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اجالس جهانی ایران آزاد۲۰۲۲،  با شركت هموطنان و شخصیت هاي سیاسي  
از ۱۰۱ كشور جهان برگزار شد. 

مقامات  از  کثیری  مریم رجوی، شمار  و سخنرانی  با حضور  اجالس،  این  در 
سیاسی از جمله: دو تن از رؤسای جمهور سابق، 9تن از نخست وزیران و ۳ 
رئیس پارلمان، مشاوران امنیت ملی و ۲9 وزیر پیشین از كشورهاي مختلف. 
79 قانون گذار از کشورهای اروپایی، عربی و کانادا، ده ها تن از مقامات پیشین 
آمریکا و شخصیت های سیاسی  از کشورهای مختلف جهان  شرکت داشتند و 
بسیاری از آنان سخنرانی کردند. هم چنین ۴۲سناتور و نمایندة کنگره آمریکا، 

پیام های ویدئویی در حمایت از این اجالس ارسال کردند.
در آغاز این اجالس، خانم مریم رجوی طی سخنانی به تشریح وضعیت رژیم 

آخوندی و جامعة ایران در آستانة انقالب پرداخت. 

کهکشان مقاومت و ارتش آزادی



ایران در آستانة
                 انقالب

 می توان و باید 



کهکشان مقاومت و ارتش آزادی

۹

سالم و درود به هموطنان عزیزم در سراسر ایران، 
به کانون های شورشی و به شما اشرف نشان ها و حامیان مقاومت در ایران و سراسر جهان در 

گردهمایی ایران آزاد!
ایران آزاد که به پیشوازش آمده اید، در شعله های  فروزان قیام ها، در کوران شکست های رژیم 

والیت فقیه و در اعتالی جایگزین دموکراتیک در حال قد برافراشتن است. 
در یک سال گذشته، جبهة مردم ایران با تداوم قیام ها و اعتراض ها در سراسر ایران، با درخشش 
عملیات و كارزارهاي اختناق شكن کانون های شورشی در پنجمین مؤسسان ارتش بزرگ آزادی، 
و پیشروی مقاومت ایران در عرصة اجتماعي، سیاسي، حقوقي و بین المللي، برجسته و ممتاز 

مي شود.

نتیجة معکوس انتصاب رئیسی
امروز مي خواهم در یك نگاه وسیع تر به جبهة دشمنان مردم ایران بپردازم كه به روشني دوران 

پایاني رژیم را نشان مي دهد: 
انتصاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور رژیم و كاندیداي جانشیني خامنه ای، كه خامنه ای آن 
را نخستین و مهم ترین شیریني سال گذشته در نمایش انتخابات رژیم توصیف كرد، نتیجة 

معکوس داد.
آخوند روحانی عالوه بر سركوب كه همیشه براي آخوندها نقش كلیدي و تعیین كننده دارد، 
راه حل مشكالت و بحران ها حتي بي آبي را در برجام مي دانست و از این طریق از خامنه ای 

مي خواست كه سهم بیشتري از قدرت به او بدهد. 
اما خامنه ای كه حفظ رژیم و هژموني خودش باالترین خط قرمز اوست، می داند كه كمترین 
شكاف در این زمینه به كجا می انجامد. بنابراین راه حل را در یك دست كردن رژیم اش می دانست. 
بقای  عنوان ضامن  به  اتم  بمب  به  رسیدن  تا  هسته یی  موضوع  در  گربه  و  موش  بازي  با  او 

دیكتاتوري دیني مذاکرات را کش می دهد.  
خامنه ای دو سال بود از »دولت جوان حزب اللهی« صحبت می کرد و آن را راه حل بحران هاي 
داخلي و خارجي رژیم اش مي دانست. اما دولت مورد نظر خامنه ای از راه نرسیده در گل فرو رفت. 
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۱۱ ۱۰

نه فقط راه حل نبود، بلكه مزید بر علت شد و به طور جدي بر مشكالت رژیم و بحران هاي آن 
افزود. به نقطة انگیزش قیام ها ارتقا یافت و شعار مرگ بر رئیسی، شعار فراگیر جنبش اعتراضی 

شد.
قاتل مجاهدین آمده بود راه مجاهدین را سد کند، اما در برابر اعتالی کارزارهای این جنبش و 

كانون هاي شورشي در چارچوب قیام هاي مردم ایران مات شد. 
در یک کالم، آوردن رئیسی که قرار بود پروژة بقای رژیم باشد، دکل سرنگونی حکومت والیت 

فقیه را ظاهر کرد و به قول مسعود »بارزترین شاخص دوران سرنگونی این رژیم« شد.

آیا ایران در آستانه انقالب و سرنگوني رژیم است؟
سؤاالت  بقیه  كه  سؤال  منطقي ترین  و  ایران،  مسأله  به  نگاه كردن  در  اصلي  سؤال  بنابراین 
زیرمجموعة آن است، این است كه: آیا به واقع ایران در آستانة انقالب و سرنگوني رژیم آخوندها 

هست یا نیست؟ 
آیا ما واقعًا در این باره درست مي گوییم یا مبالغه می کنیم؟ 

سردمداران رژیم مي گویند این سیاه نمایي است. اما به مردم و اعتراض ها و شعارهایشان كه نگاه 
کنیم، بطالن حرف هاي خامنه ای و رئیسي ثابت مي شود. 

یك نگاه به چهرة شهرهاي ایران و خیزش هاي دائمي میلیون ها بازنشسته و معلم و كارگر و 
پرستار و عموم مردم به جان آمده از گراني و تورم، روشن مي كند كه هیچ سیاه نمایي و مبالغه یی 

در كار نیست. از قضا وضعیت رژیم سیاه تر از گزارش هاي مطبوعات و رسانه هاست. 

در یک سال گذشته عالوه بر قیام هاي سراسری، معلمان ایران، ۱۷ رشته اعتراض و خیزش 
داشتند و بازنشستگان ۱۵ بار به طور سراسری به میدان آمده اند. 

- معلمان فریاد می زنند: جنبش فرهنگیان آمادة قیام است، 
- بازنشسته های به پاخاسته می گویند: تا کی سرافکندگی یا مرگ یا زندگی، 

-کشاورزان اصفهان شعار می دهند: این همه لشکر آمده به جنگ رهبر آمده، 
- آبادانی های داغدار و عاصی می خروشند: مرگ بر رئیسی و قیام کنندگان تهران فریاد زدند که: 

»توپ، تانک، فشفشه ـ خامنه ای کشته شه«.

بله این صدا، صدای ایران است و چنان چه مسعود گفت: ایران زمین با خلق اسیرش به پا خاسته 
پاسداران، یعنی تكیه گاه و ستون خیمة والیت فقیه،  نزدیک است. حاال حتي سپاه  و صبح 

دستخوش تغییرات و لرزش و تكان هاي چشمگیر شده است. 
شکست استراتژی انقباضی خامنه ای همین است که به جای یکپارچگی و انسجام، قانقاریای 
تضاد و تفرقه و تعارض را خیلي بیشتر به جان رژیم انداخته است. در دیکتاتوری موریانه خوردة 
آخوندي، خامنه ای حاال به فرماندهان كلیدي سپاه و حتي لشكر حفاظت خودش بي اعتماد شده 

است. 
جانشین نمایندة خامنه ای در سپاه گفته است: »اجازه نمی دهیم ویروس و موریانه وارد مجموعة 
سپاه شود« و سرکردة کل سپاه پاسداران گفته است: »دشمن می خواهد ما را از درون تهی کند 

و این خطرناک ترین نوع تهاجم است«. 

قدرت انفجاري مردم ایران از بمب اتمي هم بسا 
بیشتر است. اما اگر از دست یابی به بمب هسته یی 

عقب نشینی کند، زهر هالهلی را به گلوی رژیم 
می ریزد که روند سرنگونی را شتاب می دهد. 
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به آن ها می گوییم: خیر اشتباه می کنید آن چه مردم و مقاومت ایران به دنبال آن هستند، انهدام 
کامل سپاه پاسداران به عنوان یگانه راه برای تحقق سرنگونی رژیم والیت فقیه است.

باتالق  در  که  خون آشام  هیوالی  و  اختاپوس  یک  است:  این  پاسداران  سپاه  نزار  و  زار  حال 
جنایت های ۴۰ ساله گرفتار شده، اما كماكان با تمام امكانات و توان سد راه آزادی مردم ایران 

است. 
راستی چاره کار چیست؟ چاره کار یکی است و جز این نیست: انهدام و انحالل قطعی سپاه 
پاسداران با قیام ها و ارتش بزرگ آزادی مردم ایران. با شهرهاي شورشي و كانون هاي شورشي و 

با حمایت مردم به پاخاسته از اقشار گوناگون كه خیزش هاي آن ها به رژیم امان نمي دهد.

کانون های شورشی و کارزارضد اختناق
كانون هاي شورشي از ۳۰ خرداد سال ۱۴۰۰ تا ۳۰ خرداد امسال براي هموار كردن راه قیام ها 
موفق  آن  درصد  كه ۸۵  دادند  انجام  ایران  سراسر  در  را  اختناق  ضد  كارزار  از ۲۳۵۰  بیش 
بوده است.  اسامي و مشخصات دستگیرشدگان توسط دوستان یا خانواده هاي آن ها به مراجع 

بین المللي داده شده است. 
می گویند سپاه پاسداران با ترسیم نقشة یکایک شهرها تالش می کند مناطق قیام خیز و مناطق 
حامی مجاهدین را تشخیص دهد. به آن ها می گوییم خود را خسته نکنید. مراکز قیام خیز و نقاط 

جوشش بی وقفه کانون شورشی، تمام کوچه ها و خیابان ها در سراسر شهرهای ایران است. 
یک ماه پیش، خامنه ای به جالدان قضاییه دلداری می داد که همان طور که در سال ۶۰ در برابر 
جنگ مجاهدین در تهران دوام آوردند، امسال را هم سپری می کنند و به گفتة  او »خداوند سال 

۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است«.

بله، »بت خدا«ی شما، که همان بت خدای شالق و اعدام و چپاول و قتل عام است، البته همان 
است که بود. اما از آن سال تا امسال مردم و مقاومت ما برای به دست آوردن آزادی هزار بار 

مصمم تر و آبدیده تر شده اند و خدای خلق قهرمان ایران، نابودی شما را اراده کرده است. 
خطاب به شما دشمنان مردم ایران می گویم: خیلی خوب است که جنگ داخلی و رویارویي 
با مجاهدین را در سال ۶۰ از یاد نبرده اید. اما خوب است که فروغ جاویدان و پیشروی ارتش 
آزادي بخش تا دروازة كرمانشاه را هم پیوسته در نظر داشته باشید، هم چنین عاشورای سال ۸۸ 
را که قیام کنندگان رزم آور و مجاهد تا نزدیکی بیت العنکبوت رسیدند، هرگز از یاد نبرید. هیچ 

روزی هم از کابوس قیام ۹۸ بیرون نیایید.
از سرنگونی جان به در  به تعداد دفعاتی که  با یک دور تسبیح ریایی  ضمنًا می توانید هر روز 
برده اید، بت خدای شکنجه گر خود را شکر کنید. اما مردم ما کافی است فقط یک بار به پیروزی 

برسند. و آن روز دیگر اثری از رژیم والیت فقیه باقی نخواهد ماند. 

بن بست اتمی رژیم
پروژة رئیسی جالد كه خامنه اي حل المسائل خود را در آن جستجو می کرد، شکست خورد. 

کانون های شورشی و استراتژي هزار اشرف تثبیت شد. 
 دسیسة وزارت بدنام در ماجرای دستگیری یکی از دژخیمان  قتل عام در سوئد براي هویت زدایي 
و مصادرة جنبش دادخواهي با همان الگوي سرقت انقالب ضد سلطنتي؛ شکست خورد و بر 
سر کل رژیم آوار شد و جهانیان دیدند که یکی از قاتلین مجاهدین و مبارزین به اشد مجازات 

محکوم شد.

 آن چه مردم و مقاومت ایران به دنبال آن هستند، 
انهدام کامل سپاه پاسداران به عنوان یگانه راه برای 

تحقق سرنگونی رژیم والیت فقیه است.
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شیخ می گوید: نمی توان و نباید 
سرنگون كرد، شاه می گوید مرا هم 
كه سرنگون كردید، اشتباه كردید. 
بیهوده دنبال دموكراسي و حقوق 

بشر به جز در لفاظي ها، نگردید! 
آری، هدف، پاسیو كردن و به انحراف 
كشاندن قیام ها و تفرقه اندازی است.

در موضوع اتمی هم، خامنه ای نمی تواند خود را از دور باطل برجام بیرون بکشد. در بن بست 
كامل است و از هر طرف كه برود بازندة نخستین است. و اگر به سیاست هجده ماه اخیر ادامه 
دهد، در سراشیب سرنگونی است. حاال دیگر با رئیسي وارد مرحله یی شده ایم كه حتي بمب 
اتمي هم نمي تواند این رژیم را نجات بدهد. قدرت انفجاري مردم ایران از بمب اتمي هم بسا 
بیشتر است. اما اگر از دست یابی به بمب هسته یی عقب نشینی کند، زهر هالهلی را به گلوی رژیم 

می ریزد که روند سرنگونی را شتاب می دهد. 
به آخوندها می گوییم از هر راهی که می خواهید بروید، بروید زودتر هم بروید؛ در هرحال قیام و 

سرنگونی در انتظار شماست. 
فقط توصیه مي كنیم كه هوای تیم مذاکره کنندة  خودتان را داشته باشید و  چند نمایندة  ولی 
فقیه و گله یی پاسدار از حفاظت اطالعات با آن ها همراه کنید تا ناچار نشوید مثل تیم های قبلی 

به جرم جاسوسی آن ها را دستگیر و زنداني  کنید. 

حرف بازیگران حال و گذشته 
اگر ایران به واقع در آستانة انقالب و سرنگوني است، بگذارید ببینیم بازیگران حال و گذشته چه 

مي گویند، و مهمتر از آن آینده چگونه رقم خواهد خورد؟ 
شیخ می گوید: نمی توان و نباید سرنگون كرد، شاه می گوید مرا هم كه سرنگون كردید، اشتباه 
كردید. بیهوده دنبال دموكراسي و حقوق بشر به جز در لفاظي ها، نگردید! آری، هدف، پاسیو كردن 
برای  گروه  هر  و  كس  هر  از  باید  بنابراین  است.  تفرقه اندازی  و  قیام ها  كشاندن  به انحراف  و 

روشن شدن ماهیت شان پرسید: 
باالخره سرنگونی تمامیت رژیم والیت فقیه آری یا خیر؟

از آن ها بپرسید با کدامیک موافقند؟ انحالل سپاه پاسداران یا همدستي با آن؟ 
بپرسید که آیا جنایت ها و اعدام ها و سركوب دیكتاتوري سلطنتي را محكوم می کنند و از آن 

فاصله مي گیرند یا خیر؟
هم چنین از هر كس كه ادعاي جایگزیني و آلترناتیو موروثي و غیر موروثي دارد باید پرسید تا 
به حال چه می کرد و پرونده و سابقة سیاسي و مبارزاتي او چیست؟ چه بهایي داده؟ چه چیز را 

فداي آزادي كرده و چه قیمتی برای آن داده و می دهد؟
یکی افتخارش این است که ریزشی  رژیم است. دیگری مفتخر است که سابقًا  اصالح طلب قالبی 
بوده یا از تحکیم وحدت اخراج اش کرده اند. و سومی مدعي است که او آن است كه خون پدر و 
پدر بزرگ دیكتاتور و قاتل در رگ او جاری است. شعارشان بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی است 

در عین حال سرنخ هایشان در خیابان پاسداران یا خیابان پاستور است. 
بله، عجز و ناامیدی ترویج می کنند، حاصل خون و رنج صد ساله را که در مجاهدین و جایگزین 
دموکراتیک شورای ملی مقاومت ذخیره شده، نادیده می گیرند تا ادامة رژیم والیت فقیه را توجیه 

کنند. 
اما رو در روی آن ها رسالت تاریخی و اجتماعی نسلی قرار دارد که از ۳۰ خرداد سال ۶۰، قیمت 
ایستادن بر سر موضع خود را با كهكشان شهیدان اش پرداخته است و قتل عام زندانیان اش در 

سال ۱۳۶۷ فقط یك فقرة آن است. 
در نبرد با فاشیسم دینی، از آزمایش هاي سخت و بغرنج با سلسله یی از حمام هاي خون عبور 
كرده است و آری این نسل از مسعود آموخته است كه بن بست ها را با فدا و پرداخت هاي هر چه 

بیشتر در هم بشكند. و غیرممکن ها را با عزم صدبرابر ممکن کرده و پیروزی بیافریند.

در یک کالم، آوردن رئیسی که قرار بود پروژة 
بقای رژیم باشد، دکل سرنگونی حکومت والیت 

فقیه را ظاهر کرد و به قول مسعود »بارزترین 
شاخص دوران سرنگونی این رژیم« شد.
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راز مقاومت ما هم عشق و پرداخت گری است، عشق به آزادی و رهایی 
مردم ایران.  این سرچشمة قدرت الیزال انسان است. ایمان به پیروزی 

از این جا بر می خیزد. از این جاست که قدرت تهاجم به اختناق و 
سرکوب در رگان تمام خلق جاری می شود.

 چاره کار یکی است و جز این نیست: انهدام و انحالل قطعی سپاه پاسداران با قیام ها و 
ارتش بزرگ آزادی مردم ایران. با شهرهاي شورشي و كانون هاي شورشي و با حمایت 

مردم به پاخاسته از اقشار گوناگون كه خیزش هاي آن ها به رژیم امان نمي دهد.

تجربه مقاومت اوکراین
حاال نمونة اوكراین در مقابل ماست. ۵ ماه پر از آتش و خون گذشته 
است. همه مي بینند كه تاریخ ۷۷ ساله بعد از جنگ جهاني دوم ورق 
خورده و مردم و نمایندگان و رهبري این كشور با احیاي سنت فدا و 

پرداخت بها به آموزگار اروپا تبدیل شده اند.
ارزش هاي انساني و آرماني كه روي آن ها خاك پاشیده شده بود، یكي 
اوكراین سازندگان  در  امروز  احیا مي شود. شورشگران  دیگري  از  بعد 
تاریخ فردا هستند. هیچ كس از یاد نخواهد برد که آن ها سالح به دست 
گرفتند و جنگیدند و مقاومت خود را فارغ از نتیجة كوتاه مدت، هر 
چه مي خواهد باشد، جاودانه كردند. براي آن ها و هیأت اوكراین كه در 

این جاست برمي خیزیم و كف مي زنیم.

می توان و باید
حاال یك لحظه تصور كنیم كه اگر مقاومت اوكراین نبود و اگر آن ها 
و  خودشان  سرنوشت  و  مي شد؟  چه  نمي ایستادند  و  برنمي خاستند 

سرنوشت اروپا چگونه رقم مي خورد؟ 
این همان سؤالي است كه مقاومت ما نیز، از ۴۰ سال پیش با آن روبه رو 
بوده است. راز مقاومت ما هم عشق و پرداخت گری است، عشق به آزادی 
و رهایی مردم ایران.  این سرچشمة قدرت الیزال انسان است. ایمان به 
پیروزی از این جا بر می خیزد. از این جاست که قدرت تهاجم به اختناق 

و سرکوب در رگان تمام خلق جاری می شود.
میلیون  میلیون مردم ستمزده، شالق خورده و غارت شده را به حق طلبی 
و دادخواهی بر می انگیزد و شیخ فرتوت و فرسوده را  با خیل پاسداران و 

جانیان اش دچار ضعف و ریزش و اضمحالل می کند.
و  و شورشگران  مبارزین  و  مجاهدین  که شما  است  ایمانی  با چنین 
اشرف نشان ها می توانید ماشین  سركوب و کشتار فاشیسم مذهبی را به 
زانو درآورید و می توان و باید پرچم آزادی و حاکمیت جمهور مردم را بر 

بلندای این میهن برافراشت. 
راستی آیا »می توان و باید« یک شعار و یك ادعاست یا واقعیت پیدا 

مي كند؟ آیا مختص نخبگان است یا مختص انتخاب گران؟ 
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ما آمده ایم که امیدها و باورها را شکوفا کنیم، تا دیوار اختناق در هم 
بشکند، تا راه سرنگونی استبداد دینی گشوده شود. تا آزادی و جمهوری 

و دمکراسی و برابری در ایران زمین بر پا شود. 
ما رسالت بزرگ خود را که انتقال حاكمیت به جمهور مردم ایران است، 

به هر قیمت به پیروزی می رسانیم. 
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از این جا در هر کجا و در ایران ستم زده که صدای مرا می شنوید می پرسم:
آیا شما جزو انتخاب کنندگان این مسیر و این راه و رسم رهایی بخش هستید و قیمت آن را 

می دهید؟
آری آری مي توان و باید از آزادي ایران سرود

مي توان با آرماني  بي غروب
قلعة شب گستران را تا ابد ویران نمود

مي توان و باید از آزادي ایران سرود

ما آمده ایم که امیدها و باورها را شکوفا کنیم، تا دیوار اختناق در هم بشکند، تا راه سرنگونی 
استبداد دینی گشوده شود. تا آزادی و جمهوری و دموکراسی و برابری در ایران زمین بر پا شود. 
ما رسالت بزرگ خود را که انتقال حاكمیت به جمهور مردم ایران استـ  به هر قیمتـ  به پیروزی 

می رسانیم. 
آری صبح نزدیک است. 

ای فتاده به زنجیر ایام
یک جهش مانده تا بر کنی دام

یک قدم مانده، یک خیز، یک گام

مردم  و  شورشي  شهرهاي  و  كانون ها  از  حمایت  به   را  دلیر  جوانان  به ویژه  هموطنان  عموم 
به پاخاسته فرامي خوانیم و از جهان می خواهم، که نبرد شورشگران با سپاه تروریستی پاسداران 

برای سرنگونی استبداد دیني را  به  رسمیت بشناسد. 

 

در دومین اجالس کهکشان مقاومت و ارتش آزادی، جمعی از قانون گذاران و شخصیت های 
سیاسی و بین المللی از کشورهای مختلف جهان از جمله هیات های نمایندگی از پارلمانترهای 
سخنرانی  و  داشتند   شرکت  آمریکایی  شخصیت های  و  عرب  جهان  اروپایی،  کشورهای 
کردند. در آغاز این اجالس مریم رجوی طی سخنانی به تشریح وضعیت رژیم آخوندی و 

حلقة مفقوده در سیاست دولت های غرب پرداخت.

سخنرانی مریم رجوی
 در اجتماع گروهی از شخصیتای سیاسی و بین المللی
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بسیار خوشحالم که بار دیگر شما را می بینم. طی دوسال گذشته به دلیل پاندمی کرونا متاسفانه 
از دیدارهای جمعی محروم بودیم. 

حضور شما در اشرف۳ برای اشرفی ها بسیار خوشحال کننده است زیرا دوستان دوران سخت خود 
را می بینند. روزهای بسیار سختی بود. ولی به کمک شما ما از همة موانع عبور کردیم.

