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به سوي آزادي
سخنراني رئيس جمهور برگزيدة مقاومت ،مريم رجوي
در گردهمايي بزرگ مقاومت در ويلپنت پاريس
اول تير 22 -1392ژوئن 2013
به نام خدا ،به نام ايران و به نام آزادي،
به نام قهرمانان آزادي مردم ايران ،از شهيدان  30خرداد و اشرف و موسي ،تا
سربداران قتل عام شده در سال  67و صديقه و ندا .از ندا و ستار ،تا  10مجاهدي
كه در  21بهمن و در  25خرداد در ليبرتي جاودانه شدند.
سالم به قهرمانان مقاومت و پايداري ،مجاهدان آزادي در اشرف و ليبرتي و
زندانيان سياسي در سراسر ايران و درود بر دالوراني كه در تدارك نبرد و قيامند .و
سالم ميكنم به منتخبان بيش از  50كشور و مقامها و فرماندهان ارشد ،از آمريكا،
كانادا ،استراليا ،اروپا ،آسيا،كشورهاي عربي و آفريقا كه در اينجا براي همبستگي با
مردم ايران ،حضور يافتهاند .درود بر همة آنها.
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همميهنان!
شعبدة انتخابات كه هفت ة گذشته با معرفي رئيسجمهور جديد آخوندها و
موشكباران و كشتار مجاهدين بهانتها رسيد ،بازنمايي مرحلة سرنگوني رژيم است.
آنچه رخ داد ،نه شباهتي به يك انتخابات واقعي داشت ،نه آزاد بود.
انتخاباتي با  8نامزد دستچينشده كه همه يا مشاور و دستيار خامنهاي
بودند يا نمايندة او .انتخاباتي در شرايط اختناق مطلق ،با قطع اينترنت ،ممنوعيت
رسانهها و با حضور يك ميليون پاسدار و مأمور امنيتي.
اين به اصطالح انتخابات ،قدم به قدم ،بنبست رژيم را آشكار كرد :از تصفية
گستردة كانديداها و مضحكة مناظرة نامزدها تا ختم سرآسيمة انتخابات .بر اين
اساس اجازه بدهيد بر چند نكتة كليدي تأكيد كنم:
نكتة اول :از اين انتخابات ،تماميت رژيم ،ضعيفتر بيرون آمد و يك قدم به
سرنگوني نزديكتر شد .خامنهاي ،رفسنجاني را حذف كرد ،اما در قدم بعد در تعادل
دروني رژيم ،نتوانست با مهندسي ،مهرة مطلوب خود را بيرون بياورد و از ترس
شروع قيامها به آخوند روحاني تن داد.
ب دار رژيمش شود ،شتابزده
او كه ميترسيد همين انتخابات نمايشي ،طنا 
ن انتخابات هم چشم پوشيد .در غير
بساط آن را جمع كرد و از دو مرحلهييكرد 
اين صورت ،اجتماعاتي كه در شبهاي انتخابات با شعار «آزادي زنداني سياسي»
آغاز شده بود ،به سرعت در قيامهايي گسترده ،شعلهور ميشد.
نكتة دوم :رژيم آخوندي ،دراين انتخابات ،تهديد اصلي تماميت رژيمش را
ن موشك و كشتار ،برجسته كرد .به همين دليل ،درست چند ساعت قبل
به زبا 
ن شكستش ،با حمله به ليبرتي و
از اعالم نتايج انتخابات ،خامنهاي براي پوشاند 
كشتار مجاهدان آزادي ،تالش كرد به مردمي كه مترصد قيام بودند ،هشدار بدهد.
ن آخوند روحاني ،محصول سلسلهيي از شكستهاي
نكتة سوم :رويكارآمد 
ي جناح حاكم ،شكست
تماميت اين رژيم است :شكست خامنهاي ،فروپاش 
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ن حكومتي.
احمدينژاد ،بنبست سياست انقباض ،و شكست و ناتواني اصالح طلبا 
از اين رو ،اين ،گزينهيي براي اصالح و نجات رژيم آخوندي از سرنگوني نيست،
بلكه گزينهيي است براي فاز پاياني آخوندها.
نكتة چهارم :تا اين رژيم بر سر كار است ،هيچ چيز تغيير نخواهد كرد .تنها
راه حل ،سرنگوني رژيم آخوندي است .و همچنان كه مسعود گفت :برهمخوردن
ي رژيم پليد واليت ،گواه ضعف و موقعيت متزلزل وليفقيه ارتجاع
تعادل درون 
است و اين براي مردم ايران ،بسيار مغتنم است؛ زيرا فرصتي است براي پيشروي
مقاومت و قيام.
با اينحال ،هم چنان كه بعد از اعالم نتايج انتخابات گفتم ،به رئيسجمهور
جديد ارتجاع ميگوييم:
ن سياسي و فعاليت احزاب،
ن آزادي بيان و حقوق بشر ،و تا وقتي زندانيا 
بدو 
آزاد نشده ،تا وقتيكه سياست تجاوزكارانة رژيم در سوريه و عراق ادامه دارد و تا
وقتي كه رژيم براي دستيابي به بمب اتمي پا ميفشارد ،هيچ چيز عوض نميشود.
ي تماميت
زيرا ولي فقيه ميداند كه هرگونه تغيير جدي در اين سياستها ،به سرنگون 
رژيمش ،راه ميبرد .با اينحال ما ميگوييم ،بفرماييد ،اين صحنة آزمايش شماست.
نكتة پنجم :رئيسجمهور جديد واليت فقيه كه با شعار اعتدال به صحنه آمده،
يك كارگزار پرسابقة ماشين جنگ ،امنيت و سركوب رژيم است.
ش بيهوده
با اينهمه ،ما به آن دسته از دولتهاي غربي و مماشاتگراني كه با تال 
ميخواهند چنين كسي را ،ميانهرو معرفي كنند ،ميگوييم :بفرماييد اگر ميتوانيد،
ن جامزهر وادار كنيد.
حتما اين رژيم را به عقبنشيني از برنامة اتمي و سركشيد 
اگر ميتوانيد ،حتمًا آخوندها را به دستبرداشتن از سوريه و عراق و لبنان وادار
كنيد.
اما هشدار ميدهم كه فرصتها را از دست ندهيد و پس از دهسال مذاكرة
ن غربيها تبحر دارد ،دوباره فريب
بيحاصل ،از كسي كه به گفتة خودش در فريفت 
نخوريد .و قبل از آن كه بمب هستهيي اين رژيم بر سر مردم دنيا فرود بيايد ،مانع
آن شويد.
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نكتة ششم :در وراي هياهوي انتخابات ،رژيم واليتفقيه براي فرار از سرنگوني،
به جنگ با مردم سوريه برخاسته است .اين جنگ كثيف ،نه براي حفظ اسد ،بلكه
براي نجات خامنهاي در تهران است .زيرا اين رژيمي است كه براي حفظ خود،
بنيادگرايي و تروريسم را از افغانستان و عراق تا بحرين و يمن گسترش ميدهد.
وجدان مردم جهان جريحهدار است كه ميبينند دولتهاي غرب ،دست روي
دست گذاشته و تاكنون قتل عام وكشتار صدهزار تن از زنان و مردان و كودكان در
سوريه را تماشا كردهاند .زمان آن است كه ديگر سپاه پاسداران و نيروي قدس را
در الذقيه و طرطوس و بيروت ،تحمل نكنيد و به حضور آنها پايان دهيد.
پس به همة تصميمگيرندگان در خاورميانه و اروپا و آمريكا هشدار ميدهم.
ن ايران كه هدف مقدم اين رژيم
همچنين به تمام دولتهاي منطقه و همسايگا 
هستند ،هشدار ميدهم كه دقايق آخر است .بنابراين اگر نميخواهيد دايرة جنگ
و كشتار در منطقه گستردهتر شود ،راهي جز سرنگوني اين رژيم نيست.
نكتة هفتم :تجربه ساليان نشان داده مماشات با واليت فقيه ،يك مسير
شكستخورده است .همين سياست مخرب بود كه به خلع سالح و محاصرة
مجاهدين و تحويل امنيت اشرف به دولت عراق انجاميد و سرنگوني آخوندها را به
تعويق انداخت.
