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5 آزادی، دمکراسی و برابری

گردهم آیی  جهانی ایران آزاد- ۱۴۰۰

طی روزهای ۱۹ تا ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰، گردهم آیی  سه روزه جهانی ایران آزاد برگزار 
شد. در این گردهمایی ، حامیان مقاومت از 5۰ هزار نقطه، در ۱۰5 کشور جهان و 
هموطنان و اعضای هزار کانون شورشی در داخل ایران، در ارتباط زنده با مجاهدین 
در اشرف۳ در آلباني قرار داشتند. شرکت کنندگان از سیدنی تا هاوایی با ۲۰ساعت 

اختالف به صورت آنالین گردهم آمدند.
در گردهم آیی  سه روزه ایران آزاد، 1029 شخصیت سیاسي، شامل ۲5۰ قانونگذار 
نماینده  و  سناتور   ۳۰ و  عربي  و  اسالمي  كشورهاي  و  كانادا  اروپایي،  كشورهاي  از 
كنگره آمریكا، هم چنین،11 نخست وزیر و 70 وزیر پیشین از اروپا، آمریكاي شمالي 
آنان  از  تن  ده ها  و  داشتند  شرکت  آمریكایي،  برجسته  و30شخصیت  خاورمیانه  و 

سخنرانی کردند. 

تظاهرات در برلین و تجمعات ایرانیان در شهرهای بزرگ جهان

همزمان با شروع اجالس ایران آزاد،  هزاران ایراني در میدان براندنبورگ برلین دست به 
تظاهرات زدند و تجمع هاي ایرانیان در ۱۶شهر بزرگ از جمله در پاریس، واشینگتن، 
لندن، آمستردام، استکهلم، اسلو، وین، رم و ژنو به طور هم زمان و در ارتباط زنده با 

اجالس ایران آزاد جریان داشت. 



گردهم آیی  جهانی ایران آزاد ۶

آلترناتیو دمكراتیك به سوي پیروزي

در نخستین روز گردهم آیی، شنبه ۱۹تیر، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده 
شورای ملی مقاومت، در سخنان خود گفت: 

باالترین  سیاسي  زنداني  ۳۰هزار  قتل عام  دست اندركاران  از  رئیسی  روی کار آوردن 
و یك حركت  آخوندي  رژیم  انتخاباتي  تاریخچه شعبده هاي  در  رسوایي  و  شكست 
شتابان در مسیر انقباض و حذف و تصفیه درونی در مرحله پایانی رژیم است. هیچ 
از قیام و احتضار سیاسی والیت فقیه، روی کار آوردن جالد۶۷ را  چیز جز هراس 

توضیح نمی دهد.
برخی از شخصیت هایی که در روز اول در اجالس سخنرانی کردند عبارتند از:

یانس یانشا، نخست وزیر اسلوونی، مایک پمپئو ، وزیر خارجه آمریکا تا سال 2021، دانا 
برازیل، سرپرست کمیته ملی دموکرات ها )۲۰۱۷-۲۰۱۶(، استفان هارپر، نخست وزیر 
 ،)۲۰۰۸–۲۰۱۱( ایتالیا  خارجه  امور  وزیر  فراتینی،  فرانکو   ،)2015-2006( کانادا 
پاندلی مایکو، نخست وزیر سابق آلبانی، ده ها تن از سناتورهای برجسته ایاالت متحده 
و اعضای مجلس از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، از جمله سناتور رابرت 
منندز، سناتور تد کروز و سناتور روی بالنت و نمایندگان کنگره کوین مک کارتی و 
حکیم جفریس؛ هم چنین ژنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، و چند 
وزیر سابق اروپایی، از جمله وزیران خارجه سابق فرانسه، ایتالیا و لهستان، وزرای دفاع 

بریتانیا و فرانسه و رهبر حزب مردم اروپا، بزرگترین حزب سیاسی در اروپا.

اروپا و دنیای عرب در حمایت از مقاومت

در دومین روز گردهمایی، 15هیئت پارلمانی اروپایی، کانادایی و استرالیایی، پنج مقام 
سابق عرب و هشت هیئت پارلمانی عرب حضور داشتند. در مجموع 70 شخصیت 

سخنرانی کردند.
اروپا،  پارلمان  آلبانی،  فرانسه،  انگلستان،  نمایندگان  جمله  از  پارلمان  نمایندگان 
آلمان، ایتالیا، سوئد، نروژ، دانمارک، فنالند، سوئیس، ایرلند، بلژیک، پرتغال، هلند، 



۷ آزادی، دمکراسی و برابری

مریم رجوی در افتتاحیه گردهم ایی ایران آزاد

تظاهرات بزرگ ایرانیان در برلین همزمان با نخستین روز گردهم آیی  ایران آزاد



گردهم آیی  جهانی ایران آزاد ۸

کانادا، استرالیا، اردن، فلسطین، بحرین، کویت، لبنان، یمن، سودان ، تونس، مراکش، 
موریتانی، افغانستان و آذربایجان به سخنرانی پرداختند.

پیشین  نخست وزیر  غزالی،  احمد  سید  چون  برجسته یی  شخصیت های  هم چنین 
نقل  و  حمل  وزیر  ساسی،  کیمو  ایرلند،  جمهوری  سابق  وزیر  پری،  جان  الجزایر،  
 ،۱۹۹۱ ایسلند-  زیست  محیط  وزیر  سولنس،  ادوارد  فنالند-۲۰۰۲،  ارتباطات  و 
درامور خارجه  وزیر مشاور  ویوین،  آلن  دانمارک -۲۰۱۲،   فرهنگ  وزیر  البک،  اوفه 
فرانسه-۱۹۹۲، اشرف ریفی وزیر دادگستری لبنان-۲۰۱۶، احمد فتفت، وزیر کشور 
لبنان - ۲۰۰۶،  صالح قالب، وزیر تبلیغات اردن -۲۰۰۱،  عزام  االحمد- نماینده سازمان 
آزادیبخش فلسطین،  حاتم السر علی، وزیر بازرگانی سودان، ریتا زوسموت، رئیس 
 ،)۲۰۱۴-۱۹۹۹( اروپا  پارلمان  معاون  کوادراس،  ویدال  آلخو  آلمان،  مجلس  سابق 
آنتونیو لوپز استوریز وایت، دبیرکل حزب مردم در اروپا و دالمینی ماندال،  فعال حقوق 

بشر از آفریقای جنوبی.
سخنرانان بر همبستگی مردم این کشورها با مقاومت ایران برای آزادی و حاکمیت 
مردمی تاکید کردند و از برنامه ده ماده یی مریم رجوی برای یک جمهوری دمکراتیک، 
صلح جو، غیر اتمی و مبتنی بر جدایی دین و دولت و حسن همجواری حمایت کردند. 
مریم رجوی، در سخنان خود در این اجالس، هدف خامنه ای از تک پایه کردن رژیم با 
روی کار آوردن رئیسی، جالد قتل عام ۶۷ را، مقابله با قیام هاي مردمي و داشتن دست 

باز در برنامه هاي اتمی و موشكي و جنگ افروزي هاي منطقه یي دانست.
 

حمایت از قیام مردم ایران و آلترناتیو دمکراتیک

سومین روز گردهم آیی جهانی ایران آزاد -۲۰۲۱ به جنبش دادخواهی مردم ایران 
برای قربانیان قتل عام بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ اختصاص داشت. 

در این اجالس، عالوه بر تعدادی از نخست وزیران و وزیران کشورهای اروپایی و کانادا، 
مقامات ارتش آمریکا و شخصیت های سیاسی سرشناس و حامیان برجسته مقاومت 

شرکت داشتند و به سخنرانی پرداختند.



۹ آزادی، دمکراسی و برابری

سخنرانی مریم رجوی در دومین روز گردهم آیی  ایران آزاد

ارتباط کانون های شورشی با گردهم آیی ایران آزاد



گردهم آیی  جهانی ایران آزاد ۱۰

گای  ایتالیا،  سابق  وزیر  نخست  رتزی،  ماتئو  چون  اروپایی  برجسته   شخصیت های 
کارلو  ایرلند،  سابق  وزیر  نخست  انداکنی،  بلژیک،  سابق  نخست وزیر  فرهودفستاد، 
لوتارلی، نخست وزیر منتخب ایتالیا، فردریک راینفلت، نخست وزیر سابق سوئد، پتره 

رومن، نخست وزیر سابق رومانی.
عبارتند  کردند  سخنرانی  مراسم  این  در  که  ایران  مقاومت  برجسته  حامیان  دیگر 
قاضی  سناتورتوریسلی،  لیبرمن،  جوزف  سناتور  بولتون،   جان  جولیانی،  شهردار  از: 
موکیزی، لویی فری، سفیر رابرت جوزف، سفیر گینزبرگ، سفیر بلومفیلد، فرانسیس 
تانزند،  مشاور امنیت داخلی پیشین آمریکا و ترزا پیتون، مسئول سابق اطالعات کاخ 

سفید.
 هم چنین تعدادی از وزرای پیشین اروپایی و کانادایی، از جمله:

 از کانادا، جان برد، وزیر خارجه، تونی کلمنت، وزیر صنایع، وین ایستر، وزیر کشاورزی، 
جودی اسکرو، وزیر مهاجرت؛

از فرانسه، رامایاد، وزیر حقوق بشر، کورین لوپژ، وزیر محیط زیست؛ 
از اسکاندیناوی، تیمو یوهانی سویینی، وزیر خارجه فنالند،  از کشورهای حوزه بالتیک، 

اودرونیوس آزوبالیس، وزیر خارجه لیتوانی، ادوارد کوکان، وزیر خارجه اسلواکی؛
هنری  لرد  اروپایی،  امور  وزیر  کریتون،  لوسیندا  خارجه،  وزیر  کیت  تام  ایرلند،  از 
دفاع چک،  وزیر  ووندرا،  الکساندر  انگلستان،  وزارت خارجه  در  اروپا  وزیر  بلینکهام، 
کالیسز،  ریچارد  جمهور،  رئیس  دفتر  رسانه یی  روابط  وزیر  کامینسکی،  لهستان،   از 
وزیرکشور؛ از آلبانی، تریتان شهو، وزیر خارجه و اروپا، کالیدا جوشا،  وزیر سابق امور 

اروپایی، میمی کودلی، وزیر دفاع،  2017.
دیگر سخنرانان از شخصیت های برجسته شامل مقامات ارشد ارتش آمریکا از جمله 
ژنرال جیمز کانوی، ژنرال جک کین،  ژنرال چاک والد؛ جیمز وولسی، رئیس سابق 
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا و شخصیت های سیاسی، هم چون ادملکرت نماینده 
سابق یونامی در عراق، گری کاسپاروف، قهرمان شطرنج جهان، ژیلبر میتران،  رئیس 

بنیاد فرانس لیبرته، بودند.
خانم مریم رجوی در سخنراني خود، ضمن تشریح دالئل تاریخی روی کار آوردن 



۱۱ آزادی، دمکراسی و برابری

مریم رجوی در سومین روز گردهم ایی ایران آزاد



گردهم آیی  جهانی ایران آزاد ۱۲

پایان  نقطه  سیاسی،  نظر  از  تحول  این  گفت   ۶۷ جالد  و  مجاهدین  قاتل  رئیسی، 
توهمات مربوط به  میانه روی رژیم و نقطه شکست سیاست مماشات دولت های غرب 

با فاشیسم دینی است.
معامله  و  مراوده  قتل عام  نظام  با  آیا  که  است  برابر جامعه جهاني  در  آزمایشی  این 
را در اجالس  رئیسی  نباید  ملل  ایران می ایستد؟ سازمان  کنار مردم  یا در  می کند 
آتی مجمع عمومی بپذیرد. آخوند رئیسی به خاطر نسل کشی و ارتکاب  جنایت علیه 

بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرد.

یادواره خاوران

خانم رجوی قبل از سخنرانی در سومین روز اجالس، از یادواره خاوران كه در اشرف۳ 
به یاد شهدای قتل عام درتابستان سال ۶۷  بنا شده، دیدار کرد و به آن شهیدان اداي 
احترام نمود. خانم رجوي از جانب مقاومت ایران گفت: به خون ۳۰،۰۰۰ سربه دار 

قتل عام شده سوگند که ایران را از دست حکومت قتل عام و اعدام آزاد می کنیم.



۱۳ آزادی، دمکراسی و برابری

یادواره خاوران





۱5 آزادی، دمکراسی و برابری

رژیم آخوندی در بن بست سرنگونی

 آلترناتیو دمکراتیک به سوی پیروزی

سخنرانی مریم رجوی در اولین اجالس جهانی ایران آزاد

۱۹تیر۱۴۰۰

۱





۱۷ آزادی، دمکراسی و برابری

این گردهم آیی صدای مردم ایران است

هموطنان عزیز، دلیران کانون های شورشی، دوستان عزیز!
به گردهم آیی ساالنه مقاومت و به شما هموطنان و یاران مقاومت در سراسر ایران و جهان، 

گرم ترین درودها را تقدیم می کنم.
این گردهم آیی صدای مردم ایران، پشتیبانان آزادی، شورشگران، و قیام آفرینان است که 
می گویند رژیم آخوندی در بن بست سرنگونی است. مردم و مقاومت به سوی پیروزی 

پیش می روند و ایران آزاد می شود. 
ما در آستانه سالگرد قیام مردم ایران در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ هستیم. قیامی علیه رژیم شاه 
و دیكتاتوري سلطنتي و براي برگرداندن مصدق بزرگ به قدرت. در همین روز بود که 
در سال ۱۳۶۰ مسعود در تهران تأسیس شوراي ملي مقاومت ایران را رو در روي رژیم 

خمیني و دیكتاتوري دیني اعالم كرد. 
ما در نقطه یی از تاریخ ایستاده ایم که بزنگاه شدن ها و تغییرات بزرگ است. جامعة ما در 
محاصرة استبداد دینی و کرونا و گرسنگی است؛ اما در درون خود آتشفشان  قیام ها را 

حمل می کند. 
مقاومت ایران از قبل مسیر انقباض شتابان و سالخي و حذف دروني رژیم آخوندها را در 
مرحله پایاني پیش بیني و اعالم كرده بود و این حقیقت در انتخابات رژیم برمال و ثابت 
شد. این، باالترین شكست و رسوایي در تاریخچه شعبده هاي انتخاباتي رژیم آخوندي 
است. آن قدر كه آخوند علم الهدي، نماینده و امام جمعه خامنه اي در مشهد به صراحت 
گفت: كساني كه رأي نمي دهند یا رأي باطله مي دهند، درواقع رأي به مجاهدین مي دهند. 