حتما شما از موزة مقاومت دیدار کرده اید، این تصویر هرچند کوچکی از درد و رنج مردم ایران و 
مقاومت پرشکوهی است که مجاهدین در مقابل این رژیم بنیان گذاشتند.

من امروز خوشحالم که به شما بگویم تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت ایران بیش از هر زمان 
دیگر در دسترس است.

سه واقعیت ایران
اجازه می خواهم در این فرصت، نگاه کوتاهی داشته باشیم به شرایط ایران؛

سه واقعیت در بارة ایران، تصویر روشنی به هر مخاطبی می دهد.
اول: پوسیدگی رژیم، 

دوم: ادامه داری جنبش اعتراضی در ایران 
و سوم: نقش   مقاومت ایران در سوق دادن اوضاع به سرنگونی رژیم آخوندی.

آخوندها با ماجراجویی، تهدید و هیاهوی تبلیغاتی تالش می کنند هراس شان را از تنها هماورد 
و نقطة آسیب پذیر رژیم مخفی کنند، یعنی مقاومت مردم ایران.

شما دوستان عزیز با قرار گرفتن در کنار مبارزة  مردم ایران برای آزادی و دمکراسی دقیقًا همین 
نقطة ضعف بنیادی رژیم را هدف قرار داده اید.  اشتراک نظر انواع گرایش ها در جهان عرب و 

جهان غرب حول همبستگی با مبارزة مردم ایران برای آخوندها قابل پذیرش نیست. 

مریم رجوی: حلقة مفقوده در سیاست دولت های غرب
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به تازگی ۵ هزار تن از اعضای کانون های شورشی در ایران، با ارسال پیام هاي تصویري برای 
سرنگوني رژیم اعالم آمادگی کردند. جملة مشترک آن ها این بود که: »مي توان و باید«. می توان 

و باید رژیم استبداد مذهبی را سرنگون کرد. 
این گام بلندی در استراتژی مقاومت ایران است که در حال ایجاد نیروی سازمان یافته یی از 

جوانان شورشگر است تا در ترکیب با قیام ها، رژیم را از سر راه آزادی مردم ایران بردارند. 
مؤلفه های تعیین کننده یی در اوضاع ایران در حال تغییرند. یکی جامعة ایران است که در مسیر 
سرنگونی رژیم حرکت می کند. دیگری وضعیت وخیم خود رژیم است. امروز یک مشکل مبرم 

خامنه ای ریزش های جریان وار در سپاه پاسداران است. 
در هفته های اخیر برکناری شماری از باالترین فرماندهان سپاه از جمله فرمانده حفاظت ویژة 

خامنه ای و فرمانده سازمان اطالعات سپاه، پرده ها را کنار زد.  

رژیم ایران در ضعف یا قدرت؟
کسانی که از اوضاع ایران و موقعیت واقعی رژیم بی اطالعند، این طور گمان می کنند که تروریسم 
صادراتی رژیم یا به کارگیری پهپاد و موشک علیه کشورهای همسایه نشانة قدرت آن است. 
البته این یک اشتباه بزرگ است. سرکوب در داخل ایران یا موشک پرانی و جنگ افروزی در 
خارج مرزها، دم و بازدم حیاتی فاشیسم دینی است. بنابراین روزی که از آن دست بکشد، دیگر 
موجودیت ندارد. عقرب در حال مرگ هم تا آخرین لحظه نیش می زند. تنها راه پس زدن رژیم، 

قاطعیت است و البته که عنصر تعیین کننده، مقاومت ایران است.  
دوستان ما که از کشورهای عربی و مسلمان که در این جا هستند خوب به خاطر دارند که 
بود.  یعنی عراق در حال جنگ  با کشور همسایه،   رژیم، هشت سال  این  بنیان گذار  خمینی 

تمام مسأله این است که امدادرسانی به آخوندها 
برای جلوگیری از سرنگونی شان باید متوقف شود. 

سیاستی که مثل سه دهة گذشته مانع تغییر 
دمکراتیک در ایران شده، باید کنار گذاشته شود. 
قلب دعوا این است که چرا وقتی جامعة ایران در 

تدارک سرنگونی رژیم است، دولت های اروپایی خود 
را در جبهة رژیم قرار می دهند؟

می گفت تا ویرانی آخرین خشت خانه های تهران می جنگم. در حالی که در تابستان ۶۱ پایان 
جنگ و صلح امکان پذیر بود و می شد صلح را برقرار کرد اما خمینی و رژیم اش مانع می شدند. 
سرانجام حمالت پیروزمند ارتش آزادی بخش ملی ایران و ترس خمینی از سرنگونی، باعث شد 

که آتش بس در جنگ با عراق را بپذیرد و گفت:  من جام زهر آتش بس را سر می کشم. 
از جمله  به وضوح در چند روند مهم می توان مشاهده کرد:  را  در مقطع کنونی، ضعف رژیم 
استمرار جنبش اعتراضی، گسترش شبکة مقاومت و عملیات آن در داخل ایران، ناتوانی آخوندها 
در حل معضالت اقتصادیـ  اجتماعی، ریزش در سپاه پاسداران و شکست رژیم در ادامة نمایش 

اصالح طلبی. 

مماشات با توحش آخوندها
درست به همین دلیل، هیچ زمانی مثل امروز رژیم نیازمند مماشات با غرب نبوده است. این که 
چنگ و دندان نشان می دهد، و این که لفاظی های ضدغربی می کند، از قضا برای این است که 

هم چنان از امتیازهای امنیتی و سیاسی و مالی غرب بهره مند شود. 
متأسفانه دولت های غرب از فجایع مماشات با این رژیم در سه دهة گذشته عبرت نگرفته اند. 
معاهدة اخیر دولت بلژیک با آخوندها، برای تحویل یک دیپلمات تروریست بمب گذار به رغم 

محکومیت او در قضائیة بلژیک، نمونه یی از این سیاست است. 
معاملة  این  به  و تحصن  و تجمع  تظاهرات  با  اشرف نشان ها در کشورهای مختلف  و  ایرانیان 
ننگین اعتراض کردند. با همین ایستادگی و هم چنین اقدامات حقوقی مقاومت ایران، انتقال این 

تروریست به ایران متوقف شده و بررسی آن در دادگاه بلژیک به تعویق افتاد.
واقعیت این است که در ۴ دهة  گذشته هیچ موردی از تحویل تروریست های زندانی رژیم در ازای 
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گروگان های غربی نبوده که متعاقبًا زندگی اتباع غربی را بیشتر به خطر نینداخته باشد. 
نمونة  دیگر برنامة اتمی رژیم است. تاریخچة نزدیک شدن گام به گام آخوندها به بمب اتمی مانند 
تاریخچة  دادن بسته های تشویقی به این رژیم است. در دو سال اخیر، دولت های غرب دست روی 
دست گذاشته اند و  رژیم با استفاده از همین فرصت تالش می کند خود را به بمب برساند. در 

حالی که یک سیاست قاطع می توانست رژیم را متوقف کند.
نمونه دیگر، چشم بستن دولت های غرب به نقض حقوق بشر در ایران است. در قیام آبان ۹۸، 

به دستور مستقیم و علنی خامنه ای، سپاه پاسداران دست کم ۱۵۰۰ جوان را قتل عام کرد. 
متأسفانه دنیای غرب در قبال این جنایت، سکوت کرد. این همان سکوت فاجعه باری است که 

غرب نسبت به قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ کرد. 
سه ماه پیش مقاومت ایران در افشاگری بزرگی اطالعات سازمان زندان های رژیم را در مقیاس 
میلیونی منتشر کرد. من فقط یک بند از آن اطالعات را در این جا یادآوری می کنم: در حال 
حاضر در زندان های رژیم ۵هزار و ۳۷۰ نفر محکوم به اعدام و قصاص  به سر می برند. هم چنین 
۵۱ نفر محکوم به سنگسار و ۶۰ نوجوان زیر ۱۸ سال محکوم به اعدام و قصاص. آیا چشم بستن 

به این توحش، شایستة  جهان بشری است؟
 آخوندها آن قدر به مالطفت غرب نسبت به خودشان اطمینان دارند که در حال حاضر شمار 
خفته  سلول های  به صورت  را  قدس  تروریستی  نیروی  و  اطالعات  وزارت  مأموران  از  زیادی 
ساکن اروپا و آمریکا کرده اند. کم نیست گزارش های اطالعاتی که نشان می دهد رژیم ایران هم 
تجهیزات مورد نیاز برنامة اتمی خود را از بازارهای اروپا تهیه می کند و هم وسایل سرکوب مردم 

ایران را. 
خیل  به  بلژیک  در  بازداشتگاهی  از  تروریست   چند  که  نیست  این   سر  بر  البته  دعوا  قلب 

آخوندها با ماجراجویی، تهدید و هیاهوی تبلیغاتی تالش 
می کنند هراس شان را از تنها هماورد و نقطة آسیب پذیر رژیم  

یعنی مقاومت مردم ایران مخفی کنند

شکنجه گران در زندان های رژیم یا آدم کشان حرفه  یی اش در خیابان ها اضافه می شوند.
 قلب دعوا این است که چرا وقتی جامعة ایران در تدارک سرنگونی رژیم است، دولت های اروپایی 

خود را در جبهة رژیم قرار می دهند؟ 
تمام مسأله این است که امدادرسانی به آخوندها برای جلوگیری از سرنگونی شان باید متوقف 
شود. سیاستی که مثل سه دهة گذشته مانع تغییر دمکراتیک در ایران شده، باید کنار گذاشته 

شود. 
حاال بیش از همیشه برای همگان روشن است که خاورمیانه و جهان عرب و جهان اسالم هم 
رنگ آرامش به خود نخواهد دید و نخواهد توانست موانع توسعة سیاسی و اقتصادی کشورهای 
خود را برطرف کند، مگر زمانی که موانع مردم ایران برای تغییر رژیم برداشته شود و مرکز صدور 

تروریسم و بنیادگرایی و جنگ طلبی و ناآرامی در منطقه از میان برداشته شد.

حلقة مفقوده سیاست غرب
زمان یک سیاست جدید در قبال رژیم فرا رسیده است. حلقة مفقوده در سیاست دولت های 
اروپایی و آمریکا، بی توجهی به مردم ایران و به ویژه مقاومت سازمان یافتة آن هاست که عمال این 

بی توجهی در خدمت رژیم آخوندی بوده است. 
دولت های اروپا و آمریکا باید خود را در کنار مردم ایران و خواستة آن ها قرار دهند.

انتظاری که از دولت های اروپایی و اتحادیة اروپا می رود، چند اقدام مشخص است:
- لیست گذاری تروریستی تمامیت وزارت اطالعات و سپاه پاسداران

- اخراج مأموران اطالعات و سپاه از خاک اروپا و سلب پناهندگی و شهروندی از آنان

مقاومت ایران و جایگزین دمکراتیک شورای ملی مقاومت، 
پرچمدار روابط عادالنه، بر اساس احترام به استقالل، حاکمیت 

ملی و مصالح دو جانبه با همسایگان و تمام جهان است. 
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- ارجاع پروندة تروریسم و نسل کشی و جنایت علیه بشریت توسط رژیم ایران به شورای امنیت 
و تعقیب و محاکمة خامنه ای و رئیسی و دیگر سردمداران رژیم

- مشروط کردن روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم به توقف اعدام و صدور تروریسم از سوی 
رژیم آخوندها

- و به رسمیت شناختن نبرد شورشگران با سپاه تروریستی پاسداران برای سرنگونی استبداد 
دیني 

البته سرنگونی رژیم آخوندی  و برقرار كردن دمکراسی و حاكمیت جمهور مردم كار مقاومت 
و  مردم ایران است. مقاومت ایران و جایگزین دمکراتیک شورای ملی مقاومت، پرچمدار روابط 
عادالنه، بر اساس احترام به استقالل، حاکمیت ملی و مصالح دو جانبه با همسایگان و تمام جهان 

است. 
قطعا در این مبارزه آزادیبخش مثل همیشه شما را در کنار خود خواهیم داشت.

سرنگونی رژیم آخوندی  و 
برقرار كردن دمکراسی و 

حاكمیت جمهور مردم كار 
مقاومت و  مردم ایران است. 

پیام مریم رجوی
 به تظاهرات کهکشان ایران آزاد در برلین



ایران در آستانة انقالب

۳۲

تظاهرات کهکشان ایران آزاد در برلین
روز شنبه اول مرداد ۱۴۰۱، تظاهرات کهکشان ایران آزاد با حضور هزاران تن از ایرانیان 
آزاده و حامیان مجاهدین در برلین برگزار شد. در این تظاهرات مریم رجوی در یک 
پیام ویدئویی خطاب به هموطنان شرکت کننده گفت:  در دریای رنج و خون مردم ایران 

دکل سرنگونی پدیدار شده و رژیم به لرزه افتاده است. 
در این تظاهرات شماری از پارلمانترها و شخصیت های آلمانی و نیز نمایندگان جوامع 

ایرانی در آلمان سخنرانی کردند.
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حمايت از آلترناتيو دموكراتيک و كانون های شورشینه به شيخ و شاه و ديكتاتوري،  آري به جمهوري و دموكراسي             
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پيام مريم رجوی به تظاهرات كهكشان ايران آزاد در برلين

قبل از هر چیز می خواهم بپرسم چه کرده اید که جیغ و داد آخوندها علیه مقاومت 
را به  آسمان رسانده اید؟!

 آن چه اتفاق افتاده در این خالصه می شود که: در دریای رنج و خون مردم ایران 
دکل سرنگونی پدیدار شده و رژیم به لرزه افتاده است

یاران شورشگر، 
حامیان قیام ،

شخصیت ها و دوستان عزیز آلمانی،
ایرانیان به پاخاسته که با تظاهرات بزرگ و پرشکوه خود در  برلین، گردهمایی ایران آزاد را در 

آلمان بر پا كردید!
قبل از هر چیز می خواهم بپرسم چه کرده اید که جیغ و دادآخوندها علیه مقاومت را به آسمان 
رسانده اید؟! آن چه اتفاق افتاده در این خالصه می شود كه: در دریای رنج و خون مردم ایران دکل 

سرنگونی پدیدار شده و رژیم به لرزه افتاده است. 

معامله با شیطان
حتما تازه ترین تحول را می دانید:

پیرو شکایت هاي شورای ملی مقاومت و برخي شخصیت های سیاسی بین المللي، دادگاه استیناف 
بروکسل دیروز، دولت بلژیک را از فرستادن دیپلمات تروریست بمب گذار به ایران منع کرد و آن 

را منوط به یک بررسی محتوایی ساخت. 
ما براي این كار، خواهان فرصت بودیم، و این كه دیپلمات تروریست نتواند غافلگیرانه منتقل 
شود. قرار است دادگاه، چهارشنبه آینده درخواست شاكیان براي ممانعت از آزادي اسدي را 

به لحاظ محتوایي بررسي كند. 
این نتیجة شکایت ما، بالفاصله پس از تصویب معاهدة شرم آوری است که پارلمانترهای بلژیکی 
گفتند: این یک روز سیاه بود.  گفتند: این دیوانگی است و نمی توانیم کلمة مناسب برای آن 

پیدا کنیم.  
و این را هم گفتند که »به  بسیاری از ایرانیانی که به این مبارزه پیوستند افتخار می کنیم«. 

من هم گفتم و تكرار مي كنم كه دل خوش کردن به آزادی یك گروگان بي گناه بلژیکی در  ایران، 
یك گام به جلو و صد گام به عقب است. 

ایران  در  آمریكایي  و  اروپایي  هر شهروند  داشت.  نخواهد  امنیت  دیگر كسي  آینده  در  چون 
آخوندها، یك گروگان بالقوه است. 

آیا این یک معامله با شیطان آن هم بر ضد امنیت شهروندان اروپا و آمریکا و مردم و مقاومت 
ایران نیست؟

راستي سیاست درست و مؤثر در برابر فاشیسم دیني حاكم بر ایران و گشتاپوي آن چیست؟ 
پاسخ درست و مؤثر به فاشیسم دیني، یک کلمه است و آن قاطعیت است؛ و نه سر فرود آوردن.
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ترفند شیخ برای احضار ارواح شاهان ساقط شده هم، دردی دوا 
نمی کند. ارتجاع آخوندی در لبة  همان گوری است که  ارتجاع 

سلطنتی در آن افتاد 

ایران آزاد می شود و چنان که مسعود گفته است:  »هیچ قدرتی 
در جهان نمی تواند مانع قیام و پیروزی مردم ایران شود«

گروگان گیری و باج خواهی آخوندها
و  قضایی  پیگرد  باید  اروپایی  دولت های  می زند،  دست  شانتاژ  و  به باج خواهي  رژیم  که  وقتی 

محاكمة رئیسی را به جرم جنایت علیه بشریت و نسل كشی روي میز بگذارند. 
- باید سفارت های رژیم را ببندند.

- باید آن را به طور كامل تحریم و بایكوت كنند تا مجبور شود گروگان را آزاد كند. 

اشرفي ها در سال۱۳۸۸ با ایستادگي و قاطعیت، مالكي نخست وزیر دست نشاندة خامنه ای در 
عراق را وادار كردند گروگآن هاي ما را آزاد كند.آن ها  ۷۲روز اعتصاب غذا كردندكه ۷روز آن 
اعتصاب خشك بود. در آن زمان اشرفي ها و شما اشرف نشان ها در اغلب كشورها در اعتصاب غذا 

بودید. 
از آن طرف در ادامة سیاست شانتاژ مي بینید كه وزارت خارجة آخوندها با یك تقلید ناشیانه و 
مسخره  ۶۱شخصیت برجستة آمریكایي را به خاطر حمایت از مجاهدین تحریم كرده كه البته 
نشان افتخار و سربلندي است. بسیاري از آن ها در گردهمایي پاریس و از هدف هاي بمبگذاري 

بودند.
لیست گذاري آن ها دلیل مضاعف دیگری است كه چرا دولت بلژیك نباید دیپلمات بمب گذار را 

با نقض قطعنامة ۱۳۷۳ شوراي امنیت ملل متحد، به رژیم كادو بدهد.
برای  اروپا  اعالم كردند چنین چیزي، »شکست تالش های  المللی  بین  ۸ حقوقدان برجسته 
مبارزه با تروریسم است« و نباید گذاشت که آخوندها اجرای عدالت را در اروپا به سخره بگیرند.   
-ادعا مي شود که با ضرورت هاي” امنیت ملي“مواجهند. اما به دست خود امنیت مردم اروپا را زیر 

پای بانی تروریسم دولتی سر می برند.
مرکز  که  امکان می دهد  ایران  رژیم  به  معاهده  این  نوشتند:  آمریکایی  برجستة  ۹ شخصیت 

فرماندهی اروپایی تروریسم خود را در بلژیک بنا کند. 

آقایان! 
نگذارید چنین شود. بگذارید بروکسل هم چنان مرکز اتحادیه اروپا باشد؛  و نه ستاد تروریسم 

آخوندها در اروپا.
آخوندها تابه حال دست کم ۱۵۰دیپلمات، خبرنگار، بازرگان یا ایرانیان دارای تابعیت دوگانه را در 

ایران دستگیر کرده و در لبنان 104 نفر اتباع كشورهاي غربی را به گروگان گرفته اند.
اما شما این بار جهانی را برانگیختید. در ۱۸ كشور دست به اعتراض و تجمع و تظاهرات زدید 
و در ۵ كشور تحصن كردید از جمله در آلمان و همین برلین. شما نشان دادید که مقاومت 

دل خوش کردن به  آزادی یک گروگان بی گناه بلژیکی در ایران 
یک گام به جلو و صد گام به عقب است. چون در آینده دیگر 

کسی امنیت نخواهد داشت. هر شهروند اروپایی و آمریکایی 
در ایران آخوندها، یک گروگان بالقوه است 



تظاهرات کهکشان ایران آزاد در برلین ایران در آستانة انقالب

۴۱ ۴۰

خروشانی هست که صدا و نماینده و نگاهبان حق ایران و ایرانی است. بنابراین، به دولت های 
اروپایی باز هم می گوییم مار در آستین تان پرورش ندهید. 

رئیس سابق سازمان اطالعات آلمان فاش کرد که اروپایی ها می دانستند رژیم آخوندی پشت چند 
عمل تروریستی در دورة پس از امضای برجام بوده است.  اما سکوت کردند. زیرا نمی خواستند 

به برجام ضربه بزنند«.  
خوب آقایان شما برجام را از دست دادید و به جایش، هم تروریسم آخوندها را به دست آورده اید 
و  تروریسم  غول  بارکش  می خواهید  کی  تا  راستي  اتمي.  به بمب  را  آن ها  شدن  نزدیک  هم 

بنیادگرایی باشید؟
 این چه سیاستی است که قربانیان آن اتباع غربی در ایران اند. البته قربانی اصلی همیشه مردم 

و مقاومت ایران بوده و هستند. 

عهد من با مردم ایران 
همین جا از هموطنان عزیزم اجازه مي خواهم براي نخستین بار دربارة توطئه هایی که رژیم علیه 
من به اجرا گذاشته و خواهد گذاشت و رجزخوانی هایش، چند جمله یی حرف دل خود را بازگو 

کنم. 
از آن روزی که در دوران شاه به دنیای مبارزه قدم گذاشتم، برای فداکردن جان ناچیزم در مسیر 
آزادی، آماده و حاضر بودم. چند سال بعد وقتی خمینی دختران و پسران ۱۶ ـ ۱۷ ساله را که 
بعضًا تحت مسئولیت من بودند، تیرباران و پر پر می کرد، دلم برای شان پر می کشید و همة وجودم 

را این آرزو پر می کرد که ای کاش به جای آن ها بودم. 
زمانی که خبر تیرباران خواهرانم را در زندان های گوهردشت یا اوین یا زندان های  سراسر  ایران و 

در بحبوحة قتل عام می شنیدم، این احساس و اشتیاق صدها بار در من تکرار شد.
 همیشه به آن ها و فداکاری شان غبطه می خوردم و می خورم. این احساس مشترک هر مجاهدی 

است، وقتی که بهترین ها از کنارش پر می کشند.
سال هاست آخوندها هر بار طرح و نقشه یی برای از بین بردن من در پیش می گیرند. و هر بار یک 

جا، در پاریس، در آلمان، در ویلپنت، در آلبانی و موارد اعالم شده و اعالم نشدة دیگر. 
بنابراین به آمران این طرح ها که خامنه ای و همدستان او هستند، می گویم از كالن اعدام هاي 
از  دهة ۶۰ و قتل عام ۶۷ تا قتل عام در اشرف و لیبرتی دیدید و تجربه کردید که کشتن و 

بین بردن مجاهدین بی اثر است. 
این نسل آمده است که همه چیز خود را برای آزادی مردمش فدا کند. من هم یكي از آن ها 

هستم. 
کاش می شد با فدای جان من، کشتن دیگر هموطنان ام در ایران را متوقف کرد.  اما هیهات که 

ضحاک خون آشام، سیری ناپذیر است.
عهد من با مردم ایران و تعهد من به مسعود، سرنگونی رژیم ضدبشری آخوندیست تا آخرین 

نفس و تا آخرین قطرة خون.
بنابراین به ولي فقیه ارتجاع مي گویم اگر فکر می کند با این توطئه ها می تواند ما را متوقف کند، 

سخت در اشتباه است.
 ما شعلة نبرد را باال و باالتر می بریم. 

