزنید كه در داخل ايران، بر زنان ايران 

و بر ملیت ها و بر پیروان ساير اديان چه گذشته است. 
يک نمونه اش جنايت موحش حجاريان مشاور آخوند خاتمی رئیس جمهور قبلي رژيم 

پايان تروريسم از پايان رژيم جدايي ناپذير است. اما مي توان با برخي تدابير و 
اقدامات سياسي و تاكتيكي آن را الاقل در خاك اروپا مهار و متوقف كرد. 

در سال ۱۹۹۴، در سالگرد صدور فتواي ترور سلمان رشدي، جواد الريجانی، 
تروريسم دولتي آخوندها را تحت عنوان »نوع جديدي از قدرت« تئوريزه مي كرد 

كه همانا گروگانگيري و صدور حكم قتل اتباع خارجي است. 



۴۵تعهد ما

و نظريه پرداز اصالح طلبان قالبي بود. مديركل راديو وتلويزيون رژيم از جناح رقیب 
در مورد او گفت: او حجاريان »در همین شیراز يكي از منافقین ]اعضا مجاهدين[  را 
بازجويي مي كرد، اين آدم را به درخت بست و دستش را با طناب به تراكتور بست و 

با تراكتور حركت كرد تا بازوي اين فرد كنده شد...« 
اين ها شیوه هاي رژيمي است كه بیش از ۴۰ سال است خود را با سركوب و تروريسم 
و  تروريسم  سكه  روي  آن  هم  شیطان سازي  که  بگويم  بايد  اما  است.  كرده  حفظ 

زمینه ساز و هموار كننده راه آن است. 
چرا آخوندها به اين رسوايی ها تن می دهند؟ 

زيرا چنان که مسعود گفته است: »اگر روزي رژيم از صدور ارتجاع و تروريسم به خارج 
از ايران دست بردارد و به داخل مرزهاي ايران محدود شود، ... رژيم آخوندي از درون 

فرو مي ريزد و متالشي مي شود«.
می دانید که در دو سال اخیر، رژيم آخوندها به طرح ها و عملیات تروريستی متعددی 
علیه  تابستان ۹۷،  و سپس  بهار  در  رژيم  که  تروريستی  دو طرح  است.  زده  دست 
مقاومت ايران تدارک ديده بود، بزرگترين طرح های تروريستی تاريخچه ۴۰ ساله اين 

رژيم در اروپاست.
در سال ۹۷ وقتی که سران رژيم ايران، يک کشتار تروريستی علیه گردهمايی ايران 
آزاد در پاريس را طراحی کردند. تروريست ها با بمبی که قرار بود منفجر کنند، توسط 
پلیس بلژيک توقیف شدند. ديپلمات رژيم که بمب را در دست آن ها گذاشته بود، 

بیش از دو سال است که در زندان بسر می برد. 
هفته پیش محاکمه اين ديپلمات و سه همدستش در بلژيک شروع شد. اين نخستین 
بار است که يک ديپلمات در اروپا به خاطر مشارکت مستقیم در تروريسم محاکمه 
اين  اجرای  ديپلماتیک،  امکانات  از  استفاده  با  رژيم  ديپلمات دستگیر شده  می شود. 
به عهده  روحانی  و  خامنه ای  و  اطالعات  وزارت  باالتر  مقامات  نظارت  تحت  را  طرح 

داشت. 
را تهديد  آلترناتیو دمكراتیك  اين نشان مي دهد كه رژيم، همین مقاومت و همین 
اصلی موجوديت خود مي داند و برای مقابله با آن از ارتکاب هیچ جنايتی رويگردان 
نیست. به نحوي كه مقام های رسمی خودش را هم برای نقل و انتقال بمب به صحنه 

می فرستد.
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عالی  دبیر شورای  پاسدار شمخانی  قیام دی ۹۶،  از شروع  روز پس   درست شش 
امنیت رژيم گفت:  مجاهدين»پاسخ مناسب از ايران را از جايی که نمی دانند، دريافت 
نشانه  را  آن  رهبری کننده  نیروی  قیام ها،  مهار  برای  آخوندها  يعنی  کرد«.  خواهند 

گرفتند. 
مقاومت،  گردهمايی  در  تروريستی  انفجار  از  پس  داشت  قصد  رژيم  معلوم،  قرار  از 
مدعی شود که اين انفجار توسط خود مجاهدين صورت گرفته و نتیجه اختالف درونی 
بدنام  اطالعات  مزدوران  از همین طرح،  پیش  مدتی  از  منظور،  به همین  آن هاست. 
رژيم در اروپا، يک کارزار پخش دروغ درباره قتل های مشکوک در درون مجاهدين 

راه انداخته بودند. 

دوستان گرامي، 
اروپايی  دادگاه  يک  در  رژيم  بزرگ  تروريستی  طرح های  از  يکی  پرونده  که  اکنون 
مورد رسیدگي قرار مي گیرد، فرصت مناسبی است که به چند سوال پايه يی در اين 

خصوص بپردازيم.
اول اين که سیاست اشتباه و سیاست صحیح در قبال تروريسم اين رژيم چیست؟

دوم: مهم ترين شگردهای اين رژيم برای ارتکاب عملیات تروريستی چیست؟
و سرانجام اين که چه اقدام هايی بايد در برابر آن در پیش گرفت؟

اشتباهات فاجعه بار دولت های غرب 

دولت های غرب تا به حال اشتباهات فاجعه باری در اين خصوص داشته اند؛ ازجمله درست 
همان گونه که رژيم خواسته، تروريسم اش را به حساب قدرت رژيم گذاشته اند. حال آن 
که همواره میان باال گرفتن قیام ها و تشديد معضالت اجتماعی و اقتصادی رژيم با رو 

آوردن اش به تروريسم، يک رابطه مستقیم وجود داشته است.  
اشتباه ديگر، مماشات دولت های غرب با رژيم در سال های گذشته است. در حقیقت اين 
نه قدرت رژيم، بلکه سیاست مماشات بود که توسعه تروريسم و بنیادگرايی رژيم را ممکن 
کرد. آخوندهای حاکم هم هر نوع مماشات و چشم پوشی دولت های غرب را تا به حال 

به معنی ضعف آن ها تعبیر کرده، به تهاجم هرچه بیشتر ترغیب شده اند. 
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اشتباه ديگر، اين انتظار واهی بود که گويا فاشیسم مذهبی، با دريافت امتیاز و مشوق، روزی از 
تروريسم دست می کشد. يا اين که گويا از اردوی وحوش حاکم، میانه روهايی سر بر می دارند و 
آن را به اصالح و اعتدال می کشانند. رژيم البته، مشتی آدم کش منفور را با ماسک اصالح طلبی 

روی صحنه آورد،  همه مشوق ها را هم بلعید، اما از تروريسم دست نکشید. 