آلترناتیو دمکراتیک به سوی پیروزی۱۸

احتضار سیاسی و هراس از قیام

 رژیم والیت فقیه براي بستن شكاف هاي بي انتهایش و سد بستن در برابر قیام هاي پیش 
رو، یعني براي بقا و  جلوگیري از سرنگوني محتوم، جالد ۶۷ را رئیس جمهور خود کرده 
با این کار، گور خود را به دست خود کنده است و مثل عقربی است که در  اما  است؛ 

محاصره آتش سرانجام خود را نیش مي زند.  
هیچ چیز جز هراس از قیام و احتضار سیاسی والیت فقیه، روی کار آوردن رئیسی را 
توضیح نمی دهد؛ كسي كه حتي منتظري جانشین خمیني هم در مورد او گفت که در 
شمار كساني است كه بزرگترین جنایت را در این رژیم انجام داده و اسم او را در آینده 

جزء جنایتكاران تاریخ مي نویسند. 
رئیسي از دست اندركاران قتل عام ۳۰ هزار زنداني سیاسي در سال ۶۷  بود كه ۹۰درصد  
آن ها از مجاهدین بودند و قبل و بعد از آن هم در شكنجه و اعدام هزاران نفر دست داشته 

است.
حاال به وضعیت رژیم نگاه كنید: یک جالد در رأس دستگاه اجرایی، یک مجري اعدام و 
شکنجه گر بدنام به اسم اژه ای در رأس دستگاه قضایی و  یک آخوند خونخوار در رأس کل 
نظام، راستی که گله آدم خواران تکمیل شده است. همین ترکیب از هزار نمود و نشانه در 

اثبات موقعیت سرنگونی والیت فقیه نافذتر است. 
کار  سر  را  حزب اللهی  جوان  دولت  یک  دشواری ها،  از  عبور  برای  بود  گفته  خامنه ای 
می آورد. حاال جالدی را آورده که خودش کانون دشواری های رژیم است و والیت فقیه 
را از چاله در آورده و به چاه می اندازد. جالدی که هیچ بارقه بشری در خود ندارد. از 
ربات هایی است که در قضاییه والیت فقیه »قاضی سالب حیات«  نامیده می شوند و برای 

کشتن برنامه ریزی شده اند.
پیش از این، ولی فقیه رژیم گفته بود براي این كه مجبور نباشد در تهران و سایر شهرهاي 
ایران بجنگد به جنگ افروزي در عراق، سوریه و لبنان و یمن و  به  برنامه اتمی و موشکی 
و  صدور تروریسم در منطقه پناه برده است. اما این ره که خامنه ای می رود، به  گورستان 

است. 
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سه تحول بزرگ

آن چه پیش آمده، واکنش رژیم به  دورانی است که با سه تحول بزرگ شناخته می شود:
اول- قرار گرفتن رژیم در شرایط اضطراری به لحاظ اقتصادي-اجتماعي و  بحرآن هاي 

مهارناپذیر.
دوم- ورود جامعه ایران به فاز خیزش ها و قیام ها كه از دي ماه ۹۶ آغاز شده است. 

و سوم- برپایی شبکه یی سراسري از شورشگران دلیر و فداکار با آتش شعله ور کانون های 
شورشی علیه مظاهر حاكمیت فاشیسم دیني. 

بنابراین در دوران جدید:
-تعارض بین رژیم و جامعه ایران بیش از پیش تشدید می شود. شاه هم در ته خط به 

حكومت نظامي و نخست وزیر كردن ارتشبد ازهاري روي آورد اما نتیجه معكوس گرفت.
- در این دوران، شبه  راه حل ها و آلترناتیوهای تصنعی و مجازي، فضای حیاتی خود را از 

دست می دهند.
- میانه روي و اصالح طلبی قالبی مردار شده و انقالب و سرنگوني به مثابه تنها راه حل، 

درخشان و تابان می شود.
- بله دوران جوشش قیام ها و برپایی گردآن هاي ارتش آزادی است، همان طور كه در 
مارسیز سرود ملي فرانسه آمده و همان طور كه نبردهاي استقالل آمریكا آن را گواهي 
مي كند و من این جا تکرار می کنم: رژیم آخوندی در بن بست سرنگونی است. مردم و 

مقاومت  به سوی پیروزی پیش می روند و ایران آزاد می شود.

هیچ چیز جز هراس از قیام و احتضار سیاسی والیت فقیه، روی کار آوردن 
رئیسی را توضیح نمی دهد؛ كسي كه حتي منتظري جانشین خمیني هم در 
مورد او گفت که در شمار كساني است كه بزرگ ترین جنایت را در این رژیم 

“             انجام داده و اسم او را در آینده جزء جنایتكاران تاریخ مي نویسند. 
”
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راه حل آزادی ایران

در برابر رژیم والیت فقیه که راه حل خود را در جالد ها و آدمکش های منفور جستجو 
می کند، پاسخ مردم ایران و راه حل پیروزمند آن ها، یک مقاومت آزادی ستان است برای 

برپایی یک ایران آزاد. 
آری، همان نیرو و راهبری که در این ۴۰ سال، این جنبش را از بغرنجی ها و سختی ها 

عبور داده است، قطعا پیروزی و آزادی را از آن مردم ایران خواهد ساخت.
برای تحقق این مقصد پرشکوه، دارایی و بزرگ ترین پشتوانة این مقاومت، توده های به جان 

آمده یی هستند که به هیچ چیز كمتر از سرنگوني رژیم قانع نمی شوند. 
سرمایه ما، ارتش عصیان و شورش جوانانی است که در آبان ۹۸ به خیابان ها آمدند و 
قدرت ما شبکة  سراسري کانون های شورشی است که در تمام روزهای سال بي وقفه در 
حال فعالیت اند و مبارزات و عملیات ضداختناق  را در سال ۹۹ به بیش از دو برابر سال 

قبل افزایش دادند. 
از جهان آخوندهای غارتگر، سهم مردم ما گرانی و گرسنگی و شالق و اعدام است. اما در 
جهان مقاومت، پشتوانه مردم ما، یك، دو، سه و هزار اشرف است. یعني كانون های شعله ور 

آزادي در ایران و در سراسر جهان. 
هم چنان که  آخوندها  مسألة  صورت  آزادي،  و  استبداد  بین  تاریخي  رویارویي  این  در 
خودشان بارها گفته اند، تشكیالت مجاهدین است. همان كه در بحبوحة قتل عام در سال 

۶۷ هم در زندان ها و شكنجه گاه ها به دنبال از بین بردن آن بودند. 
بله، ما یک مقاومت سازمان یافته ایم. و این همان چیزی است که آخوندها را به جنون 

رسانده است. 
همین روابط متحد و مستحکم است که مجاهدین را در این چنددهه و  در پایداری ۱۴ 

ساله در اشرف و لیبرتی حفظ کرده است. 
ولی فقیه ارتجاع، یك بار بعد از قیام دي ماه ۹۶ و یكبار هم بعد از قیام آبان ۹۸ با خشمي 
دیوانه وار، مجاهدین را ارگان رهبری قیام معرفي كرد. در همین قیام ها بود که استراتژي 
مجاهدین و كانون هاي شورشي در كف خیابان ها محك خورد و حقانیت آن به  اثبات رسید.

آزمایش  و  استقالل  و  آزادي  امتحان  ایران در چهل سال گذشته  شوراي ملي مقاومت 



۲۱ آزادی، دمکراسی و برابری

ماندگاري و توانمندي داده و در تاریخ معاصر ایران، نقشي بي همتا دارد و جایگزین این 
رژیم برای استقرار یک جمهوری دمکراتیک است. 

این شورا طبق برنامه اش، شش ماه بعد از سرنگوني رژیم آخوندي، جاي خود را به مجلس 
مؤسسان و قانونگذاري ملي مي دهد تا به تدوین قانون اساسي جمهوري جدید بپردازد.

  »نه شاه نه شیخ« معناي ضروري آزادي

وقتی خمینی نسل بی شماری را اعدام و پرپر كرد و همة گروه های سیاسی را از میان 
برداشت، وقتی که به نظر می رسید همه چیز تمام شده است، مقاومت ایران و ارتش آزادی  
به عنوان یک نیروی تعیین کننده به پاخاست و زهر آتش بس را به حلقوم خمینی ریخت. در 
غیر این صورت، خمیني قصد رسیدن به مدیترانه و به گفته خودش فتح قدس از طریق 

كربال را داشت. 
باز همین مقاومت بود که جهان را از خطر بمب اتمی این رژیم نجات داد. اگر دست 
کم ۱۲۰رشته افشاگری درباره سایت ها و فعالیت های پنهان اتمی رژیم نبود، آخوندها با 

دستیابي به بمب، جهان را در شرایط هولناكي فرو برده بودند.
از  بنیادگرایی برخاسته  از وجود  را  از سه دهه پیش جهان  ایران بود که  این مقاومت 
حکومت آخوندی به عنوان تهدید اصلي آگاه کرد و نسبت به گسترش تروریسم آن در 

تمام جهان هشدار داد.
نمونه جدید آن اقدام به بمب گذاری در گردهمایی ایران آزاد در ژوئن ۲۰۱۸ در پاریس 
بود که یک دیپلمات رژیم به دلیل این اقدام تروریستی، به ۲۰ سال زندان در بلژیک 

خواست ما و مردم ما در این سه کلمه خالصه می شود: آزادی، دمکراسی و 
برابری. تا جایی که به جامعه جهانی مربوط می شود، خواست ما از آن ها این 
است که مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و براي تحقق همین سه 

“             كلمه را به رسمیت بشناسند.
”
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محکوم شد. هم چنین این، سازمان مجاهدین بود که با معرفی حقیقت اسالم به مثابه 
آئین رحمت و رهایی، آنتی تز مؤثری در برابر بنیادگرایی و استبداد دینی ارائه کرد.

به همین دلیل مقاومت ایران، در محور همبستگی شیعه و سنی در ایران و در سراسر 
خاورمیانه قرار گرفته است. این جنبش، نقطه پایان تفرقه و تبعیض مذهبی و نقطة شروع 
برادری پیروان ادیان و مذاهب گوناگون است. این تنها نمونه یي در سراسر خاورمیانه و 
كشورهاي مسلمان است كه یك جنبش اپوزیسیون مسلمان توانسته از اصل جدایي دین 
و دولت دفاع كند و این مقاومت ایران است که با یك طرح مشخص از حق خودمختاری 
برای همة ملیت  های تحت ستم مضاعف، در چارچوب وحدت و تمامیت ارضي ایران دفاع 

می کند.
هم چنین مقاومت ایران، پرچمدار روابط عادالنه، بر اساس احترام به استقالل، حاکمیت 

ملی و مصالح دو جانبه با همسایگان و  تمام جهان است. 
شركت بیش از هزار قانونگذار و مقام های ارشد کنونی و پیشین از پنج قاره جهان که در 
اجالس سه روزة حاضر برای همبستگی با خواست مردم ایران حضور دارند، گواه همین 

حقیقت است. به همة آن ها صمیمانه درود می فرستم.
تجربه مقاومت ایران، چکیده ۱۲۰ سال مبارزة مردم ایران برای آزادی است. تجربه بزرگ 
ما و مردم ما از فرداي سي خرداد، در عبارت »نه شاه نه شیخ« فشرده شده و این معناي 

حقیقي، واقعي و ضروري آزادي و استقالل در میدان عمل است. 

تجربه مقاومت ایران

تجربة ۴۰ سالة محک خوردة ما اینست که رژیم والیت فقیه، اصالح و استحاله بر نمی دارد. 
جریان های دروغین اصالحات و اعتدال یا نمایش انتخابات، سرپوشی برای پنهان سازی 
شرایط عینی آماده برای سرنگونی این رژیم بوده است وحاال، دور انداختن اصال ح طلبان 
قالبی از جانب اربابشان به  این معنی است که دیگر شرایط سرنگونی قابل کتمان نیست. 
تجربة مقاومت در چهاردهه مبارزه پررنج و خون با رژیم آخوندی این است که وقتی 
فرد یا گروه و حزبی به خاطر مصلحت یا منفعت، این حقیقت را كه رژیم آخوندها دشمن 
اصلی ایران و ایراني است، نادیده مي گیرد، گام به گام به همین دشمن ضد بشري نزدیك 
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می شود. سپس به زبان هاي گوناگون به  شوراي ملي مقاومت و مجاهدین می تازد. تا جایی 
که سرانجام ماهیت خود را رو کرده و  مانند آخوندها، خواهان نابودی مجاهدین می شود. 
و بعد از هر دری وارد می شود تا ثابت كند رژیم آخوندی، خیلي بهتر از مجاهدین است. 
برخي هم عینًا مانند ارگان هاي امنیتي و اطالعاتي رژیم، با ژست هاي روشنفكرانه یا در 
پوشش تحقیقاتي یا ژورنالیستي ادعا مي كنند كه رژیم حاكم بر ایران، اصاًل آلترناتیوي 

ندارد! واقعا که بهتر از این نمی شود آب به آسیاب  دشمن مردم ایران ریخت. 
در عرصة بین المللی هم، تجربة ۴۰ ساله مقاومت ایران تردیدی باقی نمی گذارد که تهدید 
در سیاست دولت ها، همیشه مماشات با این رژیم است. تهدید، باج دادن به  رژیم و قربانی 

کردن مقاومت و حقوق بشر مردم ایران به خاطر منافع تجاری و سیاسی است. 
تجربة چهاردهه مبارزه سهمگین، این را اثبات می کند که رژیم حاکم تغییر نمی کند 
مگر با قیام و سرنگونی.  مجاهدین همین ضرورت را دریافته اند و  با انقالب و دگرگونی، 
عزم و توان مبارزاتی خود را صدچندان کرده و راه پیشروی برای آزادی مردم ایران را 

می گشایند.
با چنین دگرگونی است که نیروی سرنگون کننده:

اواًل صالحیت حضور در میدان نبرد سرنگونی را کسب می کند 
ثانیا شایسته بنا کردن یک جامعه آزاد و رها می شود. تجربه ما ارزش و اهمیت بی جایگزین 
انسان های آرمان گرا و گذشته از همه منافع فردی و شخصی است که خود را وقف   یک 

مبارزه جمعی و سازمان یافته برای آزادی کرده اند.
تجربه این است که به کسانی که آیة یأس دربارة جامعه ایران می خوانند اعتنایی نکنیم، 
به عکس به جوشش انقالبی جامعه ایران براي سرنگوني رژیم تا بن استخوان امیدوار باشیم.

با این مسیر طی شده است که می گوییم:

شورای ملی مقاومت ایران، طبق برنامه اش، شش ماه بعد از سرنگوني 
رژیم آخوندي، جاي خود را به مجلس مؤسسان و قانونگذاري ملي مي دهد 

تا به تدوین قانون اساسي جمهوري جدید بپردازد.
”

             “



آلترناتیو دمکراتیک به سوی پیروزی۲۴

 راه و راه حل در همین مقاومت است. رهروان مصمم این راه حاضرند، پل پیروزی به 
سوی آینده را می سازند  و آزادی را از آن مردم ایران خواهند کرد. 

اعتقاد به توانایی انسان

مبارزه و عزم مقاومت ما برای سرنگونی رژیم، برخاسته از اعتقاد ما به توانایی انسان است. 
ما معتقدیم که هر عضو این مقاومت، هر هوادار این جنبش، و هر عضو کانوهای شورشی 
می تواند کاری کند کارستان و هر انسان آزاده یی که قدمی یا قلمی یا درمی با این جنبش 

همراهی می کند، تعیین کننده است. 
ما بر این باوریم که دست ها و اراده های خود ما و مردم ماست که رؤیای آزادی را به واقعیت 
سیاسی و اجتماعی در ایران تبدیل می کند. به همین دلیل است که ما نه به جدال های 
به قول  با دولت های غرب.  به تضادهای آن  نه  و  فاشیسم دینی چشم دوخته ایم؛  درون 
مسعود »قرار نبوده كه این یا آن دولت در آمریكا یا اروپا براي ما در سیني طالیي آزادي 
بیاورند. مستقیم یا غیر مستقیم بر ضد ما و ملت ما با شاه و شیخ نباشند و سنگ نیندازند، 

كفایت است«.
ما در برابر هر کس یا هر حزب و گروهی که کار سرنگونی رژیم و برقراری آزادی در ایران 
را پیش ببرد، سر فرود می آوریم. و هرگز مصالح و منافع گروهی را بر آن چه بتواند ایران 

اسیر را زودتر به آزادی برساند، ترجیح نداده و نمی دهیم. 
ما سیاست صبر و انتظار در پیش نگرفته ایم تا ببینیم چه می شود. به عکس در صحنه عمل 
پیشتاز بوده ایم.  به عنوان مثال: در مورد امر برابري زن و مرد،  آن چه را كه برای جامعة 
فردا مي خواهیم، از همین امروز آغاز كرده و آن را در صفوف همین مقاومت با پیشتازی 

زنان شكوفا كرده ایم.
در مورد غیراتمي شدن ایران، از همین امروز براي آن دست به کار شده ایم و راه  را بر رژیم 
بسته ایم و در  مورد استقالل که باید اصل اساسی حاکم بر سرنوشت کشورمان باشد، از 
خودمان آغاز کرده ایم. و افتخار می کنیم که روی پای خود ایستاده ایم و فقط به  مردممان 

اتکا داریم.  
ما هیچ گاه اصول و ارزش های خود را به خاطر مصلحت  روز قربانی نکرده ایم. اگر مجاهدین 
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با خمیني كنار مي آمدند و قانون اساسي والیت فقیه را مي پذیرفتند، همه راه ها به روي 
آن ها باز بود. اما همه دیدند كه وقتي خمیني از مسعود كه كاندیداي انتخابات ریاست 
جمهوري بود، خواست مثل سایر نامزدها قانون اساسي والیت فقیه را بپذیرد تا صالحیت 
پیدا كند)! (، مسعود بالدرنگ انصراف خود از ریاست جمهوري این رژیم را اعالم كرد و 
مجاهدین عالوه بر تحریم رفراندوم قانون اساسي والیت فقیه، اعالم كردند كه در انتخابات 
ریاست جمهوري شركت نمي كنند. بله دور باد از نسل مجاهدین هرگونه قدرت طلبی 

وجاه پرستی و اول من.