و کالم آخر را هم به خلق قهرمان باید گفت:
من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود  

جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست

وقتی که رژیم به باج خواهی و شانتاژ دست می زند، دولت های اروپایی باید پیگرد 
قضایی و محاکمه رئیسی را به جرم جنایت علیه بشریت و نسل کشی روی میز 

بگذارند. باید سفارت های رژیم را ببندند.  باید آن را به طور کامل تحریم و بایکوت 
کنند تا مجبور شود گروگان را آزاد کند
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من دیروز پیام هاي صوتي و تصویري بیش از 5هزارتن از كانون هاي شورشي در مؤسسان پنجم 
را دیدم كه اعالم آمادگي مي كردند و در مورد سرنگوني این رژیم مي گفتند: مي توان و باید- 
می توان و باید این رژیم را سرنگون کرد. امیدوارم كه در اولین فرصت بتوان نوار آن را منتشر 

كرد. 
اوضاع به نقطه یی رسیده که نه رئیسی جالد و نه بمب اتمی، دیگر اثر ندارد، ترفند شیخ برای 
احضار ارواح شاهان ساقط شده هم دردی دوا نمی کند. ارتجاع آخوندی در لبة  همان گوری است 

که  ارتجاع سلطنتی در آن افتاد. 
بله، ایران آزاد می شود و چنان که مسعود گفته است:  »هیچ قدرتی در جهان نمی تواند مانع قیام 

و پیروزی مردم ایران شود«.

بزرگداشت قيام سی تير۱۳۳۱ در اشرف۳

به ولي فقیه ارتجاع مي گویم اگر فکر می کند با این توطئه ها می تواند ما را متوقف 
کند سخت در اشتباه است

 ما شعلة نبرد را باال و باالتر می بریم. اوضاع به نقطه یی رسیده که نه رئیسی جالد 
و نه بمب اتمی دیگر اثر ندارد

دربارة توطئه هایی که رژیم علیه من به اجرا گذاشته و خواهد گذاشت، 
به آمران این طرح ها که خامنه ای و همدستان او هستند، می گویم:

 از كالن اعدام هاي دهه 6۰ و قتل عام 67 تا قتل عام در اشرف و لیبرتی، 
دیدید و تجربه کردید که کشتن و از بین بردن مجاهدین بی اثر است.

 این نسل  آمده است که همه چیز خود را برای آزادی مردم اش فدا کند. 
من هم یكي از آن ها هستم 



بزرگداشت قیام ۳۰تیر

۴۵

مريم رجوی: به مصدق بزرگ می گوييم
 ملت ايران در مبارزه برای آزادی پايدار و مصمم است
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با گرامیداشت هفتادمین سالگرد قیام بزرگ مردم ایران در ۳۰ تیر ۱۳۳۱، درود می فرستیم به 
روح پرفتوح  دکتر محمد مصدق، پیشوای نهضت ملی و ضد استعماری مردم ایران.

پیام غرور آفرین مصدق بزرگ در هفدهمین جلسه دادگاه نظامی خطاب به شاه و مزدوران او،  
امروز پرقدرت تر و حقیقی تر از همیشه در گوش زمان جاری ست که گفت: »مسلک من، مسلک 
حضرت سید الشهدا است. یعنی آن جایی که حق در کار باشد، با هر قوه یی مخالفت می کنم؛ از 
همه چیزم می گذرم. نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم؛ هیچ چیز ندارم مگر وطنم را در 

جلو چشمم دارم«.
همان قطعه یی که بارها به زیبایی آن را مسعود تکرار کرده برای همه نسل ها و مجاهدین هم 

از او آموخته اند.
بله  »از بانگ راستین تو، ای مرد، ای دلیر

آفاق شرق تا همه اعصار پر صداست«. 

پیام غرور آفرین مصدق بزرگ در هفدهمین جلسه دادگاه نظامی خطاب به 
شاه و مزدوران او،  امروز پرقدرت تر و حقیقی تر از همیشه در گوش زمان 

جاری ست که گفت: »مسلک من، مسلک حضرت سید الشهدا است. یعنی 
آن جایی که حق در کار باشد، با هر قوه یی مخالفت می کنم؛ از همه چیزم 

می گذرم. نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم؛ هیچ چیز ندارم مگر وطنم 
را در جلو چشمم دارم«.

قیام ۳۰تیر ۱۳۳۱ بوته امتحان ملت ایران 
و باز هم چنان که دکتر مصدق در اولین سالگرد آن قیام بزرگ گفت: »روز سی ام تیر در تاریخ 
مبازارت ممتد ملت ایران فراموش نشدنی است. زیرا در این روز تمام افراد ملت از هر طبقه و 

مقام.... یک دل و یک زبان، قیام به اقدام کردند و تا به مقصود نرسیدند از پا ننشستند«.
درود می فرستیم به شهیدان  قیام ملی ۳۰تیر و همراه با مصدق بزرگ »مراتب تکریم و احترام 

قلبی خود را به روح پاک این سربازان مجاهد راه حریت و  آزادی« تقدیم می کنیم.
 راستی که مسیر آزادی و استقالل جز با بهای گران خون بهترین فرزندان خلق و رنج پیشتازان 
تا۳۰  تیر۱۳۳۱   ۳۰ از  ایران  ملت  بزرگ  قیام های  دلیل  همین  به  نیست.  میسر  مسیر،  این 
خرداد۱۳۶۰ به قول مصدق »بوته امتحانی شد که ملت ایران را در خود گداخت و زر خالص او 

را از عیار فساد و تباهی جدا کرد«  ...

حاال هفتاد سال بعد از قیام ۳۰ تیر، و در چهل و یکمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت، 
در اوج تکاملی مبارزة مردم ایران، افتخاردارم که خطاب به پیشوای فقید، مصدق بزرگ بگویم: 
هم چنان که آرزو داشتی، ملت ایران در مبارزه برای آزادی »به پایداری و استقامت مصمم است« 
و »این ملت آن جا که پای شرافت و استقالل مملکت در میان باشد، مرگ را بر زندگی آلوده 

به ننگ و رسوایی ترجیح می دهد«. 
فهرست خونبار شهیدان آزادی در برابر دیکتاتوری آخوندی، از ۳۰هزار سربه دار تا آخرین جوان 

شورشگر شهید و تا شهادت هر عضو کانون شورشی، گواه این ایستادگی است.

رهبری سازش ناپذیر مصدق
مصدق دولتمردی بود که با اجرای اندیشة ملی شدن صنعت نفت ایران  از او به عنوان راهگشای 

نهضت های ضد استعماری درخاورمیانه و مشرق زمین یاد می شود.
رهبرِی سازش ناپذیر و پیروزی مصدق در شورای امنیت و دادگاه الهه در دفاع از حقوق ملت 
برقراری یک دولت  است که  واقعیت  این  اثبات  استعمارگران،  و  منویات شاه  برخالف  ایران، 
دمکراتیک در ایران متکی به آرای مردم،  مدافع منافع اصیل ملی و عاری از فساد و استبداد، 

امری ممکن است.
 اگر در آن روز، دیکتاتوری شاه مانع از دولت ملی دکترمصدق نمی شد، اگر با کودتای ننگین ۲۸ 
مرداد به نابودی هرگونه آزادی خواهی و ملی گرایی کمر نمی بست، اگر به زندانی کردن و اعدام 
یاران مصدق به ویژه »شهید راه وطن« دکتر حسین فاطمی اقدام نمی کرد، بدون شک حاال چهرة 

ایران متفاوت بود.
بعد از آن هم در ادامة استبداد سلطنتی، شاه با دستگیری و اعدام رهبران مجاهدین خلق و 

فدایی ها، راه را برای خمینی و دارو دستة تبهکارش باز و هموار کرد. 

چنان که مسعود گفته است: »مصدق یك فرد نبود، یك راه بود. حمالتی هم كه از هر سو به 
او می شد، متوجه راه و مرامش بود؛ راه استقالل و آزادی و مرام سازش ناپذیری در برابر استعمار 

خارجی و دیكتاتوری و ارتجاع داخلی«.
سالم و درود مردم ایران بر پیشوای فقید نهضت ملی ایران که از زندان و تبعید و تنهایی در 
احمدآباد نهراسید. شیطان سازی ارتجاع و استعمار و دروغ ها و تهمت ها را تحمل کرد اما بر 
موضع آزادی و استقالل وطن ایستادگی کرد و این که »ملت ایران بر مقدرات خود مسلط شده 

و هیچ عاملی جز ارادة ملت بر مملکت حکومت نکند«.
  با آخرین پیام دکتر مصدق در آذر ماه ۱۳۳۷ از احمدآباد، نام و یاد او را گرامی می داریم که به 
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به مصدق بزرگ می گوییم: ما  به رسالت و تعهد شکوهمندی که در تاریخ معاصر 
بر دوش ما گذاشته شده، آری گفته ایم. و پرچم آزادی را بر قلة دماوند به اهتزار 

در می آوریم

 اگر در آن روز، دیکتاتوری شاه مانع از دولت ملی دکترمصدق نمی شد، اگر با 
کمر  ملی گرایی  و  آزادی خواهی  هرگونه  نابودی  به  مرداد   ۲8 ننگین  کودتای 
نمی بست، اگر به زندانی کردن و اعدام یاران مصدق به ویژه »شهید راه وطن« دکتر 
حسین فاطمی اقدام نمی کرد، بدون شک حاال چهرة ایران متفاوت بود

ملت رشید و عزیز ایران گفت: در راه پرافتخاری که قدم برداشته اند، از هیچ حادثه یی نهراسند 
و نهضت مقدس خود را ادامه دهند و به راستی که در مبارزات خطیر این چند دهه، مسعود و 
مجاهدین خلق نام و راه مصدق را به اوج رساندند و بر صفحة مبارزات مردم ایران،  ماندگار کردند.
 به مصدق بزرگ می گوییم: ما  به رسالت و تعهد شکوهمندی که در تاریخ معاصر بر دوش ما 

گذاشته شده، آری گفته ایم. و پرچم آزادی را بر قلة دماوند به اهتزار در می آوریم. 
و در آن روز نام تو ای مصدق بزرگ،  

»نام بزرگ تو، در برگ برگ  یاد درختان این دیار 
در قصه ها و زمزمه ها و سرودها - در هر کجا و هر جا، تا جاودان به گیتی، خواهد ماند«.  

سالم بر مصدق
سالم بر شهیدان قیام ملی ۳۰تیر

مصدق دولتمردی بود که با اجرای اندیشة ملی شدن صنعت نفت ایران  از او 
به عنوان راهگشای نهضت های ضد استعماری درخاورمیانه و مشرق زمین یاد 

می شود



اجالس 
شورای ملی مقاومت ايران
درچهل و يكمين 
سالگرد تأسيس شورا
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اجالس شوراي ملي مقاومت در چهل و یكمین سالگرد تأسیس شورا در 10 کشور در روزهای 
۶ و۷ مرداد ۱۴۰۱ با حضور رئیس جمهور برگزیدة شورا براي دوران انتقال حاكمیت به مردم 
ایران و با شركت اعضا و ناظران شورا در فرانسه، آلمان، سوئد، هلند، انگلستان، آمریكا، ایتالیا، 

سوئیس، بلژیك و آلباني برگزار شد. 
اجالس شورا پس از سرود »ای ایران« با سخنرانی خانم رجوی و یاد یاران جان باخته؛ دكتر 
منوچهر هزارخاني، رحمان كریمي، دكتر صمد فتح پور، حمیده طاعتي، عباس مدرسي  و مجید 

طالقاني، آغاز به کار کرد.  
خانم رجوی در سخنان خود خاطرنشان كرد چهلمین سال حیات شورا با گسترش جبهه های 
رزم و تالش مقاومت و ارتقاي فعالیت ها و موضع تنها جایگزین دموکراتیک برجسته می شود. 
نیروی سازمان یافتة  مقاومت در رویارویي با فاشیسم دیني که در چارچوب کانون های شورشی 
و شوراهای مقاومت مردمی فعالیت می کنند، گسترش چشمگیری داشت. شمار كارزارهاي 
اختناق شکن کانون های شورشی از 30 خرداد 1400 تا 30 خرداد 1401 به  بیش از ۲۳۰۰ 
مورد رسید. این دوران مصادف است با ریاست جمهوري جالد 67؛ دوراني كه رژیم آخوندي 
در محاصرة بحران هاي داخلي و خارجي به اعدام و سرکوب هر چه بیشتر روي آورد. اعدام های 
ثبت شده در دورة رئیسي دست کم۵۲۰ مورد و بسا بیشتر از سال های قبل است. سرکوب زنان 
میهن مان تحت عنوان آخوند ساختة بدحجابی ابعاد بی سابقه یي به خود گرفت و کار به جایی 
رسیدکه تعرض به زنان، اكنون به گورستان ها هم راه برده و سنگ مزار بسیاری از زنان را به نحو 
ضد انساني به همین بهانه تخریب می کنند. راستی که چنین رژیمی ننگ بشریت معاصر است 
و مذاکره و گفتگو با  آن شرم آور و لگد مال کردن ارزش هایی است که بشریت آن را با قربانیان 

بسیار و بي شمار به دست آورده است. این رژیم باید از جامعة جهانی طرد شود. 
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خانم رجوی گفت: در مورد نقشه مسیری که خامنه ای برای رژیم اش در نظر داشت، مسئول 
شورا از آغاز بر استراتژی انقباضی رژیم، به مثابه یک مسیر منجر به سرنگونی، دست گذاشت و 
آن را افشا و تأکید کرد که غیر ممکن است رژیم به تعادل پیشین برگردد. او تئوری پدیده یي 
به نام رئیسی جالد را توضیح داد که ریاست وي »برآمد و بارزترین شاخص دوران سرنگوني 

است«. 
وی در موضوع اتمی، این معضل نظری و سیاسی را باز کرد که با رئیسي وارد مرحله یی شده ایم 
كه حتي بمب اتمي هم نمي تواند این رژیم را نجات بدهد. عنصر ماهوي سرکوب در رژیم والیت 
فقیه و نقش سپاه پاسداران را توضیح داد که »ارگان محوری قهر و سرکوب نظامی و ابزار اصلی 

حفظ دیکتاتوری دینی است. لیسـت گذاری آن کافی نیست و باید منحل شود«.

خانم رجوی در بخش دیگری از سخنان اش به همبستگی جهانی با مقاومت، حضور معاون 
رئیس جمهور و وزیر خارجة قبلي آمریکا و برخی نخست وزیران سابق کشورهای اروپایی در 
اشرف۳ و تأکیدات آن ها بر پایان عهد شیخ و شاه و شناسایي حق مقاومت مردم ایران براي 
سرنگوني رژیم و جایگزیني یك جمهوري دموكراتیك و غیر اتمي مبتني بر جدایي دین از 

دولت، اشاره كرد.
وي افزود: در قریب به یك سال کارزار بی وقفه دراستکهلم هم زمان با محاکمة دژخیم نوری، 
مقاومت ایران موفق شد چیزی را که ابتدا دسیسة پیچیدة خود رژیم برای مصادرة جنبش 
دادخواهی و هویت زدایی از مجاهدین سربه دار بود، به شکست برای خود رژیم تبدیل کند و 
ضرورت محاکمة خامنه ای و رئیسی به جرم جنایت علیه بشریت را به ثبت برساند. كارزار جهاني 
و عكس العمل سریع سیاسي و حقوقي مقاومت و یاران شورشگر و هموطنان پشتیبان در برابر 
معاهدة رژیم با دولت بلژیك براي در بردن دیپلمات تروریست محكوم، این معاملة ننگین را رسوا 

و بي اعتبار كرد.
جایگزین  یگانه  عنوان  به  شورا  مسئولیت  و  موقعیت  بارة  در  شورا  برگزیدة  رئیس جمهور 
دموکراتیک برای ایران پس از آخوندها گفت: وقتی که از آلترناتیو صحبت می کنیم، یک ادعا یا 
یک عنوان کلی نیست، بلکه نیرو و سازوکار شکافنده  و هدایت گری است که جهت فعالیت های 
مبارزاتی را مشخص کرده و روشن می کند كه در کدام جهت، با کدام شعار، با چه وحدت و 
تضادهایي و با کدام اولویت ها باید حرکت کرد. ریشه هاي جایگزین دموکراتیک در یک نبرد 
بی امان و طوالنی با استبداد دینی محکم شده است. این مقاومت بیش از40 سال است كه 
دعاوی و شعارهای مروج »نه جنگ« و روش های پوچ و بی هزینه در خدمت بقای والیت فقیه 
امروز، ضرورت  برمال کرده است.  را  آلترناتیو های یک شبه  افشا و خیمه شب بازی  موسمی  را 
سرنگوني رژیم که با این مقاومت شناخته می شود و مادة اول اساسنامه و علت تشكیل شورا از 
40 سال پیش است؛ بر پیشانی جنبش اعتراضی سراسري حک شده است. ما بر شعار »مرگ 
برخامنه ایـ  مرگ بر رئیسی« به عنوان شعار فراگیر قیام ها برای سرنگونی رژیم تأکید می کنیم.

 خانم رجوی از جانب شوراي ملي مقاومت، با صمیمانه ترین تسلیت ها به همة هموطنان، به ویژه 
به خانواده های داغدار و مصیبت دیده در فاجعة سیل، از جوانان غیور میهن و هموطنان مان در 
سراسر کشور، به خصوص استان های همجوار با مناطق سیل زده، خواستار همیاری و کمک رسانی 

مستقل مردمی به آسیب دیدگان شد. 
در بحث های پیش از دستور و در دستور کار اجالس دو روزة  شورا، وضعیت بحرانی رژیم و 
جامعة انفجاری، باال گرفتن قیام ها علیه گراني، خیزش ها و اعتراض های اقشار مختلف به ویژه 
معلمان و بازنشستگان، خیزش هاي پس از فاجعة متروپل آبادان، موقعیت و دستاوردهای یگانه 

و  رژیم  بین  اتمی  مذاکرات  به  مربوط  فشردة  بحث های  در  شورا  اعضای 
طرف های آن در توافق برجام، هرگونه امید بستن به گفتگو با این رژیم قرون 
نظرگاه های  یادآوری  با  و  دانستند  به آن  و فرصت دادن  بیهوده  را  وسطایی 
اعالم شده مقاومت ایران، بر ضرورت قاطعیت و اعمال هرچه جدی تر و کامل تر 

قطعنامه های شورای امنیت تأکیدکردند
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جایگزین دموکراتیک، همبستگی بین المللی با مقاومت ایران و کارزارهای جهانی علیه اعدام ها 
و جنایات ضدبشری و تروریسم رژیم آخوندی مورد گفتگو قرار گرفت.

از  جلوگیری  کارزار  شورشی،  کانون های  فعالیت های  گسترش  با  خیزش ها  و  قیام ها  پیوند 
برگرداندن دیپلومات تروریست بمب گذار، اعتالی جنبش دادخواهی، محكومیت دژخیم حمید 
نوري به حبس ابد، درهم شکستن توطئة رژیم برای هویت زدایی از مجاهدان سر موضع، رسوایی 
مأمور نفوذی، که اطالعات آخوندها با »عملیات پیچیده چند وجهي«  قصد سفید سازی وي 
را داشت، و هم چنین فجایع اجتماعی و زیست محیطی و تلفات تأسف بار و خسارات گستردة 

سیل های ویرانگر و شیوع مجدد کرونا، از دیگر مسائل مورد بحث در اجالس شورا بود.
در سخنان پیش از دستور، اعضای شورا، برگزاري كهكشان مقاومت با سلسله یي از تظاهرات، 
تجمع و تحصن و مشارکت و فعالیت پرشور و خستگی ناپذیر هموطنان مان در آن ها را، نماد 
درخشانی از اعتالی مقاومت و جایگزین دموکراتیک دانستند و از  اقدامات حقوقی کمیسیون 
قضایی و ابتکارات به موقع شورا برای جلوگیري از استرداد دیپلومات تروریست بمب گذار قدرداني 
كردند. دامنه و ابعاد فعالیت ها به حدي بود كه برخی نمایندگان پارلمان بلژیك، تالش ها و 
تظاهرات خستگی ناپذیر ایرانیان آزاده را نه فقط مقابله با مقاصد شوم رژیم آخوندها علیه مردم 
و مقاومت ایران، بلکه دفاع از ارزش های بنیادین دموکراسی و حاکمیت قانون و مقابلة جهانی 

با تروریسم توصیف کردند. 
در اجالس شورا گزارش هایی دربارة توطئه های دامنه دار و پر هزینة رژیم آخوندی علیه مقاومت 
و جایگزین دموکراتیک در داخل وخارج کشور، طرح های تروریستی در آلبانی علیه اشرف ۳، 
بسیج شیطان سازی به وسیلة شبکة خبرنگاران دوست نظام و برخی رسانه های خارجی، احضار 
روح رضا خان قلدر توسط چند بسیجی در حاشیة اعتراضات اجتماعی، جوسازی های هماهنگ 
رسانه یی همراه با نظر سنجی های مشکوک در بارة پایگاه اجتماعی سلطنت مدفون و رئیسی 

جالد و فقدان پایگاه اجتماعی جنبش مقاومت، ارائه شد. 
در این خصوص، پهلوان فیالبی با یادآوري خاطرة آشنایي اش با رهبر نهضت ضداستعماری 
مردم ایران، دکتر محمد مصدق از طریق جهان پهلوان تختی، گفت: »طی این سال ها به این 
ایمان و  باور رسیدم که بقای این الترناتیو، در گرو مرزبندی قاطع با دیکتاتوری های شیخ و 
شاه است و به تجربه فهمیدم که بقایای شاه نقش خاکریز را برای جلوگیری از سرنگونی رژیم 

آخوندی بازی می کنند«.
اجالس شورا، ترفندها و توطئه هاي دشمن را نشانة دیگری از ناتوانی رژیم در مهار مبارزة 
انقالبی و کانون های شورشی دانست که رژیم و نیروهای امنیتی و سرکوبگر آن را  جوانان 

به سوی تهدید کشورهای اروپایی و اشرف۳ با موشک و پهپاد سوق داده است. 

بارة موقعیت و مسئولیت شورا به عنوان یگانه  رئیس جمهور برگزیدة شورا در 
آلترناتیو  از  که  وقتی  گفت:  آخوندها  از  ایران پس  برای  دموکراتیک  جایگزین 
کار  و  ساز  و  نیرو  بلکه  نیست،  کلی  عنوان  یک  یا  ادعا  یک  می کنیم،  صحبت 
شکافنده  و هدایت گری است که جهت فعالیت های مبارزاتی را مشخص کرده و 
روشن می کند كه در کدام جهت، با کدام شعار، با چه وحدت و تضادهایي و با 

کدام اولویت ها باید حرکت کرد. 