شاهراه آزادي ،همانا راه حل سوم است .يعني نه مماشات ،نه جنگ؛ بلكه
سرنگوني استبداد مذهبي ،به دست مردم و مقاومت ايران .اين راهحل ،توسط
نيروي جنگندة ضد رژيم ،يكانهاي ارتش آزادي و نيروهاي انقالب دموكراتيك
مردم ايران ،محقق خواهد شد.
همميهنان!
حمله هفتة پيش آخوندها به زندان ليبرتي و شهادت مجاهدان خلق ،كلثوم
صراحتي و جواد نقاشان كه درست در روز اعالم نتايج شعبدة انتخابات صورت
گرفت ،اقدامي بود كه رژيم با آن ميخواست تعادل شكنندة خود را در برابر نيروي
اصلي مقاومت حفظ كند .امروز من ميخواهم از جامعة جهاني ،به ويژه ملل متحد
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و دولت آمريكا بپرسم كه چرا مانع اين جنايت نشدند؟ اين كشتار ،جنايتي كام ً
ال
قابل پيشبيني و قابل پيشگيري بود.
ن گذشته ،كه باعث شهادت
اولين حملة موشكي رژيم به اين زندان ،در  21بهم 
ن ليبرتي به كلي ناامن
هشت مجاهد خلق شد ،اين واقعيت را آشكار كرد كه زندا 
است .و همه متوجه شدند كه بيخانمانسازي اجباري اشرفيها كه با فريبكاري
نمايندة ويژه صورت گرفت ،درواقع ،انتقال آنها به يك قتلگاه بوده است.
در آن موقع ،انتظار طبيعي اين بود كه ملل متحد و دولت آمريكا بالفاصله
مسأله امنيت را حل كنند؛ زيرا نسبت بهحفاظت مجاهدين در ليبرتي متعهد شده
بودند .به خصوص كه عوامل خامنهاي علنًا تهديد به حمله مجدد ميكردند و دولت
عراق در همان زمان به صراحت اعالم كرده بود كه امنيت ليبرتي را نميتواند
تأمين كند .سفارت آمريكا در بغداد هم پيشبيني كرده بود كه اين حمله تكرار
ميشود.
پس همه ميدانستند كه حملهيي در راه است ،اما حتي در سطح حداقلها هم،
اقدامات حفاظتي ضروري را انجام ندادند.
در اين چهار ماه ،مقاومت ايران صدها بار به مراجع ذيربط هشدار داد .من
شخصًا بارها به پرزيدنت اوباما ،بهدبيركلملل متحد ،به كميسر عالي پناهندگان،
به وزير امور خارجة آمريكا و مقامهاي ديگر نامه نوشتم و هشدار دادم كه از كشتار
ن ليبرتي در مقابل هر حملهيي
بعدي جلوگيري كنيد .نوشتيم كه :آقايان! ساكنا 
آسيب پذيرند .گفتيم كه در ليبرتي پناهگاهي وجود ندارد .پس بگذاريد مجاهدين
ديوارهاي حفاظتي بنگالها را كه پشت در ليبرتي است ،به داخل كمپ وارد كنند.
بگذاريد وسايل حفاظت انفرادي مانند كاله خود و جليقه را از اشرف به ليبرتي
منتقل كنند .و بگذاريد مجاهدين به اشرف بازگردند كه به طور نسبي امن تر
است .و از آن جا انتقال به كشورهاي ديگر صورت بگيرد.
اما واقعيت اين است كه يونامي در اين مدت به سادگي قادر بود وسائل حفاظتي
مجاهدين را به آنها برساند ،سفارت آمريكا به سادگي ميتوانست براي انتقال
ديوارهاي حفاظتي اقدام كند و دبيركل ملل متحد و دولت آمريكا ميتوانستند راه
بازگشت مجاهدين به اشرف را باز كنند.
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اما در تمام اين چهار ماه ،دست روي دست گذاشته و كاري نكردند .به جاي
آن ،كوبلر زندانسازي ليبرتي توسط دولت عراق را توجيه كرد و با شيطانسازي
گسترده و گزارشهاي دروغ ،همة تقصيرات را به گردن خود مجاهدين انداخت.
هم چنين مقاومت ايران را مقصر شكست طرح انتقال به كشورهاي ثالث معرفي
كرد .و آنقدر اين ياوهها را تكرار كردند تا مسألة ناامني ليبرتي ،از نظرها پنهان شود.
حاال وقت آنست كه در قبال همين خونها و جانهاي از دست رفته ،پاسخ
بدهند .زيرا بياعتنايي به يك جنايت قابل پيشگيري ،ديگر نه مماشات است ،نه
بزدلي است و نه انفعال؛ اين مشاركت در جنايت است و عامالن آن بايد محاكمه
شوند.
اسباب تأسف است كه ملل متحد و آمريكا اصرار ميكنند كه هزاران نفر زير
آتش موشكهاي رژيم آخوندي باقي بمانند و به وعدههاي خيالي و انتقال قطرهيي
به كشور ثالث دل خوش كنند كه معلوم نيست تا چه مدت ديگر محقق ميشود.
سه سال است كه ما خودمان براي انتقال اشرفيها به كشورهاي ديگر ،همة
درها را كوبيدهايم و بارها گفتهايم كه همة مخارج آن را هم به عهده ميگيريم .اما
16ماه پس از انتقال اشرفيان به ليبرتي ،باتالشها و فشارها و مخارج خودمان تا به
حال فقط چند ده نفر به آلباني منتقل شدهاند و  8نفر به جاهاي ديگر .در حالي
كه قرار بود تا هفتة اول ارديبهشت ماه 210 ،نفر به آلباني منتقل شوند .بنابراين
آقايان! حاال كه نميتوانيد طرح انتقال را اجرا كنيد ،حق نداريد بهاي آنرا از خون
ن مردم ايران بپردازيد .درهاي زندان ليبرتي را باز كنيد و بگذاريد مجاهدين
فرزندا 
همين حاال به اشرف برگردند؛ بله همين حاال.
رژيم واليت فقيه بقاي خودش را در نابودي مجاهدين ميبيند .اين همان
ديناميسمي است كه امروز اشرف و ليبرتي را نقطة گرهي نبرد با رژيم ضدبشري
آخوندي كرده است .من بارها گفتهام خواست واقعي رژيم آخوندي اين نيست كه
مجاهدين ،اشرف يا عراق را ترك كنند؛ هدف رژيم ،نابودي فيزيكي مجاهدين يا
تسليم آنهاست .گزينة سومي در كار نيست .كما اين كه همين رژيم است كه مانع
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اصلي تأمين امنيت ساكنان ليبرتي و مانع اصلي بازگشت مجاهدين به اشرف است.
در واقع يك طرح و برنامة حسابشده براي انحالل و فروپاشي نرم مجاهدين
در كار بود .اين طرح به وسيلة نمايندة ويژة سازمان ملل در همكاري با رژيم مالها
پيش برده شد؛ از جابهجايي اجباري اشرفيها تا زندانسازي ليبرتي .و هنگامي كه با
پايداري مجاهدين مواجه شدند ،حمله و كشتار مجاهدان را در دستور قرار دادند.
اما به رغم همه فشارها ،پايداري مجاهدان و كارزار شما ياران مقاومت ،به نتيجه
رسيد ،مارتين كوبلر ،اين متحد مالكي -خامنهاي را كنار زد و شما پيروز شديد.
حاال كسي كه با مأموريت انحالل نرم و پاشاندن مجاهدين آمده بود ،خودش
افشا و بركنار شده است .پس به همگنان و همخطان او ميگوييم عبرت بگـيريد
و بدانيد كه شما در انتهاي صفي هستيد كه خميني در ابتداي آن ايستاده بود.
او در هدف شومش براي از بين بردن مجاهدين شكست خورد .پس خامنهاي و
همدستانش نيز جز شكست و رسوايي نصيبي نخواهند داشت.
هموطنان!
ياران اشرفنشان!