سیاست صحیح در مقابل رژیم آخوندها چیست؟

اما سیاست صحیح چه بود و چیست؟ سیاست صحیح در يک کلمه خالصه می شود:  
واکنش  و  رژيم  تروريستی  فعالیت  زمینه های  همه  قاطعانه  بستن  يعنی  قاطعیت؛ 

قاطعانه به هريک از طرح های جنايت بارش.
حال به دومین سوال می پردازيم: فاشیسم مذهبی از چه شگردها و تاکتیک هايی برای 

پیشبرد اهداف تروريستی در اروپا استفاده می کند؟ 
روشن است که از امکانات قانونی، ديپلماتیک، بانکی و تکنولوژيک کشورهای غرب و 
شرايط دمکراتیک آن ها سوءاستفاده می کند. از سکوت دولت های غرب سود می برد 

تا اعمال تروريستی خود را انکار کند.
با همکاری های اطالعاتی فريبکارانه، سرويس های امنیتی غرب را اغوا می کند و از 

مراوده با آن ها برای حفاظت تروريست های خود استفاده می کند.
مأموران خود را مخالف سیاسی و تحرکات جاسوسی و تروريستی خود را تحت عنوان 

مخالفت با مجاهدين رنگ آمیزی می کند. 
و سرانجام اين توهم را دامن می زند که گويا اگر دولت های غرب قاطعیت نشان دهند، 
قیمت سنگینی خواهند پرداخت. اما در همین دو سال اخیر جهان شاهد بود که اين 

دولت های غرب تا به حال اشتباهات فاجعه باری در مورد رژيم ايران داشته اند؛ 
ازجمله درست همان گونه که رژيم خواسته، تروريسم اش را به حساب قدرت 
رژيم گذاشته اند. حال آن که همواره ميان باال گرفتن قيام ها و تشديد معضالت 
اجتماعی و اقتصادی رژيم با رو آوردن اش به تروريسم، يک رابطه مستقيم وجود 
داشته.  اشتباه ديگر، مماشات دولت های غرب با رژيم در سال های گذشته است. 
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رژيم در مقابل اقدام شجاعانه دولت آلبانی و اخراج سفیر رژيم از اين کشور، اخراج 
ديپلمات هايش از فرانسه و هلند، دستگیری ديپلماتش در آلمان و هم چنین هالکت 
سردمدار نیروی تروريستی قدس، مجبور شده است دست و پايش را مقداری جمع 

كند و محتاط تر حركت كند. 
پس نتیجه می گیريم که بايد با قاطعیت در مقابل اين رژيم ايستادگی کرد.

تروريسم رژيم، در سايه سکوت، کتمان، تجاهل، چشم بستن و به روی خود نیاوردن 
رشد و نمو پیدا مي كند. زمان آن است که اين بی اعتنايی ها نسبت به امنیت و صلح 
مردم جهان، متوقف شود. هم چنان كه در ابتدا گفتم، تروريسم جا ن مايه و ذاتي اين 

رژيم و از آن جدايي ناپذير است.

فراخوان به دولت های جهان

 بنابراين پايان تروريسم از پايان رژيم جدايي ناپذير است. اما مي توان با برخي تدابیر و 
اقدامات سیاسي و تاكتیكي آن را الاقل در خاك اروپا مهار و متوقف كرد. به اين منظور: 

اروپا  خاک  در  تروريستی اش  اعمال  برای  رژيم  اين  که  امکاناتی  و  مزايا  تمام  ـ   ۱
استفاده می کند، بايد از آن سلب شود. سفارت های اين رژيم بايد تعطیل شود. 

از قانون اساسي آلمان در ژوئن ۲۰۱۹ اعالم کرد: »در آلمان  اداره فدرال حراست 
شعبه وزارت اطالعات مستقر در سفارت ايران در برلین، نقش مهمی در جاسوسی 
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توسط سرويس مخفی دارد. اين نمايندگی به جز اقدام به عملیات اطالعاتی مستقل، 
از فعالیت هايي كه توسط مركز وزارت اطالعات هدايت مي شوند نیز پشتیباني به عمل 

مي آورد«.
خواسته اند  دولت ها  از  امسال،  ژوئن  ماه  در  قطعنامه يی  در  آمريکا  کنگره  اکثريت 
و  كنند  جلوگیري  ايران  رژيم  ديپلماتیك  هیئت هاي  مخرب  فعالیت هاي  از  كه 

سفارت خانه های اين رژيم ازجمله سفارت رژيم ايران در آلباني را تعطیل کنند. 
۲ ـ شرکت های پوششی، مراکز فرهنگی و آموزشی، انجمن  های مذهبی و به اصطالح 
مراکز  همگی  و  می شوند  حمايت  و  مالی  تأمین  ايران  رژيم  توسط  که  مساجدی 

پشتیبانی جاسوسی و تروريسم رژيم اند، بايد افشا و بسته شوند.
اطالعات  پوششی  شرکت های  يا  وابسته  افراد  بین المللی  مالی  تبادل  هرگونه   -۳

آخوندها و نیروي قدس، بايد به کلی متوقف شود. 
۴ ـ عوامل و مزدوران رژيم که تحت پوشش فعالیت های تجاری، فرهنگی، مذهبی 
يا در لباس خبرنگار، يا با ماسک مخالف و پناهنده و سیتي زن عمل مي كنند بايد از 

كشورهاي اروپايي اخراج شوند. 
۵ ـ دولت های غرب بايد سرويس های امنیتی و اطالعاتی خود را از مراوده و تماس 
با وزارت اطالعات بدنام رژيم و نیروی تروريستی قدس كه راه را براي ورود مزدوران 

رژيم باز مي كند، برحذر دارند.
عوامل  و  مزدوران  اسامی  رژيم،  تروريستی  اقدامات  و  عملیات  و  اخبار طرح ها  ۶ـ  
وزارت اطالعات و نیروی تروريستی قدس در اروپا و اسامی موجوديت های پوششی و 
البی های اين رژيم، بايد بدون هرگونه مالحظه  تجاری و ديپلماتیک، منتشر و به اطالع 

همگان برسد. 

تروريسم رژيم، در سايه سکوت، کتمان، تجاهل، چشم بستن و به روی خود 
نياوردن رشد و نمو پيدا مي كند. 

هر قاطعيت و هر قدمی عليه رژيم در هر کجای جهان، ياری رساندن به مبارزه 
مردم ايران برای سرنگونی رژيم و در خدمت صلح و امنيت بين المللي است. 
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برای  نافذی  قوانین  آمريکا می خواهیم  و  اروپا  قانون گذاری  از همه مجالس  ما  ـ   ۷
اخراج عوامل وزارت اطالعات و سپاه پاسداران از کشورهای خود تصويب کنند. 

امیدوارم که همه دولت ها به اين فراخوان پاسخ مثبت بدهند، زيرا منافع خود آن ها و 
امنیت مردم شان در گروی اين قاطعیت و اقدامات است.

آنچه مردم و مقاومت ايران از اين دولت ها خواسته و می خواهند ايستادگي در برابر 
يک تروريسم غدار دولتی و نخستین حامي و بانكدار تروريسم بین المللي است. زمان 

آن است که بی اعتنايی ها به سرنوشت و امنیت و صلح مردم جهان متوقف شود. 
هر قاطعیتی علیه اين رژيم و هر قدمی علیه رژيم در هر کجای جهان، ياری رساندن 
به مبارزه مردم ايران برای سرنگونی رژيم و در خدمت صلح و امنیت بین المللي است. 

از همه شما متشکرم.