اعضای شورا خاطر نشان کردند که دست و پازدن های رژیم درمانده كه در این ایام با اظهارات 
هراس آلود سرکردگان و شخص رئیسی از کابوس سرنگونی در سی و چهارمین سالگرد عملیات 
فروغ جاویدان همراه شده است، از این روست كه مقاومت به رغم قتل عام زندانیان سیاسی و 
بمباران و موشک باران در اشرف و لیبرتی و به رغم بند و بست های ارتجاعی-استعماری، چون 
از میان همة  پیروزمندانه  با عبور  و  ایستاده  ایران  تاریخ  ارتجاع  كوه در مقابل بي رحم ترین 

توطئه ها و شیطان سازی ها، مسیر استقالل و آزادی ایران را هموار کرده است.
اجالس شورا در ارزیابی وضعیت رژیم، یک سال پس از روی کار آمدن رئیسی،  نتیجه گیری کرد 
که سیاست یک دست شاکلة قدرت که ولی فقیه نظام، برای مهار قیام هاي مردمی با جراحی 
از طریق  از آن که خامنه ای  به گل نشسته و یک سال پس  اکنون  درونی در پیش گرفت، 
فضاحت بارترین نمایش انتخاباتی در تاریخچة رژیم، جالد ۶۷ را به کرسی ریاست جمهوری رژیم 
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منجر  مسیر  یک  به مثابه  رژیم،  انقباضی  استراتژی  بر  آغاز  از  شورا  مسئول 
به سرنگونی، دست گذاشت و آن را افشا و تأکید کرد که غیر ممکن است رژیم 
به تعادل پیشین برگردد. او تئوری پدیده یي به نام رئیسی جالد را توضیح داد 

که ریاست وي »برآمد و بارزترین شاخص دوران سرنگوني است«. 

نشاند، همه چیز گواه آن است که این سیاست، شکست خورده و رؤیای ولی فقیه به کابوس 
تبدیل شده است. 

نه تنها همة کارشناسان مستقل، بلكه بسیاري از مدافعان سرسخت سیاست مماشات و حتي 
سخن  رژیم  الینحل  بن بست هاي  و  بحران ها  از  آن  پیرامون  و  حکومت  کارشناسان  برخی 
مي گویند و به این واقعیت مهر تأیید می زنند که اکثریت مردم ایران نه فقط در کنار حکومت 
نیستند، بلکه در ستیز با نظام حاکم قرار دارند. آن هم در شرایطی که بانک مرکزی رژیم اعالم 
می کند انباشت نقدینگی از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰ یعنی در دوره یک سالة پس از رئیسی، 
به میزان ۳۷،۸ درصد افزایش یافته و به رقم ۵،۱۰۴ تریلیون و۹۶۰ میلیارد تومان بالغ شده 
است. این حجم عظیم نقدینگی و تورم سرسام آور ناشی از آن، سنگین ترین فشارها را بر اکثریت 
عظیم جامعه و اقشار محروم تحمیل مي كند و جامعة ایران را به انبار باروت تبدیل كرده است.  
اعضای شورا در بحث های فشردة مربوط به مذاکرات اتمی بین رژیم و طرف های آن در توافق 
به  فرصت دادن  و  بیهوده  را  وسطایی  قرون  رژیم  این  با  به گفتگو  امید بستن  هرگونه  برجام، 
آن دانستند و با یاد آوری نظرگاه های اعالم شدة مقاومت ایران، بر ضرورت قاطعیت و اعمال 
هرچه جدی تر و کامل تر قطعنامه های شورای امنیت تأکیدکردند. به خصوص که روند یک سالة 
مذاکرات بازهم نشان داد که خامنه ای حاضر به دست برداشتن از برنامة اتمی و تبعیت کامل از 
تعهدات برجامی نیست و دستیابی به بمب اتمی را الزمة بقای والیت فقیه وحفظ نظام می داند. 
اجالس شورا این نقطه نظر مسئول شورا را مورد تأکید قرار داد که در دی ماه گذشته اعالم کرد: 
»بعد از رئیسی در مقولة اتمی هم، اعم از این که رژیم در بازی موش و گربة برجام در سال 
میالدی جدید )۲۰۲۲( واپس بتمرگد یا تجری و پیشروی کند، فرقی نمی کند و ماحصل آن 
به کفة قیام و اشتعال و انفجار می ریزد. رژیم مخصوصًا در مرحلة پسا کرونا که دو سال را با آن 
کشید، هر لحظه باید آمادة اعتراض و قیام باشد. اگر تأخیر کند، مهلت و مهار از دست می رود 
و پاسخی جز رئیسی و قتل عام ندارد. پس نباید در مرحلة قبل از رئیسی درجا زد. چون جالد 

۶۷ خود برآمد و بارزترین شاخص دوران سرنگونی است«.
مذاكرات اجالس دو روزة شورا در نیمه شب جمعه 7 مرداد به پایان رسید و طی آن 45 تن از 

اعضا و ناظران سخنراني كردند.

آلترناتيو رژيم آخوندی در يک نبرد طوالنی با استبداد دينی  ريشه  دارد
سخنرانی مریم رجوی در اجالس شورای ملی مقاومت ایران

در فاصلة اجالس قبلی تا امروز دورة یک ساله یی را پشت سر گذاشته ایم که با 
گسترش جبهه های رزم و تالش مقاومت ایران و جایگزین دمکراتیک و ارتقاء 

فعالیت های آن برجسته می شود. 
در این دوره یكساله، نیروی سازمان یافتة  مقاومت در مقابل این رژیم که در قالب 
کانون های شورشی و شوراهای مقاومت مردمی فعالیت می کنند، گسترش پیدا 

کرد.

در آغاز خاطرة دکتر هزارخانی مسئول کمیسیون فرهنگ و هنر شورای ملی مقاومت را گرامی 
می داریم. بعد از ۴۱ سال صندلی او در این اجالسیه خالی است، اما میراث سیاسی و فرهنگی او 
در شورای ملی مقاومت الهام بخش نسلی است که برای سرنگونی رژیم و کسب آزادی به شورش 

و مقاومت برخاسته اند.



اجالس شورای ملی مقاومت ایران ایران در آستانة انقالب

۶۱ ۶۰

یادش به خیر که هر جا نبرد و مقاومت شعله می  کشید، حاضر بود و با منطق برا و بیان شیوا از 
حقانیت مقاومت سخن می گفت و یادش به خیر که از سال ۶۰ و از هنگام تأسیس شورای ملی 
مقاومت، مساعدت برادرانه و رفیقانه، قلبی، قدمی و قلمی اش با مسئول شورا ستایش انگیز و 

آموزنده بود. 
هم چنین گرامی می داریم خاطره زنده یاد دکتر صمد فتح پور یار صدیق مقاومت و برادر مجاهد 
بزرگوارمان عباس مدرسی فر با آن سابقه و پایداری طوالنی درزندان های شاه تا اشرف و لیبرتی و 

یاد خواهر عزیزم مجاهد خلق حمیده طاعتی به خیر که الگوی جنگندگی و شجاعت بود. 
به راستی که هر کدام از آن ها مظاهر مقاومت و وفای به عهد بودند و زندگی  خود را وقف رهایی 
مردم ایران کردند. هم چنین گرامی می داریم یاد شاعر و نویسندة مبارز آقای رحمان کریمی و 

آقای مجید طالقانی را که بر اثر بیماری درگذشت.

گسترش جبهه های رزم با رژیم آخوندی
در فاصلة اجالس قبلی تا امروز دورة یک ساله یی را پشت سر گذاشته ایم که با گسترش جبهه های 

رزم و تالش مقاومت ایران و جایگزین دمکراتیک و ارتقای فعالیت های آن برجسته می شود. 
این دوران مصادف است با ریاست جمهوري جالد ۶۷. دوراني كه رژیم آخوندي در محاصرة 
بحران هاي داخلي و خارجي به دو حربة همیشگی خود، یعنی  اعدام و سرکوب وحشیانة زنان 

روی آورده است.
اعدام های ثبت شده در دوران رئیسي دست کم به ۵۲۰ فقره بالغ می شود که بسا بیشتر از سال های 

قبل است. تنها در۵ روز اول مرداد، ۲۰ زنداني از جمله ۲زن اعدام شده اند.  
سرکوب زنان میهن مان در این ایام، تحت عنوان آخوند ساختة بدحجابی ابعاد بی سابقه یی به خود 
گرفته است. صحنه های دلخراش تعرض به دختران و زنان آزاده و شریف، وجدان هر انسانی را 
جریحه دار می کند. کار به جایی رسیده است که تعرض به زنان به گورستان ها نیز راه برده و سنگ 

مزار بسیاری از زنان را به همین بهانه تخریب می کنند. 
لگد مال کردن  و  است، شرم آور  معاصر  بشریت  ننگ  رژیمی که  با  و گفتگو  راستی که مذاکره 
ارزش هایی است که جهان با صدها میلیون قربانی در سده های اخیر به دست آورده است. این 

رژیم باید از جامعة جهانی طرد شود.
در این دورة یكساله، نیروی سازمان یافتة  مقاومت در مقابل این رژیم که در قالب کانون های شورشی 

و شوراهای مقاومت مردمی فعالیت می کنند، گسترش چشمگیری پیدا کرد. 
افزایش حمالت و تهاجمات نظامی به قرارگاه های سپاه پاسداران. در مهرماه سال گذشته دفتر 
شورای ملی مقاومت در واشینگتن یک افشاگری مهم داشت که افشای مراکز تولید و ساخت 

پهپاد توسط رژیم بود. 
در سراسر سال گذشته، در هر فرصتی، مجاهدین و شورای ملی مقاومت دادخواهی قتل عام شدگان 
را در عرصه های حقوقی، اجتماعی و بین المللی پیش بردند. چه به صورت برگزاری کنفرانس های 
بین المللی یا انتشار کتاب، یا برپایی کنفرانس هایی با حضور حقوقدانان صاحب نام جهان. هم چنین 
فراخوان هایی براي تحقیقات فوری دربارة قتل عام ۶۷  نظیر فراخوان ۴۶۲ تن از مقامات فعلی و 
پیشین سازمان ملل، حقوق دانان سرشناس، قضات و مقامات دادگاه هاي بین المللي و برندگان 

جایزه نوبل. 
در اوایل مهرماه سال گذشته، به دنبال فعالیت های حقوقی شورا، دادگاه فدرال سوئیس حکم 
خیلی مهمی را صادر کرد كه باعث شد به رغم گذشت بیش از ۳۰ سال، پروندة ترور دكتر كاظم 
رجوي بسته نشود و به عكس در چارچوب نسل كشي، جنایت علیه بشریت مورد بررسي قرار گیرد 

و این دو عنواني است كه شامل مرور زمان نمي شود.
در تمام سال در کنش  و  واکنش با وقایع ایران، تظاهرات و اکسیون های متعدد در شماری از 

شهرهای مهم جهان توسط هواداران مقاومت جریان داشته است. 
در زمینة مقابله با بسیج شیطان سازی و دروغ پردازی رژیم علیه مجاهدین و شورا، کمیسیون 
امنیت شورا ۲۶ سند محرمانة پرس  تی وی را علنی کرد. این اسناد تا حدی پشت پردة تولید 
مستند، برنامه و اینفوكلیپ علیه مجاهدین براي وزارت خارجه و قضاییة جالدان را نشان می دهد 
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راستی که مذاکره و گفتگو با رژیمی که ننگ بشریت معاصر است، شرم آور 
و لگد مال کردن ارزش هایی است که جهان با میلیون ها قربانی در سده های 

اخیر به دست آورده است. این رژیم باید از جامعة جهانی طرد شود.

که همه با پرداخت هاي كالن به شبكة »خبرنگاران دوست« صورت می گیرد. 
شورای ملی مقاومت توانست برای باقی ماندن سپاه پاسداران جرار خامنه ای در لیست گروه های 

تروریستی آمریکا نقش مهمی ایفا کرد.
از طرف دیگر با تالش های مجاهدین و اشرف نشان ها، همبستگی جهانی با مقاومت گسترش 
پیدا کرد. حضور وزیر خارجة سابق آمریکا و هم چنین معاون سابق رئیس جمهور آمریکا و برخی 
در شناسایی حق  که  تأکیدات صریحی  و  اشرف۳  در  اروپایی  نخست وزیران سابق کشورهای 
مقاومت مردم ایران برای سرنگونی رژیم کردند،  دستاورد تازه یی برای جنبش مقاومت مردم ایران 

است. 
به همة این ها باید اضافه کنیم قریب یكسال کارزار بی وقفه در استکهلم که هم زمان با محاکمة 
دژخیم نوری صورت گرفت. مجاهدین و شورا موفق شدند چیزی را که ابتدا دسیسة پیچیدة خود 
رژیم برای بی اعتبار کردن جنبش دادخواهی و هویت زدایی از مجاهدین سربه دار بود، به شکست 
رژیم تبدیل کنند و حماسة مقاومت بی نظیر مبارزان و مجاهدان سرموضع و سربه دار در برابر 
دیدگان همه در ایران و جهان قرار گرفت. و ضرورت محاکمة خامنه ای و رئیسی را به جرم جنایت 
برای دربردن  بلژیک  با دولت  باالخره، کارزار علیه معاهدة رژیم  به ثبت رساند و  علیه بشریت 

دیپلمات تروریست، که از فصل های مهم فعالیت های یک سال اخیر است. 
این کارزار در مرحلة اول در مجموع ۲۰روز طول کشید و هموطنان ما و اشرف نشان ها و اعضای 
مقاومت در کشورهای مختلف به اعتراض و تحصن و تظاهرات دست زدند و در مرحلة بعد، 

کارزارهای سیاسي و حقوقی شروع شد که هنوز ادامه دارد.  
دادگاه بروکسل، ممنوعیت برگرداندن دیپلمات تروریست بمب گذار را به رژیم آخوندی تا تاریخ 
۱۹ سپتامبر یعنی ۲۸ شهریور برای رسیدگی محتوایی به درخواست شاکیان تمدید کرد. این 
دستاورد کارزار جهانی مقاومت ایران و یاران شورشگر و هموطنان پشتیبان است و تا همین جا 

بسیار جای تبریک دارد.
اما در این کارزار آن چه برای همه چشمگیر بود، چه برای رسانه های داخلی و خارجی، چه برای 
پارلمانترهای بلژیکی در اپوزیسیون یا جناح حاکم و مشخصًا برای خود رژیم، قدرت بسیج و 

هدایت کنندگی شورا بود. 

براثر فعالیت هایی که به صورت مختصر برشمردم، مقاومت ایران توانست طی سال گذشته در 
تشدید بحران سرنگونی رژیم تأثیر چشمگیری داشته باشد. هم چنین گسترش کمی ایرانیان و 
به ویژه جوانانی که به این مقاومت رو می  آورند و سطح کیفی اثرگذاری آن ها به جد افزایش یافت.

برنامه این شورا در خصوص برپایی یک جمهوری بر اساس آزادی و دمکراسی و  رأی جمهور 
مردم، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد و  خودمختاری ملیت های ستم زده بیش از همیشه 
با اقبال عمومی مواجه شد و شورا در جنگ آلترناتیو یعنی در کشاکش روزمره برای نشان دادن 
ضربه پذیری و بن بست رژیم و موقعیت سرنگونی  به موفقیتهای بسیار دست یافت و نشان داد که 

این جایگزین راه و  راه حل  و چشم انداز زنده و عینی است. 

شورای ملی مقاومت شاقول مبارزه برای سرنگونی  
وقتی از آلترناتیو صحبت می کنیم، یک ادعا یا عنوان کلی نیست که ما به  ازا و اثری در تالطم های 

روزمرة  نبرد با رژیم نداشته باشد.
فعالیت های  برای مجموعة  را  که جهت  است  هدایت گری  و  کار شکافنده   و  ساز  و  نیرو  بلکه 
مبارزاتی مشخص می کند و روشن می سازد چه گام هایی باید برداشت؛ در کدام جهت، با کدام 

شعار، با چه وحدت و تضادهایی و با کدام اولویت ها.
چیزی است که روزانه در زمین سخت و ناهموار مبارزه، حل المسائل جنبش است. هدف ها را 
نشان می دهد، سره را از ناسره تشخیص می دهد، تمیزدهنده میان خط صحیح از انحراف است، 
دارایی خلق و مقاومت را از دستبرد رژیم و همدستان اش در امان نگه می دارد و در یک کالم 

شاقول مبارزه برای سرنگونی است. 
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در این جا می خواهم از کارکرد شورا به طور خاص در زمانه یی که بحران انقالبی ایران را فرا گرفته، 
صحبت کنم؛ درمورد نقشه مسیری که خامنه ای برای رژیم اش در نظر داشت، مسئول شورا از 
آغاز بر استراتژی انقباضی رژیم، به مثابه یک مسیر منجر به سرنگونی دست گذاشت و تأکید کرد 
که غیر ممکن است رژیم به تعادل قبلی برگردد. به عالوه تئوری پدیدة رئیسی جالد را توضیح داد 

که »برآمد و بارزترین شاخص دوران سرنگوني است«. 
در قضیة اتمی، این معضل نظری و سیاسی را باز کرد که با رئیسي وارد مرحله یی شده ایم كه 

حتي بمب اتمي هم نمي تواند این رژیم را نجات بدهد. 
عنصر ماهوی سرکوب یعنی سپاه پاسداران را برجسته کرد که »ارگان محوری قهر و سرکوب 
نظامی و ابزار اصلی حفظ دیکتاتوری دینی است. لیسـت گذاری آن کافی نیست و باید منحل 

شود«. 
در حیطة مسائل اجتماعی و اقتصادی، شورای ملی مقاومت یک کارزار پیگیر و بی وقفه علیه 
استراتژی شوم خامنه ای در قضیة کرونا به راه انداخت به طوری که مطبوعات حکومتی نوشتند:  
»جریان معاند تمام تالش خود را به کار مي برد... تا در موضوع افزایش آمار مبتالیان و مرگ ومیر 
کرونا، حاکمیت را در رأس مقصران اصلي قرار دهند و به تبع آن  خامنه اي  را ناجوانمردانه، مسئول 

این تلفات معرفي کنند«.  
شورای ملی مقاومت در کنش و واکنش فعال خود، پیوند ملیت های ستم زده با مبارزة سراسری را 
اکیدًا تقویت کرد و توجه انظار عمومی را به این واقعیت، بیش از پیش جلب کرد که یگانه حامی 

هموطنان بلوچ و کرد و عرب در سطح سراسری همین جایگزین دمکراتیک است.  
در مقابل تصمیم رژیم برای ۴ استاني كردن سیستان و بلوچستان، مقاومت ما این طرح را اقدامی 
برای »تفرقه اندازي در سیستان و بلوچستان« اعالم کرد و از دلیران بلوچ خواست در برابر آن 

مقاومت کنند.   
با طرح تجزیة استان خوزستان و تقسیم آن به دو قسمت قویًا مخالفت کرد و هموطنان خوزستانی 
را به اعتراض علیه این طرح ترغیب کرد که چیزي جز منحرف كردن توجهات مردم از قیام و 

تفرقه اندازي بین اهالي خوزستان نیست. 

موضوع این است که یک نسل جوان و شورشگر به نیروی جنگندة ضد ر ژیم و 
سرنگون کننده و به جایگزین دمکراتیک و مبارزه برای براندازی رژیم رو آورده 

است. 

پس از توپ باران مناطقی از کردستان عراق توسط رژیم کردکش والیت فقیه، مسئول شورا گفت: 
»براي واپس نشاندن رژیم در توپ باران مردم بیگناه و احزاب كرد ایراني در منطقة مرزي باید 
در شهرهاي ستم زده كردستان ایران و سراسر كشور، مانند نمونة آب در خوزستان به اعتراض 

برخاست«. در قیام خوزستان، با دست گذاشتن بر نقش ویرانگر سپاه پاسداران تأکید کرد: 
»سپاه پاسداران خامنه اي باید از خشك كردن عمدي هورها كه باعث فجایع زیست محیطي شده 

مخصوصًا علیه هموطنان عرب  ما دست بردارد و گورش را گم كند«. 
هم چنین در مورد تحمیل گرانی و گرسنگی و بی خانمانی به مردم، مسئول شورا کنه سیاست  
خامنه ای را نشان داد. حقیقت این است که بعد از كرونا، خامنه اي و رئیسي مي خواهند با گراني 

و گرسنگي قتل عام كنند. حرف شورای ملی مقاومت این است که: 
»ما بر خلع ید کامل خامنه ای و بیت او از یک هزار میلیارد دالر دارایی انباشته در ستاد اجرایی، 
بنیاد ضدمستضعفان، آستان قدس و تعاونی های سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و اختصاص آن 

به معیشت و اشتغال و درمان و آموزش تمام جمعیت کشور تأکید می کنیم«.

تالش خامنه ای برای انحراف جنبش
همگان در موضوع قیام ها و جنبش اعتراضی  شاهدند که آخوندها سعی می کنند اعتراض ها را 
هر قدر که ممکن است، غیر سیاسی و به خواست های محدود تنزل دهند. تا به خصوص با نیروی 
محوری قیام، یعنی کانون شورشی متصل نشوند. خامنه ای بارها تالش کرده »مطالبات مردم«  را 
به قول خودش با »حرکات تخریب گرانه یک گروه« تفکیک کند. می خواهد جنبش خروشان مردم 

ایران را در به اصطالح مبارزة مدنی و گالیه کردن به مسائل حاشیه یی محدود کند.
در نقطة مقابل، شورای ملی مقاومت ـ چه در موضع گیری ها و کوشش های نظری و چه در 
اقدام های عملیـ  مبارزات مردمی را به سمت نشانه گرفتن بیت خامنه ای و تقویت همبستگی ملی 

علیه هیأت حاکمه سوق داده است.
هم چنین در مقابل این تاکتیک رژیم که بسیجی  و حزب اللهی  را به میان معترضان می فرستد 
تا شعارهای انحرافی رواج بدهند، مقاومت ما به مبارزة  سیاسی و نظری با انواع نمایش ها برای 
خالی کردن قیام ها از روح سرنگونی برخاست. این مقاومت، دعاوی و شعارهای مروج نه جنگ با 
رژیم که روش های به اصطالح مبارزاتی بی هزینه را در خدمت بقای والیت فقیه تبلیغ می کند، 

این مقاومت، دعاوی و شعارهای مروج نه جنگ با رژیم که روش های به اصطالح 
مبارزاتی بی هزینه را در خدمت بقای والیت فقیه تبلیغ می کند، افشا کرد و 

خیمه شب بازی  موسمی آلترناتیو های یکشبه را برمال کرد. 
امروز، خواست سرنگونی رژیم که با این شورا و این مقاومت شناخته می شود، بر 

پیشانی جنبش اعتراضی حک شده است. 
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برنامة این شورا در خصوص برپایی یک جمهوری بر اساس آزادی و دمکراسی 
و  رأی جمهور مردم، جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد و  خودمختاری 

ملیت های ستم زده بیش از همیشه با اقبال عمومی مواجه شد و شورا در جنگ 
آلترناتیو یعنی در کشاکش روزمره برای نشان دادن ضربه پذیری و بن بست 

رژیم و موقعیت سرنگونی  به موفقیت های بسیار دست یافت و نشان داد که این 
جایگزین، راه و  راه حل  و چشم انداز زنده و عینی است. 