خواست ما:  آزادی، دمکراسی و برابری

ما از همان اوایل در توصیف خمینی و رژیم اش کلمة ارتجاع را به کار بردیم و از آن دست 
برنداشتیم. از کلمه آزادی هرگز کوتاه نیامدیم و ۴۰ سال است بر سرنگونی پا فشرده ایم 
و آن قدر پا می فشاریم، آن قدر بر این دیوار می کوبیم تا فرو بریزد و ایران اسیر آزاد شود. 
حاال ببینیم که  ما و مردم مان چه می خواهیم؟ و چگونه می خواهیم به آن دست پیدا کنیم؟

خواست ما و مردم ما در این سه کلمه خالصه می شود: آزادی، دمکراسی و برابری. 
تا جایی که به جامعه جهانی مربوط می شود، خواست ما از آن ها این است که مبارزه مردم 

ایران برای سرنگونی رژیم و براي تحقق همین سه كلمه را به رسمیت بشناسند. 
خواست ما محاکمه خامنه ای، رئیسی و اژه اي و دیگر مسئوالن قتل عام به جرم جنایت 

علیه بشریت و نسل كشي است.
از شوراي امنیت سازمان ملل می خواهیم که ترتیبات حسابرسی و محاکمه بین المللی 
آخوند رئیسی به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت را فراهم کند و در اجالس آینده مجمع 

عمومی او را نپذیرد. 
حرف ما این است که رژیم آخوندي هیچ گاه پروژه دست یابي به بمب اتمي وصدور تروریسم 
و جنگ افروزي در منطقه را رها نمي كند. بنابراین باید به عنوان تهدید اصلی صلح و امنیت، 

تحت تحریم های بین المللی و ذیل فصل هفت منشور ملل متحد قرار بگیرد. 
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محاکمه خامنه ای، رئیسی و اژه ای

اجل تاریخی والیت فقیه فرا رسیده است. و خامنه ای دشمن مردم ایران باید برود. 
این خامنه ای بود که  هزاران جوان را در قیام آبان کشت. اوست که دستور گران شدن 
بنزین را داد و از گرانی پی در پی مهم ترین کاالها حمایت می کند. اوست که بیماری کرونا 

را عمدًا گسترش داد و از واردات واکسن جلوگیری کرد.
بر  ما  هموطنان  از  تن  هزار  از ۳۲۰  بیش  مرگ  اصلی  مقصر  که  است  خامنه ای  این 
اثر این بیماری است. فاجعه یی كه بخش عمده آن قابل اجتناب بود. در همین روزها  
رئیس مركز تحقیقات ویروس شناسي گفت: عدم پیگیری و کنترل کرونا در کشور شکل 
عامدانه به خود گرفته است و این سپاه جرار خامنه ای است که عامل کشتار ۱۷۶سرنشین 

هواپیمای اوکراینی است.
تا ثروت هزار  ایرانی را گرسنه نگهداشته  این ولی فقیه و نظامش است که میلیون ها 

میلیارد دالری بنیادهای خود را بیشتر کند. 
نیازها و کمبودهای جامعه  از  باید پرسید،  مگر دارایی و درآمد کشور به مراتب بیشتر 
نیست؟  پس چرا میلیونها نفر، گرسنه سر بر بالین می گذارند؟ چرا هزاران کارگر نفت و 

پتروشیمی، حقوقشان کفاف حداقل زندگی آن ها را نمی دهد؟ 
چرا باید رزیدنت ها و پرستاران به خاطر نداشتن هیچ حق و حقوقی دست به خودکشی 
بزنند؟ و چرا مردم ایران در اولیه ترین نیازهایشان مثل آب و برق و  نان در تنگنا و بدون 
چاره اند. ولی این خامنه ای است که بدست مردم و جوانان شورشی بیچاره و جارو خواهد 

شد.
در این جا می خواهم به  نسل شورشگر ایران به دختران و پسرانم در سراسر میهن، صدای 
من برسد که مبادا، مبادا یک روز و یک ساعت قلب تان از درد و اندوه مردم محروم تان خالی 
شود. از کنار زنی با دو بچة کوچک که به چادرش آویزان اند و برای فروش کوپن ناچیز 
سهمیه خود به خیابان آمده است، ساده نگذرید. از کنار خودسوزی آن معلم و مالباختة جان 

به لب رسیده و اعتراض کشاورزان کارد به استخوان رسیده بی تفاوت عبور نکنید.
از کنار هزاران کودکی که در تهران هر روز ۱۲ساعت در آلوده ترین محیط ها در حال 
نگذرید.  بی اعتنا  جاست،  همان  نیز  خواب شان  و  زندگی  محل  اغلب  و  زباله گردی اند 
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مسئولیت نجات و آزادی همة آن ها برعهده  شماست. 

کانون های شورشی

راه حل و تنها راه حل، سرنگونی رژیم تبهکار آخوندهاست. ما برای به دست آوردن آزادی، 
به اتفاق و تصادف یا معجزه یی که اختناق را درهم بشکند، امید نبسته ایم. کارزار سرنگونی 
بنایی است که ما آن را با رنج ها و خون  دل های بسیار می سازیم. استراتژی این مقاومت 

مبتنی بر ماهیت و سیاست رژیم است. 
این استراتژی كه خیزش عظیم آبان ۹۸ دائره المعارف آن است، پاسخ به یک فاشیسم 

دینی است که تا لحظة آخر از سرکوب دست بر نمی دارد. 
ما مسیر خود و اصول خود را از همان اصولی استخراج کرده ایم که بر شرایط جامعه 
حاکم است. ما همان راهی را روشن و تابان کرده ایم که جامعه ستمزده مشتاق پیمودن 

آن است.
آری این ارتش گرسنگان و بیكاران و بي شماران است که چیزی برای از دست دادن ندارند. 

و ازاین جاست که ارتش بزرگ آزادی برمی خیزد. 
ظلمت کده را دوباره روشن سازیم
ویرانه وطن دوباره گلشن سازیم
این میهن زخم خورده را باردگر

آزاد زقید و بند ِ دشمن سازیم

با چنین اشتیاق و عطشی به آزادی است که می گوییم:   راه و راه حل در همین مقاومت 
است. كانون های شورشی و رهروان مصمم این راه حاضرند، پل پیروزی به سوی آینده را 

می سازند  و آزادی را از آن مردم ایران خواهند کرد. 
سالم برآزادی

سالم بر مردم ایران
درود بر همه شما 
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استراتژی بمب، موشک و جالد 

محکوم به شکست است

سخنرانی مریم رجوی در دومین اجالس جهانی ایران آزاد
اروپا – خاورمیانه در حمایت از مقاومت
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تعهد ما برپایی یک  ایران آزاد است 

به  همة شما که در دومین روز گردهم آیی ایران آزاد حضور دارید،  بار دیگر از صمیم 
دل درود می فرستم. این گردهم آیی برای رساندن پیام مردم ایران به جامعة جهانی و 

برای یادآوری تعهد ماست.
ارادة مردم ایران این است که دیكتاتوري دیني والیت فقیه، چه با اتمی، چه بی اتمی در 

هر حال سرنگون  شود و سرنگون خواهد شد. 
پیام ما به جامعه جهانی، مخصوصًا بعد از یكپایه شدن رژیم و قرار گرفتن یك سر جالد 
در موضع رئیس جمهور، این است که به جالد اتمی امتیاز ندهید! و به آخوندها که به لبه 

پرتگاه سرنگونی رسیده اند، امداد نرسانید.
اما تعهد ما برپایی یک  ایران آزاد است و  یک جمهوری دمکراتیک، با جدایی دین از 

دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت های تحت ستم، و یک ایران غیر اتمی.
به شما دوستان ارجمند مردم و مقاومت ایران از  اروپا و جهان عرب که در گردهم آیی 
امروز حضوردارید، درود می فرستم. شما که برای صلح و دوستی و آزادی و دمکراسی در 

کنار مردم ایران علیه فاشیسم  دینی ایستاده اید، درود به همه شما.
 

استراتژی بمب و موشک جالد

خامنه ای در اثنای مذاكرات اتمي، خطوط دیگري را هم به طور موازي دنبال كرده است. 
از جمله: 

اتمی و هر چه كمتر كردن فاصله  به  بمب  برای رسیدن  بهانه ها  انواع  با  انواع تالش ها 
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زماني براي رسیدن به سالح هسته یي. 
نفتکش ها،  کشتی ها،  و  همسایه  به کشورهای  پهپاد  و  موشک  با  پی در پی   حمله های 
ارادة طرف  و  واكنش  و در عین حال تست  آمریکا در منطقه  پایگاه هاي  و  تأسیسات 

مقابل. 
حمالت موشكي و پهپادي به عین االسد و سفارت آمریكا در بغداد و كنسولگري آن در 
اربیل به یك روش جاري تكراري این رژیم تبدیل شده است و این در حالي است كه 
مردم ایران آب و برق و نان ندارند. بحران برق در حالي است كه مردم ایران روي دریاي 

نفت زندگي مي كنند و به سادگي مي توان برق مورد نیاز مردم ایران را تولید كرد.
ده ها میلیون نفر از این وضعیت، كالفه و خشمگین هستند و هر روز در سراسر ایران، 
خامنه اي  بر  مرگ  می دهند،  شعار  که  می بینیم  رژیم  این  علیه  را  آن ها  اعتراض هاي 

-مرگ بر دیكتاتور.
خامنه ای برای هزینه های برنامه اتمی به سفره  مردم تهاجم کرده و میلیون ها ایرانی را 
به گرسنگی کشانده است. مگر  بخش بزرگی از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی که از سه 
هفته پیش اعتصاب کرده اند، حرف شان چیست؟ آن ها دیگر آه در بساط ندارند. آن ها 

دیگر نمی خواهند ستم و سرکوب ادامه پیدا کند. 
خامنه ای هزینه های هنگفت سپاه پاسداران و ارگان هاي امنیتي، اطالعاتي و نیروهاي 
این  با  و   ایران می پردازد  مردم  از جیب  را  یمن  و  لبنان  و  و سوریه  عراق  در  نیابتي 
غارتگری هاست که در ۸ سال ریاست جمهوري آخوند روحانی ارزش پول ایران در برابر 

دالر كه شاخص قدرت خرید واقعي مردم است، نزدیك به ۸ برابر تنزل كرده است.

انتصاب رئیسی، جالد قتل عام

بر   ۶۷ قتل عام  سرجالد  یك  نشاندن  که  بگویم  باید  رژیم  انتخابات  شعبدة  مورد  در 
صندلی ریاست جمهوری و تک پایه کردن رژیم، كاري تصادفي و حساب نشده نیست. این 

جبر خامنه ای بود و از دو سال پیش براي آن زمینه سازي مي كرد. 
در  باز   داشتن  دست   این،  قیام هاست.  مقابل  در  سرکوبگرانه  و  جنگی  آرایش  یک  این 
برنامه هاي اتمی و موشكي است و این پر كردن جاي قاسم سلیماني در جنگ افروزي  در 

منطقه  و ماجراجویي هاي بین المللي است. 
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رئیسي، مطیع ترین و سر به راه ترین است، چون جالدترین است. 
هیچ میداني براي مانور و زاویه گرفتن با خامنه اي در مقام پدرخوانده داعش چه شیعه، 
چه سني و اصلي ترین حامي تروریسم در جهان امروز ندارد. یك قلم، دست او به خون 
۳۰هزار زنداني سیاسي در ایران در سال ۶۷  آغشته است كه بیش از ۹۰ درصد آن ها 
از مجاهدین بودند. البته این غیر از هزاران اعدام قبلي و بعدي طي این ۴۰سال است.  
مردم ایران شعبده انتخابات این رژیم را تحریم کردند و حاال حرفشان این است که باید 

آخوند رئیسی به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت حسابرسی و محاکمه شود.   

افشاگری های اتمی مقاومت ایران

حاال سوال این است که در برابر رژیم حاكم بر ایران و استراتژي شرورانه آن، مسئولیت 
مبرم جامعه جهانی چیست؟

 آیا اصواًل جامعه جهاني مسئولیتي دارد یا مي تواند با »باري به هر جهت« یا محكومیت هاي 
صوري و بیانیه هاي سیاسي بي محتوا و تكراري از كنار آن بگذرد؟ 

رژیم  سران  سال ۱۳۶۹به مذاکرات سری  در  ایران  مقاومت  که  کنم  یادآوری  بگذارید 
دست یافت که در آن رفسنجانی می گفت برای بقای نظام باید به بمب اتمی دست پیدا 
کنیم. در ۲۰ مرداد ۱۳۸۱ هنگامي كه مقاومت ما براي  اولین بار پروژه اتمي رژیم را در 
نطنز و اراك افشا كرد، ما مجددًا اعالم كردیم كه رفسنجاني رئیس جمهور وقت رژیم،  
در جلسة شوراي عالي امنیت رژیم تصریح كرده است :»دستیابي به سالح اتمي مهمترین 
تضمین براي بقاي ماست و در این صورت كشورهاي غربي نخواهند توانست جلوی نفوذ 

خامنه ای هزینه های هنگفت سپاه پاسداران و ارگان هاي امنیتي، اطالعاتي 
و نیروهاي نیابتي در عراق و سوریه و لبنان و یمن را از جیب مردم ایران 
جمهوري  ریاست  سال   ۸ در  که  غارتگری هاست  این  با  و   می پردازد 
آخوند روحانی ارزش پول ایران در برابر دالر كه شاخص قدرت خرید 

“             واقعي مردم است، نزدیك به ۸ برابر تنزل كرده است.
”
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و پیشروي انقالب اسالمی را بگیرند«.
بعد از مرگ خمیني هم، خامنه  اي سرنوشت   خود و نظام اش را به برنامه اتمي گره زده 

است. همان طور که خمیني سرنوشت خودش را به جنگ با عراق گره زده بود.
در مقابل، مقاومت ایران از سال ۱۳۷۰ با افشاگریهاي پي در پي، برهم زدن طرح رژیم 
را در دستور کار خود قرار داد و در سال ۱۳۸۱ سری ترین و مهمترین سایت های اتمی 

رژیم را در معرض آگاهی تمام جهان قرار داد. 
سران رژیم بارها اقرار کرده اند، که این افشاگری تأثیر تعیین کننده در دور کردن رژیم 
از بمب داشته است.  این افتخاری برای مقاومت ایران است که به یمن فداكاري  اعضا و 
هواداران اش در داخل ایران بیش از تمام دولت ها و نهادهاي بین المللي اثرگذار بوده و 

مانع دستیابی رژیم آخوندی به بمب اتمی شده است.