آنچه مردم و مقاومت ايران از دولت ها خواسته و می خواهند ايستادگي در برابر 
يک تروريسم غدار دولتی و نخستين حامي و بانكدار تروريسم بين المللي 
امنيت و صلح مردم  است. زمان آن است که بی اعتنايی ها به سرنوشت و 

جهان متوقف شود. 
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شورای ملی مقاومت ایران 
جایگزین دمکراتیک

 و راه حل برای آینده ایران

سخنرانی مریم رجوی در اجالس سه روزه شورای ملی مقاومت 

به مناسبت آغاز چهلمین سال تاسیس شورا 
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اجالس سه روزه شورای ملی مقاومت ایران
درآغاز چهلمین سال تأسیس شورا 

اجالس سه روزة شوراي ملي مقاومت ايران كه از پنجشنبه 2 مرداد آغاز شد و در44 
نقطه در 11 كشور فرانسه، آلمان، انگلستان، آمريكا، سوئد، نروژ، اطريش، هلند، بلژيك، 

ايتالیا و آلباني جريان داشت، در بامداد يكشنبه 5 مرداد به پايان رسید.
به  مقاومت،  ملي  شوراي  برگزيدة  جمهور  رئیس  رجوي  مريم  خانم  نهايي  اجالس  در 
مناسبت آغاز چهلمین سال تأسیس شورا سخنانی ايراد کرد که متن آن را در صفحات 

پیش رو می خوانید.
در اجالس شورا تحوالت و رخدادهاي میهن مان به ويژه پس از قیام آبان در عرصه هاي 
گزارش های  هم چنین  شورا  گرفت.  قرار  نظر  تبادل  و  بررسي  و  بحث  مورد  گوناگون 
گردهمايی جهانی ايران آزاد را که در ارتباط زنده بین سی هزار نقطه در ايران و بیش از 
صد شهر جهان با شرکت هزار شخصیت سیاسی از کشورهای مختلف برگزار گرديد، مورد 
بحث قرار داد و بازتاب ها و تأثیرات آن در داخل ايران و درسطح بین المللی را بررسي كرد. 
در اجالس شورا  50 تن از اعضا در بارة تاريخچة 40 ساله شورا و پايداری و مرزبندی های 
سیاسی يگانه جايگزين دموکراتیک در يکی از بغرنج ترين و  متالطم ترين مقاطع تاريخ 
ايران سخن گفتند. در اين اجالس 82 تن از ناظران و هم پیمانان شورا شرکت داشتند و 

شماری از آنان سخنانی ايراد کردند.
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اعضای محترم شورای ملی مقاومت! 
شخصیت ها و دوستان ارجمند و گرامي که به عنوان ناظر در سومین روز اجالس شورا 
در جلسه ما   حضور داريد، به شما خوشامد مي گويم و به  يکايک شما و تالش هايتان 
براي آزادي مردم و میهن در اين اجالس از سلسله گردهمايی های کهکشان امسال 

درود می فرستم.
با شما، آغاز چهلمین سال حیات شورای ملی  از جانب شما و همراه  اجازه بدهید 
مقاومت را به مردم ايران تهنیت بگويم که از رنج و شکنجه ۱۲۰ ساله و از خون  دل 
نسل های پی در پی خود، امکان برپايی و ماندگاری يک جايگزين دمکراتیک را فراهم 

ساخته اند. 
جامعه ايران، تاريخ ايران و انقالب ها و جنبش هايی که از مشروطه تاکنون، در جوش 
و خروش بوده اند، استعداد خلق جايگزينی از خود مردم و برای حاکمیت مردم را 
امکان پذير کرده اند. اما رساندن اين استعداد به يک واقعیت سیاسی و مادی جز با يک 
رهبری ذيصالح و جز با رنج و تالش بسیار ممکن نبود و اين نقش آفرينی شايسته يی 
است که مسعود با موفقیت عظیمی به اثبات رسانده و از اين راه کل جنبش مقاومت 

را آينده دار کرده است. 
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نه  اما  داشت،  وجود  دمکراتیک  آلترناتیو  شکل گیری  برای  تاريخی  شرايط  بله، 
پايه گذاری آن مفت و رايگان بود، نه ماندگاری و اعتاليش ساده و ارزان.

در آغاز چهلمین سال تأسیس شورا، ابتدا خاطره شهیدان بزرگی مثل شکراهلل پاکنژاد 
را گرامی می داريم که از نخستین مشوقان شورا بود. او از اوائل ارديبهشت ۶۰ که 
نشريه مجاهد انتشار صفحات ويژة »شورا« را آغاز کرد، اين کار را ستود و شورا را 

»محوری برای تجمع نیروهای انقالب« خواند. 
ماهنامه شورا  در  که  گرامی می داريم  را  بزرگ غالمحسین ساعدی  نويسنده  ياد  و 
مقاله و مطلب مي نوشت، هم چنین هنرمندان نامدارمان مثل خانم مرضیه، عماد رام، 
آندرانیك، منوچهر سخايي، استاد عالیوندي، منصور قدرخواه و محمدسیدي كاشاني. 
از ياد نمی بريم شهیدان وااليي مانند دكتر كاظم رجوي و محمد حسین نقدي را كه 

ايران  به مردم  را  مقاومت  ملی  حيات شورای  سال  چهلمين  آغاز  بدهيد  اجازه 
تهنيت بگويم که از رنج و شکنجه ۱۲۰ ساله و از خون  دل نسل های پی در پی 

خود، امکان برپايی و ماندگاری يک جايگزين دمکراتيک را فراهم ساخته اند. 
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در شمار نمايندگان شورا بودند. اعضاي صديق و پر سابقه شورا مانند مهندس يزدان 
حاج حمزه و مهندس صمد ساجديان و مهندس حسین شهیدزاده )کاک حسام( و 

خواهرانم بتول رجايي و زهرا مهرصفت. 
 و مسئوالن صديق كمیسیون هاي شورا، ابراهیم ذاكري و محمدعلي جابرزاده و شهید 
گیتي گیوه چینیان و ده ها عضو صديق و شهید ديگر شورا مانند زهرا رجبي، حسین 
ابريشمچي و زهره قائمی كه در حمالت تروريستي يا در قتل عام هاي اشرف و لیبرتي 

و يا محاصره جنايتكارانه جان باختند.
هم چنین ياد مرجان شورشگر و معصومه جوشقاني عزيز را گرامي مي داريم كه هر دو 

زندانیان مقاوم سیاسي در شكنجه گاه هاي خمیني بودند. 
سالم بر آن ها که تا آخرين دم حیات به عهد خودشان وفا كردند. يكايك آن ها بخشي 

از افتخارات ما، مردم ما و تاريخ ما هستند. 

وخامت اوضاع رژیم  و آتشفشان آماده فوران قیام ها

آمار  كه  مي شود  برگزار  شرايطي  در  شورا  اجالس  اين  بسیار  تأسف  و  تلخكامي  با 
جانگداز قربانیان در داخل میهن اشغال شده، دستكم ۷۶ هزار نفر است. مقاومت ايران 

به درستي اعالم كرده بود كه
خامنه ای و روحانی براي سد بستن در برابر خطر قیام و سرنگوني، استراتژي اجساد و 
كالن تلفات انساني را در پیش گرفته اند. آن ها كرونا را فرصت و نعمت و متحد خود 
علیه مردم ما و منجي رژيم شان مي پندارند. حاال مي بینیم كه داد نماينده خودشان 
انگار قسم خورده اند که  ارتجاع از گنبد كاووس در آمده و مي گويد:  هم در مجلس 

چنان که در طرح ده  ماده يی اين  مقاومت آمده از سال ها پيش خواهان لغو 
حکم اعدام شده ايم و بر آن تأکيد داريم و همه هموطنان مان را به اعتراض 
اين مجازات ضدانسانی به خصوص در مورد جوانان  هرچه گسترده تر عليه 

مبارز و مجاهد و دستگيرشدگان قيام فرا می خوانيم. 
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تمام مردم را بکشند.  
 آن ها مي خواهند مردم را مأيوس و سرخورده و منفعل كنند. اما جامعه ايران نشان 