در برابر هيوالي سركوب و جنايت كه از شهرها و روستاهاي ايران تا دمشق و
بغداد را هدف قرار داده ،خوشبختانه مقاومت استواري ايستاده كه مظهر شرف و
اعتبار وجود ايران و ايراني است؛ جنبشي از آگاهترين و فداكارترين فرزندان مردم
ايران ،كه نقطة اميد و تضمين آزادي است .اما اين نقدينة استراتژيكي را چه كسي
پي افكنده و درچه مسيري وچگونه به ثمر نشانده است؟
انقالب ايران را خميني ربود ،فرهنگ ايراني و ارزشهاي مبارزاتي ما را به لوث
ارتجاع و دجالگري آلود و ميهن ما را به كام استبداد و جنگ و عقبماندگي فرو
برد.
اما چه كسي با شعار انقالب دموكراتيك در ايران ،رو در روي ”انقالب اسالمي”
خميني ،او را به چالش كشيد؟
چه كسي با برافراشتن پرچم مقاومت بدون سازش ،در برابر يورش ويرانگر
خميني ايستاد؟
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چه كسي فضاي پرابهام سياسي را روشن كرد و قاطعانه گفت :شعار اصلي
انقالب ايران ،شعار آزادي و تهديد اصلي ،ارتجاع و ديكتاتوري ديني است؟
چه كسي گفت و دراين 30سال ،اثبات شد كه افعي ،كبوتر اصالحات و
ميانهروي نميزايد.
راستي او چه كسي است؟
(جمعيت :مسعود)
بله مسعود.
هم او كه زندانيان مجاهد با اميد به او و راه و رسمش ،بر تختهاي شكنجه،
مقاومت كردهاند و مقاومت ميكنند.
تيربارانشدگان و قتلعامشدگان ،راه و نام او را فرياد زده و فرياد ميزنند.
صدايش از سي سال پيش در گوشها و جانها باقيست كه گفت:
«هزاران بار بر بدنم شالق زدند ،هزاران بار طناب به گردنم انداختند ،من
نمايندة نسل بيشمارانم ،آمدهام تا خودم را براي آزادي خلق در زنجيرم فدا كنم».
آري ،كالم او نزد شيفتگان آزادي ،بشارت رهايي است و نزد دشمنان آزادي،
پژواك جرم وگناه.
او بود كه شوراي ملي مقاومت ايران را بنيان گذاشت ،ارتش آزاديبخش ملي
ايران را تأسيس كرد و كشتي مقاومت سازمانيافتة مردم ايران را از سونامي
بمباران و حمله و محاصره عبور داد.
به همين علت است كه مثل همة تجربههاي تلخ تاريخ ،دستهاي دشمن و
خنجرهاي زهرآگين خيانت ،براي ترور شخصيت و حذف فيزيكي به كار ميافتند؛
در آمريكا ،آبراهام لينكلن را ديكتاتور و فاقد صالحيت ناميدند .چرا كه بيانية
رهايي بردگان را امضا كرده بود .و در دوران ملي شدن صنعت نفت ،مصدق بزرگ
را با القابي نظير عوامفريب ،خودخواه و خودرأي ،ميكوبيدند .امروز هم شاهديم
كه كر هماهنگ خامنهاي -مالكي -كوبلر و خدمتكاران آنها ،همان منويات شوم
را تكرار ميكند.
بگذاريد براي روشن شدن ابعاد اين طرح و براي ثبت در سينة تاريخ نكتهيي
14

سخنراني مريم رجوي

را به شما بگويم:
در تيرماه سالگذشته ،بعد از قطع مالقاتهايم با كوبلر ،با پا درمياني و حضور
يك گروه از شخصيتهاي برجستة آمريكايي و اروپايي كه هم اكنون اين جا حضور
دارند ،با كوبلر مالقات كردم .در اين مالقات ،گذشته از همة حيلهها و نيرنگها براي
جابهجايي اجباري مجاهدين از اشرف به ليبرتي ،كوبلر كه از اين پيشتر با مأموران
گشتاپوي آخوندي ديدار و گفتگوهاي مفصل كرده بود ،به اصرار ،خواستار اطالعات
در مورد مسعود بود.
من بالفاصله برآشفتم و اعتراض كردم ،اما او با سماجتي بسيار شكبرانگيز،
به پرس و جو ادامه ميداد و در نقش داية مهربانتر از مادر ،حتي ميگفت كه در
جريان جابهجاييها قصد حفاظت از جان او را دارد .آنقدر كه شخصيتهاي حاضر
در جلسه ،همگي برآشفتند ،برخي بپاخاستند و با اعتراض از او پرسيدند كه اين
سؤاالت و رديابي را براي چه ميخواهد؟
به موازات اين رديابي ،هنگام انتقال آخرين ستونهاي مجاهدين به ليبرتي نيز،
عوامل رژيم درميان نظاميان و لباسشخصيهاي مالكي و زير نظر مأموران كوبلر،
به عكسبرداري از چهرة مجاهدين ،در حين بازرسي مشغول ميشدند ،و هنگامي
كه مجاهدين اعتراض ميكردند ،كوبلر به جاي ممانعت از اين جاسوسي ،خواستار
خويشتنداري و سكوت مجاهدين بود.
البته براي همه روشن و مشخص است كه در پشت اين طرحها چه كسي قرار
داشته و قرار دارد.
به قول شاملو
«آن كه بر در مي كوبد شباهنگام
به كشتن چراغ آمده است.
آنك قصابانند
برگذرگاهها ،مستقر
با كنده و ساطوري خونالود»
اما بايد بگويم كه :با وجود همه دسيسهها و نامردميها ،حرف آخر را نسلي
خواهد زد كه مسعود تربيت كرده است.
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همان نسل بيشماران كه ميخروشد:
در برهوت استبداد و اختناق ،آن عشق به آزادي كه وجود انساني را تسخير
ميكند ،ماييم.
در تيرگي دروغ و ريا و بيگانگي ،آن فدا و صداقت كه راه مقاومت را ميگشايد،
ماييم.
و در ظلمات واليت فقيه ،آن ارادة پيروز كه ارتش آزادي از آن ميجوشد ،و
برميخيزد و سرنگون ميكند ،ماييم.
درصحنة سياسي و تبليغاتي هم ميبينيد كه با چه غيظ وكينهيي بر مسعود و
رزمندگانش ميتازند كه:
چرا بر سرنگوني رژيم واليت فقيه پا ميفشاريد؟!
چرا حاضر به انحالل سازمانتان نيستيد؟!
و در يك كالم حرفشان اين است كه چرا مبارزه و مقاومت ميكنيد؟
حرفشان اين است كه چون اين مقاومت دچار فروپاشي نشده ،چون اعضايش
يك به يك تسليم نشده و از آرمان خود دست برنداشتهاند ،پس مقصرند.
بله اين منطق دژخيم است كه مدعي است زنداني شكنجهشده ،خودش مقصر
است ،زيرا اگر مقاومت نكرده بود ،شكنجه نميشد .اگر زانو ميزد و با جالد
ن تاريخ،
همكاري ميكرد ،اعدام نميشد .در اين صورت ،همة پيشتازان و راهگشايا 
خودشان مقصر زجر و دربدري و جان باختن خودشان هستند.
عيسي بن مريم ،خودش مقصر مصلوبشدن خود بوده است ،زيرا كه ميگفت
بايد دست از جان بشوييد و هر روز صليب خود را برداريد و با من بياييد.
و موالي ما ،حسين بن علي ،خودش مقصر شهادت خود و يارانش در روز
عاشورا بود .زيرا عليه ظلم قيام كرد.
اگر اينچنين است ،ما به همة تقصيرها و جرمها كه براي ما مينويسيد ،افتخار
ميكنيم.
به اين اتهامات و صليبها و دارها و تختهاي شكنجه كه تنها دارايي ما از جهان
شماست و نشانة مقاومت و سازشناپذيري ماست ،افتخار ميكنيم ،اما هرگز از
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مبارزه براي آزادي دست بر نميداريم و اين رمز ماندگاري ماست.
هموطنان!
نتيجة  35سال حاكميت آخوندها و بيالن آن براي مردم ايران ،كشتار و
ويراني ،فقر و اعتياد و گراني و بيكاري است.
نفرين بر شما و حكومت شما ،كه هر شب دست كم  5ميليون ايراني گرسنه
ميخوابند.