دور تسلسل فریبکاری و مماشات

در دو دهة گذشته کنش و واکنش کشورهای غرب با رژیم آخوندها در دور تسلسلی از 
فریبکاری و مماشات خالصه شده است. یعنی درحالی که رژیم فریبکارانه برنامه اتمی اش 
را پنهان می کرد، جامعه جهاني در مقابل مي خواست با امتیاز دادن و مماشات، پروژه 

اتمي  رژیم را متوقف و یا مهار كند.
بعد از افشای سایت های سری نطنز و اراک، دولت های غربي نه تنها اقدام قاطع متقابلي 
اقتصادی مهم  و  امتیازهای سیاسی  دادن  با  مذاکراتی همراه  بعد  بلكه مدتی  نكردند، 
به رژیم را شروع کردند. پاسخ ما هم با بمباران و خلع سالح و یك لشكر كشي در فرانسه 
و دستگیري 185 نفر از اعضای مقاومت در 17 ژوئن 2003 داده شد، که دو ویلپن و 
خرازي  بر سر آن در تهران، توافق کرده بودند. هم چنان كه جك استرا و روحاني هم در 

مورد بمباران مجاهدین در عراق گفتگو و معامله کرده بودند.
همان  »در  نوشت:  خود  کتاب  در  روحانی  آخوند  بعدها   زمان،  آن  مذاکرات  مورد  در 
زمانی که در تهران با اروپایی ها در حال گفتگو بودیم، داشتیم تجهیزات را در اصفهان 
نصب می کردیم. و با ایجاد یک فضای آرام، ما توانستیم کار در مورد اصفهان را به اتمام 

برسانیم«. دغلکاری این رژیم را می بینید؟



۳۷ آزادی، دمکراسی و برابری

در عوض دولت های اروپا از دادن بسته های تشویقی گوناگون به رژیم خسته نمی شدند. 
و البته هر چه به رژیم می دادند، می گفت کم است.

برای مثال تروئیکای اروپا در رویکرد شرم آوری در سال ۱۳۸۳پذیرفت که به نام گذاری 
یعنی  خاتمي  آخوند  شاید  تا  دهد،  ادامه  تروریستی  لیست  در  مجاهدین  ظالمانه 
مهار  را  رژیم  ولي فقیه  اتمي  بتواند جاه طلبي هاي  اصالح طلب  به اصطالح  رئیس جمهور 

كند.
اما پاسخ خامنه ای به آنها روی کار آوردن احمدی نژاد و شکستن الک و مهر سایت های 

اتمی و جهش دادن به برنامه بمب سازی در سال بعد بود.  
ایران، با صدها افشاگری بساط  اما مقاومت  اما به رغم همة این معامالت و توطئه ها،   

بمب سازی این رژیم را برهم زده است.

به قول رفسنجاني و  بودند که  به خاطر تحریم در وضعیتي  در سال ۱۳۹۲ آخوندها 
روحاني با باالترین تورم در منطقه، با نرخ 42 درصد روبه رو بودند، و دراین وضعیت بود 

که به توافق نیم بند اتمي تن دادند. 
برگردانده  رژیم  به   توقیف شده  پول های  از  دالر  میلیارد   ۱۰۰ دست كم  آن،  دنبال  به 
شد. در مقابل هم آخوندها، از بازارهای اروپا و آمریکا وسیعًا برای تهیه تجهیزات اتمی 

استفاده کردند.  
رژیم هم مثل همیشه دست باز پیدا کرد و قیمت داد و ستد با غرب را از مجاهدین 
گرفت و با  قتل عام در اشرف توسط مزدوران سپاه قدس و سردژخیم قاسم سلیماني،  
52 قهرمان اشرفي را با دست هاي بسته اعدام کرد و 7 نفر نیز گروگان گرفته شدند كه 

دور  در  آخوندها  رژیم  با  واکنش کشورهای غرب  و  دو دهة گذشته کنش  در 
رژیم  درحالی که  یعنی  است.  مماشات خالصه شده  و  فریبکاری  از  تسلسلی 
فریبکارانه برنامه اتمی اش را پنهان می کرد، جامعه جهاني در مقابل مي خواست 

“             با امتیاز دادن و مماشات، پروژه اتمي  رژیم را متوقف و یا مهار كند.
”



استراتژی بمب، موشک و جالد۳۸

هنوز از سرنوشت آن ها خبري نیست. 
با همة این جنایت ها و رذالت ها، مردم و مقاومت ایران اراده کرده اند که دیكتاتوري دیني 

والیت فقیه را با اتمی یا بدون اتمی سرنگون کنند و چنین خواهد شد.

خامنه ای در مسیر ساختن بمب

یادتان هست که در توافق سال ۱۳۹۴ کشورهای 5+۱ مشوق ها و امتیازهای بسیاری 
به رژیم دادند، از حفظ برنامه غنی سازی تا کنار گذاشتن ۶ قطعنامه شورای امنیت تا 

ارسال پول نقد.
اتمی خود شد. و تیم اصلی  برنامه  امتیازها، رژیم وارد عملیات پنهانی تکمیل  این  با 
سازمان  رئیس  داشت. صالحی  نگه  نخورده  و دست  فعال  را  تسلیحاتی خود  محققان 
انرژی اتمی رژیم اعتراف کرد که در رأکتور آب سنگین اراک لوله های مخزن سوخت آن 
با بتون پر شد، و همزمان رژیم مخفیانه لوله های مشابهی خریداری و حفظ کرده بود و 

از این عملیات فقط خود او و خامنه ای مطلع بوده اند. 
وقایع و شواهد متعدد تأیید می کند که رژیم پیش از خروج آمریکا از برجام، تکمیل 

شتابان برنامه اتمی خود را شروع کرده بود. 
در همان سالی که توافق اتمی امضا شد، سازمان امنیت داخلی ایالت نورد راین وستفالن 
آلمان اعالم کرد که ۱۴۱مورد تالش برای خرید تجهیزات برنامه اتمی از جانب رژیم 
ایران را ثبت کرده است. سرویس های اطالعاتی این کشور در گزارش های مستند دیگری 
فاش کردند که در هر یک  از سال های بعد از امضای برجام، رژیم تالش کرده بود از 
شرکت های آلمانی مواد و فناوری مورد نیاز در ساخت جنگ افزارهای کشتار جمعی را 

خریداری کند.
در واقع رژیم از معاملة اتمي مثل آتش بس در یک جنگ در شرف شکست استفاده كرد 
تا به تجدید قوا و گسترش برنامة اتمی اش بپردازد. و در  اردیبهشت ۹۶ آخوند روحانی 
ادامه می یافت  برجام  از  قبل  نوشت:  اگر شرایط  کتابی  انتشار  با  رژیم،  رئیس جمهور 
»دیگر نیازی به حملة نظامی گسترده از سوی دشمن وجود نداشت بلکه کشور از درون 

به مرحله فروپاشی می رسید«.  



۳۹ آزادی، دمکراسی و برابری

با آن چه که به طور خالصه توضیح دادم، روشن می شود که در هر مرحله، چطور رژیم 
این که  نتیجه  ادامه داده است.  را  به بمب  امتیاز مسیر رسیدن  فریبکاری و گرفتن  با 
خامنه ای درحال ساختن بمب است و از آن دست برنخواهد داشت. هر توافقی هم که 

برای کاهش این فعالیت ها امضا کند و هر قولی که بدهد، دروغ محض است.
از  یک  هیچ  یا  اتمی  سایت های  از  هیچ یک  گذشته  ۲۰سال  در  که  نکنیم  فراموش 
فعالیت های مخفی مربوط به این برنامه را رژیم، خودش اعالم نکرده است، مگر آن که  
پیشاپیش توسط مقاومت ایران یا سایر منابع افشا شده باشد. یک نمونه بسیار مهم این 
است که آژانس بین المللی انرژی اتمی، رد اورانیوم غنی شده را حداقل در سه سایت 
اتمی کشف کرد. در حالی که رژیم تا پیش از اعالم آژانس، آن را گزارش نکرده بود. 
و مجوز بازدید از این سایت ها را هم زمانی صادر کرد که آن ها را تخریب و پاکسازی 

کرده بود. 

خواست  مردم ایران از جامعه جهانی

بنابراین از جانب مردم و مقاومت ایران اعالم مي كنم هر توافقي كه بساط بمب سازي و 
غني سازي و سایت هاي اتمي رژیم را به طور كامل جمع نكند، پذیرفته نیست. و مردم 

ایران آن را نمی پذیرند.
هر توافقي که  والیت فقیه را به خارج كردن پاسداران از عراق و سوریه و یمن و لبنان 
وادار نكند، پذیرفته نیست. زیرا باز هم صلح و آرامش در منطقه و جهان به گروگان 
گرفته شده و قرباني مي شود. از جمله هرگز مشکل مردم فلسطین حل نخواهد شد، زیرا 
رژیم آخوندی مانع آن است و باید از رژیم آخوندی و مزدورانش در منطقه خلع ید شود. 

چه در عراق و سوریه و لبنان و یمن و چه در افغانستان. 

رژیم از معاملة اتمي مثل آتش بس در یک جنگ در شرف شکست استفاده كرد 
“             تا به تجدید قوا و گسترش برنامة اتمی اش بپردازد. ”



استراتژی بمب، موشک و جالد۴۰

از یاد نمی بریم که چطور سال گذشته پاسداران خامنه ای، برادران افغان ما را بعد از  
شکنجه با بی رحمی در رودخانه هریرود انداختند. این فاجعه به همه یادآوری کرد که 
مردم افغانستان و مردم همه کشورهای منطقه دشمن مشترکی دارند که رژیم حاکم 

بر ایران است. 
در مورد  مذاکرات  اتمی،  هر توافقي که نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران را در نظر 
نگیرد و آخوندها را وادار به توقف شكنجه و اعدام جوانان ایران نكند، ذره یي مشروعیت 

ندارد. مردم ایران چنین توافق هایي را نمی پذیرند و نخواهند پذیرفت 
هر چیز كمتر از این در هر لفافه یي هم كه پیچیده شود قبول كردن فاجعه آخوندهاي 

اتمي است. 
بنا به تجربه ۴۰ ساله با خالفت دیني حاکم بر ایران، آخوندها فقط زبان قاطعیت و قدرت 
اعمال مجدد ۶ قطعنامه  اتمی،  به بمب  از دست یابی  را مي فهمند. و الزمة جلوگیری 
شورای امنیت، توقف كامل غنی سازی، تعطیل سایت های اتمی، بازرسی های هر زمان و 
هر مكان و توقف برنامه موشکی رژیم آخوندی است. شورای امنیت باید رژیم آخوندی 

را ذیل فصل هفت منشور ملل متحد قرار دهد.

هزینه هنگفت اتمی و فقر گسترده در ایران 

واقعیت بسیار مهم این است که برنامه بمب سازی اتمی برای خامنه ای بخش مهمی از 
استراتژی فرار از سرنگونی است. او صدها میلیارد دالر هزینه و ضررهاي سنگین ناشي 

از این برنامه را به مردم ایران تحمیل کرده و از سفره هاي آن ها دریغ كرده است. 
راستي چرا کرونا در ایران تا امروز جان بیش از ۳۲۰ هزار هموطن ما را گرفته است، در 

حالی که بسیاری از آن ها  قابل نجات دادن بودند؟ 
چرا باالترین قربانیان کرونا در جهان به نسبت جمعیت در ایران واقع شده است؟ چرا 
در کشور نفت و گاز و پتروشیمی، مردم میلیون میلیون از گرسنگی به خود می پیچند؟

روز اول آذر ماه سال قبل، انتشار فیلم خودسوزی یک مادر ۳5 ساله در کنار فرزندش 
در  رژیم  مأموران  که  داد  رخ  آن  از  بعد  خودسوزی  این  کرد.  شوکه  را  ایران  جامعه 
بندرعباس تنها سرپناه کوچک این مادر سرپرست خانوار را تخریب کردند. دختربچه 



۴۱ آزادی، دمکراسی و برابری

معصومی در کنار پیکر آتش گرفته مادرش فریاد می زد و کمک می خواست.
در ۱۳ بهمن وقتی محمد از کودکان کار در بندر ماهشهر خود را به دار آویخت، بسیاری 
از مردم به خاطرش اشک ریختند. این کودک نان آور خانواده، فقط ۱۴سال داشت. او 
سال گذشته درس و کالس را کنار گذاشت و آب فروشی می کرد. اما با شیوع کرونا دیگر 
کسی از محمد آب نخرید و او جان خردسالش را که تحمل درد جانکاه فقر و بی پناهی 

را نداشت، به باد فنا سپرد. 
این وقایع تلخ و فاجعه بار که هر روز جان و روان  ما و مردم ما را به آتش می کشد، وقایع 
عصر گرسنگی و بیماری است که آخوندها بر سرنوشت مردم ایران حاکم کرده اند. اما 
با همة این درد و رنج ها،  ارادة مردم و مقاومت ایران این است که دیكتاتوري مذهبی را 

چه با اتمی، چه بی اتمی سرنگون کنند. و سرنگون خواهند کرد.
آخوند  ساله  هشت  دورة  در  می کند.  بیداد  ایران  در  میلیونی  گرسنگی  و  فقر  گرانی، 
روحانی، قیمت مواد غذایی بیش از پنج برابر شده است. زیرا آخوندها عمده دارایی کشور 
را صرف برنامه اتمی و موشکی خود می کنند تا قدرت پوسیده یی را حفظ کنند که تاریخ 

مصرف آن تمام شده است. 
هم چنان که مسعود گفته است: »كدام ایراني وطن پرست، كدام نیروي ملي و آزادي خواه، 
وكدام نیروي پیشرو و ترقي خواهي است كه تیغ را در كف زنگي و بمب اتم را در دست 
شحنه مست والیت ببیند و طاقت بیاورد؟ و راستی آیا قبل از انرژي هسته یي، این آزادي 
و حاكمیت و كار و نان و مسكن نیست كه حق مسلم ملت ایران است؟« بله آزادی و 

دمکراسی حق مسلم مردم ایران است.