افشا کرد و خیمه شب بازی  موسمی آلترناتیو های یکشبه را برمال کرد. 
امروز، خواست سرنگونی رژیم که با این شورا و این مقاومت شناخته می شود، بر پیشانی جنبش 

اعتراضی حک شده است. 
شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر رئیسی و مرگ بر خامنه ای در حرکت های اعتراضی رایج شده 
است. ما بر شعار »مرگ برخامنه ای ـ مرگ بر رئیسی« به عنوان شعار اصلی مردم ایران و شعار 

فراگیر قیام ها برای سرنگونی رژیم تأکید می کنیم.
دستاورد دیگر پیوند خوردن عملیات کانون های شورشی با واکنش مردم مظلوم نسبت به ستم  و 
سرکوب و خانه خرابی توسط رژیم است.  به عنوان مثال عملیات کانون های شورشی در پاسخ به 
تخریب ضدانساني سرپناه مردم توسط مزدوران سرکوبگر خامنه ای در زاهـدان، خرم آباد، بهارستان 
و رباط کریم. یا پاسخ کانون های شورشی به اهانت و ضرب و شتم تنفر انگیز زنان به بهـانة خمینـي 
ساختـة بدحجـابي در مراغه وسایر شهرها یا تهاجم به بیدادگاهی که شهید قهرمان نوید افکاری را 

به اعدام محکوم کرد و یا در اعتراض به اعدام جوان شورشي، ایمان سبزیكار در جونقان.
با همین رویکرد، کانون های شورشی با هدف قرار دادن مستمر حوزه های جهل و جنایت و مراکز 
آخوندپروری، دو واقعیت مهم را برجسته و بارز کرده اند؛ یکی بیزاری عموم مردم ایران از بساط 
دین فروشی آخوندهای حاکم  و دیگری خواست مردم برای جدایی دین و دولت یعنی همان 

برنامه یی که از ۴۰سال پیش در طرح های شورای ملی مقاومت اعالم شده است. 

که هیچ طرفداری ندارد و نیازی نیست که ما دیگر اسمی از مجاهدین ببریم، اما ما نظرمان این 
نیست و  ازسال۱۴۰۰ یک فشار سنگینی به کشور هایی که میزبان گروه های مجاهدین هستند 

وارد شد«. 
فریبکارانة پشتوانة   انکار  از سال های سال  به جایی رسانده  که  را  ایران آخوندها  مقاومت  بله، 
اجتماعی مجاهدین پشیمان شده و غلط کردم می گویند و سرانجام در موضوع وحدت نیروهای 
خلق در مقابل رژیم والیت فقیه، مسئول شورا بر اساس تجربة پر رنج وخون مقاومت ایران، این 

راه حل پیشرو و حقیقی را ترسیم کرد که: 
»اتحاد و همبستگی، در میدان عمل برای سرنگونی استبداد دینی موضوعیت پیدا می کند و 
از  از شیخ و شاه،  و  را تصفیه  قانونمند، صفوف  و  به گونه یی درون جوش  این  محک می خورد. 

استبداد و وابستگی، و از فرصت طلبی و میوه چینی و موج سواری، پاالیش می کند«. 

پاسخ شایستة بحران ایران
می خواهم نتیجه بگیرم که این آلترناتیوی است که ریشه هایش در یک نبرد بی امان و طوالنی 
با استبداد دینی محکم شده است. نیرویی که در مقابل یک فاشیسم دینی ایستاده، خودش را 
سازمان داده طرح و برنامه داشته و قیمت ایستادگی را روز به روز پرداخته است و در این سال ها 

هر چه شرایط سخت تر می شود بر تعهد پذیری و جنگندگی اش افزوده می شود.
هم چنین بر مرزبندی هایش ایستادگی کرده و بر اصول و ارزش  های دمکراتیک و آزادی خواهانه 

پا فشرده و آن را از آسیب و گزند دشمن در امان نگه داشته است. 
در این زمینه، کوشش ها و نقش تاریخی مسئول شورا آموزنده است. اگر نبود این عزم جزم برای 
ایستادن به هر قیمت در برابر فاشیسم دینی در تمام پهنه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، 

راستی سرنوشت ایران و مردم ایران با یکه تازی استبداد خون آشام و مهیب چه می شد؟ 
به سرفصل ها که نگاه کنیم از سی خرداد تا سه مرداد سالگرد عملیات فروغ جاویدان تا شش و 
هفت مرداد، روزهای ایستادگی مجاهدان اشرفی با دست خالی در برابر حملة مزدوران مالکی و 
تا هفت مرداد، پرواز مسعود از قلب فرودگاه شکاری تهران، همة این ها یک چیز را بازگو می کند. 
این که تاریخچة این مقاومت که پر از سرفصل های حیاتی و تصمیم گیری های پر ریسک و پرقیمت 
بوده، رژیم را به این شکنندگی و استیصال رسانده و این مقاومت و آلترناتیو را در حداکثر تهاجم 

قرار داده است. 
و  آماج حمالت شیطان سازی  این چنین  تک تک شما  تا  شورا  مسئول  از  که  نیست  بی دلیل 

دروغپردازی های رژیم هستید.
ظرفیت ها و صالحیت های اثبات شدة شورای ملی مقاومت در جنگ آلترناتیو، به این معنی است 

روند گسترش كمي و كیفي كانون هاي شورشي از جمله پیام های صوتی و تصویری بیش از پنج 
هزار تن از کانون های شورشی یکبار دیگر، پشتوانة  اجتماعی مقاومت را آشکار کرد. 

موضوع این است که یک نسل جوان و شورشگر به نیروی جنگندة ضد ر ژیم و سرنگون کننده و 
به جایگزین دمکراتیک و مبارزه برای براندازی رژیم رو آورده است. 

معاون قضاییة جالدان گفت: »در یک برهه یی عقیده بر این بود که مجاهدین یک گروهکی  است 
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که یک رشته تضادهای اساسی دربارة سرنوشت خلق و انقالب و ایران و ایرانی پاسخ شایستة  
خود را در این جایگزین پیدا کرده است. با وجود این جایگزین، سرنگونی رژیم، آرامش و ثبات و 

وحدت و تمامیت کشور را نیز در خود دارد.
قیام های خروشان چند سال اخیر اثبات کرد که مردم ایران از هموطنان عرب تا هموطنان کرد 
و بلوچ  و ترک  و ترکمن و قشقایی و بختیاری، همه اجزای یک پیکر واحدند و در برابر دشمن  
ایران و ایرانی یعنی والیت فقیه متحدند. شورای ملی مقاومت بر خودمختاری در چارچوب کشور 

واحد و تجزیه ناپذیر تأکید دارد.
سرانجام  این که این جایگزین با مجموعة برنامه ها، طرح ها، نظرگاه ها و به خصوص با پیشتازی اش 
در نبرد با رژیم والیت فقیه هم پاسخ بغرنجی های مبارزة امروز و هم راه حل مسائل ایران فرداست.

یادش به خیر دکتر هزارخانی که درست سال گذشته در همین روزها در اجالس شورا می گفت: 
»وقتی مجاهدین در کارزار سنگین جهانی شان علیه خمینی، افق تنگ مقاومت را باز کردند، 
به صراحت گفتم و نوشتم که مجاهدین ذهن جامعة ایران را از قرون وسطی کندند و به دوران 

حاضر  منتقل کردند« ...
با درودهای بسیار به  معمار و برپا دارندة این مقاومت که در این شرایط حساس و بغرنج و پیچیده، 
مجددا سلسله آموزش های نسل جوان را به زبان ساده آغاز کرده و تربیت نسلی رویان و شکوفان 

و جنگنده و پیشتاز را تضمین کرده است. 
آلترناتیو شورای ملی مقاومت ثمرة مشقت ها و خون جگرهای یک خلق به پا خاسته است و در عین 

حال، زنده ترین و عینی ترین سندی که پیروزی حتمی مردم ایران را گواهی می کند. 

وقتی از آلترناتیو صحبت می کنیم، یک ادعا یا عنوان کلی نیست که ما به  ازا و 
اثری در تالطم های روزمرة  نبرد با رژیم نداشته باشد.

بلکه نیرو و ساز و کار شکافنده  و هدایت گری است که جهت را برای مجموعة 
فعالیت های مبارزاتی مشخص می کند و روشن می سازد چه گام هایی باید 

برداشت؛ در کدام جهت، با کدام شعار، با چه وحدت و تضادهایی و با کدام 
اولویت ها.

كارزار جهانی عليه معاهدة ننگين
 دولت بلژيک و رژيم آخوندی

برای در بردن ديپلمات تروريست رژيم
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در چهارمین سالگرد طرح شكست خوردة كشتار بزرگ در گردهمایي مقاومت ایران در ویلپنت 
پاریس، که منجر به دستگیری و محاکمة دیپلمات تروریست رژیم آخوندی، اسداهلل اسدی و سه 
تن از مزدوران رژیم شد، خبر معاملة شرم آور بین رژیم آخوندي و دولت بلژیك، برای در  بردن 

اسداهلل اسدی از مجارات در تاریخ ۱۰تیر ۱۴۰۱، منتشر شد. 
اسداهلل اسدي به 20 سال زندان محكوم شده كه 4 سال آن را گذرانده است. سه مزدور دیگر 
رژیم، مهرداد عارفاني به 17 سال و نسیمه نعامي و امیر سعدوني هر كدام به 18 سال زندان و 

هر سه نفر به ابطال تابعیت و پاسپورت هاي بلژیكي شان محكوم شده اند.
به دنبال این خبر، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، فراخوان خانم مریم رجوی، به هموطنان، 
وکال، شخصیت های سیاسی و نمایندگان پارلمان بلژیک و دیگر پارلمان های اروپایی را منتشر 

کرد. 

اطالعیة دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
در این اطالعیه آمده است: این یك معاملة شرم آور براي آزادي اسداهلل اسدي دیپلمات تروریست 
بمب گذار و در بردن وي از مجازات است كه در چهارمین سالگرد طرح كشتار بزرگ در گردهمایي 

مقاومت ایران در ویلپنت، پاریس صورت مي گیرد. 
این بمب گذاری در شورای عالی امنیت آخوندها با حضور روحانی و ظریف، رئیس جمهور و وزیر 
خارجة وقت رژیم، تصویب و به تایید شخص خامنه ای رسیده بود. اسدی دیپلمات تروریست 
آخوندها در وین، از سوی وزارت اطالعات مأمور اجرای این طرح شد. وی بمب را با استفاده از 
مصونیت دیپلماتیك و امکانات سفارت با هواپیمای مسافری از تهران به وین منتقل کرد و در 

لوکزامبورگ به دو مزدور همدستش برای کارگزاری در گردهمایی مقاومت تحویل داد.  
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدة مقاومت ایران، خواستار اقدام فوري عموم نمایندگان 
پارلمان اروپا و پارلمان های کشورهای مختلف اروپایی و کلیة حقوقدانان، وکال، شخصیت های 
سیاسی و هم چنین عموم هموطنان برای ممانعت از آزادی و انتقال دیپلمات تروریست رژیم 
به ایران شد و افزود اگر طرح بمب گذاری و کشتار در گردهمایی مقاومت ایران موفق می شد، 
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بزرگترین حادثة تروریستی در اروپا بود و امروز نیز اگر این کار صورت گیرد، دیگر کسی در اروپا 
در برابر کشتارگران حاکم بر ایران امنیت و مصونیت ندارد.

زد و بند و معامله در مورد صدها و هزاران تن دیگر كه در گردهمایي در معرض خطر بودند، 
یك لكة ننگ فراموشي ناپذیر است. مقاومت ایران این معاملة ننگین با حكومت آخوندي را كه 
بزرگترین مشوق تروریسم و جنایت در خاك اروپاست، قویًا محكوم مي كند و خواهان توقف آن 

است.

تظاهرات و تحصن ایرانیان در كشورهاي مختلف
به دنبال فراخوان مریم رجوی برای اقدامات فوری جهت ممانعت از فرستادن دیپلمات تروریست 
رژیم به ایران، تظاهرات و تحصن های گسترده از سوی هموطنانمان در شهرهای بزرگ اروپا و 
آمریکا برگزار شد. هم چنین نامه ها و بیانیه های اعتراضی متعدد از سوی نهادها و شخصیت های 
بین المللی برای مقامات دولت بلژیک ارسال شد. وکال و حقوقدانان شورای ملی مقاومت طی 

نامه یی خطاب به نخست وزیر و وزیر خارجه و وزیر دادگستری بلژیک نوشتند: 
».... همان طور که می دانید، سازمان دهندة این حمالت، اسداهلل اسدی در تاریخ ۴فوریه۲۰۲۱ 
سازمان  یک  فعالیت های  در  مشارکت  و  به قتل  اقدام  به اتهام  آنتورپ  کیفری  دادگاه  توسط 

تروریستی به ۲۰سال زندان محکوم شد. 
به ۱۸سال  به ۱۸سال و )سعدونی(  )نعامی(  به ۱۷سال،  )عارفانی(  این سوءقصد  سایر عامالن 

حبس محکوم شدند.
ما از الیحة ۲۹ژوئن۲۰۲۲ در ارتباط با قراردادی بین حکومت بلژیک و رژیم ایران  دربارة مبادلة 
مجرمین که در تاریخ ۱۱مارس۲۰۲۲ در بروکسل امضا شده و هم چنین پروتکل ۲۲نوامبر۲۰۱۷ 
که در پروتکل الحاقی کنوانسیون مبادلة مجرمین در تاریخ ۷آوریل۲۰۲۲ تصحیح شده، آگاه 

شدیم. 
این معاهده از این پس، حتی به رژیم ایران اجازه می دهد محکومین را عفو کنند! )مجازات شان( 
را لغو کنند یا مجازات های تعیین شده برای آن ها را تخفیف دهند. این پیشنهاد در تضاد شدید با 

اصالح اجرای احکام زندان در بلژیک است که وزیر دادگستری به آن افتخار می کند.
چگونه به مردم بلژیک توضیح می دهید که تروریست هایی که تنها یک پنجم دورة محکومیت خود 
را گذرانده اند، به یک دولت تروریستی )که می تواند حمالت دیگری را برنامه ریزی کند(، تحویل 
داده  شوند؟ در حالی که بلژیکی ها یا افرادی که در بلژیک محکوم شده اند حداقل باید یک سوم 

محکومیت خود را در زندان گذرانده باشند؟

چگونه توضیح می دهید که با این معاهده به سیاست خارجی حیله گرانة )رژیم( ایران مشروعیت 
بیگناه تسهیل خواهد شد، زیرا  افراد  به گروگان گرفتن  از آن،  می بخشید؟ مسلم است که پس 
عوامل سرویس های مخفی و تروریست های )رژیم( ایران در نهایت به حکومت آن ها تحویل داده 

خواهند شد.
بنابراین ما سؤاالت جدی در مورد این تصمیم دولت بلژیک داریم که تصمیمات یک دادگاه و 

دادگاه استیناف آنتورپ و ۴سال کار خستگی ناپذیر دادستانی فدرال را به سخره می گیرد.
مهم تر از همه، ما نگرانی خود را در مورد عواقب ژئوپلیتیک بالقوة چنین توافقاتی ابراز می کنیم.
بنابراین ما خواهان آن هستیم که این الیحة فاجعه بار در مجلس بلژیک رای به دست نیاورد«. 

توفان اعتراضات جهانی علیه معاملة دولت بلژیک با رژیم آخوندی
به دنبال كارزار جهاني علیه معاملة ننگین با رژیم آخوندي، و اعتراض هاي گستردة نمایندگان 
اعتراضات مستمر هموطنان در  و  و تظاهرات  آمریكا و سایر كشورها  بلژیك و كنگرة  پارلمان 
دربارة  راي گیري  و  بحث  در كشورهاي مختلف جهان،  بلژیك  مقابل سفارت هاي  در  و  بلژیك 

الیحه ارائه شده به پارلمان بلژیک، به دلیل مخالفت هاي گسترده دو نوبت به تعویق افتاد. 
و  حقوقدانان  و  پارلمانترها  و  هموطنان  کلیة  از  پیامی  طی  رجوی  مریم  خانم  تیر،   ۱۴ روز 
شخصیت هایی که در این کارزار شرکت کردند، قدردانی کرد و خواستار ادامة کارزار تا حصول 

نتیجة نهایی شد.

تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده در بروکسل
علیه معاملة ننگین بلژیک و رژیم آخوندی

در ادامة  كارزار جهاني علیه معاملة ننگین با رژیم آخوندي، روز پنجشنبه ۲۳تیر، یک تظاهرات 
بزرگ در بروکسل برگزار شد. در تظاهرات بروکسل، شماری از اعضای پارلمان و شخصیت های 
سیاسی بلژیک و نمایندگان پارلمان اروپا و حقوق دانان برجسته و اعضا و مسئولین کمیسیون های 

شورای ملی مقاومت سخنرانی کردند. 
فاشیسم مذهبی، سخنرانان ضمن  با  بلژیک  معامله شرم آور دولت  علیه  بروکسل  تظاهرات  در 
حمایت از خواست تظاهرکنندگان برای لغو این معاملة ننگین حمایت خود را از خواست مردم 

ایران برای ازادی و دموکراسی ابراز کردند. 
در این تظاهرات، پیام ویدئویی مریم رجوی خطاب به هموطنان شرکت کننده پخش شد.
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هموطنان، یاران شورشگر!
درود می فرستم. به شما منادیان آزادی ایران و پرچمداران کارزار جهانی علیه معاهدة شرم آور 

رژیم والیت فقیه با دولت بلژیک.
معاهده یی که محتوا و نام واقعی آن، اعطای مصونیت به  تروریسم فاشیسم دینی و آخوندهایی 
است که در آستانة کشتار بزرگ در پاریس بودند و داشتند بزرگترین حادثة تروریستی در 

اروپا را رقم می زدند.
اما شما و دیگر وجدان های بیدار به ویژه در پارلمان بلژیک و سایر کشورها، دسیسه را با تالش 

و مجاهدت شبانه روزی، در فرصتی اندک، به طور بین المللی افشا و رسوا کردید.
شما تصمیمی را که بزرگترین مشوق تروریسم و جنایت در خاک اروپاست، به طور جهانی 
برمال کردید. برای من پروندة ۱۷ ژوئن تداعی شد. جبهة همبستة ایرانیان آزاده، یک بار دیگر 
به روشنی نشان داد که ایرانیان در همه جای جهان، همان ایرانیان ۲۰سال پیش و ۴۰سال 
پیش هستند و در برابر قربانی  کردن آزادی و دموکراسی و حقوق بشر، و پایمال کردن عدالت 

و حاکمیت قانون، از پا نمی نشینند.
به وجدان و شعور بشریت معاصر  اهانت  این مورد در ۱۰تیر گفت: »این  مسعود رجوی در 

به ویژه مردم ایران است که دیپلومات تروریست وزارت اطالعات فاشیسم دینی، محکومیت پیام مریم رجوی به تظاهرکنندگان در بروکسل
خود را نزد کسانی بگذراند که او را به همین ماموریت فرستاده اند! از بازی با دادگستری و 
عدالت در بلژیک باید ممانعت شود« و این که »رأی به  معاملة شرم آور و الیحة مورد نظر 
رژیم ترور و قتل عام، کرنش به فاشیسم دینی و جالدان مردم ایران و خیانت به دموکراسی و 

حقوق بشر است«.
به عالوه، کارزار علیه سازش و مماشات با تروریسم بی حد و مرز فاشیسم دینی حاکم بر ایران، 
عینًا مانند کارزار افشای تأسیسات و پروژه های مخفی اتمی آخوندها، نه فقط دفاع از عالی ترین 
مصالح مردم ایران، بلکه خدمت بزرگی به  صلح و امنیت جهان است. مشخصًا در رابطه با 
بمب گذاری در تجمع ها و گردهمایی مسالمت آمیز سالمت و حفظ جان های مردم اروپا را هم 

شامل می شود.

جبهة جهانی علیه مماشات
شما در واقع یک جبهة جهانی علیه این زد و بند برانگیختید:

– سناتور منندز رئیس کمیتة خارجی سنای آمریکا اعالم کرد: »یک قرارداد بین بلژیک و 
)رژیم( ایران بایستی تعهدات بین المللی بلژیک را شامل بشود و نمی تواند به اسداهلل اسدی یا 
هر بازیگر دیگری که مسئول نقض حقوق بشر و اعمال شنیع تروریسم هستند، مصونیت بدهد. 
)رژیم( ایران بایستی به خاطر حمایت از تروریسم و گروگانگیری به عنوان اهرم، مورد مواخذه 

قرار بگیرد.
– سناتور تدکروز عضو ارشد همین کمیته، این معامله را »بهت آور« خواند و گفت آمریکا 
در مورد توطئة بمب گذاری سال ۲۰۱۸ در گردهمایی سیاسی در فرانسه، همکاری کرد تا 

تروریست ها مجازات شوند نه این که آزاد شوند.
کردند:  اعالم  بلژیک  از  داوید  اریک  پروفسور  جمله  از  بین المللی  برجستة  حقوقدانان   –
»اجازه دادن به این که اسدی )برخالف قطعنامة ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل( باقیماندة 

 با این الیحه کسی در برابر كشتارگران حاکم بر ایران امنیت ندارد. پارلمان 
بلژیک و عموم پارلمانترها در اروپا و حقوقدانان و شخصیت هاي سیاسي را به 

اقدام فوري براي ممانعت از تصویب آن فرا مي خوانم
زد و بند و معامله در مورد جان آن ها و صدها و هزاران تن دیگر كه در گردهمایي 

در معرض خطر بودند، یك لكة سیاه فراموشي ناپذیر است
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دوران محکومیت ۲۰سالة خود را در ایران، زیر چتر دولتی که مسئول بمب گذاری تروریستی 
بوده، سپری کند، به  سخره  گرفتن حاکمیت قانون است و موجب مصونیت بیشتر دولت ایران 

و مقامات درگیر در تروریسم و جنایات علیه بشریت می شود«.
– همین مفهوم را دقیقًا پروفسور جان متر، مدیر تلسکوپ فضایی جیمز وب هم خاطر نشان 
کرد و گفت این »معاهدة غیراخالقی و رسوا« به سخره گرفتن حاکمیت قانون است وتالش های 

جهان برای مبارزه با تروریسم را به شکست می کشاند.
این معاهده، یک  نوبلیست ها اعالم کردند  از  رابرتس و شمار دیگری  – و پروفسور ریچارد 

»سابقة خطرناک« ایجاد می کند.
نباید ناگفته گذاشت که دادگستری و ضابطین دادگستری بلژیک کار خود را به درستی و با 

دقت بسیار انجام دادند.
گروه های پارلمانی از کشورهای مختلف و شخصیت های برجستة اروپایی و آمریکایی مانند 
قاضی موکیزی وزیر دادگستری قبلی، ژنرال جیمز جونز مشاور پیشین امنیت ملی و لوئیس 
فری مدیر سابق اف.بی.آی در همین رابطه نوشتند »این معاهده، کاماًل بی احترامی به افسران 

مجری قانون است که جان خود را برای جلوگیری از حملة ۲۰۱۸ به خطر انداختند«.