لعنت به شما كه بيش از هر كشوري در جهان ،فروش اعضاي بدن در ايران
صورت ميگيرد.
و نفرين به شما كه خيابانهاي پايتخت را از اين همه كودكان كار ،اين همه زنان
خياباني ،و اين همه جوانان معتاد پر كردهايد.
اما در برابر اين همه غم و درد ،ما عزم خود را براي آزادي و شادي مردم ايران،
هزار برابر ميكنيم.
اي شادي آزادي!
روزي كه تو باز آيي،
من با تو چه خواهم كرد؟
اين خون شكوفان را
چون دسته گل سرخي،
در پاي تو خواهم ريخت.
حضار گرامي!
سال گذشته در همين جا ،يكي از موضوعات مبرم كارزار ما حذف نام مجاهدين
از ليست گروههاي تروريستي در آمريكا بود.
رأي دادگاه استيناف واشينگتن ،كار و پيكار شما ،و كوشش دوستان عدالتجوي
اين جنبش ،در آمريكا و اروپا و ايستادگي مجاهدان آزادي ،سرانجام آن ليستگذاري
را در هم شكست.
هدف ما از حذف آن برچسب ،برداشتن يك مانع بزرگ ،از سر راه تغيير در
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ايران بود و حاال بعد از اين پيروزي ،وقت آن است كه اين مبارزه براي سرنگوني
رژيم واليت فقيه را در همه جا گسترش دهيم .البته سرنگوني ،به خودي خود
محقق نخواهد شد .جنبش و مقاومتي ميخواهد با يك تشكيالت منسجم و متحد،
با انسانهايي آمادة فداكاري ،با پشتوانة اجتماعي و مردمي ،برخوردار از استقالل
مالي ،با حضور گستردة زنان در همة پهنهها و يك آلترناتيو دموكراتيك با اهداف
و برنامة روشن.
پس اجازه بدهيد در اين جا ،برنامه ده مادهيي اين مقاومت را كه با پشتوانة
خون شهيدان و رنج اسيران و تالش رزمندگان آزادي بنا شده ،يادآوري كنم:
 1ـ از نظر ما آراي مردم ،تنها مالك سنجش ميباشد و بر همين اساس،
خواهان يك حكومت جمهوري مبتني بر آراي مردم هستيم.
 2ـ ما خواهان يك نظام كثرتگرا و آزادي احزاب و اجتماعات هستيم .در ايران
فردا ،ما به كلية آزاديهاي فردي احترام ميگذاريم و بر آزادي بيان و آزادي كامل
رسانهها و دسترسي بيقيد و شرط همگان به فضاي مجازي تأكيد داريم.
 3ـ ما در ايران آزاد شدة فردا ،از لغو حكم اعدام دفاع ميكنيم و نسبت به آن
متعهديم.
 4ـ مقاومت ايران از جدايي دين و دولت ،دفاع خواهد كرد و هرگونه تبعيض
در مورد پيروان كلية اديان و مذاهب ،ممنوع خواهد بود.
 5ـ ما به برابري كامل زنان و مردان در كلية حقوق سياسي ،اجتماعي و
مشاركت برابر زنان در رهبري سياسي ،معتقديم و هر گونه اَشكال تبعيض عليه
زنان ،ملغي خواهد شد و آنان از حق ازدواج ،طالق ،تحصيل ،اشتغال و انتخاب
آزادانة پوشش برخوردار خواهند بود.
 6ـ ايران فردا ،كشور عدالت و قانون است .ما خواهان ايجاد يك نظام قضايي
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مدرن ،مبتني بر احترام بهاصل برائت ،حق دفاع ،حق دادخواهي ،حق برخورداري
از محاكمة علني و استقالل كامل قضات هستيم .همچنين قانون شريعت آخوندي،
در ايران فردا جايي نخواهد داشت.
 7ـ ايران فردا ،كشور احترام به حقوق بشر است .ما متعهد به «بيانية جهاني
حقوق بشر» و ميثاقها و كنوانسيونهاي بينالمللي از جمله« :ميثاق بينالمللي
حقوق مدني و سياسي»« ،كنوانسيون عليه شكنجه» و «كنوانسيون حذف كلية
اشكال تبعيض عليه زنان» ميباشيم.
ايران فردا ،كشور برابري همة مليتهاست .ما بر خودمختاري كردستان ايران
كه طرح آن را شوراي ملي مقاومت تصويب كرده ،تأكيد داريم .زبان و فرهنگ
هموطنان ما از هر مليتي كه هستند ،در زمرة سرمايههاي انساني تمام مردم اين
كشور است كه بايد در ايران فردا ترويج شود وگسترش پيدا كند.
 8ـ ما مالكيت شخصي ،سرمايهگذاري خصوصي و بازار آزاد را بهرسميت
ميشناسيم .و اين اصل را پيشاروي خود داريم كه چه در اشتغال و چه در كسب
و كار ،تمام مردم ايران بايد از فرصتهاي برابر برخوردار باشند .از نظر ما ،ايران فردا،
كشور حفاظت از محيط زيست و احياي آن خواهد بود.
 9ـ سياست خارجي ما ،مبتني بر همزيستي مسالمتآميز ،صلح و همكاريهاي
بينالمللي و منطقهيي و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود.
 10ـ ايران آزاد فردا يك كشور غيراتمي و عاري از سالحهاي كشتار جمعي
خواهد بود.
هم ميهنان!
حرف ما اين نيست كه آخوندها بروند تا ما جايگزين آنها شويم؛ حرف ما اين
است كه رأي و انتخاب و نظر مردم ايران ،حاكميت پيدا كند.
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ما آمدهايم كه فداي انتخاب آزادانة مردم ايران شويم .اين انتخابي است كه
ايران را سرشار از اعتماد و گلستان آزادي و عدالت ميكند و چنين خواهد شد.
ياران مقاومت!
ميپرسيد سياست ما چيست و چه مسيري در پيش داريم؟
جواب ،نبرد است و پيكار در همه اشكال ،در همه جا و با تمام توان.
مي پرسيد هدف ما چيست؟
جواب ،اين است :برقراري آزادي ،دموكراسي و برابري در ايران اسير.
اگر اين مبارزه ،دشواريهاي بسيار دارد ،و اگر راهي طوالني است با رنج بسيار،
چه باك؟ زيرا برخاستهايم تا همة وجود و هستيمان را فداي آزادي مردم ايران
كنيم.
پس به نيروي خرد از جاي برخيزيم
و با ديو ستم آن سان درآويزيم
و بستيزيم
كه تا از بن
بناي اَژدهاكي را براندازيم
و طرحي نو دراندازيم
سالم بر آزادي
سالم بر مردم ايران
سالم بر مجاهدان اشرف و ليبرتي
سالم بر همة شما.
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حنو احلرية

كلمة الرئيسة املنتخبة من قبل املقاومة االيرانية ،مرمي رجوي
يف التجمع الكبري للمقاومة االيرانية يف فيلبنت -باريس
 22حزيران /يونيو 2013
باسم هللا ،باسم ايران وباسم احلرية
وباسم أبطال سبيل احلرية يف ايران ،شهداء العشرين من يونيو  1981واشرف
وموسى ،والسجناء السياسيني الذين مت شنقهم يف جمازر عام  1988وصديقة وندا،1
وندا 2وستار 3وحىت عشرة من جماهدي خلق الذين ختلدوا يف التاسع من شباط/فرباير
و 15حزيران /يونيو.4
والتحية إىل أبطال املقاومة والصمود ،جماهدي احلرية يف اشرف وليربيت والسجناء
السياسيني يف خمتلف أحناء ايران والتحية لالبطال الذين يعملون من أجل االنتفاضة
1جماهدة صديقة جماوري وجماهدة ندا حسين ،شهيدتان مقدستان للمقاومة اإليرانية أقدمتا على
جرق انفسهما احتجاجا على هچوم الشرطة الفرنسية على مقرات املقاومة اإليرانية واعتقال السيدة
مرمي رجوي يف  17حزيران . 2003
2الشهيدة ندا آقا سلطان ،خالل حضورها إحدى املظاهرات يف شوارع إيران عام  ،2009اصيبت
برصاص اطلق من قبل عمالء النظام اإليراين وسقطت شهيدة.