خامنه ای  برای  اتمی  بمب سازی  برنامه  که  است  این  مهم  بسیار  واقعیت 
میلیارد دالر  او صدها  است.  از سرنگونی  فرار  استراتژی  از  بخش مهمی 
هزینه و ضررهاي سنگین ناشي از این برنامه را به مردم ایران تحمیل کرده 

“             و از سفره هاي آن ها دریغ كرده است.
”



استراتژی بمب، موشک و جالد۴۲

سرنگونی رژیم چه با اتمی، چه بی اتمی

رژیم  از  رویگردانی  به معنی  فقط  اخیر،  انتخابات  نمایش  بي سابقه  و  سراسري  تحریم 
نیست، بلکه پشتوانه اجتماعی خیزش های گسترده یی است که در سال های اخیر علیه 
رژیم آخوندی جریان پیدا کرده است. تحریم شعبدة انتخابات رژیم، آن روي سكه قیام 

آبان ۹۸ است،  که رژیم هنوز ا ز آن هراسان و وحشت زده است.
استراتژی خامنه ای به تعویق انداختن سرنگونی است. یادآوری می کنم که شاه، دیکتاتور 
سرنگون شده پیشین نیز، رژیم خودش را به انواع تسلیحات پیشرفته، از جمله مدرن ترین 
جنگنده های ساخت آمریکا مجهز کرده بود. اما زمانی که قیام ها باال گرفت آن همه ساز 

و برگ نظامی گران قیمت و آن جنگنده های پیشرفته هیچ کدام به داد شاه نرسید. 
خامنه ای سقوط حکومت های عراق و لیبي را این طور جمع بندی کرده است که دستیابي 
به بمب اتمي، تضمین بقاي رژیم والیت فقیه  است .اما وقتی قیام هایی مانند قیام آبان 
باشند،  داشته  که  و کمیتی  کیفیت  هر  فردو،  یا  نطنز  سانتریفیوژهای  فوران می کند، 

خامنه ای را نجات نخواهند داد.
کانون شورشی، ارتش آزادی و ارتش بزرگ گرسنگان و بیكاران و تهیدستان استراتژی 

بمب و موشک و جالد را درهم خواهد شکست. 
آزادی  بزرگ  ارتش  و  ایران  قیام مردم  با  اتمی، چه بی اتمی،  با  فقیه چه  رژیم والیت 

سرنگون می شود. 
ما با هم به استقبال ایران آزاد مي رویم.

درود بر همة شما!
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استراتژی بمب، موشک و جالد۴۴
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فراخوان به محاکمه بین المللی خامنه ای 

رئیسی و اژه ای به جرم جنایت علیه بشریت

سخنرانی مریم رجوی در اجالس جهانی ایران آزاد

۲۱تیر۱۴۰۰

۳
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گماردن جالد ۶۷ در منصب ریاست جمهوری تجلی دوران سرنگونی

در این گردهم آیی، که همزمان یادواره سر به داران سال ۶۷ هم هست، حضور شما دوستان 
بزرگ و ارجمند مقاومت برای مردم ما به ویژه خانواده های شهیدان، مایة پشتگرمی است. 
وقتی در تمام جهان گوش ها با برچسب تروریستي به صدای مظلومیت آن ها بسته بود، شما 

و صدای وجدان شما، مرداب سکوت را شكست. 
 شما مبتکران سیاست درخشانی بر سر مسأله ایران هستید که سمت صحیح تاریخ را 
نشان داده است. شما بودید که بارها گفتید در این رژیم وحشی دنبال میانه رو گشتن توهم 
و سراب است. و حاال که خامنه ای یک جالد را رئیس جمهور خود کرده، همه به آن چه شما 
گفتید اذعان می کنند. بله شما حقیقت را گفتید. زمان مي گذرد و حقانیت مواضع شما 

درباره مجاهدین و مقاومت ایران و جایگزین دموكراتیك به اثبات مي رسد. 
گماردن جالد ۶۷ در منصب ریاست جمهوری والیت فقیه؛ از نظر رابطه مردم ایران با این 
رژیم، تجلی دوران سرنگونی است، از نظر تاریخی حکومتی که پایه هایش بر دریای خون 
مجاهدین بنا شده، محصول خلص تاریخچه ۴۲ ساله خود را در یک جالد خونخوار ظاهر 
کرده است و از نظر سیاسی، نقطه پایان توهمات مربوط به  میانه روی رژیم و نقطه شکست 

سیاست مماشات دولت های غرب با فاشیسم دینی است. 
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گله آدم خواران در رأس نظام

حاال دستگاه اجرایی را به یک جالد سپرده اند، دستگاه قضایی را به یک آدم کش حرفه یی و 
رئیس مقننه یك چماقدار است كه خودش به صراحت مي گفت: »جزو چوب زن ها هستم و 
به آن افتخار می کنم که از سال 5۸ علیه مسعود رجوي چوب مي زدیم«. راستی اگر والیت 
فقیه در احتضار نبود، چه نیازی داشت که گله آدم خواران را در رأس دستگاه خود بگذارد؟

سازمان مجاهدین خلق در پایان نمایش انتخابات، بر اساس گزارش هاي بیش از ۱۲۰۰ 
میزان  كلیپ،  از ۳5۰۰  بیش  دادن  نشان  با  و  ایران  از ۴۰۰ شهر  گزارشگر  و  خبرنگار 

مشاركت در نمایش انتخابات آخوندها را كمتر از ۱۰ درصد اعالم كرد. 
 اما من عمدا در بحث امروز مي خواهم به همان نتایج اعالم شده توسط وزارت كشور 

آخوندها استناد كنم:  
بر اساس این گزارش، در شیراز که در قیام ۹۸ مسعود آن را پایتخت شورش نامید، هفتاد 
درصد از رأی دادن خودداری کردند. در شهر ۹ میلیونی تهران، هشتاد درصد مردم شرکت 
نکرده اند و در استان تهران، همان استان شهرهای شورشی شهریار و قلعه حسن خان و 

اسالم شهر، ۷۰ درصد حاضر به رأی دادن نشده اند. 
از این رسواتر شعبده بازی انتخابات شوراهای شهر است. در برخی کالن شهرها آرای باطله 
اول شده است. در تهران درصد مشارکت فقط ۱۴ درصد است و در تبریز فقط یک و نیم 

 درصد است. این حکومت یک و نیم درصدی هاست. 
قلب داستان این است که شرایط عینی برای سرنگونی رژیم فراهم شده است. تا آن جا که 
به مردم ایران بر می گردد، در مقابل آرایش جنگی و سرکوبگرانه جدید رژیم، مثل همیشه 

عزم شان برای سرنگونی والیت فقیه را صد برابر می کنند. 

رئیسی جالد، آزمایش جامعه جهانی 

اما تا آن جا که به جامعه جهانی بر می گردد، این آزمایشی در برابر آن هاست که آیا با نظام 
قتل عام، مراوده و معامله را  ادامه می دهند یا در کنار مردم ایران می ایستند؟

ما به جامعه جهانی به ویژه دولت های غرب می گوییم. آخوند رئیسی مجرم است؛  به خاطر 
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نسل کشی و ارتکاب  جنایت علیه بشریت در سال ۶۷. او مجرم است زیرا به عنوان یکی از 
باالترین مقام های قضایی رژیم در چهار دهه گذشته نقش تعیین کننده در اعدام و  کشتار 

فرزندان مردم ایران داشته است. 
او مجرم است، زیرا در زمرة  سران رژیمی است که به کشتار ۱5۰۰ جوان در قیام آبان 
دست زده كه محققین مي گویند عدد واقعي ۳ برابر بیشتر است. رئیسي مجرم است زیرا 

همین امروز هم از تمام جنایت  های گذشته خود دفاع می کند و بر ادامه آن مصر است. 
هم چنان که دبیرکل عفو بین الملل گفت: »این که ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری 
دست پیدا کرده است به جای آن که به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت، از جمله به خاطر 
قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه، تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد، نمودی فجیع از 

سلطه  مطلق مصونیت در ایران است«.
از جانب مردم و مقاومت ایران تأکید می کنم که  سازمان ملل و جامعه بین المللی باید 

قتل عام ۱۳۶۷ را به عنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد.
بین المللی  ترتیبات حسابرسی و محاکمه  امنیت سازمان ملل می خواهم که  از شوراي 
ارتکاب  به جرم  را  اژه ای  و  رئیسی  آخوند  خامنه اي،  به ویژه  آخوندي،  رژیم  سردمداران 
نسل کشی و جنایت علیه بشریت فراهم کند. سازمان ملل نباید رئیسی را در اجالس آتی 
مجمع عمومی بپذیرد. این اهانتی نابخشودنی به مردم تمام کشورهایی است که نمایندگان 

خود را به ملل متحد می فرستند. 
ما به هر قیمت ممکن به این خواست ها جامه عمل خواهیم پوشاند. یک روز همین مقاومت 
زهر آتش بس را به حلقوم خمینی ریخت. یک روز همین مقاومت، خامنه ای را بر سر برنامه  
اتمی اش به دام انداخت، و حاال نیز همین مقاومت جام زهر حقوق بشر را به کام والیت 

خواهد ریخت. قطعا این محقق خواهد شد.

تا آن جا که به جامعه جهانی بر می گردد، این آزمایشی در برابر آن هاست 
که آیا با نظام قتل عام مراوده و معامله را  ادامه می دهند یا در کنار مردم 

ایران می ایستند؟

             “
”
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»محکوم کردن مجاهدین و رهبرشان« شرط اعدام نشدن 

قتل عام  سال ۶۷، از تاریک ترین لحظه های تاریخ معاصر ایران و به قول بارونس بوتروید 
»این بزرگ ترین جنایت علیه بشریت بعد از جنگ جهاني دوم بود كه كیفر داده نشده 

باقي مانده است«. 

در این لحظات به  ۳۳ سال پیش باز می گردیم. و صحنه سئوال و جواب هایی را پیش چشم 
خود می آوریم که هر کدام سرنوشت و زندگی یک زندانی را تعیین می کرد:

 در اتاقی نه چندان بزرگ در اوین یا گوهردشت یا در مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز 
یا در ده ها شهر دیگر؛ »سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت«
یک طرف چند آخوند و جالد نشسته اند: اعضای هیات مرگ. 

در میان همین ابلیس های آدم رو یكي از شریرترین و وحشی ترین آن ها ابراهیم رئیسی است
و در نقطه مقابل رو به روی آن ها یک زندانی تنها به عنوان متهم قرار دارد. او جرمی مرتکب 
نشده است. بلکه از نظر محاکمه کنندگان جرم یک جنبش را نمایندگی می کند. وکیلی 
ندارد. اما باید وکیل یک خلق سرکوب شده باشد و شاهدی در بی دادگاه حضور ندارد. تنها 
شاهد خودش است. شگفت انگیزتر این که سئوال ها درباره هیچ جرمی نیست؛  بلکه درباره 

این است که او در کجای این زمانه ایستاده است.

سوالها این است:
آیا حاضرید مجاهدین و رهبران آن را محکوم کنید؟

آیا آماده اید برای جنگیدن با مجاهدین به نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ملحق شوید؟ 
آیا حاضرید در مورد رفقای سابق تان جاسوسی کنید و با مأموران اطالعاتی همکاری کنید؟

آیا حاضرید عضو جوخه های اعدام شوید؟
آیا حاضرید یک مجاهد را دار بزنید؟

آیا حاضرید در مورد عقاید و فعالیت های سیاسی خود ابراز ندامت کنید؟
آیا به جمهوری اسالمی اعالم وفاداری می کنید؟

آیا آماده اید برای کمک به نیروهای نظامی جمهوری اسالمی پا به میدان مین بگذارید؟
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چکیده حکم خمینی: موضع مجاهدی محکوم به اعدام

این سئوال های دهشتناک را که قتل عام شدگان در برابر آن قرار گرفتند، از گزارش تحقیقی 
عفو بین الملل نقل کردم. 

موضوع این سئوال ها، ادعاهای واهی هم چون شورش زندانیان یا رفتارشان در مدت اسارت 
نبود. موضوع این سئوال هاحتی  ارتباط زندانیان با عملیات مجاهدین نبود. موضوع را 
او به طور خاص درباره  از پیش مشخص کرده بود. حکم  خمینی در دو حکم پی در پی 
مجاهدین است. حکم این است که »کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع 

مجاهدي خود )نفاق( پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند«. 
مورد  در  این حکم  آیا  می کند  از خمینی سئوال  رژیم  عالی  دیوان  رئیس  زمان  همان 
مجاهدین محکوم به اعدام است که تغییر موضع نداده اند؟  یا شامل مجاهدینی هم می شود 

که دوره محکومیت شان را طی می کنند ولی هنوز بر سر موضع نفاق خود هستند؟ 
پاسخ کوتاه و صریح خمینی این است که »هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق )یعني 
موضع مجاهدي خود( باشد حکمش اعدام است«. هردو حکم خمینی و چکیده سئوال ها 
در آن شبه محاکمه ها این است که آیا بر موضع مجاهدی خود هستید؟ مجاهدین به این 

پرسش آری گفتند و دار و اعدام  را پذیرفتند. 

عفو بین الملل در گزارش خود به مناسبت سي امین سالگرد قتل عام نوشت : »قربانیان این 
کشتارها، در نقاط مختلف کشور، عمدتا هواداران سازمان مجاهدین خلق، هم از مردان و 
هم از زنان بودند.در استان تهران، صدها نفر از مردان وابسته به گروه های مخالف چپ نیز 
اعدام شدند«. عفوبین الملل مي افزاید: »در استان های کردستان و آذربایجان غربی، موج 
ناپدیدسازی های قهری و اعدام های فرا قضایی چند صد زندانی وابسته به کومله و حزب 

دموکرات کردستان ایران  را نیز قربانی خود ساخت«.   
به این ترتیب قتل عام مجاهدین به طور سراسري جریان داشت. هم زمان ماشین کشتار، 
بسیاری از زندانیان آزاد شده سابق یا افراد مظنون به هواداری از مجاهدین را هم دستگیر 
و روانه سالن های حلق آویز کرد. تمام آن ها در برابر همان پرسش سرنوشت قرار گرفتند: 

آیا بر سرموضع مجاهدي هستی؟
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از آن روز تا همین امروز این پرسش پیوسته در برابر ما بوده و هست. این پرسش زمانة 
ماست. سر موضع بودن یا نبودن، مسأله این است. اما مجاهدین به قول قرآن استحاله و 

بدلي نشدند )و مابدلوا تبدیال(.  
ما به این پرسش آری گفته ایم و آری می گوییم و از سرنگونی رژیم و مقاومت برای آزادی 

مردم ایران هرگز دست بر نمی داریم. 

نسل پایدار و »برسر موضع مجاهدی« فدیة آزادی ایران

در تابستان سال ۶۷، قهرمانان مجاهد خلق پس از آن که توسط رئیسی جالد و همدستان اش 
به مرگ محکوم شدند، مسیر خود را تا سالن های دار با شعارهاي مرگ بر خمیني، درود بر 

آزادی و درود بر رجوي طی کردند.
آری، این سرود خون سرشته آزادی و سرود پایداری نسلی است که سرنوشت تازه یی برای 

مردم و تاریخ ایران اراده کرده است. 
یکی از آن ها، زهره عین الیقین، رئیس وقت کانون فرهنگیان اصفهان كه در آمریكا تحصیل 

كرده بود، در نامه یی از زندان اوین نوشت: 
فکر  را یک بار دیگر مرور کردم؛  فکر کردم همه چیز  به حال گذشته  تا  »به همه آن چه 
مي کنم هرکس در صحنه زندگي نغمه خود را مي خواند و مي رود ولي آن چه مي ماند 

انسانیتي است که پاک و بي شائبه هم چنان پابرجاست«. 
یکی دیگر از این قهرمانان، به  نام رحیم رجلی در وصیت نامه خود نوشته بود: »زندگي را 
با تمام زیبایی هایش دوست مي دارم، به هرچه كه شكوفایي است عشق مي ورزم... آرزوي 
مردن ندارم، اما براي زندگي، مرگ سرخ را با آغوش باز مي پذیرم و اگر در این راه سعادت 
شهادت یافتم، سالم مرا به مسعود  برسانید و بگویید، رحیم به عهد خود وفا كرد و رجوي 

شد«.
این تعهد خونین نسل در نسل مجاهدین است که مریم گلزاده غفوری نوشته بود:

»تا یك مجاهد خلق باقي باشد نخواهد گذاشت انقالب را از حركت باز دارند. مجاهد خلق 
از همه چیز خود مي گذرد تا ایران و مردم ایران را از بند اسارت رها كند«. 
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کارزار دادخواهی توسط مسعود رجوی

 قتل عام مجاهدین در سال۶۷، بخش مهم دیگری هم داشت که پروژه بزرگ پنهان سازی 
جنایت بود. اما از هفته های اول بعد از شروع قتل عام، مسعود موج موضعگیري و افشاگری 

و دادخواهی را در داخل و خارج ایران به حرکت درآورد.
از همان ماه های مرداد و شهریور ۶۷ در نامه ها و تلگرام های متعدد به دبیرکل ملل متحد 
اطالعات بسیاری درباره این کشتار را فاش کرد. از جمله مفاد هر دو فتوای اصلی خمینی 
را اعالم کرد. در سوم شهریور سال ۶۷ به دبیرکل ملل متحد نوشت كه خمیني طي حكمي 

به خط خودش دستور اعدام زندانیان سیاسي مجاهد خلق را صادر كرده«.
در آذر ماه همان سال، در مصاحبه با صدای مجاهد اعالم كرد: »خمیني شخصًا دو بار 
حكم اعدام ها را به موسوي اردبیلي ابالغ كرده و ازجمله تصریح كرده است كه  در مورد 
مجاهدین ... هر كس كه سر موضعش هست ...حكمش اعدام است و بایستي فورًا اعدام 
شود«   و  این افشاگری ۱۲ سال پیش از آن بود که آقای منتظری در کتاب خودش متن 

این حکم را منتشر کند.
به نظر من فراتر از کارزار بی وقفه در چهار دهة گذشته، مسعود با حراست از همان اصول 
و ارزش های قتل عام شدگان، در دادخواهی شهیدان راه آزادی، از شرف و حرمت شهیدان 
باالترین دفاع را کرده است. و تا پیروزی آرمان آن ها، یعنی آزادی مردم ایران به پیش 

می رود.