داد كه مغلوب نمي شود.   
اساس دستور  بر  آبان،  قیام  در  دستگیرشده  جوانان  از  تن  سه  اعدام  حکم  صدور 
خامنه ای و خشم و اعتراض میلیون ها نفر در داخل و خارج ايران و سپس خیزش 
هموطنان مان در بهبهان، آمادگی اجتماعی برای قیام و سرنگونی را نشان داد و اين كه 

جامعه ايران در هر فرصتي براي قیام حاضرحاضر مي گويد. 
ما هم چنان که در طرح ده  ماده يی اين  مقاومت آمده، از سال ها پیش  خواهان لغو 
به اعتراض هرچه  را  داريم و همه هموطنان مان  تأکید  بر آن  و  اعدام شده ايم  حکم 
گسترده تر علیه اين مجازات ضدانسانی به خصوص در مورد جوانان مبارز و مجاهد 
و دستگیرشدگان قیام فرا می خوانیم. زندانیان سیاسی  بايد آزاد شوند و ما باز هم 
مجامع بین المللی و دولت را فرا می خوانیم که رژيم آخوندی را برای آزادی زندانیان 

سیاسی تحت فشار بگذارند. 
بله، آخوندها نتوانسته و نخواهند توانست جامعه ما را مغلوب ارعاب و اختناق کنند.

آبان آتشین در خون فرو رفت؛  ولی از پا نیفتاد. بهبهان و ماهشهر و شیراز و کرمانشاه 
و شهريار سرخ فام شدند، اما هم چنان مترصد شورش اند. 
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از شکست ها هم مواجه  با زنجیره يی  اين، رژيم آخوندی در ماه های اخیر  بر  عالوه 
است:

شکست انتخابات نمايشی که حتی مطابق آمار مهندسی شده رژيم، پايین ترين درصد 
گسترش  از  جلوگیری  در  شکست  و  است.  داشته  را  اخیر  سال   ۴۰ در  مشارکت 
فعالیت  و  عملیات  سرکوب ها،  و  دستگیر ی ها  همه  به رغم  که  شورشی  کانون های 

بی وقفه آن ها ادامه دارد. 
و   شورشی،  کانون های  اعضای  جانفشانی  مجاهدين،  و خستگی ناپذير  پیگیر  مبارزه 
نقش هدايت کننده مسئول شورا در سمت دادن به نیروی جنگنده ضد رژيم و جوانان 

قیام آفرين، نتايج درخشانی در اعتالی مقاومت ما در اين دو سال داشته است.
فوران  از يک شکاف  دوباره  قیام،  آتشفشان  که  است  اين  رژيم  تمام وحشت   امروز 
كند و سراسر كشور را فرابگیرد. واقعیت وحشتناک برای رژيم اين است كه دستگاه 

سرکوب، شکننده و بی پشتوانه شده است.  
نوازش  و  و حفاظت  کرده  تغییر  زيادی  به میزان  رژيم،  با  غرب  دولت های  مماشات 
آخوندها جای خود را به لیست گذاری و تحريم داده است. هم چنین هالکت سردژخیم 
و  سرکوب  به نیروی  جبران نشدنی  ضربه  يک  کردن  وارد  بر  عالوه  سلیمانی،  قاسم 

تروريسم، تأثیر روانی عظیمی بر پاسداران به جا گذاشته است.
در اين اوضاع، رژيم برای نجات خود با همان استراتژی اجساد، گرد مرگ و يأس در 
جامعه می پاشد تا راه قیام را ببندد.  همزمان برای تأمین هزينه های خود با گران کردن 
نان و برق و بنزين و گازوئیل پی در پی دست در جیب مردم می کند و در عین حال 
انتخابات  چشم انتظار  يا  آورده  رو  خارجی  طرف های  با  وطن فروشانه  به قراردادهای 
آمريکاست تا شايد سیاست امتیاز دادن به رژيم احیا شود. اما آتشفشان آماده فوران 
در دل جامعه و فرسايش شديد بنیادهای اقتصادی،  اجتماعی و سیاسی رژيم، اوضاع 

ما هم چنان که در طرح ده  ماده يی اين  مقاومت آمده از سال ها پيش  خواهان 
لغو حکم اعدام شده ايم و بر آن تأکيد داريم و همه هموطنان مان را به اعتراض 
اين مجازات ضدانسانی به خصوص در مورد جوانان  هرچه گسترده تر عليه 

مبارز و مجاهد و دستگيرشدگان قيام فرا می خوانيم
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حکومت را به چنان وخامتی رسانده که ديگر امدادهای غیبی هم نمی تواند نجاتش 
بدهد.

اين درس تاريخ را هم نبايد از ياد برد که وقتی رژيم شاه در شرايط سرنگونی قرار 
گرفت، با وجود برخورداری از حمايت های گسترده دولت های غرب، در مقابل عزم 

مردم ايران دوام نیاورد. 
مقاومت ايران در چنین شرايطي، با برگزاري بزرگترين گردهمايي اينترنتي جهان، 
همین عزم جزم مردم ايران را بازتاب مي كند و آن را رو در روي آخوندهاي مرگ آفرين 
و  زندگي  شور  و  ايستادگي  پیام آور  مقاومت  اين  مي دهد.  صیقل  و  جال  ضد بشر  و 

پیشرفت و پیروزي در سخت ترين شرايط است. 

نه شاه نه شیخ

امروز که ۳۹ سال از حیات و فعالیت شورای ملی مقاومت را پشت سر داريم، اجازه 
بدهید با اين سوال  بر نقش حقیقی اين جايگزين در جامعه و تاريخ ايران متمركز 

شويم که:
ـ شورای ملی مقاومت چه تضادهای اساسی را در مبارزه تاريخی میان مردم ايران و 
رژيم واليت فقیه حل کرده است؟ و برای آينده پس از سرنگونی رژيم چه بنیادها و 
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سنگ بناهايی را تأسیس کرده که مانع بازگشت دوباره کشور به ديکتاتوری و ارتجاع 
و وابستگي شود؟

در يک قرن گذشته دو جريان اساسی به موازات هم در حال پیدايش و رشد بوده اند:
جريان اول، يک نظام به شدت مستبد است که رژيم های سلطنتی و آخوندی به رغم 
تفاوت ماهوی فاحش خود، در بنای آن همدست بوده اند و جريان دوم، برپايی يک 
اين  است.  مردم  جمهور  و  آزادی  حاکمیت  برای  و  مردم  جبهه  درون  از  جايگزين 

چکیدة تاريخ سیاسی يک صد سال اخیر است. 
مرور اين تاريخ، نتیجه مهم ديگری را هم به دست می دهد:

الگوی  الگوی وابستگی و استبداد است، شکست خورد.  الگوی سلطنت که  اين که 
واليت فقیه نیز که الگوی استبداد دينی است، شکست خورده است؛  استبداد سیاه 
رضاخاني ايران را در ورطة   اشغال متفقین رها کرد، ديكتاتوري پسرش به حاكمیت 
ارتجاع مذهبي منجر شد، خمینی ايران را با جنگ هشت ساله و با قتل عام و نسل کشی 
جنون آسا در هم کوبید و خامنه ای ايران را در جنگ  های منطقه يی و در سرکوب و 