3ستار هبشيت ،عامل استشهد حتت التعذيب عام  2012يف سجون نظام املاليل.
4خالل هجومني صاروخني على خميم ليربيت ،وهو املخيم الذي يقطن فيه اعضاء جماهدي خلق يف
العراق وذلك يف التاسع من فرباير و  15يونيو من العام احلايل .وادى اهلجومان إىل استشهاد 10
من جماهدي خلق.
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واحلرب ضد نظام املاليل.
وأخرياً أهدي سالمي إيل منتخيب مخسني بلداً واملسؤولني والقادة الكبار من أمريكا،
وكندا ،واسرتاليا واروبا وآسيا وأفريقيا والبلدان العربية الذين حضروا هنا لالعراب عن
التضامن مع الشعب االيراين التحية جلميعهم.
أيها املواطنون
إن حمفرلة االنتخابات اليت انتهت االسبوع املاضي من خالل تقدمي رئيس جديد
للماليل ومن خالل اطالق الصواريخ علي خميم ليربيت وقتل جماهدي خلق ،فاحتة ملرحلة
حرة.
سقوط النظام .وما حدث مل يكن شبيها بانتخابات حقيقية ومل تكن ّ
انتخابات مبشاركة مثانية مرشحني منتقني كان مجيعهم إ ّما مستشارين ومساعدين
خلامنئي اوممثلني له.
انتخابات يف ظروف قمع مطلق وبعد قطع شبكة األنرتنت ،ومنع وسائل االعالم
وحبضورمليون شخص من قوات احلرس واألمن.
هذه االنتخابات املزعومة قد اظهرت يف كل مرحلة عجز النظام ومأزقه .من إقصاء
املرشحني على مدار واسع ومهزلة املناظرات بني املرشحني واهناء االنتخابات على
عجل .لذا إمسحوا ىل أن أؤكد على بعض النقاط املفصلية:
النقطة االوىل :لقد خرج النظام برمته من هذه االنتخابات مبزيد من الضعف وقد
قرب خطوة أخرى حنو السقوط والنهاية .لقد أبعد خامنئي رفسنجاين ،لكن التوازن
الداخلي للنظام مل يسمح يف اخلطوة التالية من هندسة االنتخابات بشكل خيرج منها
الشخص الذي يتوخاه ،حيث إنه خضع للمال روحاين خوفاً من اندالع االنتفاضة
الشعبية.
والنه كان خائفاً من أن تصبح هذه االنتخابات الصورية حبل مشنقة لنظامه،
قد قام بوضع ح ّد هلا بشكل متسرع وتراجع عن جعلها مرحلتني .يف غري ذلك ،فإ ّن
الشعارات اليت بدأت يف ليايل االنتخابات بطلب إطالق السجناء السياسيني كان من
شأهنا تشتعل يف انتفاضات واسعة النطاق.
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النقطة الثانية :إن نظام املاليل قد وضع أمام أعني اجلميع اخلطر الرئيسي الذي
يهدد كيانه برمته وذلك من خالل الصواريخ واجملزرة  ،وهلذا السبب وقبل بضع ساعات
من إعالن نتائج االنتخابات ،حاول خامنئي من خالل شن هجوم على ليربيت وقتل
جماهدي خلق ،ومن أجل التسرت على إخفاقاته ،حتذير املواطنني الذين كانوا يرتصدون
القيام باالنتفاضة.
النقطة الثالثة :جميئ املال روحاين إىل الرئاسة هو نتيجة لسلسلة من االخفاقات اليت
حلت مبجمل النظام :أي فشل خامنئي ،واهنيار اجلناح احلاكم ،وفشل أمحدي جناد،
ومأزق سياسة االنغالق ،وفشل وعجز االصالحيني احلكوميني ،ولذا اليعد خياراً إلنقاذ
نظام املاليل من السقوط بل هو خيار للمرحلة النهائية للماليل.
والنقطة الرابعة :طاملا هذا النظام قائم علي احلكم يف ايران فلن يتغري أي شيئ.
واحلل الوحيد هو إسقاط نظام املاليل ،وكما قال مسعود(رجوي) :إ ّن اختالل التوازن
اهلش الذي يعيشه الويل الفقيه
الداخلي لنظام والية الفقيه يشري إىل الضعف واملوقع ّ
يف النظام ،وهذه فرصة كبرية ألبناء الشعب االيراين .ألهنا تعد فرصة لتقدم املقاومة
واالنتفاضة .مع ذلك ،أكرر مرة أخرى ما قلته للرئيس اجلديد يف نظام املاليل بعد
إعالن نتائج االنتخابات:
من دون وجود حرية التعبري وحقوق االنسان ،وقبل االفراج عن السجناءالسياسيني
وحرية االحزاب ،وبينما تستمر السياسة العدوانية للنظام االيراين يف العراق وسوريا وبينما
يصر النظام على احلصول على القنبلة النووية ،فالتغيري هناك ولن يتغري أي شيئ..ألن
ّ
الويل الفقيه يف النظام يعرف أن أي تغيري جاد يف هذه السياسات يؤدي إىل سقوط
النظام بكامله .معذلك اننا نقول :تفضلوا هذه هي ساحة اختباركم.
النقطه اخلامسة:إ ّن الرئيس اجلديد لنظام والية الفقيه الذي جاء إىل الساحة برفع
شعار االعتدال فهو عامل قدمي ملاكنة احلرب واألمن والقمع يف النظام .
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مع ّ
كل ذلك ،حنن نقول لتلك اجملموعة من الدول الغربية واملدافعني عن
املسايرة 5مع النظام ممن حياولون عبثا أن يقدموا هذا الشخص بأنه معتدل:
تفضلوا ،وإذا استطعتم ادفعوا هذا النظام إىل الرتاجع من مشروعه النووي إىل جترع
السم ،وإذا استطعتم إدفعوا املاليل إىل الرتاجع عن سوريا والعراق ولبنان.
لكنين أحذّركم من أن التفوت عليكم الفرص ،وبعد عشرسنوات من
املفاوضات دون نتيجة ،أن تنخدعوا مرة أخرى من شخص يقول مبلء فمه أنه
بارع يف خداع الغرب ،وأن حتولوا دون تطوير القنبلة الذرية قبل أن تقع هذه القنبلة
على رؤوس الناس.
النقطة السادسة:من وراء هذه الصخب بشأن االنتخابات ،فإن نظام والية
شن احلرب على الشعب السوري .هذه احلرب القذرة
الفقيه وللهروب من السقوط ّ
ليست هدفها بقاء األسد ،بل إنقاذ خامنئي يف طهران .ألن هذا النظام يقوم
بتوسيع رقعة التطرف من افغانستان والعراق وحىت اليمن هبدف بقاء نفسه.
الحترك ساكناً
ضمري شعوب العامل جريح حيث أهنم يرون أ ّن الدول الغربية ّ
وحىت اآلن كان شاهداً متفرجاً على جمازر مائة ألف من النساء والرجال واالطفال
يف سوريا .حان الوقت أن ال تقبلوا بعد عناصر قوة القدس 6يف الالذقية وطرطوس
وبريوت واهنوا وجودها يف هذه املدن.
إذن أحذّر مجيع أصحاب القرار يف الشرق االوسط ويف أمريكا .كذلك أحذّر
مجيع دول املنطقة وجريان إيران اليت هي اهلدف املقدم للنظام االيراين أن هذه هي
اللحظات االخرية .وإذا كنتم ال تريدون أن تتسع دائرة احلرب واجملازر يف سائر
أحناء املنطقة فال حل سوى إسقاط هذا النظام.
النقطه السابعة :التجربة على مدار سنني اثبتت أن املسايرة مع نظام والية
الفقيه ،يعترب منهجا فاشال .وكانت هذه السياسة اهلدامة نفسها اليت أدت إىل
appeasment policy 5
 6احدي القوات االربع التابعه لقوات احلرس النظام املاليل
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جتريد جماهدي خلق من أسلحتهم وإىل تسليم خميم أشرف إىل احلكومة العراقية ،و ّ
كل
أجل سقوط نظام املاليل.