 قتل عام مجاهدین در سال۶۷، بخش مهم دیگری هم داشت که پروژه 
بزرگ پنهان سازی جنایت بود. اما از هفته های اول بعد از شروع قتل عام، 
و خارج  داخل  در  را  دادخواهی  و  افشاگری  و  مسعود موج موضعگیري 

ایران به حرکت درآورد.

             “
”
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خیلی جالب توجه است که خمینی در عزل نامه آقای منتظری که در فروردین ۱۳۶۸ 
منتشر شد و حدود ۷۰۰کلمه است،  ۹بار به مجاهدین ارجاع می دهد ومی گوید تعداد 
اعدام شدگان را مجاهدین از طریق شما به آالف و اولوف رساندند و مهمتر این که می گوید 
شما این کشور را بعد از من به دست لیبرال ها و از کانال آن ها به مجاهدین می سپارید. و 

به همین خاطر صالحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید.
به گواهی وقایع ۳۳ سال گذشته، آن چه درباره این قتل عام فاش شد، دستاورد جنبش 
دادخواهی بی وقفه یی است که مقاومت مردم ایران و خانواده های شهیدان و زندانیان و 
شکنجه شدگان و  هزار زندانی سیاسی مجاهد خلق از جمله  بازماندگان قتل عام ۶۷ در 

اشرف۳ عهده دارش بوده اند.

ضد جنبش دادخواهی

در وصف  بلند«،  به بانگ  منظومه  »کشتار ۶۷  در  که  به خیر  اسماعیل خویی  دکتر  یاد 
سربه داران  سرود:

این ُکشته دلی داشت چو دل های بزرگ 
آمادة دل زدن به دل های بزرگ

دریای بزرگ مرگ بلعیدش، لیک
برجاست از او امید فردای بزرگ

و 
این کشته، که کاکل اش نسیم افشانده ست،

در بحر خدا و خلق کشتی رانده ست.
- »انکار کنی مجاهدین را؟«

- »نه، نع!«
-»اعدام کنیدش: سر موضع مانده ست!«

شمار  کم نمایی  برای  که  را  رسوایی  تقالی  خویی  اسماعیل  منظومه،  همین  در  باز  و 
قتل عام شدگان صورت می گرفت، چنین توصیف مي كند:
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نه، آقا ده هزار كمتر بوده است
بوده سه هزار و چند صد، گر بوده است

در نفس جنایت چه تفاوت ابله   
صد بوده و یا که صد برابر بوده است 

پیداست كه جنبش دادخواهی همواره با یک ضد جنبش مواجه بوده که سرنخ آن در واقع 
به نهادهای اطالعاتی رژیم مي رسد. این ضد جنبش، رشته یی از دروغ پراکنی ها، و قلب 

واقعیت هاست که یکی بعد از دیگری به اجرا گذاشته شده است: 
پنهان سازی  و  قتل عام شدگان  و مشخصات  نام ها  کتمان  با  سال  سال های  که  این  اول 
آن ها  بعد،  سال های  در  نگهدارند.  سکوت  در  را  فاجعه  کل  می خواستند  مزارهایشان، 
اما تالش دیگر رژیم در مقابل جنبش  به تخریب مزارهای جمعی فاش شده رو آوردند. 
دادخواهی هویت زدایی از سربه داران مجاهد است که به وسیله سرانگشتان وزارت بدنامش 

صورت می گیرد. 
شگفت  این كه مأموران وزارت از یک طرف نه آرمان و سازمان شهیدان را بر می تابند و 
نه ایدئولوژي، استراتژي و تشكیالت آن ها را. اما از طرف دیگر مدعی همان مجاهدینی 
آن،  اعتقادی  و  سیاسی  به خاطر  خطوط  شهیدان اش  ۹۰درصد  از  بیش  که  می شوند 

طناب های دار را برگزیده اند. 
اما نه کتمان جنایت، نه پنهان کردن مزار شهیدان، نه هویت زدایی از آنان، نخواهد توانست 

جنبش دادخواهی را مخدوش یا متوقف کند. 

راه آزادی با فداکاری باز می شود

در همین جا  یاد می کنیم از مجاهد کبیر، نویسنده فقید حمید اسدیان، که در تمام این 
سه دهه برای افشای جالدان و زنده  نگه داشتن خاطره قتل عام شدگان کوشید.

او در مقدمه یکی از کتاب هایش درباره شهیدان قتل عام ۶۷ در سامان شهركرد سروده 
است:

تا این خاك، این خاك خوني، خونین است                           
قطره در دریا گم نخواهد بود
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و ما در جستجوي شما
فراموش نخواهیم كرد چهره هاي قاتالن را

آری ما فراموش نخواهیم کرد. 
به خانواده های شهیدان به خصوص به مادران شهیدان قیام آبان و زندانیان سیاسی مقاوم  
درود می فرستم و از همه هموطنان و هواداران و پشتیبانان مقاومت در داخل و خارج ایران 
می خواهم جنبش دادخواهی را گسترش دهند. امروز جنبش دادخواهی قتل عام شدگان 

جنبش تمام مردم ایران برای سرنگونی رژیم است. 
حاال به نسل جوان و شورشگری پاسخ می دهم که می پرسند، حکایت آن ۳۰ هزار زن 
داستان جنبش  بود؟  چه  رفتند،   سردار  بر  موضع بودن  سر  به جرم  که  مرد شجاعی  و 

سر موضعی ها که تاریخ این چهار دهه را ساخته اند چیست؟
داستان اش این است که چون راه آزادی ایران، جز با فدا و قربانی هموار نمی شود، مجاهدین 

نسل اندر نسل گفته اند و می گویند:  بفرمایید این تمام زندگی و خانمان و هستی ما. 
مجاهدین با انتخابی آگاهانه و مختارانه، با گذشتن از همه چیز برای آزادی ایران و ایرانی 
عزم جزم كرده اند. آن ها بر ایدئولوژی خودخواهي و منافع فردي در مقابل منافع مردم و 

بر ایدئولوژي جنسیت و تبعیض جنسي شوریده اند و راه رهایی و برابری را می گشایند.
یکی از سمبل های بارز مجاهدین در این دوران، مجاهد صدیق مسعود فرشچی است که 
با ۴۳سال مبارزه بی وقفه، الگویی از یک انسان شوریده و رها از قید و بندهای ایدئولوژی 

جنسیت و فردیت فروبرنده بود. 

مجاهدین با انتخابی آگاهانه و مختارانه، با گذشتن از همه چیز برای آزادی ایران 
و ایرانی عزم جزم كرده اند. آن ها بر ایدئولوژی خودخواهي و منافع فردي در مقابل 
منافع مردم و بر ایدئولوژي جنسیت و تبعیض جنسي شوریده اند و راه رهایی و 

برابری را می گشایند.

             “
”
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و این نسل زنان و مردان مجاهد و شورشی و رهاست که استحکام و پایداری مجاهدین را 
در حال حاضر عملی و آزادی و آبادی را در ایران فردا تضمین می کند. درود برمجاهد واال 

و پاکباز مسعود فرشچی.

حاال ۳۳ سال بعد از قتل عام، هم چنان، پرسش اساسی درباره سرموضع بودن است. ما به 
پرسش بزرگ دوران، آری گفته و آری می گوییم و با تکیه بر مردم  ایران و ارتش بزرگ 

آزادی، رژیم آخوندی را سرنگون می کنیم. 
 

سالم بر شهیدان 
درود برمردم ایران 
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یادواره خاوران
در  كه  خاوران  یادواره  از  رجوی  مریم  خانم  آزاد،  ایران  گردهم آیی  روز  در سومین 
اشرف۳ به یاد شهدای قتل عام درتابستان سال ۶۷  بنا شده، دیدار کرد و به شهیدان 
اداي احترام نمود. خانم رجوي از جانب مقاومت ایران گفت به خون ۳۰،۰۰۰ سربه دار 
قتل عام شده سوگند که ایران را از دست حکومت قتل عام و اعدام آزادی می کنیم.



۶۳ آزادی، دمکراسی و برابری

یادواره خاوران



فراخوان به محاکمه بین المللی سران رژیم ۶۴

یادواره خاوران
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یادواره خاوران
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شورای ملی مقاومت 

سرمایه امروز و فردای ایران

سخنرانی مریم رجوی در اجالس دو روزه شورای ملی مقاومت 

۲۱تیر۱۴۰۰

۴
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اجالس دو روزة شورای ملی مقاومت ایران 

اجالس شوراي ملي مقاومت ایران به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس شورا، با حضور 
رئیس جمهور برگزیده برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران برگزار شد. 

این اجالس دو روزه که از یكشنبه ۲۷ تیر آغاز شده بود و در 55 نقطه در ۱۲ كشور؛ 
فرانسه، آلمان، انگلستان،آمریكا، سوئد، نروژ، اتریش، هلند، بلژیك، ایتالیا، سوئیس و آلباني 

جریان داشت؛ حوالي نیمه شب دوشنبه ۲۸ تیر به پایان رسید.
در آغاز اجالس، خانم مریم رجوی با گرمترین درودها به قیام آفرینان خوزستان و هموطنان 
عربمان در این استان، اجالس شورای ملی مقاومت را »اجالس خوزستان به پاخاسته« 

نامید.
اعضای شورا در سخنان پیش از دستور خود بارز شدن قطب بندی سیاسی بین دیکتاتوری 
تک پایه والیت فقیه با خامنه ای و جالد قتل عام ۶۷ از یکسو و مقاومت سازمانیافته ویگانه 
جایگزین دموکراتیک)شورا( را نقطه عطفی در اعتال و درخشش مرزبندی »نه شاه، نه 

شیخ« توصیف کردند.
اجالس شورای ملی مقاومت ایران با حضور ۱۳۲ تن از ناظران و سخنراني شماري از آنان 

برگزار شد. در اجالس دو روزه در مجموع ۶۰ تن سخنراني كردند. 
مریم رجوی در ابتدای سخنان خود، یاد مصدق فقید پیشوای نهضت ملی ایران را گرامی 

داشت. 
مشروح سخنان مریم رجوی در اجالس شورای ملی مقاومت ایران را در این جا می خوانید:
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گردهمایی خوزستان به پاخاسته 

اجالس شورای ملی مقاومت ایران را با گرم ترین درودها به خوزستان به پاخاسته و هموطنان 
عرب ما در این استان آغاز می کنیم. خوزستان کارون و کرخه، خوزستان نفت و ثروت، در 
حاکمیت آخوندها خوزستان رنج و تشنگی است. اما حاال، با فریاد العطش به پاخاسته  است. 
این عطش آب و عطش آزادی است که همه جا را فرا گرفته است؛ از اهواز تا ماهشهر و 
دشت آزادگان و بستان و شاوور و کرخه و سوسنگرد و کوت عبداهلل و حمیدیه و شوش. 

اجازه بدهید اجالس شورای ملی مقاومت را گردهمایی خوزستان به پاخاسته نام گذاری 
کنیم و به  یاد  شهیدان مظلوم این قیام و به  یاد فدیه های خوزستان رنج  کشیده ما برای 

آزادی یک دقیقه کف بزنیم. 

باسالم به اعضای محترم شورای ملی مقاومت، 
دوستان عزیزی که به عنوان ناظر و هم سنگر و هم پیمان، در این اجالس حضور دارید، 

شورای ملی مقاومت ایران،۴۰ساله شد و حاال با پایداری و سرفرازی و عزت و افتخار وارد 
چهل و یکمین سال حیات خودش می شود. 

درود و تبریک به همه شما و به همه ایرانیان آزاده و همه ایرانیان به دور از دیکتاتوری های 
شیخ و شاه در ایران و در سراسر جهان و تبریک و درود به مسعود، بنیان گذار شورای ملی 

مقاومت ایران.
 سرفرازی و افتخار در این مقاومت، با پرداخت سنگین ترین بهای خونین در تاریخ معاصر 
بر اعدام های بی وقفه، ما در آستانه سالگرد  این روزها، عالوه  ایران به دست آمده است. 

قتل عام ۶۷ هم هستیم.
هم چنین امروز، ۲۷تیر از قضا هم زمان با سالروز آتش بس تحمیلی به خمینی هم هست. 
آتش بسی که همین مقاومت با ارتش آزادیبخش ملی در سال ۱۳۶۷ آن را بعد از یک صد 
رشته عملیات درخشان با فدیه های بسیار به خمینی تحمیل کرد و خمینی آن را زهر 
آتش بس نام گذاشت. یک جنگ ضدمیهنی با یک میلیون کشته و دو میلیون معلول و 

مجروح فقط در طرف ایران با شعار فتح قدس از طریق کربال.  
در این روزگار، مردم ایران به سادگی و روشنی می گویند: دشمن ما همین جاست، دروغ 
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می گن آمریکاست. در آن روزگار هم همه مي دانیم كه خمیني به دروغ مي گفت دشمن 
ما عراق است و تنها این مقاومت بود كه با شعار صلح و آزادي یاراي ایستادگي در برابر 
آن دجالیت بزرگ و ریختن خون جوانان و تلف كردن منابع و سرمایه هاي ایران به تنور 

جنگ را داشت.

تداوم و تکامل راه مصدق 

به راستي که تداوم و تكامل تاریخي راه مصدق بزرگ، تأسیس شورای ملی مقاومت ایران 
است كه در ۳۰ تیر۱۳۶۰ توسط مسئول شورا در تهران اعالم شد. از این رو به مناسبت 
سالگرد قیام ملي ۳۰ تیردر سال 1331 ابتدا به تجلیل از مصدق  بزرگ می پردازیم و اداي 
احترام می کنیم به شهیدان و  همه هموطناني كه آن روز  براي حمایت از پیشواي نهضت 
ملي ایران قیام كردند. مایه مباهات است كه شوراي ملي مقاومت در چهار دهه مبارزه 
بي امان باارتجاع و استبداد دیني، مواریث دمكراتیك انقالب مشروطیت و نهضت ملي ایران 
را ارتقا داده است. و جایگزین مناسبي عرضه كرده كه خواست مردم ایران براي سرنگوني 
این رژیم و برپایي یك ایران آزاد را نمایندگی می کند. یك نظام دموكراتیك جمهوري،  بر 
اساس رأي مردم و انتخابات آزاد با جدایي دین  از دولت، با برابري و عدالت، با نفي تبعیض 
جنسي و قومي و دیني، که از خودمختاري ملیت هاي تحت ستم در چارچوب وحدت 
و تمامیت ارضي ایران دفاع می کند. مبارزات بي امان این شورا و مسئول آن، در دفاع از 
مرزهاي حیاتي جنبش آزادي خواهي ایران در برابر هجوم و تاراجگري استبداد وحشي و 

شوراي ملي مقاومت در چهار دهه مبارزه بي امان باارتجاع و استبداد دیني، 
مواریث دمكراتیك انقالب مشروطیت و نهضت ملي ایران را ارتقا داده 
براي  ایران  مردم  خواست  كه  كرده  عرضه  مناسبي  جایگزین  و  است. 