حربة گروگانگیری آخوندها
در برابر همبستگی ایرانیان که از همین بلژیک شروع شد و در برابر کارزار شما و جبهة جهانی، 
حاال نگاه کنید که اهل معامله و مماشات به مظلوم نمایی رو آورده  و می خواهند گروگانگیری 

اتباع بلژیک در ایران را به حربه یی علیه قربانیان تروریسم تبدیل کنند.
در یک سفسطة آشکار، به جای مالمت گروگانگیر و سخت گرفتن هر چه بیشتر بر جالد، 
دارد  اشکالی  چه  می پرسند  و  کنند  جلب  دیگر  قربانیان  خون  با  را  او  رضایت  می خواهند 
که دیپلمات تروریست را به  رژیمی که او را به مأموریت بمب گذاری فرستاده برگردانیم تا 

دژخیمان هم متقاباًل گروگان ما را آزاد کنند.
بدینوسیله عماًل آب به آسیاب تئوری »نوع جدید قدرت« ریخته می شود. بعد از صدور فتوای 
قتل سلمان رشدی، جواد الریجانی دبیر ستاد حقوق بشر در قضاییة آخوندها تحت عنوان نوع 

جدیدی از قدرت نوشت:
»تاکنون چنین می پنداشتند که قدرت سیاسی بر اساس قدرت نظامی و اقتصادی باید تعریف 
شود... اما فتوای حضرت امام نشان داد سرچشمة قدرت سیاسی غیر از این دو منبع است، 

منبع اصلی قدرت، تأثیر بر ارادة افراد است«.

برابر  در  ملی  ارادة  شکستن  در هم  موضوع،  اصل  ایران،  بر  حاکم  دینی  فاشیسم  برای  بله، 
تروریسم در بلژیک و سراسر اروپاست.

دلخوش کردن به  آزادی گروگان بلژیکی در ایران، یک گام به جلو و ۱۰۰ گام به عقب است 
چون در آینده دیگر کسی امنیت نخواهد داشت. هر شهروند اروپایی و آمریکایی در ایران نیز، 

یک گروگان بالقوه است.

چه باید کرد؟
راستی چه باید کرد؟ جواب را مقاومت ما قباًل داده است. مسعود رجوی ۷۰ روز پیش گفت: 
»دولت سوئد باید در مقابل گروکشی و شانتاژ )در موضوع احمدرضا جاللی( پیگرد قضایی و 
محاکمة بالدرنگ رئیسی، جالد ۶۷ را به جرم جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و نسل کشی 

جلوی رژیم بگذارد«. دولت بلژیک هم باید همین کار را می کرد و بکند. 
راستی اگر فردا آخوندها با بمب اتمی همة مردم اروپا را در معرض شانتاژ قرار بدهند، چه 

 كارزار علیه سازش و مماشات با تروریسم بی حد و مرز فاشیسم دینی حاكم بر 
ایران، عینًا مانند كارزار افشای تأسیسات و پروژه های مخفی اتمی آخوندها، نه 
فقط دفاع از عالی ترین مصالح مردم ایران، بلکه خدمت بزرگی به صلح و امنیت 

جهان است.
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خواهید کرد؟ آیا باید زانو زد و کرنش کرد؟ پس درس ها و تجارب مماشات و جنگ با فاشیسم 
هیتلری و هولوکاست و کوره های آدم سوزی به کجا رفته است؟

سرنگونی این رژیم و برقرار  کردن دمکراسی و حاکمیت جمهور مردم، البته کار مقاومت و 
مردم ایران است. ما این را از کس دیگری نخواسته و نمی خواهیم. اما از نیم قرن پیش، از زمان 
شاه، خواسته و می خواهیم که در طرف دیکتاتوری قرار نگیرید زیرا سرنگونی فاشیسم دینی 

اجتناب ناپذیر است.

راهنمای عمل ما، اصل اساسی »کس نخارد« است 
از تمام هموطنان، به ویژه استادان، متخصصان، ورزشکاران، هنرمندان، گروه های سیاسی ایرانی 
و هم چنین پارلمانترها، حقوق دانان، شخصیت ها و احزاب سیاسی که به خصوص در بلژیک 
برابر حراج  آنان در  ایستادگی  پیوسته اند، قدردانی می کنم.  این کارزار  به  بلژیک  پارلمان  و 

ارزش ها و حکومت قانون، نشانة بیداری وجدان جامعة بشری است.

دادگاه استیناف بروکسل دولت بلژیک را از فرستادن
 دیپلمات  تروریست بمب گذار به  ایران به طور موقت منع کرد

به دنبال کارزار بزرگ مقاومت ایران علیه معاهدة ننگین بلژیک با رژیم ایران، چهارشنبه شب 
۲۹تیر۱۴۰۱)۲۰ژوئیه۲۰۲۲( در آخرین لحظات قبل از نیمه شب، الیحة مربوط به این معاهده، 
با فشار دولتی در پارلمان بلژیك تصویب شد. دراین اجالس نیز، مانند جلسات قبلی پارلمان و 
کمیسیون خارجه، شماری از نمایندگان پارلمان بلژیک با بازگرداندن دیپلمات تروریست رژیم 

آخوندها به ایران، مخالفت کردند.
دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطالعیه یی در این مورد اعالم کرد: کارزار جهانی 
مقاومت ایران با کمک و همراهی حقوقدانان بین المللی و احزاب و نمایندگان پارلمان بلژیک و 
شخصیت های سیاسی و قانونگذاران در اروپا و آمریکا برای ممانعت از آزادی و بازگرداندن اسداهلل 
با استفاده از همة راه ها و  ایران  اسدی دیپلمات تروریست بمب گذار و مزدوران همدستش به 

امکانات حقوقی و سیاسی ادامه خواهد یافت.
متعاقبا در روز ۳۱تیرماه، پیرو شکایت های شورای ملی مقاومت و برخی شخصیت های سیاسی 
بین المللی، دادگاه استیناف بروکسل دولت بلژیک را از فرستادن دیپلمات  تروریست بمب گذار به 

 ایران به طور موقت منع کرد. 

راهنمای عمل ما همان اصل اساسی اتكا به خود و »كس نخارد« است و با ایمان 
و اطمینان تمام، می گویم وقتی شما همة راه ها را تا به آخر می روید، وقتی خسته 

نمی شوید و دست برنمی دارید  به طور  قطع  شما پیروز می شوید. 

هم چنین از قضات بلژیک به خاطر کوشش های بسیار برای بررسی پروندة دیپلمات تروریست 
مخالفت های  به خاطر  بلژیک  پارلمان  نمایندگان  از  نیز  و  او  محکومیت  رأی  و صدور  رژیم 

شجاعانه با معاهدة ننگین آخوندها صمیمانه سپاسگزاری می کنم.
کارزار شما اشرف نشان ها و یاران شورشگر تا همین امروز به اثبات رسانده که وقتی نیروی 
خلق و مقاومت، آماده و هوشیار است، وقتی که به سرعت برق و باد برای دفاع از مصالح مربوط 
به آزادی و رهایی مردم خود، در میدان نبرد حاضر می شود، اوضاع را به سود خود دگرگون 

می کند. راستی که شما امتداد قیام آفرینان و کانون های شورشی در صحنه جهانی هستید.
نبرد در همة پهنه های سیاسی و بین المللی و حقوقی ادامه خواهد یافت.

تمام هموطنان و ایستادگان را به یاری می خوانم. راهنمای عمل ما، همان اصل اساسی اتکا 
به خود و »کس نخارد« است و با ایمان و اطمینان تمام، می گویم وقتی شما همة راه ها را تا 
به آخر می روید، وقتی خسته نمی شوید و دست برنمی دارید به طور قطع شما پیروز می شوید.
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كارزار ايرانيان آزاده در سوئد

هم زمان با  جلسات دادگاه دژخيم حميد نوری در استكهلم
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 ،۶۷ قتل عام  دژخیمان  از  یکی  محاکمة  جلسة  آخرین  با  هم زمان  اردیبهشت۱۴۰۱،   ۱۴ روز 
حمید نوری، در دادگاه استکهلم، هواداران مقاومت و خانواده های شهیدان قتل عام که طی ۹ماه 
با تحصن و آکسیون های روزانه در مقابل دادگاه، در سرما و گرما پایداری کرده بودند، تظاهرات 

بزرگی در استکهلم برگزار کردند. 
مریم رجوی طی پیامی به این تظاهرات، ضمن تقدیر از آنان گفت: درخواست حکم اشد مجازات 
برای دژخیم حمید نوری، یک مرحله در کارزار بزرگ دادخواهي از جانب شماست. این ثمرة  
تاریخی خون هاي مجاهدان و مبارزان سر موضع در قتل عام است که از شهریور سال ۶۷ آغاز 

شد. متن پیام خانم رجوی را در صفحات بعد می خوانید.
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مريم رجوی: پايداری قهرمانان سرموضع در سال ۶۷ 
شرف ملی و معيار ارزش های مردم ايران

هموطنان عزیز، 
دادخواهان، مجاهدان و مبارزان سر موضع و قتل عام شده، یاران مقاومت و احیاگر خون هاي 
به ناحق ریخته در فاشیسم دیني که ۹ماه است با تظاهرات و راه پیمایی بی وقفة خود، جهان را 
به محاکمة جالدان حاکم بر ایران، به خاطر جنایت علیه بشریت و جنایت جنگي و نسل كشي 

فرا می خوانید؛
خواهران، برادران و دوستان ایستاده در سنگر دادخواهي، كه نگذاشتید طرح و برنامه و ترفندهاي 
وزارت منفور اطالعات آخوندها براي مصادره و به انحراف بردن جنبش دادخواهي به نتیجه برسد؛
 زنان و مردان شجاع و میهن پرست، كه آماده و حاضر در پي محاكمة سردمداران رژیم والیت 

فقیه در خاك میهن مان هستید و بر آن ها نه مي بخشید و نه فراموش مي كنید؛
گرم ترین سالم ها و درود ها به همة شما.

اعالم کشتار زندانیان مجاهد و مبارز در زندان گوهردشت به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه 
بشریت و درخواست اشد مجازات برای یکی از دژخیمان، یک مرحله در کارزار بزرگ دادخواهي 
از جانب شماست. این ثمرة  تاریخی خون هاي مجاهدان و مبارزان سر موضع در قتل عام است 

که از شهریور سال ۶۷ آغاز شد.

جنبش دادخواهی از آغاز
از همان ماه های مرداد و شهریور ۶۷، مسعود در نامه ها و تلگرام های متعدد به  دبیرکل ملل 
متحد، این کشتار و به ویژه مفاد فتوا و حكم ننگین خمیني را فاش کرد. این، ۱۲سال قبل از 

آن بود که آقای منتظری متن حکم را منتشر کند.
و  اعتصاب ها  به  عمومی جهان  افکار  برانگیختن  برای  هواداران شان  و  مجاهدین  زمان  آن  از 
تظاهرات در بسیاری کشورها دست زدند. از یاد نمي بریم كه در همان شهریور ۶۷، مهرداد ایمن 
یک هوادار صدیق مجاهدین در تظاهرات نیویورک به نشانة اعتراض خود را به آتش كشید و 

به شهادت رسید.  
در ۳۴سال گذشته، مقاومت ایران، صدها و هزاران کنفرانس، تظاهرات و راهپیمایی و دادگاه های 

سمبلیک مردمی برگزار کرده  است. همراه با افشای اسناد و اسامی و مزارهای بی نام  و نشان.
از اوائل مرداد ۹۵ با اطالعیة خانواده های شهیدان و زندانیان سیاسی فراز تازه یی از جنبش 
دادخواهی آغاز شد. فعالیت ها در داخل ایران برای جمع آوری اطالعات جدید به  انتشار لیست 

بیش از پنج هزار مجاهد قتل عام شده انجامید. 
جنبش دادخواهی هم چنین در انتخابات ریاست جمهوری رژیم در سال ۹۶ با شعار نه جالد نه 

شیاد، نقش به سزایی در رسوایی و شکست آخوند  رئیسی ایفا کرد. 
موج نامه ها و شکایت خانواده های داغدار از داخل ایران، باعث موضع گیری های بی سابقه یی از 
جانب نهادهای سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژة حقوق بشر ایران شد. هم چنین باید اشاره 
کنم به فعالیت های سیاسی و بین المللی گسترده، از جمله برگزاری بیش از ۳۰کنفرانس  بزرگ 
از ۲۰۰  بیش  بیانیة  از جمله  پارلمان ها،  از سوی  متعدد  قطعنامه های  و  بیانیه ها  بین المللی، 
نمایندة مجلسین انگلستان، بیانیة ۶۰نمایندة پارلمان اروپا، قطعنامة پارلمانی ۴۴۸ در مجلس 
عوام انگلستان، چند قطعنامه و الیحه و بیانیه در کنگرة آمریکا و بسیاری بیانیه ها و قطعنامه های 

دیگر در پارلمان های کشورهای دیگر که با تالش بی امان اعضای مقاومت به دست آمد.  

و  تظاهرات  کنفرانس،  هزاران  و  صدها  ایران،  مقاومت  گذشته،  ۳۴سال  در 
افشای  با  همراه  است.  کرده   برگزار  مردمی  دادگاه های سمبلیک  و  راهپیمایی 

اسناد و اسامی و مزارهای بی نام  و نشان.
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زندان گوهردشت، کارخانه کشتار
به همة مجاهدان و مبارزانی که بیش از سه دهه است برای این دادخواهی فعالیت و ازخودگذشتگی 
کرده و خون جگر خوردند، درود می فرستم؛ از دکتر کاظم رجوی تا آن هایی که برای گردآوری 
اطالعات این کشتار یا شکایت و اعتراض علیه رژیم دستگیر و شکنجه شدند. و زندانیان مجاهد 
و ماركسیست كه با شهادت های دقیق و مسئوالنه خود با ذکر جزئیات غیر قابل انکار از حقایق 

قتل عام۶۷، مستندات ضروری را برای كیفرخواست دادستان فراهم کردند. 
تا همین جا اثبات شد که همان طور که مقاومت ایران از سال ها پیش جهان را به پذیرش آن فرا 
می خواند، اعدام زندانیان سیاسی بر اساس حکم خمینی در سال ۶۷، جنایت علیه بشریت است. 

دادستان تصریح کرد که در آن دوره زندان گوهردشت به یک کارخانة  کشتار تبدیل شده بود. 
نقطة کانونی این پرونده، فتوای خمینی برای اعدام مجاهدین سر موضع است. همان   قهرمانانی 
که با پایبندی به پیمان خود برای آزادی مردم ایران، سرفرازانه به دژخیم جواب نه دادند و حاضر 

نشدند از آرمان و سازمان شان دست بكشند. درود بر همه آن ها. 

محاكمة مسئوالن و آمران جنایت بزرگ در ایران
موضوع دیگری که در این محاکمه اثبات شد، اعتبار و صدق شهادت هاي زندانیان مجاهد و 
افشاگری های ۳۴سالة مجاهدین و شورای ملی مقاومت دربارة قتل عام است. این شکست بزرگی 

برای رژیم است که از ابتدا اصل قتل عام را انکار می کرد.
روند این محاکمه و نتایج آن تا امروز، به این معنی است كه توطئه و ترفندهاي رژیم علیه جنبش 
دادخواهی كه پس از انكار قتل عام به مهار كردن آن روي آورده بود، تا حدود زیادي شکست 
خورده است. در این راستا تظاهرات و اجتماعات ۹ ماهة شما نقش تعیین كننده داشته و دارد.  
به یاد دارید كه كمیسیون امنیت و ضدتروریسم شوراي ملي مقاومت، نوار صحبت های مقیسه  
و رازینی را منتشر كرد که نشان می داد آن ها از این مطلع  اند که برنامه یی برای سناریوي مورد 
نظر اطالعات آخوندها در کار است. دادستان هم گفت كه حمید نوري »قبول کرده که قبل از 

سفرش به سوئد ناصریان به او اخطار داده بود«.
حاال آخوندها و مزدورانشان در برابر سفارت سوئد در تهران جست و خیز کرده و علیه مجاهدین 
عقده گشایي مي كنند. سفیر احضار مي كنند و پشت سر هم اخطار مي دهند و خط و نشان 
مي كشند. و ما مي گوییم كه روزگار محاكمة همة مسئوالن و آمران جنایت بزرگ در ایران فرا 

خواهد رسید. خامنه اي و رئیسي از همین مي ترسند.

حماسة پرشکوه تاریخ ایران 
دژخیمان و مزدورانی که در این توهم بوده یا هستند که می توانند با تخریب مزارها و انواع 

دروغ ها قتل عام را مخفی یا بی اهمیت کنند، سخت در اشتباهند. 
به جالدان خمینی »نه«  آزادی  به نام  و  به مسعود  با درود  پایداری سربه داران سرموضع که 
را  حماسه  این  می توانند  می کنند  فکر  كه  آن ها  است.  ایران  تاریخ  پرشکوه  حماسة  گفتند، 
ضایع کنند، سخت در اشتباهند. آن ها كه مذبوحانه تالش می کنند شهادت ۳۰ هزار مجاهد و 
مبارز را دستاویزی برای توطئه چینی علیه مجاهدین و راهبر آن ها کنند، سخت در اشتباه اند. 
درخشش این حماسة عظیم جهان معاصر، فداکاری مبهوت کنندة قهرمانان سرموضع و ارج و 
منزلت تاریخی خون هایشان، امروز شرف ملی و معیار ارزش های مردم ایران است، و آخوندها و 

همدستان شان نتوانسته و نخواهند توانست آن را به انحراف بکشند و به تاراج ببرند.
سخن آخر همان تأکید مسعود است که: »رسیدگی به نسل کشی و جنایت علیه بشریت در 
قتل عام زندانیان در سال۶۷  باید عالوه بر گوهردشت به همة زندان های خمینی و خامنه ای در 
سراسر ایران از سال۶۰ تاکنون، تعمیم پیدا کند. وعدة ما و فرزندان رشید ایران با سردمداران و 

جالدان و دژخیمان و مزدوران این رژیم، عدالت در دادگاه خلق به پاخاسته ایران است«. 

جنایت  و  نسل کشی  به  »رسیدگی  که:  است  مسعود  تأکید  همان  آخر  سخن 
علیه بشریت در قتل عام زندانیان در سال67  باید عالوه بر گوهردشت به همة 
زندان های خمینی و خامنه ای در سراسر ایران از سال6۰ تاکنون، تعمیم پیدا کند. 
وعدة ما و فرزندان رشید ایران با سردمداران و جالدان و دژخیمان و مزدوران این 

رژیم، عدالت در دادگاه خلق به پاخاسته ایران است«. 

تا همین جا اثبات شد که همان طور که مقاومت ایران از سال ها پیش جهان 
را به پذیرش آن فرا می خواند، اعدام زندانیان سیاسی بر اساس حکم خمینی 
در سال 67، جنایت علیه بشریت است. دادستان تصریح کرد که در آن دوره 

زندان گوهردشت به یک کارخانة  کشتار تبدیل شده بود. 
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اعالم حكم حبس ابد برای حميد نوری 
از دژخيمان قتل عام ۶۷توسط دادگاه سوئد

روز ۲۳تیر ۱۴۰۱، دادگاه استکهلم، پس از ۹۲ جلسه محاکمه، حکم قاضی دادگاه مبنی بر اشد 
مجازات )حبس ابد( را برای یکی از دژخیمان قتل عام۶۷، حمید نوری اعالم کرد. 

قاضی دادگاه سوئد گفت: این پرونده مربوط به اعدام مجاهدین در قتل عام سال۶۷ است و 
هم چنین تعدادی از زندانیان مارکسیست که آن موقع اعدام شدند. نتیجه این است که حمید 

نوری برای جنایت علیه منافع عمومی مجرم شناخته شد. 
وی افزود: ده ها نفر شهادت دادند. نتیجه این است که حمید نوری برای جنایت علیه منافع 
عمومی مجرم شناخته شد. این جنایت ها علیه هواداران مجاهدین در سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد.  

خمینی فرمان صادر کرد که مجاهدین سرموضع باید اعدام شوند. دادگاه به این نتیجه رسید 
افرادی که علیه مجاهدین در دادگاه های کوتاه حکم صادر می کردند و بالفاصله حکم شان اجرا 

می شد، از نظر دادگاه اقدامات شان نقض وخیم قوانین بین المللی است.
در روز ۲۳ تیر، حکم دادگاه توسط وکیل مجاهدین، کنت لوئیس، در مقابل دادگاه استکهلم و 
در جمع هواداران مقاومت و خانواده های شهیدان خوانده شد که با ابراز احساسات و موج شادی 

آنان روبه رو شد. 

استقبال مریم رجوی از حکم دادگاه استکهلم
روز ۲۳تیر، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطالعیه یی اعالم کرد:

از  یكي  نوري  حمید  محكومیت  از  ایران  مقاومت  برگزیدة  جمهور  رئیس  رجوي  مریم  خانم 
دژخیمان دست اندركار در نسل كشي و جنایت علیه بشریت در سال ۱۳۶۷ توسط قضاییة سوئد 
به حبس ابد استقبال كرد و آن را یك گام اولیه در مسیر دادخواهي كامل خواند و افزود: البته 
دادخواهي جامع وقتي محقق مي شود كه مسئوالن اصلي جنایت به ویژه خامنه اي و رئیسي و 

دیگر آمران و عامالن در دادگاه هاي ایران آزاد یا دادگاه هاي بین المللي محاكمه شوند. 
آن چه در دادگاه سوئد در ۹۲ جلسه مطرح شد، شمه یي از وقایع یك زندان )گوهردشت( از بیش 
از ۱۰۰ زندان بود كه قتل عام در آن ها جریان داشت. باید پروندة قتل عام در اوین و جنایت 
از ۱۰۰ شهر واقع شده و هم چنین پروندة قهرماني هاي زنان مجاهد در  بزرگي كه در بیش 

قتل عام ۶۷ و جنایات دژخیمان در مورد آن ها گشوده شود. 
خانم رجوي با اشاره به اظهارات نیري رئیس هیأت مرگ در تهران كه گفت اگر قتل عام نبود 
»شاید اصاًل نظام نمی ماند« خاطرنشان كرد:  ماجراي قتل عام، ماجراي رویارویي دیكتاتوري دیني 
با تنها تهدید موجودیت خودش یعني سازمان مجاهدین خلق ایران است.  فتواي خمیني براي 
قتل عام همة مجاهدین سرموضع كه حاضر به همكاري با فاشیسم دیني و شراكت در جنایت هاي 
آن نشده اند، هنوز هم مالك عمل رژیم علیه مجاهدین و مقاومت است. قلع و قمع فیزیكي، 

سیاسي و ایدئولوژیك آنان همواره در صدر اولویت هاي رژیم بوده است.
خانم رجوي افزود: كارزار بزرگ حقوقي، سیاسي و افشاگرانة مقاومت ایران در ۳۳ ماه گذشته 
و حكم دادگاه، توطئة وزارت اطالعات و مزدوران اش را براي مصادرة جنبش دادخواهي علیه 
مجاهدین سرموضع در هم شكست. شهادت هاي قاطع و اسناد و مدارك متقن شاهدان و شاكیان 
به ویژه در اشرف ۳ كه نقش تعیین كننده یی در اثبات مجرمیت دژخیم داشت، راه در بردن او را 

بست. به نحوي كه اگر دادگاه به آلباني نمي رفت سرنوشت پرونده متفاوت بود. 
خانم رجوي تأكید كرد: اكنون محاكمة خامنه اي و رئیسي بیش از هر زمان ضروري  است. دولت 
سوئد در مقابل گروگان گیري و شانتاژ فاشیسم دیني و براي پرهیز از دامي كه دولت بلژیك در 
آن گرفتار شد، بایستي بالدرنگ پیگرد قضایي رئیسي را به عنوان جالد ۶۷ به جرم نسل كشي 
و جنایت علیه بشریت در دستور بگذارد. بیش از ۱۰۰۰ زنداني سیاسي شكنجه شده در رژیم 

خمیني كه ۹۰۰ نفر از آن ها در آلباني به سر مي برند، آمادة شكایت هستند.
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تظاهرات بزرگ ايرانيان آزاده در استكهلم
به مناسبت اعالم حكم حبس ابد برای حميد نوری

 از دژخيمان قتل عام ۶۷

به مناسبت صدور حکم دادگاه استکهلم، روز ۲۵ تیر، ایرانیان آزاده و خانواده های شهیدان، 
تظاهرات بزرگی را در این شهر برگزار کردند. در این تظاهرات که با راهپیمایی در پایتخت 
اژه ای و سایر مسئوالن  بر ضرورت محاکمة خامنه ای، رئیسی و  بود، هموطنان  سوئد همراه 
قتل عام ۶۷، به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت تاکید کردند. در این تظاهرات، شماری از 
اعضای پارلمان سوئد، وکیل مجاهدین و تعدادی از شخصیت های سیاسی و اعضای شورای ملی 
مقاومت ایران سخنرانی کردند. در ابتدای این تظاهرات، پیام ویدئویی خانم مریم رجوی خطاب 

به شرکت کنندگان در تظاهرات پخش شد.