گرسنگی و بیماری فرو برد. 
پس هر دو الگو شکست خورده اند و راه حل، همین شوراست که از نفی وابستگی و 
نفی استبداد دينی سربرداشته است. همه مي دانیم كه شالوده شوراي ملي مقاومت 
ايران از روز اول، »نه شاه، نه شیخ« بوده است. مرزبندی »نه شاه، نه شیخ« يعنی 
نفی نظام هايی که بر شکنجه و کشتار و غارت و وطن فروشی و بر محروم سازی مردم 

استوارند.
در مقابل دو ديکتاتوری شاه و شیخ، شورای ملی مقاومت بر اصل آزادی ها و حاکمیت 

مردم استوار شده است. يعنی: 
رأی و انتخاب آزادانه يکايک مردم،  آزادی و دمكراسي، برابری زن و مرد، خودمختاری 
و  اجتماعی  عدالت  خودشان،  سرنوشت  در  مردم  مشارکت  بشر،  حقوق  ملیت ها، 
اقتصادی و هم چنین همبستگی ملی. همة  اين ها موضوع نبرد ما با ارتجاع حاکم از 

شروع حکومت خمینی تا امروز است. 
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انتقال حاکمیت به مردم ایران

در انقالب مشروطه وقتی که مردم برای اعتراض به خیابان ها آمدند، برای  اولین بار 
کلمه ملت ايران را بر زبان آوردند. تمام مسأله شورا همین است. حاکمیت مردم.

همان طور که می دانید اعضا و جريان های تشکیل دهندة  اين شورا از روز اول در برابر 
اساسی واليت  به قانون  از جمله  و  ايستاده اند  توسط خمینی  غصب حاکمیت مردم 

فقیه رأی نداده اند. 
شورا وظیفه  خود را انتقال حاکمیت به  مردم ايران می داند. برنامه شورا حق تصمیم گیری 
و تعیین سرنوشت توسط مردم را به رسمیت شناخته و اعالم کرده است که »احراز 

حاکمیت مردمی... ارزشمندترين ره آورد مقاومت عادالنه مردم ايران است«.۱
و طرق  امكانات  وسايل،  بیشتر  هر چه  تضمین  و  »تأمین  مردم،  و الزمه حاکمیت 

دخالت و مشاركت همهٌ مردم در اخذ و اجراي تصمیمات است«۲،
در واقع روح اساسی برنامه شورا، چکیده طرح ها و مصوبات اش و مضمون مهم ترين 

۱ ـ برنامه شورای ملی مقاومت
۲  ـ مقدمه طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ايران
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الگوی  خورد.  است، شکست  استبداد  و  وابستگی  الگوی  که  الگوی سلطنت 
واليت فقيه نيز که الگوی استبداد دينی است، شکست خورده است. 

هر دو الگو شکست خورده اند و راه حل، همين شوراست که از نفی وابستگی و 

نفی استبداد دينی سربرداشته است.

موضع گیری ها و بیانیه هايش در يک کالم، اصل حاکمیت مردم، به جاي حاكمیت و 
واليت شیخ و شاه است. ۳

استحاله ناپذیری رژیم و ضرورت سرنگوني

شورا در بیانیه ها و قطعنامه های خود از شروع دهه ۶۰ تا به حال با تحلیل ماهیت رژيم 
و با استناد به تجربه های عینی نشان داده که  رژيم واليت فقیه نه استحاله پذير است، 

نه اهل اصالح، نه مذاکره پذير است نه با صلح و صلح طلبی سنخیتی دارد. 
رژيم،  با  خود  روابط  توجیه  برای  عده يی  که  وقتی   ،۶۰ دهه  ابتدای  سال های  در 

نغمه های استحاله پذيری را شروع کرده بودند، شورا اعالم کرد: 
هرگونه شبهه تحول پذيري و القای قابلیت اصالح اين رژيم همدستي با آن و خیانت 

به عالي ترين مصالح مردم ايران و آرمانهاي آزادي خواهانه آن هاست. 
وقتی که خمینی مرد و رفسنجانی مانور میانه روی را شروع کرد، شورا اعالم کرد: 
»اين رژيم نه »معتدل« و»میانه رو« خواهد شد و نه قادر خواهد بود به بازسازی کشور 

بپردازد و از تروريسم و ارتجاع دست بر دارد«. 
از روي كار آمدن آخوند خاتمي هم شوراي ملي مقاومت تصريح كرد: »نظام  پس 
داردسته های  و  ندارد«  استحاله  و  اصالح  گشايش،  رفرم،  ظرفیت  واليت فقیه... 
رژيم  همین  عمر  كردن  طوالني تر  جز  »چیزي  هدف شان  رژيم،  قالبی  اصالح طلب 

پیرامون عمود خیمه نظام نیست«.
 ۳ـ بیانیه ساالنه شورا ـ ۳۰ تیر ۷۱ 
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برپایی جنبش صلح و طرح صلح شورا

کوران  در  صلح  جنبش  برپايی  مقاومت،  ملی  شورای  خدمات  بزرگ ترين  از  يکی 
جنگ  ديوانه وار خمینی با عراق بود. اين جنگ يک میلیون کشته در طرف ايران بر 
جا گذاشت. ويرانی های اين جنگ، هنوز که هنوز است بازسازی نشده و زخم و درد 

آوارگان آن التیام پیدا نکرده است. 
شورا در اسفند سال ۱۳۶۰، در سند وظائف مبرم دولت موقت، »پايان بخشیدن فوری 
به جنگ ايران و عراق و برقراری صلح عادالنه بر اساس تمامیت ارضی و حقوق مردم 

ايران« را جزو وظائف خود اعالم کرد.
می دانید که پس از اين که در سوم خرداد ۱۳۶۱ قوای عراقی خاک ايران را ترک 
کردند، در حالی که خمینی هم چنان به جنگ ادامه می داد، مسئول شورا با شجاعت 
پرچم صلح را برافراشت و با ريسك پذيري فوق العاده علیه جنگ شومي قیام كرد كه 

خمیني با يك فريبكاري عظیم، آن را يك امر ملي و ديني جلوه مي داد.
شورای ملی مقاومت جنبش دامنه داری را با شعار صلح و آزادی پیش برد و در اسفند 
همان سال، طرح صلح خود را به تصويب رساند. اين طرح با تاكید بر قرارداد ۱۹۷۵ 
الجزاير و »مرزهاي زمیني و رودخانه يی« مندرج در آن و با تاكید بر »ارجاع مسألهٌ 
ايران  ملي  منافع  الهه...«  بین المللي  ديوان  به  جنگ  از  ناشي  خسارت هاي  تعیین 
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مبناي شروع  به عنوان  زمان  اين طرح همان  تضمین مي كرد.  باالترين سطح  در  را 
گفتگوهاي صلح، مورد استقبال دولت عراق قرار گرفت. اما رژيم آخوندي ۱۷ سال 
پس از سقوط دولت پیشین عراق، هنوز قادر به امضاي چنین توافقي با دولت هاي 

تحت نفوذ خودش در عراق نشده است. 