“             سرنگوني این رژیم و برپایي یك ایران آزاد را نمایندگی می کند.
”
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باندها و متحدان داخلي و خارجي آن دستاورد بزرگ مردم ایران است.
راستی که این جایگزین بعد از ۴۰سال نبرد و مجاهدت بی وقفه، سرمایه امروز و فردای 

ایران است. 

سلطه مطلقه ولی فقیه بنیاد خدشه ناپذیر رژیم 

از سالگرد تأسیس شورا در سال گذشته تا امسال، شاهد وقایع مهمی بوده ایم. در این بین، 
نمایش انتخابات و بیرون کشیدن جالد ۶۷ از صندوق ها و تک پایه کردن استبداد دینی 

جای ویژه یی دارد.
مراجعه به  بیانیه ها و قطعنامه های شورای ملی مقاومت و پیام های مسئول شورا از سال  
۶۰ تا به حال به  روشنی نشان می دهد که این شورا درک عمیق و واقع گرایانه یی از ماهیت 
ارتجاعی رژیم حاکم ارائه کرده و نشان داده است که این رژیم، مسیری جز مسیر سرکوب 

و انقباض ندارد.
توصیف این مسیر با واژه انقباض هم، از ابتدا توسط همین شورا صورت گرفته و در حقیقت 
به  نظریه مهمی درباره طینت رژیم و استراتژی و سیاست های ناگزیر آن اطالق می  شود. 

بر حسب این نظریه:
اول: هژمونی و سلطه مطلقه ولی فقیه، بنیاد خدشه ناپذیر این رژیم است. چکیده قانون 
اساسی دست پخت خبرگان ارتجاع در سال 5۸ که یک دهه بعد بازنویسی و تکمیل و 
آب بندی شد، اصل والیت فقیه است که خمینی بعدا آن را به سلطنت مطلقه فقیه ارتقاء 

داد. 
در اصل چهارم، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اداری و فرهنگی و سیاسی 

و نظامی را منوط به  تأیید فقهای شورای نگهبان می کند که منصوب ولی فقیه هستند.
اصل   های 5 و ۱۰۷ و ۱۰۹ درباره والیت امر و امامت امت و رهبری امت، توسط ولی فقیه 
است. اصل ۴۴نظام اقتصادی و مالکیت را منوط می کند به محدوده قوانین به اصطالح 
اسالم و در اصول بعدی تفسیر آن را به عهده شورای نگهبان می  گذارد. این همان نظام و 
قوانینی است که خامنه ای با استفاده از آن، بخش عظیمی از اقتصاد  ایران را به  قبضه سپاه 

پاسداران و بنیادهای وابسته به خودش درآورده است. 
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اصل های ۴5 و ۴۹ اموال و ثروت های عمومی و ارث بدون وارث و ثروت های ناشی از رشوه 
و اختالس را هم در اختیار حکومت اسالمی،  البته از نظر آن ها، و بیت المال قرار می دهد و 
این همان چیزی است که ستاد اجرایی فرمان خمینی و تحت کنترل خامنه ای را به وجود 

آورده و ثروت اش دست کم ۱۰۰ میلیارد دالر است. 
اصل 5۷، سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه را در چنگ »والیت مطلقه امر و امامت امت« 
قرار می دهد. کلمه مطلقه در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ به این اصل اضافه شد، 

یعنی والیت مطلقه امر.
اصل های ۷۲ و ۹۴هم قوانین مصوب مجلس را مشروط به  قبول آن توسط شورای نگهبان 

ولی فقیه کرده است.
اصل ۸5 مصوبات دولت را هم مشروط به تأیید همان شورای نگهبان می کند. 

اصل ۹۳ تصریح می کند که مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتباری ندارد. 
اصل ۹۹ انتخابات خبرگان و ریاست جمهوری و مجلس را تحت انقیاد شورای نگهبان 

درآورده است.
 اصل ۱۱۰ انتصاب کلیه مقام های اصلی رژیم از سرکردگان سپاه و ارتش و قضاییه، تا 
فقهای شورای نگهبان و رئیس صدا و سیما را در اختیار ولی فقیه قرار می دهد و اصل ۱۱۲ 

مجمع تشخیص مصلحت را هم به طور کامل، به کنترل ولی فقیه در می آورد.
اصل های ۱۲۲ و ۱۳۰ و ۱۳۱ هم رئیس جمهور رژیم را گماشته و پاسخگو  و منصوب ولی 

فقیه می کند. 
در اصل ۱۷5 صدا و سیما را ابزار دست ولی فقیه می کند و با اصل ۱۷۶ شورای عالی 

امنیت را به شعبه یی از بیت ولی فقیه تبدیل می کند. 
در توصیف آن چه در این یاسای چنگیزی آمده است، یک بار آخوند مشکینی در جلسه 
بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ گفت: »بهترین کتاب آن ... است که موضوع در آن 
کتاب خوب دیده بشود و آئینه خوبی باشد و ما در )کتاب( قانون اساسی، رهبر را مالحظه 

می کنیم«. 
فکر می کنم تا این جا، هژمونی و سلطه مطلقه ولی فقیه به عنوان بنیاد خدشه ناپذیر این 

رژیم، کامال روشن باشد. 
دوم: والیت فقیه برای حفظ تعادل درونی و بیرونی خود، نیازمند آن است که پی در پی 
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قاعده  کردن  باریک  رژیم،  کردن  تک پایه  کند.  حذف  و  ببلعد  را  خود  باندهای  و  اجزا 
حکومت،  یا همان منقبض شدن، برای بقای این رژیم ضروری است. 

ما این سیر را از گذشته تا به حال می توانیم ببینیم. از جمله: 
به  استعفا واداشتن بازرگان، اولین نخست وزیر خمینی که خود خمینی دولت و نخست وزیری 

او را به امام زمان منسوب می کرد، 
عزل بنی صدر اولین رئیس جمهور رژیم که خودش می گفت نویسنده اصل والیت فقیه در 

خبرگان بوده، 
عزل منتظری، جانشین اعالم شده خمینی، 

کنار زدن و حذف رفسنجانی که خامنه ای را به قدرت رساند. 
حبس خانگی موسوی و کروبی و خانه نشین کردن دو رئیس جمهور دیگر رژیم یعنی 

آخوند خاتمی و احمدی نژاد و زندانی کردن دستیاران آن ها.....
سوم: استراتژی انقباض، همواره به  موازات چند خط اساسی دیگر  اجرا شده است. شامل: 
عملیات دائمی کنترل و سرکوب و سیاست کشتار در قبال قیام ها. هم چنین صدور جنگ 
و تروریسم و بنیادگرایی به  کشورهای منطقه و تالش برای سلطه یابی بر این کشورها و 

باالخره برنامه بمب سازی اتمی و ایجاد زرادخانه موشکی. 
انقباضی عبارت است از: دست اندازی بر ثروت و  چهارم: جزء الینفک دیگر استراتژی 
درآمد کشور، تأمین بسیاری از هزینه های حفظ قدرت با خالی کردن پی  در پی سفره های 
مردم و سرانجام طفره رفتن از سرمایه گذاری در امور رفاهی و بهداشتی و آموزشی جامعه.

از شروع سال ۱۴۰۰، رژیم با افزایش دستوری قیمت ها، یعنی با مصوبات رسمی، قیمت 
مهم ترین مواد خوراکی را باال برده است. مثل نان، لبنیات، شکر، روغن و شیر. هم چنین 
نرخ کرایه تاکسی و مترو و قیمت محصوالت شوینده و لوازم خانگی را هم رسمًا باال برده 
است. همه این ها  عالوه بر تحمیل انواع مالیات های ظالمانه به توده های مردم محروم است. 
یک سیاست به  مراتب مخرب تر رژیم آخوندی، سرازیر کردن اسکناس بدون پشتوانه در 
جامعه است. با این سیاست در هر یک از سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ ، رژیم حجم پول را بیش 
از ۴۰درصد افزایش داد و به این ترتیب تورم را به طرز وحشتناکی باال برد. این یک چپاول 
وحشیانه اما ناپیداست. چون جیب ها و سفره های مردم را بدون آن که متوجه بشوند، خالی 

می کند. وبا همین غارتگری ها مردم را به خاک سیاه نشانده است.
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پنجم:  سیاست انقباضی به رغم هیاهوی ظاهری اش، کارکرد قدرت رژیم نیست؛ به عکس 
بیانگر ضعف بنیادی آن است. چه آن زمان که خمینی بر جنگ جنایت بار خود با عراق 
اصرار می کرد و چه این زمان که خامنه ای بر برنامه اتمی یا موشک پرانی در منطقه اصرار 
می کند، بله  هدف فقط قفل کردن جامعه و دور کردن خطر قیام و مقاومت برای سرنگونی 

است. 
در این زمینه  خوب است توجه شما را به  یکی از ده ها و صدها مورد موضع گیری شورا و 
مسئول شورا جلب کنم که همین دیدگاه را به  روشنی ترسیم کرده است. به عنوان مثال 
در  اطالعیه ۲۰ شهریور ۱۳۶۴ مسئول شورا گفته است: »اصرار خمینی برادامه جنگ، 
به رغم ناتوانی های بارز اجتماعی و نظامی او برای کسب پیروزی، نه از موضع قدرت بلکه 
دقیقا از موضع ضعف است. خمینی جنگی را که بارها ”نعمت الهی“ خوانده است، ادامه 
می دهد تا بر یک جنگ مهم تر و اساسی تر، که همانا جنگ داخلی او با مردم و مقاومت 
ایران بوده ... سرپوش بگذارد و از سر باز کردن بحران ها و نارضایتی های عمیق اجتماعی 
و بروز اختالفات وکشمکش های شدید باندهای درونی حکومتش جلوگیری نماید«. این 

همان هدفی است که امروز خامنه ای با تک پایه کردن رژیم اش دنبال می کند.

برچیده شدن بساط اصالحات قالبی

استراتژی انقباضی رژیم، دقیقًا مترادف اصالح ناپذیری آن است. و این همان حقیقت مهمی 
است که جزء ثابت موضع گیری های شورای ملی مقاومت در ۴دهه اخیر است. از جمله در 
مقاطعی که جار و جنجال دو خردادی ها تمام فضای سیاسی را گرفته بود. شورای ملی 
مقاومت بدون هر گونه تردیدی می گفت »رژیم والیت فقیه هیچ گونه قابلیت استحاله و 

اصالح ندارد«. و مسئول شورا بارها تکرار می کرد که »افعی هرگز کبوتر نمی زاید«.
و  توهم  پراکنی ها  با  را  وسیعی  سیاسی  مبارزه  سال ها  این  در  مقاومت  ملی  شورای 
شعبده  بازی هایی پیش برد که برای میانه رو نشان دادن رژیم انجام می شد. به عنوان مثال 
در بیانیه ۲5 فروردین ۱۳۷۸، تعریف و معیار تشخیص اصالح طلبان واقعی را ارائه می کند 
و توضیح می دهد که: »شورای ملی مقاومت ایران معیار تشخیص استحاله طلبان قالبی از 
اصالح طلبان واقعی را، تحمیل کردن انتخابات آزاد به رژیم بر اساس اصل حاکمیت مردم 
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می داند«.
شورا بارها توضیح داده که نظام حاکم به دلیل تضاد آشتی ناپذیرش با حاکمیت مردم و 
حقوق شهروندان، اراده و ظرفیت رفرم، گشایش و استحاله ندارد. در این میان، هدف واقعی 
باندهای اصالح طلب، طوالنی ترکردن عمر همین رژیم پیرامون »عمود خیمه نظام« است. 
اما شعبده انتخابات اخیر رژیم، مراسم خاکسپاری سیاسی اصالح طلبان قالبی شد، پاسداران 
سیاسی و مستخدمان اپوزیسیون نمای والیت را به  عزا نشاند و اصحاب مماشات را آچمز 
کرد. قیام دی ۹۶، پایان ماجرای اصالح طلب و اصول گرای رژیم را اعالم کرد و از آن جا 
اصالح طلبی دروغین به  اغما رفت. سپس حدت یافتن قطب بندی میان مقاومت مردم ایران 
با رژیم، دیگر فضایی برای حیات انگلی آن ها باقی نگذاشت. تا این که در انتخابات نمایشی 

اخیر، به کلی مردار شدند. 
با این همه گمان نکنید که این خیانتکاران حرفه یی هرگز از دفاع از بقای والیت فقیه در 
برابر قیام و سرنگونی دست برمی دارند. خیر هرگز. در آستانه انتخابات کذایی رژیم، مدیران 
رسانه های موسوم به  اصالح طلب با عجله به  نزد جالد ۶۷ شتافتند و با او بیعت کردند و 
در اولین روز های بعد از شعبده انتخابات، سردمدار آن ها آخوند خاتمی که قبال الجوردی 
دژخیم را خدمتگزار مردم خوانده بود، این بار رئیسی جالد را منتخب مردم نامید و برای 
موفقیت او دعا کرد. و در عین حال از یاد نبرد که با مجاهدین و جبهه براندازی، مرزبندی 
کند. حاال، در همین روزها، اصالح طلبان کذایی در حال عجز و البه هستند که شاید 

سرجالد، پست و مقام و نواله یی از قدرت به  آن ها بدهد. 
واضح است که وقتی بساط اصالحات پوشالی برچیده می شود، دیگر فضایی برای رنگ آمیزی 
سرداران سپاه به عنوان رهبر اپوزیسیون و سپس ظاهر کردن آن ها در تلویزیون حکومتی 
برای قدرت نمایی توخالی باقی نمی ماند، دیگر علم کردن سایت ها و رسانه های مخالف نما 
بی فایده می شود و دیگر خیمه شب بازی مستخدمانی که باید رل اپوزیسیون بازی کنند 
و خود را منتقد مجاهدین بنامند، از دور خارج می شود. پرده ها کنار می رود و حقیقت 
صحنه سیاسی ایران آشکار می شود. به  قول مسئول شورا: »از۳۰خرداد ۱۳۶۰دو قطب 
بیشتر وجود ندارد: جبهه خلق و مقاومت و آزادی، در برابر والیت فقیه و جبهه ارتجاع و 

دیکتاتوری و حفظ نظام و رژیم قتل عام«. 
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حقانیت مواضع شورای ملی مقاومت

می خواهم نتیجه بگیرم که  شورای ملی مقاومت قبل از هر چیز به  دلیل تعهد خود برای 
سرنگونی استبداد مذهبی، بر طینت واقعی رژیم تأکید کرد و از این طریق برای استمرار 
موازات  به  با چپ نمایی  بسیاری  که  زمانی  در  آن هم  کرد.  راه گشایی  مقاومت  جنبش 
ولی فقیه و سپاه پاسداران به جای ارتجاع، آدرس عراق یا امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم 

بین الملل را می دادند. یا این که به دنبال اصالحات موهوم در درون رژیم بودند. 
این هم روشن است که دیگر نه مماشات گران می توانند با ادعای وجود میانه روها در داخل 
رژیم معامله و رابطه خودشان را توجیه کنند. نه رژیم می  تواند جنایتکاران دست پرورده 
خود را با لباس های اتوکشیده به  نام اصالح طلب طرف حساب غربی ها کند. وزیر خارجه 
پیشین ایتالیا، در گردهم آیی امسال مقاومت گفت: »سال ها خودم به عنوان وزیر خارجه 
ایتالیا و کمیسیونر اروپا با نمایندگان رژیم و بعضًا با به  اصطالح اصالح طلبان، در ارتباط 

بودم. آن ها خیلی خوب فریب می دهند و مواضع شان را پنهان می کنند«.
نخست وزیر اسبق ایتالیا نیز، درباره سوابق تالش های اروپا برای میانه رو کردن رژیم یادآوری 
کرد: »بسیاری از شما می گفتید غیر ممکن است بتوانید به چنین نتیجه یی دست بیابید. 