تا جام زهر حقوق بشر را به حلقوم رژیم پوسیدة والیت فقیه 

نریزیم، از پا نمي نشینیم
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زندان  وقایع  از  گوشه یی  گذشت،  دادگاه  این  در  آن چه 
گوهردشت بود. واي به روزي كه فاجعة قتل عام در اوین و 
افتاده،  اتفاق  مختلف  در شهرستان هاي  كه  بزرگي  جنایت 
زنان  قهرماني هاي  پروندة  كه   روزي  به  واي  و  شود  برمال 
مجاهد در جریان قتل عام و جنایات دژخیمان در حق آن ها 

گشوده شود.
آخوندي  رژیم  كه  وقتي  ایران،  مردم  بزرگ  دادخواهي  در 
اسرار  شود،  سرنگون  مقاومت  و  مردم  تواناي  به دست 
فاش  معاصر  تاریخ  در  سیاسي  زندانیان  كشتار  بزرگترین 

مي شود.

پيام مريم رجوی به تظاهرات ايرانيان آزاده در استكهلم 

هموطنان عزیز،
دوستان و پشتیبانان

مقاومت، 
یاران شورشگر!

درود وتبریک به شما که بر سر موضع و عهد و پیمان با شهیدان سربه دار و راه و رسم سازمان 
و آرمان و راهبر آن همواره آماده و حاضر هستید. بر سر موضع جنگ و ایستادگي در برابر هر 
آن كه بخواهد خون مجاهدین و جنبش دادخواهي آن ها را پایمال و به سود جالد و دژخیم 
مصادره كند. به راستي آن چه در یك سال گذشته در این راستا انجام دادید، خود حماسه یی 

پرخروش و جداگانه است. 
عزمتان استوار و رزمتان در نبرد با رژیم آخوندی همیشه پایدار.

محاکمة خامنه ای و رئیسی
قضاییة سوئد بعد از قریب سه سال رای خود را صادر کرد و یك دژخیم، تأكید مي كنم فقط 
یك دژخیم از دست اندركاران نسل كشي و جنایت بزرگ علیه بشریت و قتلة سربداران ۶۷، 

دادخواهي،  مسیر  نقشة  در 
اكنون قدم اولیه برداشته شده 
سردمداران  همه  تا  باید  اما 
رژیم امتداد و ارتقا پیدا كند. 

را به حبس ابد محكوم كرد. 
این البته مغتنم است و نتیجة مجاهدت و جوش و خروش شماست و جاي تبریك دارد. اما 
دادخواهي تمام عیار وقتي محقق مي شود كه مسئوالن و آمران و عامالن از خامنه اي و رئیسي 
و نیري و اژه اي تا سایرین در دادگاه هاي مردم ایران محاكمه شوند. همراه با شاگردجالدان 

و مزدوراني كه عفو بین الملل هم در گزارش خود موضوع همكاري آن ها را ثبت كرده است.
هیات مرگ مجاهدان زندانی را با این سوال ها مواجه می کرد: 

-آیا حاضرید مجاهدین و رهبران آن را محكوم كنید؟ 
-آیا آماده اید براي جنگیدن با مجاهدین به نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ملحق شوید؟ 

-آیا حاضرید در مورد رفقاي سابق تان جاسوسي كنید و با مأموران اطالعاتي همكاري كنید؟ 
-آیا حاضرید عضو جوخه هاي اعدام شوید؟ 

-آیا حاضرید یك مجاهد را دار بزنید؟ 
بله، در دادخواهي بزرگ مردم ایران، وقتي كه رژیم آخوندي به دست تواناي مردم و مقاومت 
مي شود.  فاش  معاصر  تاریخ  در  سیاسي  زندانیان  كشتار  بزرگترین  اسرار  شود،  سرنگون 
به خصوص سؤاالتي كه مسعود در ۲۳ بهمن ۱۳۷۴ به گزارشگر حقوق بشر ملل متحد نوشت:

- آمار دقیق زندانیان سیاسي اعدام شده در جریان قتل عام و قبل و بعد از آن چقدراست؟
- اجساد در كجا دفن شده اند؟ 

-گورهاي جمعي در كجا هستند؟
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- تعداد اعدام شدگان كمتر از ۱۸ سال چندنفراست؟
- تعداد زنان به ویژه دختران نوباوه چطور؟

- و آمار و آدرس زندان هاي رسمي و غیر رسمي و خانه هاي امن اطالعات و سپاه و انتظامي.
بله، شما اشرف نشان ها، شما یاران شورشگر در این سال ها و ماه ها نشان دادید كه براي تحقق 
چنین روز بزرگي همراه و هم صدا با كانون هاي شورشي سر از پا نمي شناسید و هر بهایي را 

كه الزم باشد مي پردازید. 

رویارویی مجاهدین و رژیم آخوندی
ماجراي قتل عام، ماجراي رویارویي یك رژیم ضدبشري با تنها تهدید موجودیت خودش یعني 
سازمان مجاهدین است. فتواي خمیني براي قتل عام هنوز هم مالك عمل رژیم در رویكرد با 
مجاهدین و مقاومت است. قلع و قمع فیزیكي، سیاسي و ایدئولوژیك مجاهدین از همان سال 

اول نظام منحوس والیت فقیه دستور كار این رژیم بوده است.
این حقیقت را اخیرا آخوند سردژخیم، حسینعلي نیري رئیس هیات مرگ در تهران به صراحت 
عنوان کرد که »اگر قاطعیت امام نبود، شاید ما اصال این امنیت را نداشتیم... شاید اصال نظام 

جنگ مردم ایران با رژیم، و مقاومت مستقلي كه از ۳۰ 
خرداد ۱۳6۰ آغاز شده و هیچ ربطي به هیچ دولت و كشور 
خارجي نداشته و ندارد، با قوت تمام ادامه مي یابد تا به 
سرنگوني این رژیم كه خواست ملت ایران است، دست 

یابیم.  

نسل كشي، جنایت علیه بشریت و قتل عام، تأكید مي كنم 
دادگاه هاي  در  باید  حقوقي،  اصطالحات  همین  با  دقیقًا 
كشوري و بین المللي و شوراي امنیت ملل متحد به ثبت 
نمایندگان مقاومت  با حضور  بین المللي  برسد و تحقیق 

ایران صورت بگیرد. 

نمی ماند.... در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد...«. 
 او استیصال رژیم در برابر زندانیان سرموضع را نیز برمال كرد و گفت آن ها »انسجام خودشان 
را داشتند. نه تنها رابطة تشکیالتی داشتند بلکه تشکیالت جدیدی هم درون زندان به وجود 

آورده بودند. 
از راه هایی که می دانستند، از بیرون اطالعات کسب می کردند. جو زندان دستشان بود.... یعنی 

عناد خودشان را می خواستند ادامه بدهند«. 

این هیوالي قتل و جنایت به همان حقیقتي اذعان مي كند كه شاهدان و شاكیان این دادگاه 
از قهرماني هاي مجاهدین سرموضع گفتند که چگونه با آگاهي كامل به خمیني و ایادیش نه 

گفتند و با وفاداري به نام و راه و آرمان مجاهدین و مسعود به چوبه هاي دار بوسه زدند.
البته آن چه در این دادگاه گذشت، گوشه یی از وقایع زندان گوهردشت بود. واي به روزي كه 
فاجعة قتل عام در اوین و جنایت بزرگي كه در شهرستان هاي مختلف اتفاق افتاده، برمال شود 
و واي به روزي كه  پروندة قهرماني هاي زنان مجاهد در جریان قتل عام و جنایات دژخیمان 

در حق آن ها گشوده شود.
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دوستان، خواهران و برادران عزیز!
هر چند هنوز راه زیادي در مسیر دادخواهي پیش روي ماست، اما تا همین جا كارزار بزرگ 
حقوقي، سیاسي و افشاگرانة مقاومت در ۳۳ ماه گذشته كه شما نقش بي جایگزیني در آن 
وزارت اطالعات و  توطئة ”چند وجهي“  بزرگي رسیده و حكم دادگاه،  پیروزي  به  داشتید، 
مزدورانش را براي مصادرة جنبش دادخواهي علیه مجاهدین سرموضع در هم شكسته است. 
همان توطئه یی كه در برگیرندة آماده سازي هاي الزم براي تبرئه و آزادي دژخیم نوري نیز بود.
شما به خاطر مي آورید كه در ۲۴آبان سال ۹۸ کمیسیون امنیت و ضد تروریسم  شوراي ملي 
از نزدیك  مقاومت ضمن افشاي این توطئه اعالم کرد »ده ها مجاهد خلق در اشرف۳ )كه 
شاهد جنایات این دژخیم بوده اند( براي شهادت در بارة این صحنه ها آماده اند. اما خلع ید از 
ایادي رژیم در پروندة حمید نوري الزمة هرگونه رسیدگي جدي قضایي و عاري از معامله و 

زد و بند است«.  
 واضح است كه اگر دادگاه به آلباني نمي رفت و اسنادي كه در اثبات مجرمیت دژخیم، نقش 
پرونده  سرنوشت  نبود،  كار  در  كرده  استناد  آن  به  بارها  هم  دادستان  و  دارد  تعیین كننده 

متفاوت مي شد. 

ایستادگی یاران مقاومت 
تظاهرات و ایستادگی ۹ماهه و بی وقفة شما در مقابل دادگاه استکهلم، نقش فراموشي ناپذیري 
آرمان  و  هویت  از  دفاع  به  سرما،  و  سوز  سخت ترین  در  شما  داشت.  بزرگ  كارزار  این  در 
جنبش  مزدورانش،  و  ایادی  و  رژیم  که  ندادید  اجازه  و  کردید  قیام  قتل عام۶۷  سربه داران 

دادخواهی را هویت زدایی کرده و درگل فرو ببرند.
بگذریم كه در این پرونده، هنوز هم سؤاالت و ابهامات بسیار جدي وجود دارد كه بي پاسخ 
مانده و باید رمزگشایي شود. این موارد را كمیسیون امنیت و ضد تروریسم شوراي ملي مقاومت 
و كمیسیون قضایي در اطالعیه ها و گزارش ها و كتاب هایي كه منتشر شده، خاطرنشان كرد ه اند 

و شكي نیست كه حقایق برمال خواهد شد. 
وقتي در سال ۱۳۹۵ هم زمان با اتمام كار انتقال مجاهدین از لیبرتي به آلباني، موضوع قتل عام 
۱۳۶۷ را در اولویت مبرم گذاشتیم و با امكانات و توان مضاعف به آن پرداختیم، من اعالم و 
بارها تكرار كردم كه با عزم صدبرابر جنبش دادخواهي را ادامه مي دهیم و تا جام زهر حقوق 
بشر را )مانند جام زهر آتش بس( به حلقوم رژیم پوسیدة والیت فقیه نریزیم، از پا نمي نشینیم 
در نقشة مسیر دادخواهي، اكنون قدم اولیه برداشته شده اما باید تا همة سردمداران رژیم 

امتداد و ارتقا پیدا كند. 
به صراحت مي گویم: نسل كشي، جنایت علیه بشریت و قتل عام، تأكید مي كنم دقیقًا با همین 
متحد  ملل  امنیت  و شوراي  بین المللي  و  دادگاه هاي كشوري  در  باید  اصطالحات حقوقي، 

به ثبت برسد و تحقیق بین المللي با حضور نمایندگان مقاومت ایران صورت بگیرد. 
جنگ مردم ایران با رژیم، و مقاومت مستقلي كه از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ آغاز شده و هیچ ربطي 
به هیچ دولت و كشور خارجي نداشته و ندارد، با قوت تمام ادامه مي یابد تا به سرنگوني این 

رژیم كه خواست ملت ایران است، دست یابیم.  
درود بر شما که با ایستادگی خود معادالت را تغییر دادید و باز هم ادامه خواهید داد و تا آخر 

ایستاده اید....
استوار و سرموضع بر عهد و پیمان ها 
پیش به سوی کهکشان های فروزان تر!

به  لیبرتي  از  مجاهدین  انتقال  كار  اتمام  با  هم زمان   ۱۳95 سال  در  وقتي 
و  امكانات  با  و  گذاشتیم  مبرم  اولویت  در  را  قتل عام ۱۳67  موضوع  آلباني، 
توان مضاعف به آن پرداختیم، من اعالم و بارها تكرار كردم كه با عزم صدبرابر 
جنبش دادخواهي را ادامه مي دهیم و تا جام زهر حقوق بشر را )مانند جام زهر 

آتش بس( به حلقوم رژیم پوسیدة والیت فقیه نریزیم، از پا نمي نشینیم 
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۱۰۱ ۱۰۰

دیدار مایک پمپئو از اشرف ۳ ایران در آستانة انقالب

۱۰۱ ۱۰۰

ديدار مريم رجوی با مايک پمپئو

مایک پمپئو، وزیرخارجة آمریکا تا ژانویه ۲۰۲۱، که برای نخستین بار به آلبانی سفرکرده 
بود، بعدازظهر دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ با مریم رجوی در اشرف۳ دیدار و گفتگو کرد..

پمپئو از موزة مقاومت در اشرف۳ که گوشه هایی از مبارزه و مقاومت مردم ایران در بیش 
و جمهوری  آزاد  ایران  برای یک  و شیخ  دیکتاتوری هاي شاه  برابر  در  قرن گذشته  از یک 

دموکراتیک را تصویر می کند، بازدید و دفتر یادبود  این موزه را امضا کرد. 
آقای پمپئو در دیدار از اشرف ۳ از قسمت هاي مختلف موزة مقاومت، از جمله غرفة قیام های 
مردمی، کانون های شورشی، قتل عام زندانیان سیاسي، شكنجه هاي قرون وسطایي و هم چنین 
از سلول های سمبلیک زندان اوین و قزل حصار و نیز راهروی مرگ و سالن اعدام در زندان 

گوهردشت که در موزة مقاومت بازسازی شده، بازدید کرد.
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۱۰۳ ۱۰۲

دیدار مایک پمپئو از اشرف ۳ ایران در آستانة انقالب

۱۰۳ ۱۰۲

 بازديد مايک پمپئو از موزه مقاومت در اشرف۳ 

ادای احترام در مقابل نماد ۳۰هزار مجاهد و مبارز قتل عام شده توسط رژیم آخوندی
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۱۰۵ ۱۰۴

 »حدود ۱۰۰۰ زندانی سیاسی سابق امروز این جا حضور دارند. مایلم به شما به عنوان یک وزیر 
خارجة سابق بگویم که آمریکا قدردان است وعمیقا به شما احترام می گذارد. آن چه شما برای 
آزادی بر خود هموار کردید، برای ما یادآور چیزی است که کشورمان سال هاي زیادي پیش از 

این برای دفاع وتضمین آن به وجود آمد.
من هم چنین مایلم از رئیس جمهور منتخب مریم رجوی قدردانی کنم. تحت رهبری ایشان، 
شورای ملی مقاومت ایران در حال برپایی ساختار یک جمهوری مستقل و دموکراتیک در ایران 

است«.
مایک پمپئو

مايک پمپئو  در گردهمايی مجاهدان اشرف ۳
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۱۰۷ ۱۰۶

آقای وزیر! 
ایران  مقاومت  و  مردم  خانة  به اشرف۳، 
اجتماع  این جا  در  که  کسانی  خوش آمدید. 
کرده اند، امتداد مبارزة ۱۲۰سالة ایرانیان برای 
آزادی اند. ازجمله هزار زندانی شكنجه شده در 

دیکتاتوری شاه و دیکتاتوری آخوندها. 
از  گوشه یی  مقاومت، شما  موزة  از  بازدید  در 
درد و رنج عظیم مردم ایران و از طرف دیگر 
مقاومت آن ها برای آزادی را به رغم شدید ترین 
سرکوب مشاهده کردید. از ۴۳ سال قبل یک 
آخوندها  و  ایران  مردم  بین  سهمگین  نبرد 
جمهوري  یک  برقراری  تا  و  داشته  جریان 

دموكراتیك و آزاد ادامه خواهد داشت.
یك  و  عراق  روز  یك  كردند  آخوندها سعي   
روز هم آمریكا را دشمن جلوه بدهند اما مردم 
و مجاهدین خلق گفتند دشمن همین جا در 

ایران است. 
و  فرقه  تروریست،  آخوندها گفتند مجاهدین 

محارب هستند. آن ها گفتند که مجاهدین در ایران پایگاه ندارند. این قبیل اتهامات بی اساس 
زیاد است.

نبرد در ایران امروز با دو خصوصیت ممتاز می شود؛ ضعف حداكثري رژیم از یكسو و خشم و 
نارضایتي حداكثري مردم از سوي دیگر كه نتیجة آن اعتالی مقاومت سازمان یافته است.

مردم و مقاومت سازمان یافتة آن ها به عنوان عامل تعیین کننده در هر تحولی در ایران، همان 

مردم و مقاومت سازمان یافتة آن ها به عنوان عامل تعیین کننده در هر تحولی 
در ایران، همان چیزي است كه به مدت ۴دهه در سیاست غرب فراموش شده 

و آخوندها را به آستانة بمب اتمي رسانده است

مریم رجوی: 

مردم و مقاومت سازمان یافته عامل تعیین کننده در هر تحولی در ایران
همان چیزی که به مدت ۴دهه در سیاست غرب فراموش شده است
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چیزي است كه به مدت 4دهه در سیاست غرب فراموش شده و آخوندها را به آستانة بمب اتمي 
رسانده است. 

شما هم چنان كه در شهریورماه گذشته گفتید »در طرف درست این جنگ« قرار گرفته اید. شما 
گفتید: »ایران هیچ گاه به حكومت دیکتاتوری شاه یا یك رژیم مذهبي باز نخواهد گشت.

مبارزة اصلي، آن مبارزه یي است كه در خیابان ها، مساجد و اذهان مردم ایران وجود دارد. یعنی 
شکاف بین مردم ایران و اپوزیسیون سازمان یافته ایران كه دنبال آزادي و دمكراسي است در یك 
طرف و كلیت رژیم در طرف دیگر. من بیش از یک دهه است که در طرف درست این جنگ قرار 

گرفته ام«.

استمالت یا قاطعیت؟
این روزها قیمت نان چندبرابر شده است. در اعتراض به این موضوع، شهرها یکی بعد از دیگری 

علیه رژیم آخوندی برمی خیزند. با یك نگاه به شرایط عیني و جوشش پیاپي قیام ها در ایران 
امروز، مي توان چشم انداز سرنگونی را در افق دید. مردم تصمیم شان را براي مقابله نهایي با رژیم 

گرفته اند.
شما در ژانویه 2019 به درستی گفتید كه ما باید با آیت اهلل ها مقابله كنیم نه نوازش. این همان 

چالش بزرگ سیاست دربارة ایران در چهاردهه گذشته است:
استمالت یا قاطعیت؟ قرار گرفتن در كنار دیكتاتوري حاكم یا در کنار مردم؟ 

نتیجة استمالت با فاشیسم دیني همان استراتژي پنج پایتختي است كه شما سه سال و نیم پیش 
با اشاره به وضعیت در عراق و سوریه و لبنان و یمن گفتید.

 ما همیشه گفته ایم كه استمالت و امتیاز دادن به این رژیم، نه آن را مهار مي كند و نه رفتارش را 
تغییر مي دهد، بلکه به آن فرصت می دهد و آن را در سیاست های مخربش جری تر می کند. 

باعث شد  را نشان می دهد. همان حفره یی که  ایران و مقاومت آن ها  نادیده گرفتن مردم  این 
چهارسال پیش در همین ایام، شما به درستي در 12 ماده، شرایط تغییر رفتار این رژیم را معین 
كنید. اما دنیا دید كه آخوندها حتي یكي از این 12 مورد را نپذیرفتند آن هم در زماني كه دولت 

به اصطالح مدره بر سر كار بود. 

غافلگیری غرب در انقالب ضد سلطنتی و سرنگونی رژیم شاه 
شاه در ماه هاي آخر سلطنتش، به كشتار عمومی و حكومت نظامي روي آورد اما نتیجه معكوس 
شد. خامنه اي هم براي سد بستن در برابر قیام ها یک جالد قتل عام زندانیان سیاسی را رئیس 
جمهور رژیم کرد تا بلکه رژیم اش را نجات دهد. اما بعد از یكسال به یقین مي توان گفت خواب 

خامنه اي تعبیر نشده، رژیم در بن بست است و آینده یي جز سقوط محتوم ندارد. 
جایگزین  تنها  و  سازمان یافته  مقاومت  نابود كردن  در  را  خود  برون رفت  رژیم  دلیل،  همین  به 
که  می شود  مدعی  حتی  و  می بیند  شیطان سازی  و  تروریسم  سرکوب،  طریق  از  دموكراتیك 

آلترناتیوي وجود ندارد. 
رژیم جنایتکار آخوندی شما را هم جزو اهداف تروریستی اش قرار داده است. به نظر من این بیانگر 
صحت و اهمیت مواضع شما و مدال شرف تاریخي برای هر شخصیتی است که از جانب منفورترین 

دیکتاتوری جهان هدف قرار گیرد. البته آخوندها این خواب و خیال ها را به گور خواهند برد. 
 