مصالح ملی ایران

از طرح صلح تا جنبش صلح و مبارزه بی وقفه با فعالیت مخفی رژيم برای ساختن 
بمب اتمی و افشای قراردادهای میهن برباده اين رژيم، همه جا شورا دفاع از منافع 

ملی را پیشاروی خود داشته است.
از خرداد سال ۱۳۷۰ كه هنوز کسی کم ترين توجه يا اطالعی درباره پروژه هاي اتمي 
رژيم نداشت، شورا تالش گسترده خود را براي افشاي اين پروژ ه ها شروع كرد و  در 
سال های اول دهه ۱۳8۰ با روشنگری های مستند خود، مخفی کاری ۱8 ساله رژيم 
در برنامه بمب سازی هسته يی را در هم  شکست. ما با شعار ايران غیراتمی گام های 

بلندی در اين راستا برداشتیم.
شورا در بیانیه ساالنه ۱۳8۳ اعالم کرد: »ما به حكم احساس مسئولیت انساني،  ملي 
افشاي مراكز مخفي، كه حكومت آخوندي  به  و میهني و مواضع صلح طلبانة خود، 
براي تولید بمب اتمي در شهرهاي نظنز و اراك به وجود آورده بود، پرداختیم تا مراجع 

مسئول بین المللي از و قوع اين فاجعه جلوگیري كنند.«.

شورا وظيفه   خود را انتقال حاکميت به  مردم ايران می داند. برنامه شورا حق 

تصميم گيری و تعيين سرنوشت توسط مردم را به رسميت شناخته و اعالم 

کرده است که »احراز حاکميت مردمی... ارزشمندترين ره آورد مقاومت عادالنه 

مردم ايران است«
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همبستگی ملي

ظرفیت  يک  ايجاد  شده،  آن  حل  به  موفق  شورا  که  اساسی  مسائل  از  ديگر  يکی 
مبارزه  رژيم  سرنگونی  برای  که  است  کسانی  همکاری  و  ائتالف  برای  دمکراتیک، 

می کنند. 
در  اين راستا شورا در سال ۱۳8۱طرح جبهه همبستگی ملی را از تصويب گذراند 
و اعالم كرد كه آماده همكاري با همه نیروهاي جمهوري خواهي است كه با التزام به 
نفي كامل نظام واليت فقیه و همه جناح ها و دسته بندي هاي دروني آن، براي استقرار 
مبارزه  از دولت،  بر جدايي دين  و مبتني  و مستقل  نظام سیاسي دموكراتیك  يك 

مي كنند.
قیام  از  روزهای پس  در  ايران، هم چنان که مسئول شورا  مقاومت  نیز  آن پس  از 
دی ۱۳۹۶ اعالم کرد، »به دور از هرگونه تنگ نظري و پافشاري بر مواضع و برنامه 
استبداد مذهبي  براي سرنگوني  به جبهه همبستگي ملي  پیوسته  و مصوبات خود، 

فراخوان داده است«. ۴
به خاطر اهمیت موضوع و ثبت درسینه تاريخ، در شرايطی که شوراي ملي مقاومت در 
اين ۴۰ سال با فاصله غیرقابل قیاس با سايرين، باالترين و مؤثرترين نیروي ضد رژيم 
واليت فقیه بوده و باالترين رنج و رزم و خون و فدا را هم داشته، ببینید که باز همین 
شورا، تا كجا به خاطر همبستگي در چارچوب جبهه خلق، انعطاف نشان داده است. 

متن را عینًا از روي موضعگیري مسئول شورا در تاريخ ۱۶دي ۹۶ مي خوانم:  

۴- اطالعیه شماره ۴ ارتش آزاديبخش ملی ايران، ۱۶دی ۱۳۹۶

شورا در سال ۱۳۸۱طرح جبهه همبستگی ملی را از تصويب گذراند و اعالم كرد 

كه آماده همكاري با همه نيروهاي جمهوري خواهي است كه با التزام به نفي كامل 

نظام واليت فقيه و همه جناح ها و دسته بنديهاي دروني آن، براي استقرار يك نظام 

سياسي دموكراتيك و مستقل و مبتني بر جدايي دين از دولت، مبارزه مي كنند.
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برنامه  از هرگونه تنگ نظري و پافشاري بر مواضع و  »شوراي ملي مقاومت، به دور 
و مصوبات خود، پیوسته به جبهه همبستگي ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي، 
فراخوان داده و اعالم كرده است كه آماده همكاري با همه نیروهاي جمهوري خواهي 
التزام به نفي كامل نظام واليت فقیه و همه جناح ها و دسته بندي هاي  با  است كه 
دروني آن، براي استقرار يك نظام سیاسي دموكراتیك و مستقل و مبتني بر جدايي 

دين از دولت، مبارزه مي كنند«.

جدایی دین و دولت

نام اسالم، طرح  استبداد وحشی تحت  و  فاشیسم مذهبی  به تجربه  اين شورا  پاسخ 
رابطه دين و دولت است که در آبان سال ۱۳۶۴ توسط شورا به تصويب رسید.

پس از اين که در سوم خرداد ۱۳۶۱ قوای عراقی خاک ايران را ترک کردند، 

در حالی که خمينی هم چنان به جنگ ادامه می داد، مسئول شورا با شجاعت 

پرچم صلح را برافراشت و با ريسك پذيري فوق العاده عليه جنگ قيام كرد 
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از  برنامه شورا دين اجباری و اجبار دينی را مردود می شناسد و هرگونه »استفاده 
تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی و اجتماعی« در رابطه با اسالم را رد می کند.

برنامه شورای ملی مقاومت در سال ۶۰ بر »تساوي حقوق سیاسي و اجتماعي همه 
آحاد ملت« و ملغي شناختن »همه امتیازات جنسي و قومي و عقیدتي« تأکید دارد. 
الگوی  ارائة  يک  به معنای  نیروهای آن،  البته نفس تشکیل همین شورا و مناسبات 

عملی از جدايی دين و دولت و يک جمهوری آزاد و برابر است.
اين طرح از يک طرف تصريح می کند که »هیچ دين و مذهبي را، به هیچ  عنوان، 
داراي حق و امتیاز ويژه يي نمي شناسد«۵ ، از طرف ديگر بر »آزادي اديان و مذاهب« 

تأکید دارد.
اين طرح، در ماده اولش تاكید مي كند: »اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان اديان 
و مذاهب مختلف در برخورداري از حقوق فردي و اجتماعي ممنوع است. هیچ يك 
از شهروندان به دلیل اعتقاد يا عدم اعتقاد به يك دين يا مذهب در امر انتخاب شدن، 
انتخاب كردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و ديگر حقوق فردي و اجتماعي مزيت يا 
مقام هاي  »صالحیت  مي كند:  تصريح  آن  سوم  ماده  و  داشت«  نخواهد  محرومیتي 
قضايي ناشي از موقعیت مذهبي و عقیدتي آنان نیست و قانوني كه ناشي از مرجع 

قانون گذاري كشور نباشد، رسمیت و اعتبار نخواهد داشت«. 
قانون  متمم  مباحث  جريان  در  که  شده  موفق  مسأله يی  به حل  شورا  حقیقت  در 
اساسی مشروطه در مجلس اول سرباز کرد و همان موقع جبهه بندی بزرگی میان 
مشروطه خواهان و مدافعان حکومت قانون و دمکراسی از يک طرف و مشروعه  خواهان 
و طرفداران شیخ فضل  اهلل يعنی اسالف آخوندهای حاکم از طرف ديگر، ايجاد کرد. 
مشروعه خواهی سرانجام به استبداد زير پرده دين در حکومت واليت فقیه انجامید که 

۴۲ سال است مردم ايران با گوشت و پوست و استخوان آن را لمس مي كنند.
درست در مقابل اين استبداد دينی، سازمان مجاهدين به عنوان عضو همین شورا، 
اسالمي را نمايندگي مي كند كه آنتی تز ارتجاع خمیني و جاهلیت و ارتجاعي است كه 
او و رژيم واليت فقیه نمايندگي كرده اند. وقتی در اين شورا، جنبشي مانند مجاهدين 

۵- طرح شورای ملی مقاومت در باره رابطه دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسالمی ايران با دين  
و مذهب، ۲۱ آبان ۱۳۶۴
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با اين ديدگاه ترقي خواهانه، بر لغو هر گونه امتیاز در مورد پیروان هر دينی صحه 
می گذارد، طرح جدايی دين و دولت را از انواع عبارت پردازی های رايج واقعًا متمايز 

مي کند و از پشتوانه جدي و عظیمی برخوردار مي شود. 