اما ما سعی خود را کردیم و شکست خوردیم«.

استراتژی انقباضی رژیم، دقیقًا مترادف اصالح ناپذیری آن است. و این 
همان حقیقت مهمی است که جزء ثابت موضع گیری های شورای ملی 
مقاومت در ۴دهه اخیر است. شورای ملی مقاومت بدون هر گونه تردیدی 
می گفت »رژیم والیت فقیه هیچ گونه قابلیت استحاله و اصالح ندارد«. و 

مسئول شورا بارها تکرار می کرد که »افعی هرگز کبوتر نمی زاید«.

             “
”
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تک پایگی، احتضار سیاسی خامنه ای
 

سیر وقایع این حقیقت را به  روشنی نشان می دهد که انتصاب سرجالد، برخاسته از ضعف و 
اضطرار رژیم است.  طرح آن چه خامنه ای از آن به عنوان »دولت جوان حزب اللهی« اسم برد، 
چند ماه بعد از قیام ۹۶در بیت ولی فقیه ریخته شد. قیام دی ۹۶، قیام سراسری تیر ۹۷، 
قیام سراسری مرداد ۹۷ و قیام های پرقدرت دیگری هم چون  کازرون، خرمشهر و برازجان 
برای خامنه ای تردیدی باقی نگذاشت که اداره رژیم به  سیاقی که تا به حال بوده دیگر عملی 
نیست. و به  این نتیجه رسید که باید با آرایش سیاسی جدیدی در مقابل قیام ها خط ببندد. 
در ۲۴ بهمن ۹۷، خامنه ای بیانیه »گام دوم انقالب«  یعنی ارتجاع را صادر و اعالم کرد که 
رژیم اش »تجدید نظر پذیر و اهل  انفعال نیست ... و به  اصول و مرزبندی های خود به  شدت 
حساس است«. اولین گام مهم او در این مسیر، انتخابات فرمایشی مجلس در سال ۹۸ بود. 
که ترکیبی از پاسداران و اوباش نزدیک به  بیت را، تحت ریاست سرچماق دار رژیم، پاسدار 
قالیباف در مجلس ارتجاع جور کرد. این ترکیب از نظر یک دستی و اتحاد عمل در پیشبرد 

منافع سپاه پاسداران نسبت به تمام تاریخچه رژیم، بی سابقه است. 
گام دیگر، کشتار بزرگ درجریان قیام آبان بود که نشان داد خامنه ای، رژیم خود را در لبه 
پرتگاه می بیند و فقط با خون ریزی بزرگ می تواند سقوط آن را به طور موقت، عقب بیندازد. 
نتیجه این که این احتضار سیاسی خامنه ای است که در محاصره قیام و شعله های خشم 

مردم، ناگزیر از تک پایگی شده است. 
حقیقت این است که این تحول، رژیم را وارد شرایطی کرده که به طور کیفی با هر زمان 
دیگری متفاوت است. کانون قضایا این است که تک پایه کردن  رژیم فقط با جالدی امکان پذیر 

است که خودش از مهم ترین نقاط خصومت میان جامعه ایران و رژیم حاکم است.  
بله، قلب داستان، بارز  شدن شرایط سرنگونی این رژیم است. به همین دلیل خامنه ای حتی 
علی الریجانی، پاسدار دست پرورده خود را هم در انتخاباتش تحمل نکرد. در حالی که او به  
مدت ۲۷سال جانشینی رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران، ریاست رادیو تلویزیون، دبیری 

شورای عالی امنیت و ریاست مجلس ارتجاع را برعهده داشت.  
است. مسیر  انسداد  و  قفل شدگی  بنابراین مسیری که خامنه ای در پیش گرفته، مسیر 
و  توانایی ها  هرگز  خود،  سرشت  در  مسیر  این  است.  رژیم  مانور  میدان های  بسته  شدن 
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ظرفیت ها و محرک های جدیدی برای گشودن معضالت بی شمار جامعه ایران ایجاد نمی کند.
در نتیجه می بینیم که مذاکرات رژیم با آمریکا برای احیای برجام تاکنون به جایی نرسیده 

و ارگان رسمی سپاه پاسداران می نویسد که : »احیای برجام، هیچ تر از هیچ« است.  
از آن جا که خامنه ای مسیر اصالحات را به کلی گل گرفته و وارد شدن به  آن را برای هژمونی 
خود خطرناک می داند، پس هرگونه گشایش و بهبودی در امور اقتصادی و اجتماعی هم 

نامتصور است. 
درهمین روزها شاهدیم که آمار جانگداز قربانیان کرونا از ۳۳۰هزار قطعا فراتر رفته است. 
حقیقت این است که این رژیم، ارمغانی جز مرگ و اعدام و قتل عام و سد بستن در برابر 
قیام با کالن تلفات انسانی ندارد واکسن هم به عمد از مردم ایران دریغ شده و همه را جان 

به لب کرده است.   
امروز بیکاری،  رکود تولید، فجایع زیست محیطی، فرار سرمایه، نرخ منفی رشد اقتصادی، 

تورم سهمگین، زوال ارزش پول ملی و بحران آب و برق بی داد می کند.
فقر همه گیر شده، گرسنگی، میلیون ها نفر را به  کام خود کشیده و بیکاری و از دست رفتن 
شغل ها، همه را به ستوه آورده است و نابودی روزانه کسب و کارها، بسیاری زندگی ها را 

متالشی کرده و زنان و جوانان از اختناق و محرومیت می سوزند. 
چنین است که کوه مطالبات انباشته جامعه و طغیان اعتراض ها راه حلی ندارد و آخوندها 
الجرم، قیام ها را در برابر خود خواهند یافت. همین امروز هم اعتراض ها از زیر خاکستر 
کرونا سر بلند کرده است. از قیام محرومان و سوخت بران مظلوم سراوان بلوچستان تا قیام 
مردم یاسوج، از درگیری مردم دلیرشهرهای الشتر و آبدانان با پاسداران، تا اعتراض های 
سراسری مکرر بازنشستگان و معلمان و تظاهرات کشاورزان و دامداران شریف اصفهان و یزد 

به  دلیل تعهد خود برای سرنگونی  از هر چیز  شورای ملی مقاومت قبل 
برای  این طریق  از  و  کرد  تأکید  رژیم  واقعی  بر طینت  استبداد مذهبی، 

استمرار جنبش مقاومت راه گشایی کرد.

             “
”
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و دامغان. هم چنین اعتصاب سراسری کارگران پتروشیمی و صنعت نفت و گاز، نیروگاه ها و 
پاالیشگاه ها که بیش از سه هفته است جریان دارد و اعتراض های مردم قهرمان خوزستان 

که هم چنان ادامه دارد با شهدای آن و دستگیری های روزانه. 
این صدای پای قیام های بزرگ سراسری است که شنیده می شود. در همه این اعتراض ها 

صدای پای قیام ها شنیده می شود. 
روی کار آوردن یک سرجالد، شاخص وضعیت اضطراری و شکننده یی است که در آن 
اقدام های رژیم برای حفظ قدرت خود، هر روز در جامعه ایران انگیزه قیام و شورش ایجاد 

می کند. مهم ترین خصلت شرایط حاضر، اضطرار حاکم بر رژیم است. به  این معنی که:
هر روز و هر ساعت باید آماده فوران شورش ها و قیام ها در این یا آن شهر شورشی باشد، 

هر روز و هر ساعت باید در کابوس طغیان ارتش گرسنگان باشد، 
هر روز و هر ساعت باید با عملیات کانون های شورشی مقابله کند،

هر روز باید منتظر پیامدهای سیاسی و نظامی موشک پرانی ها و آتش افروزی های خود در 
منطقه باشد  و هر روز و هر ساعت باید نگران از هم گسیختگی بیشتر در قوای سرکوبگر 

خود باشد.  

آلترناتیو دمکراتیک در مسیر پیروزی

دکتر مصدق گفت: »در سراسر عمر ملل، قرن ها میٰ گذرد تا یک بار فرصتی پیش آید و آن ها 
را به طرف هدف مطلوب بکشد...البته تحوالت اجتماعی که با سرنوشت هر مملکتی بستگی 

دارد کوچک نیست و بدون تحصیل رنج، گنج حاصل نمی شود«.
بله، در عمر رژیم های مستبد و ضدمردمی از جمله رژیم والیت فقیه، کم نیست مقاطعی 
که از دینامیسم های اساسی خود تهی شده و امکان حرکت از آن ها سلب می شود. اما این 
شرایط تنها در صورتی می تواند فرصتی برای آزادی مردم ایران بسازد که مانند میهن ما، 
جنبش و مقاومت آزادی ستانی از دل جامعه برخیزد و این امکان و استعداد را به فعلیت 
برساند. واال هر بهاری به سرعت به خزان می انجامد. این جاست که نقش آلترناتیو دمکراتیک 
در مسیر پیروزی و به سوی پیروزی با کانون های شورشی و ارتش آزادی برجسته می شود. 
در هفته  گذشته، گردهم آیی ساالنه مقاومت تأثیر تعیین کننده یی در آوار کردن نتایج منفی 
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این گردهم آیی محل تالقی گرایش های  ایفا کرد.  بر سر خامنه ای،  انتخابات جالد نشان 
سیاسی مختلف جامعه بین المللی بود که همه در محکوم کردن رژیم قتل عام و ضرورت 
محاکمه بین المللی رئیس جمهور رسوای آن به  جرم نسل کشی به  اشتراک نظر رسیدند و 
به همین خاطر غیظ و کین رژیم و باندهای مختلف آن یکبار دیگر به نحوی دیوانه وار علیه 

این مقاومت و اجزای آن فوران کرد. 
اما خوشبختانه امروز با اطمینان می توان گفت که همین مقاومت، ضرورت حسابرسی از 
رئیس جمهور جالد رژیم را در صحنه بین المللی جا انداخته است. واکنش های جنون آمیز 
آخوندها و مقامات ریز و درشت و رسانه های حکومتی و طیف عوامل و مزدوران رژیم و 
پشتیبانان و رسانه های آخوندنشان، ترس و وحشت از قیام و سرنگونی و حرکت یک جنبش 

بزرگ و آلترناتیو دمکراتیک در مسیر پیروزی را بازتاب می کنند.
مردم ایران بر آنند که بر کرونای والیت پیشی بگیرند. این پیام خیزش های وقفه ناپذیر است.   
ما از جامعه بین المللی و مشخصا از آمریکا و اروپا و ملل متحد می خواهیم حکم خمینی 
برای قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ را یک نسل کشی و جنایت علیه بشریت اعالم 
کند. ما برای محاکمه رئیسی و تحریم او در مجامع بین المللی وارجاع پرونده حقوق بشر 
ایران، به ویژه پرونده قتل عام ۶۷ و کشتار آبان ۹۸، به  شورای امنیت فراخوان داده ایم و بر 

آن پا می فشاریم. 
زمان آن است که آخوندها را وادار به سرکشیدن جام زهر حقوق بشر کنیم. این رسالت با 

مقاومت و قیام و با ارتش بزرگ آزادی البته و قطعا دست یافتنی است. 
روز بیست و پنجم تیر، سالروز فتح تهران توسط مجاهدان و رزمندگان انقالب مشروطیت 
ایران علیه استبداد سلطنتی بود که در سال ۱۲۸۸ از رشت و اصفهان برخاستند و تهران 

را از اشغال نیروهای مستبد و سلطه شاه و شیخ آزاد کردند. 
دور نیست که تهران عزیز ما باز هم توسط ارتش قیام و آزادی از چنگ استبداد دینی و 

آخوندهای اشغالگر، آزاد شود. 
سالم بر قیام و آزادی 

سالم بر مردم ایران و کانون های شورشی 
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اجالس دو روزه شورای ملی مقاومت ایران - فرانسه - اور سور اواز
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اجالس دو روزه شورای ملی مقاومت ایران - آلبانی- اشرف۳
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اجالس شوراي ملي مقاومت ایران، روز ۲۷ تیر در 55 نقطه در ۱۲ كشور؛ فرانسه، آلمان، انگلستان،آمریكا، 
سوئد، نروژ، اتریش، هلند، بلژیك، ایتالیا، سوئیس و آلباني آغاز شد و به مدت دو روز ادامه یافت





طرح ۱۰ ماده یي مریم رجوي براي آینده ایران 

۳۰خرداد ۱۳۹۹

۱-نه به والیت فقیه. آري به حاكمیت مردم در یك جمهوري با رأي آزاد و كثرت گرا .

۲- آزادي بیان، آزادي احزاب، آزادي اجتماعات، آزادي مطبوعات و فضاي مجازي 
انحالل سپاه پاسداران، نیروي تروریستي قدس، لباس شخصي ها، بسیج ضد مردمي، 
وزارت اطالعات، شوراي انقالب فرهنگي و همه گشت ها و نهادهاي سركوبگر در 

شهر و روستا و در مدارس،دانشگاه ها، ادارات و كارخانه  ها.

۳- تضمین آزادي ها و حقوق فردي و اجتماعي طبق اعالمیه جهاني حقوق بشر 
انحالل دستگاه هاي سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهي قتل عام زندانیان سیاسي، 

ممنوعیت شكنجه و لغو حكم اعدام. 

۴- جدایي دین و دولت، آزادي ادیان و مذاهب.

5- برابري كامل زنان و مردان در حقوق سیاسي و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي 
و مشاركت برابر زنان در رهبري سیاسي، لغو هرگونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه 

پوشش، ازدواج، طالق، تحصیل و اشتغال. منع بهره  كشي از زنان تحت هر عنوان.
 

۶- دادگستري و نظام قضایي مستقل طبق معیارهاي بین المللي مبتني بر اصل 
برائت، حق دفاع، حق دادخواهي، حق برخورداري از محاكمه علني و استقالل كامل 

قضات. الغای قوانین شریعت آخوندي و بي دادگاه هاي انقالب اسالمي.



طرح  طبق  ایراني  ملیت هاي  و  اقوام  از  مضاعف  ستم  رفع  و  خودمختاري   -۷
شوراي ملي مقاومت براي خودمختاري كردستان ایران. 

۸- عدالت و فرصت هاي برابر در اشتغال و در كسب و كار و بازار آزاد براي تمام 
و  فرهنگیان  كارمندان،  پرستاران،  دهقان،  و  كارگر  احقاق حقوق  ایران.  مردم 

بازنشستگان. 

۹- حفاظت و احیاي محیط زیست قتل  عام  شده در حكومت آخوندها.

و  همزیستي  صلح،  كشتارجمعي.  تسلیحات  از  عاري  غیر اتمي،  ایران   -۱۰
همكاري هاي بین  المللي و منطقه  یي.