ذلك قد ّ
أن الطريق السريع حنو احلرية هي اخليار الثالث .و معناه :كال للمسايرة وكال
للحرب ،نعم إلسقاط نظام االستبداد الديين على أيدي الشعب االيراين واملقاومة
االيرانية .و هذا ّ
احلل سيتحقق بيد القوى املقاتلة ضد النظام ،وحدات جيش احلرية
والقوى الدميقراطية للشعب االيراين.
أيها املواطنون،
إن اهلجوم الذي شنّه املاليل على سجن ليربيت واستشهاد اجملاهدين كلثوم صراحيت
وجواد نقاشان والذي حصل بالضبط يوم إعالن نتائج االنتخابات ،كان خطوة من
اهلش حيال القوة الرئيسية يف املقاومة .واليوم
النظام أراد من خالهلا أن حيافظ على توازنه ّ
أريد أن اتساءل اجلمتمع الدويل ،خاصة منظمة االمم املتحدة واالدارة االمريكية :ملاذا
مل مينعوا من وقوع هذه اجلرمية؟
أول هجوم صاروخي شنّه نظام املاليل يوم التاسع من شباط /فرباير املاضي ،والذي
أدى إىل استشهاد مثانية من جماهدي خلق ،أثبت حقيقة أ ّن سجن ليربيت غري آمن
متاماً والكل عرف أن عملية النقل القسري ضد ّ
سكان أشرف واليت متت من خالل
ممارسة االحتيال من قبل املمثل اخلاص 7كانت يف حقيقة االمر نقل هؤالء إىل معتقل
للقتل واجملزرة.
وكان من الطبيعي آنذاك التوقع من االمم املتحدة والواليات املتحدة أن تقوما
مبعاجلة قضية األمن ألهنما كانتا ملتزمتني جتاه محاية جماهدي خلق يف ليربيت.خاصة وأن
عمالء خامنئي كانوا يتوعدون علناً هبجمات جديدة واحلكومة العراقية أعلنت آنذاك
أهنا التستطيع توفري األمن يف ليربيت.والسفارة االمريكية يف بغداد تنبأت بتكرار مثل
هذه اهلجمات.
إذن ،فاجلميع كان على علم أن هجوماً ما يف الطريق .لكنهم مل يتخذوا أية
 7املمثل اخلاص-مارتني كوبلر رئيس بعثه اليونامي يف العراق املمثل اخلاص لبانكي مون االمني العام
االمم املتحده
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إجراءات ضرورية للحماية وحىت على أدىن املستويات.
وخالل هذه االشهر االربعة قد حذّرت املقاومة االيرانية اهليئات الدولية مئات
املرات.وقد كتبت أنا شخصياً عدة مرات إىل الرئيس اوباما ،إىل االمني العام لالمم
ّ
املتحدة ،إىل املفوض السامي لشؤون الالجئني ،إيل وزير خارجية أمريكا واملسؤولني
اآلخرين وح ّذرهتم من وقوع مذحبة أخرى.
كتبنا هلم وقلنا هلم أيها السادة!
ّ
سكان ليربيت ع ّزل و بالدفاع مقابل أي هجوم .قلنا هلم انه ليس يف ليربيت أي
مأوى .اذن إمسحوا للمجاهدين بأن يدخلوا الكتل الكونكريتية حلماية الكرفانات
واملوجودة خارج املخيم إىل داخل املخيم .امسحوا هلم أن ينقلوا إمكانيات احلماية
الشخصية من أمثال اخلوذات والسرتات الواقية من أشرف إىل ليربيت .وامسحوا أن
يعود ّ
السكان إيل أشرف الذي يتمتع بأمن نسيب ،ومن هناك يتم نقلهم اىل دول
أخرى.
احلقيقة هي أن اليونامي كانت قادرة ّ
بكل سهولة أن توفر مستلزمات احلماية
للمجاهدين خالل هذه الفرتة .والسفارة االمريكية كانت قادرة أن تقوم بإجراءات
من أجل نقل الكتل اخلرسانية اخلاصة باحلماية و كذلك االمني العام لالمم املتحدة
واالدارة االمريكية كان باستطاعتهما فتح الطريق إلعادة اجملاهدين إىل أشرف.
حيركوا ساكناًومل يفعلوا شيئا .وبدآل منه قام كوبلر
لكنهم خالل أربعة أشهر مل ّ
بتربير عملية حتويل ليربيت إيل سجن من قبل احلكومة العراقية وقام بعمليات تضليل
محل اجملاهدين مجيع األخطاء .كما إنه قدم
واسعة النطاق وبتقدمي تقارير كاذبة و ّ
املقصرة يف فشل مشروع نقل االشخاص إىل البلدان الثالثة.
املقاومة االيرانية باهنا هي ّ
وقد كرروا هذه الرتهات تكرارا هبدف إخفاء قضية عدم وجود األمن يف ليربيت.
واآلن حان الوقت ملساءلتهم حيال هذه الدماء واالرواح اليت زهقت .حيث
أن الالمباالة حيال جرمية كان باالمكان منع وقوعها فهي ليست مسايرة اوجنب او
التفرج .بل هي مشاركة يف اجلرمية وجيب حماكمة عناصرها.
من املؤسف أن االمم املتحدة وأمريكا مصرتان علي بقاء آالف االشخاص حتت
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رمحة صواريخ نظام املاليل وأهنما تعلقان اآلمال على وعود وامهة بشأن نقل االشخاص
بالتقطري إىل بلدان ثالثة ،وليس من املعروف ميت يتحقق ذلك.
منذ ثالث سنوات وحنن قد طرقنا كل االبواب من أجل نقل االشرفيني اىل دول
أخرى ،وقلنا مرارا وتكرارا بأننا نقبل مجيع املصاريف .ولكن بعد  16شهرا من نقل
االشرفيني إىل ليربيت وبعد جهود ومعاناة ومبصاريفنا مت نقل عشرات منهم فقط إىل
ألبانيا ،و 8إيل دول أخرى .يف وقت كان من املقرر نقل  210منهم إىل ألبانيا حىت
العشر االخري من شهر إبريل املاضي.
إذن ايها السادة!
ان كنتم ال تستطيعون تنفيذ خطة نقل االشخاص حاليا فالحيق لكم أن تدفعوا مثنه
بدماء أبناء الشعب االيراين.
افتحوا أبواب سجن ليربيت ،و امسحوا للمجاهدين بأن يعودوا حاال إىل أشرف.
نعم اآلن وليس غدا.
حولت
إن نظام والية الفقيه يرى بقاءه يف فناء اجملاهدين .هذه هي الدنيا ميكيه اليت ّ
أشرف وليربيت إىل النقطة املفصلية يف املعركة ضد نظام املاليل املعادي لإلنسانية.
وقد قلت مراراً أن مطلب املاليل احلقيقي ليس خروج جماهدي خلق من أشرف
أوالعراق ،بل هدف هذا النظام هو القضاء على جماهدي خلق او تركيعهم .ليس هناك
خيار ثالث.
كما أن هذا النظام هواملانع الرئيسي أمام توفريأمن ّ
سكان ليربيت واملانع الرئيس أمام
عودهتم إىل أشرف.
ويف احلقيقة كانت هناك خطة وبرنامج عمل مدروس ّ
حلل وتفكيك جماهدي خلق
بشكل تدرجيي .وهذه اخلطة مت تطبيقها على يد املمثل اخلاص لالمم املتحدة وبالتعاون
مع نظام املاليل من خالل نقل االشرفيني بشكل قسري و حتويل ليربيت إيل سجن هلم.
ولكنهم عندما واجهوا صمود اجملاهدين ،فوضعوا اهلجوم عليهم وقتلهم يف جدول
االعمال.
لكن بالرغم من مجيع هذه الضغوط ،فإن صمود جماهدي خلق ومحلتكم أنتم
أصدقاء املقاومة قد أعطيا الثمرة ،حيث جعل مارتني كوبلر حليف نوري املالكي
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وخامنئي أن يتنحى وأنتم انتصرمت املعركة.
واآلن الشخص الذي جاء مبهمة ّ
حل منظمة جماهدي خلق وتفكيكها قد مت فضحه
وإبعاده.