برابری زن و مرد

نابرابری های  و  ستم ها  علیه  بی وقفه  و  پیگیر  مبارزه  يک  با  مقاومت،  ملی  شورای 
ارائه  نابرابری ها،  فاجعه باری که به  زنان ايران روا شده، طرح روشنی برای رفع اين 
کرده است. اين طرح که ۳۳سال پیش به اتفاق آراء  تصويب شده، بر قرار گرفتن 
زن ايرانی در جايگاه شايسته خود تاکید کرده که الهام بخش مبارزه زنان ايران برای 
کسب آزادی و برابری شده است. هم چنان که جايگاه زنان در اين شورا و سازمان هاي 
عضو آن و ارتش آزاديبخش ملي ايران، فصل جديدي در جايگاه زنان در كل جامعه 
ايران گشود. در نقطه مقابل، رژيمي است كه به ياد داريد در آن سال ها در مجلس 
خود، حتي از قبول يك كمیسیون نمايشي زنان خودداري كرد و آن را به كمیسیون 

خانواده بدل كرد. 

خودمختاری ملیت ها

يکی ديگر از مهم ترين مسائلی که شورای ملی مقاومت از شروع تأسیس خود اکیدًا مورد 
توجه قرار داده، خودمختاری ملیت های ستمزده است. البته از شروع حاکمیت خمینی، 
نیروهای تشکیل دهنده اين شورا در مقابل سرکوب هموطنان کرد، عرب، ترکمن و ساير 

شورا به طور خاص، يك طرح ۱۲ماده يی برای خودمختاری کردستان ايران در 

سال ۶۲ تصويب کرد، كه به رغم گذشت سه دهه، هنوز هم يکی از جامع ترين 

الگوهای جهانی است.



69تعهد ما

ملیت ها توسط اين رژيم ايستادند. شورا در برنامه خود تأکید کرده که همه ملیت ها و 
همه شاخه ها و تنوعات ملی وطن مان بايد از خودمختاری داخلی برخوردار باشند و تاکید 
می کند که حقوق و آزادی های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن ها در چارچوب وحدت، 

حاکمیت و يکپارچکی کشور بايد تامین شود.
شورا به طور خاص، يك طرح ۱۲ماده يی برای خودمختاری کردستان ايران در سال ۶۲ 
تصويب کرد، كه به رغم گذشت سه دهه، هنوز هم يکی از جامع ترين الگوهای جهانی است.

الگویی برای یک ایران دمکراتیک

مسئول شورا از آغاز مي گفت ما »مي خواهیم الگويي را ارائه بدهیم كه بر اساس آن 
تمامي مسائل مان در ايران پس از خمیني در يك فضاي دمكراتیك و در يك راستاي 

مردمي قابل حل وفصل باشد«. ۶
شورای ملی مقاومت به اين تعهد وفادار است که هدف اش نه کسب قدرت بلکه انتقال 
قدرت به مردم ايران است. طبق مصوبات شورا، دولت موقت بايستي حداكثر طي۶ماه 

زنان ـ ۴    آزادی ها و حقوق  به هنگام تصويب طرح   ۶ ـ مسئول شورای ملی مقاومت، سخنرانی 
ارديبهشت ۶۶
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از طريق يك انتخابات آزاد، مجلس موسسان و قانونگزاري ملي را تشكیل دهد. وظیفه 
به محض تشكیل  به دولت موقت مربوط مي شود،  آنجا كه  تا   “ انتقال حاكمیت   ”

”مجلس موسسان و قانونگزاري ملي “، پايان مي پذيرد. 
از ديگر ارزش ها و سنت های اين شورا و منش دمکراتیک آن رعايت اين قاعده است 
که تعادل قوا در مناسبات درونی خود را مردود شناخته و به جای آن قاعده »رأي 
متساوي« و »هر عضو يك رأي« را در پیش گرفته است. اعم از اين که نماينده يک 
سازمان، مثاًل مجاهدين باشد يا يک شخصیت منفرد كه به عضويت شورا پذيرفته 

شده است. 
اين روش در تاريخ ائتالف های سیاسی بی سابقه است. زيرا هر ائتالفی بر اساس توازن 
قوای احزاب شرکت کننده اش شکل می گیرد، سپس همه تصمیم ها و توافق ها بر پايه 
همین توازن صورت می گیرد؛  در نتیجه نه فقط شخصیت های منفرد بلکه جريان های 
کوچک تر هم نقشی پیدا نمی کنند. و همه شما شاهد هستید كه در طول اين سالیان 
مسئول شورا، هرگز و هیچ گاه هیچ طرح و تصمیمي را بدون اقناع و به دست آوردن 

توافق سازمان ها و شخصیت هاي عضو شورا پیش نبرده است. 
يعني شورا در مناسبات درونی خود، اصل را بر بحث و اقناع گذاشته و در تصويب 
تمام طرح ها و مصوبات خود بدون استثنا از اين اصل پیروی کرده است. مخصوصًا كه 
ما در تبعید هستیم و دور از خاك میهن، حفظ ائتالف و اتحاد و حركت شورايي به 

واقع كار مشكلي است.  
در برنامه شورا هم آمده است که عالوه بر عبور همگان »از بوته آزمايش نظرسنجي 
و انتخاب عمومي«، تا آنجا كه امكان پذير است، بايد »شیوه بحث و اقناع عمومي و 

آزاد« ۷ در پیش گرفته شود. 

 

پاسخ اين شورا به تجربه فاشيسم مذهبی و استبداد وحشی تحت نام اسالم، طرح 

رابطه دين و دولت است که در آبان سال ۱۳۶۴ توسط شورا به تصويب رسيد.

برنامه شورا دين اجباری و اجبار دينی را مردود می شناسد و هرگونه »استفاده از 

تبعيض و امتياز و اجبار سياسی و اجتماعی« در رابطه با اسالم را رد می کند.

۷- برنامه شورای ملی مقاومت، فصل سوم، ماده چهارم
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شورای ملی مقاومت با ارائه يک برنامه پیشرو و طرح های پیشتازانه برای ايران آزاد 
اعتال  را  ايران  جامعه  و  مبارزاتی  ترقی خواهی جنبش  درجه  و  فردا، سطح سیاسی 

بخشیده است. 
اعتبار و جديت طرح ها و مصوبه های شورا از آن جاست که موضوع تعهد جنبشی است 
که پیوسته در حال مقاومت و نبرد در برابر رژيم آخونديست و در برانگیختن نسل 

پیشرو جامعه ما به طرف يک چشم انداز رهايی بخش موثر بوده است.
همین مبارزه بي وقفه، دينامیسم ماندگاري شورا و اعتالي آن بوده و هست.

تاجايي كه من مي دانم شورا تنها نمونه در تاريخ سیاسي معاصر است كه خروج، يا 
اخراج يا خیانت مدعیان يا پیوستن آن ها به اردوي رژيم راـ  مورد به موردـ  با شفافیت 
با  به خصوص گزارش هاي مسئول شورا  و  و نشريات  بیانیه ها، قطعنامه ها  كامل، در 
مردم ايران در میان گذاشته است. در اين خصوص، ما هیچ گاه با هیچ كس و هیچ 
جرياني در اين ۴۰ سال، شروع كننده نبوديم. بلكه همان طوركه مسئول شورا بارها 
به مناسبت هاي مختلف گفته ما پايان دهندة مشکل ايجاد شده بوده ايم چرا که معیار 

يگانه ما نبردمان برای سرنگونی رژيم است. 
به خصوص در مورد کسانی که با عبور از خط قرمزهای شورا در صدد راه يابی به نزد 
آخوندها بودند يا در دام وزارت اطالعات افتادند و خود را به اصطالح منتقد شورا و 

مجاهدين قلمداد کردند اين هم از فرازهای اين شورا در اين سالیان بوده است. 
از  پتک  شام صدای  تا  از سحر  که  کنید  اعتماد  به آن صنعتگری  گفته اند  قديم  از 
کارگاهش قطع نمی شود. مردم ايران نیز به اين مقاومت اعتماد می کنند زيرا چهل 

سال است يک سره طنین پتک های نبرد و پیکار اين جنبش را می شنوند.
مسئول شورا، برای حراست از خون ها و رنج های مردم ايران و رشیدترين فرزندان شان، 
و برای تضمین آينده ايران، اين جايگزين را پیشنهاد و پی ريزی و با آزمايش ها و رنج 

شورای ملی مقاومت، با يک مبارزه پيگير و بی وقفه عليه ستم ها و نابرابری های 

فاجعه باری که به  زنان ايران روا شده، از ۳۳ سال پيش، طرح روشنی برای 

رفع اين نابرابری ها، ارائه کرده است.
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بسیار پايداری آن را در اين ۴۰ ساله تضمین كرده و می کند. 

اعضاي پايدار و پشتیبانان وفادار شورا هم در اين چهار دهه نشان دادند که به اين 
رسالت عمیقًا آگاهند و نشان داده اند که برای حفظ اين جايگزين مستقل در برابر 

هیچ دولت و قدرتی کوتاه نمی آيند و کم ترين خدشه يی به آن را تحمل نمی کنند. 
نشان داده اند که برای نگاهبانی از مرزها و حصارهای مردم ايران در برابر تمامیت 

رژيم واليت فقیه، هر قیمتی را پرداخته و می پردازند.
نشان داده اند که در هر تالطمی، در هر آزمايشی، در هر سختی و زير هر فشاری، از 
تمرکز تمام عیار خود روی مبارزه برای سرنگونی رژيم دست برنمی دارند و همه چیز 

را در کفه مبارزه و مقاومت برای آزادی می  ريزند. 
آخوندها،  به سردمداری  ايران  مردم  رنگارنگ  دشمنان  اردوی  که  است  دلیل  به اين 
اين همه از شنیده شدن صدای اين مقاومت وحشت دارند، به اين دلیل است که در 
طنین صدای اين مقاومت، ناقوس مرگ خود را می شنوند، به اين دلیل است که خدم 

و حشم واليت فقیه از هر واژه اين مقاومت تا هر گردهمايی اش به خود می لرزند. 
اين شورا در واقع فشرده و تاريخچه تكامل مبارزات ۴۰ساله مردم ايران با آزمايش ها 
و نشیب و فرازهاي بسیار است. اين شورا بخشي از تاريخ ايران و در واقع چتر سیاسي 

نبرد خلق براي آزادي، استقالل ، عدالت و پیشرفت اقتصادي و اجتماعي است.
او را ارج  ايران، در هر حال، جايگاه ويژه مسول شورا و حرکت عظیم  تاريخ آينده 
خواهد گذاشت و  عمیقًا تحت تأثیر اين جايگزين دمکراتیک و خدمات بزرگ آن برای 

پیشبرد آرمان آزادی و حاکمیت مردم است. 
شورای ملی مقاومت از روز اول تا امروز، با افتخار تمام پای اين نبرد تاريخي ايستاده 

و می ايستد تا روز پیروزی و انتقال حاكمیت به مردم ايران.
سخنانم را به مناسبت سالگرد نبردهای فروغ جاويدان با سرخ ترين درودها به جاودانه  
فروغ های آزادی، شهیدان فراموشی ناپذير ملت ايران به پايان می برم. آن ها برای همان 
هدفی قیام و جانفشانی کردند که اين  شورا به خاطر آن تأسیس شد. و اين رسالتی 
به پیروزی خواهد  ايران،  به اتکای مردم  را  به آن متعهد است و آن  ما  که مقاومت 

رساند. 
از همه شما متشکرم.
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شورای ملی مقاومت ايران فشرده و تاريخچه تكامل مبارزات ۴۰ساله 
مردم ايران با آزمايش ها و نشيب و فرازهاي بسيار است. اين شورا 
بخشي از تاريخ ايران و در واقع چتر سياسي نبرد خلق براي آزادي، 

استقالل ، عدالت و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي است.
مريم رجوی



طرح ده ماده یی مریم رجوی براي آینده ایران

3۰ خرداد 13۹۹

1-نه به واليت فقیه،آري به حاكمیت مردم در يك جمهوري با رأي آزاد 
و کثرت گرا. 

2-آزادي بیان، آزادي احزاب، آزادي اجتماعات، آزادي مطبوعات و فضاي 
مجازي، انحالل سپاه پاسداران، نیروي تروريستي قدس، لباسشخصي ها، 
همه  و  فرهنگي  انقالب  شوراي  اطالعات،  وزارت  ضدمردمي،  بسیج 
گشت ها و نهادهاي سركوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاه ها، 

ادارات و كارخانه ها. 
اعالمیة جهاني  اجتماعي طبق  و  فردي  و حقوق  آزادي ها  3-تضمین 
دادخواهي  عقايد،  تفتیش  و  سانسور  دستگاه هاي  انحالل  بشر.  حقوق 

قتل عام زندانیان سیاسي، ممنوعیت شكنجه و لغو حكم اعدام. 
4-جدايي دين و دولت، آزادي اديان و مذاهب. 

5- برابري كامل زنان و مردان در حقوق سیاسي و اجتماعي و فرهنگي و 
اقتصادي و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، لغو هرگونه تبعیض، 
منع  اشتغال.  و  تحصیل  طالق،  ازدواج،  پوشش،  آزادانة  انتخاب  حق 

بهره كشي از زنان تحت هر عنوان. 
بین المللي  معیارهاي  طبق  مستقل  قضايی  نظام  و  دادگستري   -6
از  برخورداري  دادخواهي، حق  دفاع، حق  برائت، حق  اصل  بر  مبتني 
محاكمة علني و استقالل كامل قضات. الغای قوانین شريعت آخوندي و 

 بیدادگاه هاي انقالب اسالمي.
7- خودمختاري و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیت هاي ايراني طبق 

طرح شوراي ملي مقاومت براي خودمختاري كردستان ايران. 



بازار  و  كار  و  كسب  در  و  اشتغال  در  برابر  فرصت هاي  و  عدالت   -8
آزاد براي تمام مردم ايران. احقاق حقوق كارگر و دهقان، پرستاران، 

كارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان. 
9- حفاظت و احیاي محیط زيست قتل عام شده در حكومت آخوندها.

10- ايران غیر اتمي، عاري از تسلیحات كشتارجمعي. صلح، همزيستي 
و همكاري هاي بین المللي و منطقه يي.