صف
لذا نقول لنظرائه ومن يسلك نفس املسلك إعتربوا واعلموا أنكم يف هناية ّ
كان مخيين يقف يف بدايته .إنه قد فشل يف القضاء على جماهدي خلق ،إذن خامنئي
واملتعاونون معه لن يكون هلم حظ سوى الفشل ومزيد من الفضيحة.
أيها املواطنون
أصدقاء أشرف!
ويف مواجهة عفريت القمع واجلرمية الذي استهدف مدن وقرى إيران ودمشق
وبغداد ،هناك مقاومة حلسن احلظ صامدة تعد رمزا لكرامة وشرف إيران والشعب
االيراين .اهنا حركة مكونة من أكثر أبناء الشعب االيراين تثقيفا وتضحية ،وهي نقطة
األمل وضمان احلرية
أسس هذه الذخرية السرتاتيجية وكيف أمثرها ويف أية مسرية؟
لكن من ّ
مخيين سرق الثورة االيرانية .إنه ّلوث الثقافة االيرانية والقيم النضالية بالرجعية والدجل
وقد سلط على وطننا االستبداد واحلرب والتخلف.
لكن من قام بتحدي مخيين ورفع شعار الثورة الدميقراطية االيرانية يف وجه «ثورته
االسالمية» ؟
من قام برفع راية املقاومة بال مهادنة أمام هجوم مخيين اهلدام؟
من قام بايضاح اجلو املشحون بالغموض وقال بكل حزم :الشعار احملوري للثورة
االيرانية هو شعار احلرية والتهديد الرئيس هوالرجعية والديكتاتورية الدينية.
من قال ان االفعى التلد محامة االصالح واالعتدال ،و ثبت قوله خالل هذه
السنوات الثالثني.
وأسألكم ،حقاً من هو؟
(اجلمهور :مسعود)
نعم مسعود
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بامسه قاوم ويقاوم السجناء اجملاهدون يف غياهب السجون وحتت التعذيب معلقني
األمل فيه ومن أجل دربه ومسريته ،كما أن املعدومني 8هتفوا ويهتفون بامسه وبدربه
أمام مفارز االعدام ويف اجملازر.
إن صوته بعد ثالثني عاماً اليزال يرّن يف األذن ويف الضمائر حيث قال:
«قد اعتدوا علي بضرب اجللد على جسمي آالف املرات ،كما وضعوا حبل املشنقة
على عنقي آالف املرات .أنا أمثل جيل مئات اآلالف وجيل عدد الحيصى ،وقد جئت
ألضحي بنفسي من أجل ختليص شعيب املكبّل».
نعم ان حديثه للتواقني حنو احلرية ،بشرى للخالص وألعداء احلرية ،صوت اجلرمية
والذنب.
هو الذي وضع لبنة األساس للمجلس الوطين للمقاومة اإليرانية ،وأسس جيش
التحرير الوطين اإليراين وقاد بنجاح بسفينة املقاومة املنظمة للشعب اإليراين من خالل
سونامي محالت القصف اجلوي واهلجمات واحلصار.
هلذا السبب ،وكما هو احلال يف مجيع التجارب التارخيية املُرة ،فان ايادي العدو
وخناجر الغدر املسمومة ،صارت تعمل وتتحرك من أجل إغتيال شخصه وتصفيته
اجلسدية.
يف الواليات املتحدة األمريكية ،كانوا يصفون ابراهام لينكولن بالديكتاتور وغري
مؤهل وعدمي الكفاءة .ملاذا؟ النه قد وقع على بيان حترير العبيد .ويف عهد تأميم
النفط ،كانوا يقذفون الدكتور مصدق الكبري بالقاب كاحملتال على الشعب ،واملتغطرس
واملستبد .واليوم ايضا نشاهد ونسمع النغمة املشرتكة املنسقة خلامنئي واملالكي وكوبلر
ومن خيدمهم ،اليت تغرد وتكرر تلك النوايا املشؤومة نفسها .وإليضاح حجم هذه اخلطة
ومن أجل التوثيق يف التاريخ ،امسحوا يل بان انقل إليكم مالحظة اليوم وهي:
يف متوز العام املاضي وبعد ان قاطعت اجتماعايت مع كوبلر ،التقيت بكوبلر بعد
ما توسطت وتدخلت جمموعة من كبار الشخصيات األمريكية واألوربية اليت حتضر يف
هذا التجمع اآلن .وخالل هذا اللقاء وإضافة إىل مجيع املؤامرات وصنوف اخلداع من
 8املعدومني  120الف شهيداً مبن فيهم  30الف سجني سياسي يف اجملزرالعامه السجناء السياسني
عام 1988
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أجل النقل القسري جملاهدي خلق من أشرف إىل ليربيت ،فان كوبلر الذي كان
قد اجتمع مع عمالء خمابرات املاليل مبحادثات مطولة ،كان خالل هذا اللقاء
يطالب مين وبإحلاح معلومات عن مسعود .....انين تغريّت عليه فورا واعربت
عن احتجاجي لكنه بإصرار وإحلاح وقح ومثري للظن كثريا ،كان يستمر بالسؤال
واالستفسار عن هذا األمر .وكان يلعب دوره كأم شفيقة على ولدها – اي
ملكية اكثر من امللك -وكان يقول انه يريد احلفاظ على أمنه وسالمته أثناء
عملية النقل .إىل احلد الذي انفعلت وثارت الشخصيات احلاضرة يف ذلك
االجتماع وهنضت بعض منها وسألته باحتجاج الي سبب انه يطرح هذه
السؤاالت وماهو وراء عملية الرصد هذه؟
إضافة إىل حماوالت الرصد واملالحقة ومتزامنا معها ،اثناء عملية النقل
للمجموعة األخرية من قوافل اجملاهدين حنو ليربيت ،فكان عمالء النظام املتنكرين
بني العسكريني وبالزي املدين لعناصر املالكي وبأشراف موظفي كوبلر ،اقدموا
على التقاط الصور عن وجوه جماهدي خلق اثناء عملية التفتيش وعندما كان
اجملاهدون يعرتضون على هذه التصرفات ،فكان كوبلر و بدال من منعهم يطالب
اجملاهدين بضبط النفس والصمت .وكان واضحا ومعلوما للجميع من الذي
وقف ويقف وراء كل هذه املخططات:
وكما يقول الشاعر اإليراين شاملو
« الذي يطرق على الباب يف ظالم الليل
جاء ليقتل القنديل
وها هم اجل ّزارون
يرتبصون يف الطرقات
ويف أيديهم اهلراوة وساطور الدم »
لكنين جيب ان أقول :رغم مجيع التواطؤ واملؤامرات اجلبانة ،فان فصل
اخلطاب والكلمة األخرية ستكون جليل رباه مسعود.
ذلك اجليل الذي ال حيصى يهدر دوما:
« يف صحاري االستبداد والتنكيل والقمع ،فاننا حنن ذلك الشوق للحرية
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الذي حيتل الضمري اإلنساين...
ويف ظالم الكذب والرياء والضياع ،فاننا حنن ذلك التضحية والصدق اللذين يشقان
سبيل املقاومة....
ويف ظلمات والية الفقيه ،فاننا حنن تلك العزمية القاهرة اليت ينبع منها جيش احلرية
وينتفض منها ويسقط النظام...
ويف الساحة السياسية واإلعالمية ،تشاهدون كيف اهنم ينهالون على مسعود
ومقاتليه بكل حقد وكراهية قائلني:
 ملاذا تصرون على اسقاط نظام والية الفقيه؟ ملاذا غري مستعدين حلل منظمتكم؟ويف كالم واحد هم يقصدون القول ملاذا انتم تناضلون وتقاومون؟
إذن خالصة كالمهم هو ..مبا ان هذه املقاومة مل تتالش ومل تنهار ،والن اعضائها
مل يستسلم واحد تلو اآلخر ومل يتخل عن قضيتهم اذن هم مقصرون.
نعم هذا هو منطق اجلالد الذي يدعي السجني املعذَب هو املقصر..النه ان مل يكن
يقاوم ملا عرض نفسه للتعذيب..واذا كان قد ركع للجالد وتعاون معه مل يكن يعدم.
ووفقا هلذا املنطق ،فان مجيع الرواد والذين شقوا سبيل التاريخ ،كانوا مقصرين
للمعاناة واآلالمل والتشريد واالسرتخاص بالدم والروح النفسهم.
يف هذا املنطق ،ان عيسى بن مرمي هو املقصر عندما مت تصليبه ..النه كان يقول
عليكم ان تضحي حبياتكم وان حتملوا صليبكم كل يوم وتابعوين...
وان موالنا حسني بن علي هو املقصر الستشهاده واصحابه يوم عاشوراء النه ثار
ضد الظلم.
واذا كان هذا املنطق ،هو السائد ..فاننا نفتخر جبميع هذا التقصري والذنوب اليت
يتهموننا هبا.
اننا نفتخر هبذه التهم وهبذا الصليب واملشانق و اسرة التعذيب اليت هي ممتلكنا
الوحيد من عاملكم وانه ترمز اىل مقاومتنا وعدم استسالمنا  ...نعتز هبا لكننا لن نتخلى
عن النضال من أجل احلرية وانه كلمة سر لبقاء نا واستمراريتنا.
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ايها املواطنون
حصيلة  35عاما من حكم املاليل وسجل العمل له للشعب اإليراين هو اجملازر
والدمار ،والفقر واإلدمان والغالءوالبطالة.
اللعن عليكم وعلى حكمكم حيث ينام كل ليلة يف إيران جياع ما ال يقل عن
مخسة ماليني ايرانيني.
واللعن عليكم بان شراء اجلوارح من اجلسم البشري يستشري يف إيران اكثر من اي
بلد يف العامل
واللعن عليكم بانكم مألمت شوارع طهران العاصمة من اطفال العمل ونساء الشوارع
و الشباب املدمنني
لكننا ازاء كل هذا احلزن والوجع ،اننا نزيد عزميتنا ألف مرة من اجل احلرية وافراح
الشعب اإليراين
يا فرحة احلرية ،يف يوم تعودين إلينا  ...فكيف ساكون معك ؟
فانين سانثر على قدميك هذا الدم النابض كشذرات الزهرة احلمراء.
ايها احلضور الكرام
يف العام املاضي ،يف هذاملكان كان احد امللفات امللحة حلملتنا هو شطب اسم
جماهدي خلق من قائمة املنظمات اإلرهابية يف الواليات املتحدة األمريكية.
ان القرار الصادر عن حمكمة استئناف واشنطن ،ان عملكم ونضالكم،وكذلك
جهود اصدقائنا طالب العدالة يف هذه احلركة ،يف الواليات املتحدة واوروبا وصمود
جماهدي احلرية ،ادت يف النهاية إىل حتطيم هذه التسمية.
وكانت غايتنا من شطب هذه التسمية ،إزالة حاجز كبري من طريق التغيري يف إيران
واآلن بعد هذا االنتصار ،حان الوقت لكي نوسع ساحة النضال من أجل إسقاط نظام
والية الفقيه يف كل مكان.
بالتأكيد ان عملية السقوط لن تتحقق تلقائيا .بل اهنا حتتاج إىل حركة ومقاومة مع
تنظيم متماسك ومتالحم ،وإىل أناس مستعدين للتضحية ،وإىل رصيد ودعم اجتماعي
وشعيب ،واالستقاللية املالية و حبضور واسع للمرأة يف مجيع الساحات وإىل بديل
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دميقراطي له اهداف واضحة وبرنامج عمل حمدد.
فامسحوا يل أن أذكر هنا خطة عمل مكونة من عشر مواد واليت أسست بسند دماء
الشهداء وآالم ومعاناة السجناء وجمهودات مقاتلي سبيل احلرية
 – 1حنن نرى ان اصوات املواطنني هي املعيار الوحيد لتقييم الشرعية وعلى هذا
األساس نطالب حبكم مجهوري يستند اىل صوت الشعب.
 -2حنن نطالب بنظام تعددي وحبرية األحزاب واإلجتماعات .و حنرتم يف ايران
الغد مجيع احلريات الشخصية ،ونؤكد على احلرية الكامله للتعبري عن الرأي وحرية وسائل
اإلعالم و حرية اجلميع يف الوصول اىل الفضاء اإللكرتوين دون قيد او شرط.
 - 3يف ايران الغد احملررة ندافع عن إلغاء حكم اإلعدام ونلتزم بذلك.
 -4املقاومة اإليرانية تدافع عن فصل الدين عن الدولة وأي متييز بشأن اتباع مجيع
الديانات واملذاهب ممنوع.
 -5نؤمن باملساواة الكاملة بني الرجل واملرأة يف مجيع احلقوق السياسية واالجتماعيه
واملشاركة املتساوية للنساء يف القيادة السياسية ،وسيتم الغاء مجيع اشكال التمييز ضد
النساء وسيتمتعن حبق االختيار احلر يف ارتداء املالبس والزواج والطالق والتعليم والعمل.
 -6ايران الغد ستكون دولة حكم العدل والقانون .حنن نريد اقامة نظام قضائي
حديث قائم على احرتام مبدأ الرباءة وحق الدفاع وحق التظلم وحق التمتع مبحاكمة
علنية واالستقالل الكامل للقضاء ،وستلغي قوانني املاليل الالإنسانية.
 -7ايران الغد ستكون إيران اإلحرتام حبقوق اإلنسان ،حنن ملتزمون
بـ ”االعالن العاملي حلقوق اإلنسان” و املواثيق و املعاهدات الدولية ومنها ”امليثاق
الدويل للحقوق املدنية والسياسية” و”معاهدة مناهضة التعذيب” و” معاهدات احماء
مجيع اشكال التمييز ضد املرأة” .
إيران الغد ،هي بلد املساواة جلميع القوميات .حنن نؤكد على احلكم الذايت
لكردستان االيرانية والذي صادق اجمللس الوطين للمقاومة االيرانية على مشروع احلكم
الذايت .إن لغات مواطنينا وثقافاهتم تعد من رؤوس أموال االنسانية جلميع أتباع وطننا
وجيب توسيعها وتروجيها يف ايران الغد.
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 -8حنن نعرتف بامللكية اخلاصة واالستثمار اخلاص والسوق احلرة ونضع نصب
اعيننا مبدأ ضرورة توفري الفرص املتكافئة جلميع ابناء الشعب اإليراين سواء يف االشتغال
او الكسب .ايران الغد ستكون دولة محاية البيئة واحيائها.
 -9سياستنا اخلارجية ستكون قائمة على التعاون والتعايش السلمي والتعاون الدويل
واإلقليمي ومبدأ حسن اجلوار واحرتام ميثاق االمم املتحدة.
 -10ايران الغد ستكون دولة غري نووية وخالية من اسلحة الدمار الشامل.
ايها املواطنون!
ليس كالمنا هو ان يذهب املاليل حىت حنن حنل حملهم...
بل ان كالمنا ان تكون السيادة لصوت الشعب اإليراين واختياره و رأيه
فداءا من اجل االختيار احلر للشعب اإليراين
لقد جئنا ان نكون ً
ومثل هذا االختيار سيكون كفيال بان ميأل إيران من الثقة وحديقة الزهور للحرية
والعدالة وفليكن ذلك حتما.
ايها االصدقاء للمقاومة!
تسألون ماهي سياستنا وما هو الطريق الذي نسلكه أمامنا؟
واجلواب هو :املعركة والنضال يف مجيع الصور واألشكال ....يف كل مكان ..وبكل
الطاقة واإلمكان
تسألون ما هي الغاية؟
واجلواب هو :إقرار احلرية وإقامة الدميقراطية واملساواة يف إيران األسرية
وفاذا كان النضال حمفوفا مبعاناة كثرية ،واذا كان الطريق طويال ومع مرارات عديدة،
فال ضري ...الننا قد انتفضنا ان نفدي ونضحي بكل وجودنا وما نتملكه حلرية الشعب
اإليراين
اذا فلنتفض بقوة التفكري والتدبري
ونصارع عفريت الظلم واالستبداد بكامله
فلنقاتل
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حىت نسقط من األساس والبنيان
قلعة العفريت والطغيان
ونبين من جديد
صرح التقدير احلديث
حتية للحرية
حتية للشعب اإليراين
حتية جملاهدي أشرف وليربيت
حتية لكم مجيعا.
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