خواست مقاومت مردم ایران
چند روز قبل دادگاه استیناف آنتورپ بلژیک سه مزدور وزارت اطالعات رژیم ایران را به خاطر 
تالش برای بمب گذاری در گردهمایی مقاومت ایران در پاریس محكوم كرد. آن ها توسط یك 
دیپلمات تروریست آخوندها فرماندهي مي شدند كه به 20سال زندان قطعي محكوم شده است. 
این تروریسم دولتی قبل از هر چیز ترس و وحشت رژیم از مقاومت ایران و آلترناتیو دمکراتیک 

آن را نشان می دهد. 
بعد از حکم دادگاه آنتورپ، ماخواستار قطع روابط دیپلماتیك اتحادیة اروپا با رژیم ایران شدیم. 
40 سال تجربه نشان مي دهد كه این رژیم دیکتاتوری مذهبی زباني جز زبان قدرت و قاطعیت 

نمي فهمد. 
براي همین کانون های شورشی در سراسر کشور گسترش یافته اند. در سال گذشته، آن ها  بیش از 
2230 رشته كارزار ضد اختناق را پیش بردند و راه قیام ها را هموار كردند. كانون های شورشی از 
بهمن ماه در چند رشته كارزار بزرگ، بسیاري از شبکه های  رادیو و تلویزیون رژیم، وزارت سانسور 

و وزارت غارت کشاورزان را مختل كردند.
مقاومت ایران هم چنین از روز پنجشنبه اطالعات گسترده و ذیقیمتي را كه از سازمان زندان هاي 

رژیم به دست آورده، پیاپي براي اطالع مردم علني مي كند.
این همان مقاومتی است که از 20 سال پیش سایت هاي مخفي اتمي و موشكي این رژیم را فاش 

با یك نگاه به شرایط عیني و جوشش پیاپي قیام ها در ایران امروز، مي توان 
چشم انداز سرنگونی را در افق دید. مردم تصمیم شان را براي مقابلة نهایي با 

رژیم گرفته اند.
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و دنیا را نسبت به آن هشیار کرده است. در غیر این صورت، آخوندها مدت ها پیش، بمب اتم را 
به دست آورده بودند.

امروز هم ما هشدار مي دهیم كه نباید تأخیر كرد. مي گوییم كه مي توان و باید ایران و 
منطقه و جهان را از شر آخوندهای هسته یي خالص كرد. 

اول- با تحریم همه جانبه و طرد فاشیسم دینی از جامعة بین المللی و قرار دادن این رژیم 
در ذیل ماده ۴۱ فصل هفت منشور ملل متحد. 

دوم- ارجاع پروندة نقض حقوق بشر و تروریسم رژیم آخوندي به ویژه قتل عام ۳۰هزار 
زندانی سیاسی درسال ۶۷ و کشتار خیابانی ۱۵۰۰تظاهر کننده در قیام آبان ۹۸به شورای 

امنیت. 
سوم- به رسمیت شناختن  مبارزة جوانان شورشگر با سپاه پاسداران و مبارزة عموم مردم 
ایران برای سرنگونی رژیم و سرانجام، همان طور كه شما گفتید »در پایان، مردم ایران 
یک حکومت دمکراتیک، بر پایة جدایی دین از دولت و جمهوری غیر هسته یی خواهند 

داشت«.
زنان و مرداني كه این جا نشسته اند، خود را تا آخرین نفس وقف همین آرمان كرده اند. 

ما همیشه گفته ایم كه استمالت و امتیاز دادن به این رژیم، نه آن را مهار مي كند و 
نه رفتارش را تغییر مي دهد، بلکه به آن فرصت می دهد و آن را در سیاست های 

مخربش جری تر می کند. 

40 سال تجربه نشان مي دهد كه این رژیم دیکتاتوری مذهبی زباني جز زبان 
قدرت و قاطعیت نمي فهمد. براي همین کانون های شورشی در سراسر کشور 

گسترش یافته اند.

ديدار مايک پنس از اشرف۳ 
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مالقات مایک پنس و خانم کارن پنس با مریم رجوی 

مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا تا ژانویة 2021، بعد از ظهر پنجشنبه 2 تیر 1401 
در اشرف 3  با مریم رجوی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، كارن پنس همسر آقاي پنس، 

هم چنین مارك شورت رئیس دفتر و مدیر سابق قانونگذاري كاخ سفید حضور داشتند. 
دراین مالقات وضعیت بحراني رژیم، شرایط جوشان جامعه، شدت نارضایتی مردم از گرانی های 
دخالت های  و  اتمی  برنامة  پیشبرد  بر  رژیم  اصرار  آخوندها،  حاکمیت  فجایع  و  کمرشکن 
مهار  برای  رئیسی  و  اعدام های وحشیانة خامنه ای  و  بشر، سرکوب  نقض حقوق  منطقه یی، 
اوضاع و هم چنین خیزش هاي فزایندة اجتماعي و كارزارهاي اختناق شكن كانون هاي شورشي 

و جوانان شورشگر در ایران، مورد گفتگو قرارگرفت. 
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مریم رجوی ضمن قدردانی از مواضع قاطع آقاي پنس علیه جنایات آخوندها گفت فاشیسم 
دیني حاكم كه با بحران هاي داخلي و خارجي مواجه است، شوراي ملي مقاومت و سازمان 
و  سركوب  بیشترین  بر  عالوه  رو  این  از  مي داند.  خود  موجودیت  تهدید  تنها  را  مجاهدین 
تروریسم براي نابودي جنبش مقاومت، تمامي امكانات سیاسي و دیپلماتیك و مالي خود را 
براي شیطان سازي و پخش اطالعات دروغ علیه مجاهدین و شوراي ملي مقاومت به خدمت 

گرفته است. 
وی با یادآوري نقش رهبري كننده و ابتكارات آقاي پنس در مقابله با پاندمي كرونا و تولید 

واكسن كرونا گفت شما باعث نجات جان بسیاري از مردم جهان شدید.
آقای پنس گفت براي من مایة افتخار است كه به اشرف 3 و دیدار شما آمده ام، در موزة 
مقاومت ایران، صحنه هاي شكنجه و اعدام بسیار دردناك است. من فكر مي كنم همة رهبران 

سیاسی به ویژه در آمریكا، باید این موزه را ببینند تا بدانند در ایران امروز چه مي گذرد. 
آقای پنس افزود من قدردان رهبری شما هستم، اعتقاد من این است و دعا می کنم که تغییر 
در ایران هرچه زودتر اتفاق بیفتد. پالتفرم ده ماده یی شما تضمین دمكراسي و آزادی در ایران 

و به سود صلح و آرامش در منطقه است.

بازدید از موزة مقاومت  در اشرف ۳ 
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ادای احترام در مقابل نماد ۳۰هزار قهرمان سربه دار در قتل عام67
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شرکت در گردهمایی مجاهدان آزادی  در اشرف۳ 

باعث افتخار ما است که این جا باشیم، در خانة هزاران مرد و زن شجاع ایرانی. خانة صلح و 
شکوفایی. خانة امید برای یک ایران آزاد و دموکراتیک. 

من بیش از ۵هزار مایل از خانه ام در ایندیانا سفر کرده ام تا امروز این جا باشم؛ زیرا ما یک 
آرمان مشترک داریم: آزادی مردم ایران از دهه ها استبداد و تولد یک ایران آزاد، صلح جو، 

شکوفا و دموکراتیک... 
یکی از بزرگترین دروغ هایی که رژیم حاکم به خورد دنیا داده این است که هیچ جایگزینی 
برای وضعیت موجود وجود ندارد. حال آن که یک جایگزین وجود دارد - یک جایگزین کاماًل 
سازمان یافته، کاماًل آماده، کاماًل واجد شرایط و مورد حمایت مردمی. و بگذارید از مریم رجوی 
و همة کسانی که این جا در اشرف۳ گردهم آمده اند، قدردانی کنم که به مردم خودتان در ایران 

امید می بخشید... 
برنامه ده ماده یی مریم رجوی برای آیندة ایران، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، و آزادی هر 
ایرانی در انتخاب رهبران منتخب خود را تضمین می کند. این پایه یی است که بر روی آن 

آیندة یک ایران آزاد بنا می شود...  
رژیم تهران می خواهد دنیا را فریب دهد تا باور کند که تظاهرکنندگان در ایران می خواهند 
به دیکتاتوری شاه بازگردند. اما من می خواهم به شما اطمینان بدهم ما فریب دروغ های آن ها 

را نمی خوریم. 

مایک پنس: 
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مریم رجوی: جامعة ایران آماده تغییر است
آقای معاون رئیس جمهور،

خانم پنس عزیز!
به اشرف۳ خانه مقاومت ایران خوش آمدید. من می خواهم با خاطره یی از اشرف نخستین شروع 

کنم:
در حمالت روزهای ۶ و ۷مرداد سال ۱۳۸۸، ما ۱۳ شهید و ۵۰۵ مجروح داشتیم. که اغلب آن ها 
این جا هستند. دو روز بعد، دوستان مقاومت ایران در کنگرة آمریکا، قطعنامة ۷۰۴ را ارائه کردند 

که به اکثریت دو حزبی رسید.
این قطعنامه، کشتار ساکنان اشرف را قویًا محکوم می کند، خواستار تضمین سالمت ساکنان 
می شود و از رئیس جمهور آمریکا می خواهد »کلیة اقدامات الزم و مناسب برای پایبندی به 
تعهدات ایاالت متحده را تحت قوانین بین المللی و وظایف ناشی از توافقنامه با ساکنان اشرف 

برای تضمین امنیت فیزیکی و حفاظت آن ها انجام بدهد«.
من فقط اسم چند نفر از امضاکنندگان آن قطعنامه را یادآوری می کنم:

– مایک پنس از رهبران حزب جمهوریخواه و عضو کمیتة خارجی کنگره
– نمایندة فقید کنگره جان لوئیس و نمایندگان ادتاونز و شیال جکسون لی از حزب دموکرات

– قاضی تدپو و روهرا باکر و ایلیانا رزلهتینن از حزب جمهوری خواه
و حاال بعد از ۱۳ سال، از طرف همة مجاهدین اشرفی می گویم: معاون رئیس جمهور، مایک پنس 

از شما و دوستان تان برای متوقف کردن آن کشتار متشکریم.
اما حاال آمدن شما و خانم پنس به اشرف۳ همزمان شده است با خیزش های مردم ایران از اقشار 
گوناگون در شهرهای مختلف کشور شامل تهران، اهواز، اصفهان، شوش، زنجان و رشت که در 

حال قیام هستند و کانون های شورشی هم در شهرهای شورشی در حال جنگ هستند.
سه روز پیش، آغاز چهل  و دومین سال مقاومت ما علیه رژیم آخوندی بود. در ۳۰ خرداد۱۳۶۰، 
تظاهرات نیم میلیونی مجاهدین در تهران به دستور خمینی به خون کشیده شد و از همان شب، 

اعدام های جمعی حتی بدون پرسیدن اسم اعدام شدگان شروع شد.
در  مقاومت  و  ایران  مردم  رنج  و  درد  از  کوچکی  بخش  مقاومت،  موزة  در  پیش  لحظاتی  شما 
مقابل دیکتاتوری آخوندی را مشاهده کردید. در این سالن، هزار زندانی سیاسی شکنجه  شده در 
دیکتاتوری سلطنتی و دیکتاتوری دینی حضور دارند. بعضًا حتی ۱۰ تا ۱۲عضو فامیل خود را از 

دست داده اند.

شما فتوا و حکم خمینی دربارة اعدام همه مجاهدین سر موضع را می دانید این، گواه یک 
مقاومت همه جانبه و بی وقفه برای یک ایران آزاد و دموکراتیک است. شما به درستی در 

اکتبر گذشته، در واشینگتن گفتید:
 »جنایت های سال ۶۷ و فتوایی که به قتل عام ۳۰هزار تن از اعضای مجاهدین خلق ایران 
انجامید، بر سر اعتقادات و مذهب کسانی بود که به آزادی و رهایی ایران معتقد بودند و آن 

دینی را نداشتند که برای ستمگران حاکم بر ایران قابل قبول بود«.
یکی دیگر از افتخارات مجاهدین این بود که توانستند با ارتش آزادیبخش ملی در سال 
۱۳۶۷، خمینی را در جنگ توسعه طلبانه یی که آن را ۸سال با شعار فتح قدس از طریق 
کربال پیش می برد، به قول خودش وادار به خوردن زهر آتش بس بکنند. جنگی با یک 

جامعة ایران آمادة تغییر است
اما امروز من می خواهم سه نکته را یادآوری کنم:

اول- شرایط عینی جامعة ایران
دوم- آلترناتیو

سوم- شیوه برخورد جامعة بین المللی با فاشیسم دینی حاکم بر ایران
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میلیون کشته و ۲میلیون معلول و مجروح و ۴میلیون آواره و بیش از هزار میلیارد دالر 
خسارت فقط در طرف ایران.

مجاهدین هم چنین از سال ۱۳۷۰، نخستین افشاگر پروژه های اتمی رژیم بودند. آن ها در 
سال  ۲۰۰۲ با افشای سایت های مخفی رژیم آخوندها، جهان را از پروژة بمب سازی رژیم 
آگاه کردند. بدون افشاگری های مقاومت ایران، آخوندها سال ها پیش به بمب دست یافته 

بودند.
اما امروز من می خواهم سه نکته را یادآوری کنم:

اول- شرایط عینی جامعه ایران
دوم- آلترناتیو 

و سوم- شیوه برخورد جامعة بین المللی با فاشیسم دینی حاکم بر ایران
اواًل- جامعه ایران آمادة تغییر و در شرایط تغییر است و دنیا آن را به چشم می بیند.

و  پاسخی جز سرکوب  رژیم  از آن سو،  نقاط مختلف کشور جرقه می زند.  با شدت در  قیام ها 
اعدام های فزاینده یا شکنجه در زندان هایش ندارد. مردم ایران حق دارند که به مقاومت برخیزند، 
مثل جنگ های استقالل آمریکا، چون آخوندها به واقع کشورما را اشغال کرده اند. به همین خاطر 

مردم در شعارهای شان می گویند: دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست.
مقاومت ایران یک نمونة تاریخی این حقیقت است که ایستادگی یک خلق می تواند مسیر تاریخ 

را به سوی آزادی تغییر دهد.

این تجربة ایستادگی را امروز در اوکراین هم مشاهده می کنیم. راستی اگر مردم اوکراین خود 
سالح به دست نمی گرفتند، چه تضمینی برای حفاظت از کشورشان وجود داشت؟ شرایط خارجی 
وقتی موثر است که نیروی جنگنده روی زمین، آماده قیمت دادن باشد. کانون های شورشی در 
یک سال گذشته بیش از ۲۳۵۰ کارزار ضد اختناق را که هموار کنندة راه قیام ها بود، در سراسر 

ایران پیش بردند.
ثانیًا- مجاهدین با اعتقاد به یک اسالم دمکراتیک، آنتی تز مؤثری در برابر ایدئولوژی شوم آخوندها 
هستند. نگاه کنید که آن ها به نام اسالم در همسایگی ایران از عراق تا سوریه و لبنان و فلسطین 

و یمن چه کرده اند.
ولی اسالم ما، استبداد و زن ستیزی را رد می کند. حقوق ملیت های تحت ستم را نادیده نمی گیرد. 
ما راه مسیح و راه موسی و راه محمد را از یکدیگر جدا نمی دانیم. این آلترناتیو، با برافراشتن پرچم 
جدایی دین و دولت، هم راه حل ایران به سوی دمکراسی و هم آنتی تز پدیدة شوم بنیادگرایی 

اسالمی در کل منطقه است.
رژیم آخوندها بیشترین تالش را برای پوشاندن همین حقیقت به عمل آورده است. شیطان سازی 
مقاومت، سانسور اخبار آن، یا انکار پایگاه مردمی مقاومت برای پوشاندن این حقیقت است. وقتی 
توهم اصالح طلبی کنار می رود، آن وقت شیخ پای شاه نبوده را به میان می کشد، تا تفرقه بیندازد 

و قیام را پاسیو کند.
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ولی شما به درستی گفتید: »من مطمئنم که از جانب ده ها میلیون آمریکایی صحبت می کنم و 
به شما با قاطعیت می گویم که مردم آمریکا از هدف شما برای ایجاد یک جمهوری دمکراتیک، 

سکوالر و یک ایران غیر اتمی حمایت می کنند«.  
بله، حاکمان تهران در ضعیف ترین نقطة خود قرار گرفته اند. آن ها با خیزش مردم ایران برای تغییر 
مواجهند. می توان و باید ایران و منطقه و جهان را از شر آخوندهای هسته یی خالص کرد. قیام 

آبان ۹۸ با شهرهای شورشی و خیزش ارتش آزادی راه را به همه نشان داد.
ثالثًا- امروز جهان به وضوح می بیند که سیاست مماشات با آخوندها شکست خورده است. این 
رژیمی است که به دیپلماتش بمب می دهد تا آن را در گردهمایی مقاومت ایران، با حضور صدها 

تن از سیاستمداران برجستة بین المللی منفجر کند.
این رژیم دوربین های آژانس در مراکز اتمی اش را از کار می اندازد و سانتریفیوژهای پیشرفته تر 

به کار می گیرد.
بله رژیم آخوندی هیچ گاه دست یابی به سالح اتمی به عنوان ضامن بقای حکومت خود را کنار 

نگذاشته  است. این بخشی از مأموریت رئیسی است. بنابراین:

– جامعة بین المللی باید مکانیسم ماشه را فعال کند.
– پروندة نقض حقوق بشر و تروریسم این رژیم به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی و کشتار معترضین 

در قیام آبان باید به شورای امنیت برود.
– سران رژیم باید به خاطر نسل کشی و جنایت علیه بشریت محاکمه شوند.

– اگر این رژیم قصد جنگ افروزی ندارد، یک ارتش برایش کافیست. بنابراین سپاه پاسداران 
باید منحل شود.

– مانند اوکراین، مردم ایران و مقاومت آن ها شایستة شناسایی و حمایت بین المللی هستند.
– جنگ جوانان شورشگر با سپاه تروریستی پاسداران برای سرنگونی این رژیم باید به رسمیت 

شناخته شود.

آقا و خانم پنس!
امروز رزمندگان آزادی ایران در برابر دیکتاتوری های سلطنتی و دینی از شما در اشرف۳ استقبال 
کردند. فردا در ایران آزاد، از شما به خاطر ایستادن در کنار مردم و مقاومت ایران استقبال می کنند.



بازديد  پروفسور ريچارد رابرتس برنده نوبل پزشكی از اشرف ۳
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روز یکشنبه ۵تیرماه ۱۴۰۱، پروفسور ریچارد رابرتس، دانشمند برجسته و یكي از مهمترین 
چهره هاي علمي معاصر از اشرف۳ بازدید و با خانم مریم رجوي مالقات و گفتگو کرد. 

پروفسور رابرتس، برندة پیشگام جایزة پزشكي نوبل در رشته فیزیولوژي و داروشناسي در سال 
۱۹۹۳ و كاشف ساختمان موزائیكي ژن هاست.

ریچارد رابرتس تاكنون در حمالت مزدوران رژیم به اشرف و لیبرتی و در سرفصل هاي گوناگون 
۲۲ بار به حمایت از مجاهدین برخاسته است.

در این دیدار، پروفسور رابرتس گفت: من بسیار تحت تاثیر کارهای فوق العاده یی که در این 
مقاومت انجام داده اید، هستم. به طور خاص نقش زنان در جنبش شما بسیار مهم است و فکر 
می کنم که بدون رهبری زنان در چنین موقعیتی نبودید. این یک نمونة فوق العاده در جهان 

است.  
مریم رجوی ضمن قدردانی از مقام ممتاز علمي و انساني پروفسور رابرتس و دفاع مستمر و 
بي دریغ وي از مجاهدین و مقاومت ایران، وضعیت بحرانی رژیم و شرایط اجتماعی در داخل 
ایران و شدت نارضایتی مردم از گرانی و اعتراضات اجتماعی را توضیح داد. وی گفت: در برابر 
دیكتاتوري مذهبي كه مبلغ نفرت، سركوب و قدرت طلبي است، جنبش ما مبلغ امید، برابري، 

رهایي و صلح و امنیت براي همه است.
در پایان این دیدار پروفسور رابرتس گفت: من همواره مبلغ علم هستم و زمانی که شما پیروز 

شوید و به ایران برگردید هر کمکی از دستم بربیاید برای شما و مردم ایران خواهم کرد. 
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استقبال از پروفسو ریچارد رابرتس 
یكي از برجسته ترین دانشمندان انساندوست

 و آزادي خواه دنیاي معاصر 

 »پروفسور رابرتس: موزه مقاومت یک تجربة شگفتی آور بود و باید آن را به نحوی 
گسترده تردر دسترس بقیة جهان قرارداد. امید قاطع من بعد از بازدید امروز از موزه 

این بود که در آینده یی نه چندان دور، بتوانم همة شما را در تهران مالقات کنم...«.

پروفسور ریچارد رابرتس در اجتماع مجاهدان اشرف

علم و آزادی دو روی سکه واحدی هستند که رهایی بنی نوع انسان را از جبرهای 
طبیعی و تقدیر کور و اجبارات بنده ساز اجتماعی مد نظر دارد

پروفسور رابرتس گرامی، کاشف و دانشمند ممتاز، دوست گرانقدر مردم و مقاومت ایران!
به  اشرف۳ خانة  آزادی مردم ایران خوش  آمدید.

و  زندانی  مجاهدین  برای  آزادی،  رزمندگان  همة  و  من  برای  شما  دیدار  و  شما  از  استقبال 
شکنجه  شده در دیکتاتوری دینی و دیکتاتوری شاه که در این جا هستند، و برای تمام مقاومت 

ایران، جای خوشوقتی و افتخار است.
به خاطر حمایت  به خاطر مقام واالی علمی شما و  به یادماندنی است.  برای ما و مردم ما  این 
از قیام های مردم ایران برای آزادی و مخصوصًا به خاطر دفاع صمیمانة شما، از مجاهدین در 
اشرف و لیبرتی. در ۷حمام خونی که طی ۷سال از سال ۱۳۸۸تا ۱۳۹۵در مجموع ۱۵۰شهید و 
نزدیک به ۱۵۰۰مجروح بر جا گذاشت، شما از نخستین حمله تا امروز ۲۲بار جانانه به  حمایت 

سخنرانی مریم رجوی  با حضور پروفسور ریچارد رابرتس

 برنده جایزة نوبل پزشکی در گردهمایی مجاهدین در اشرف۳
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از رزمندگان آزادی و هم چنین حمایت از قیام های مردم ایران برخاستید.
درود بر شما و دوستان تان، دیگر برندگان جوایز علمی نوبل که در این کارزار عظیم با شما بودند.

تاریخ علم و آزادی چنین دانشمندانی را از یاد نمی برد. بلکه اسم آن ها را با خط زرین به  یاد 
از  انسان را  می سپارد. چرا که علم و آزادی دو روی سکة واحدی هستند که رهایی بنی نوع 

جبرهای طبیعی و تقدیر کور و اجبارات بنده ساز اجتماعی مد نظر دارد.
بله، شما پروفسور رابرتس و ده ها دانشمند نوبلیست دیگر راهگشایان و پیشتازان همین مسیر 

در زمانة ما هستید.
شما مشعل ها و چراغ راهنما برای سایر محققان و دانشمندان هستید، آن هم در روزگاری که 
ارزش های انسانی از جانب دیکتاتوری های سرکوبگر پایمال شده است و در دورانی که رزمندگان 

آزادی باالترین فشارها و شکنجه ها را برای طوالنی ترین زمان متحمل شده اند.

مبارزه برای برپایی جامعة دمکراتیک
تاریخچة ۵۷ سالة مجاهدین در دو دیکتاتوری سلطنتی و دینی، مبارزه یی بی وقفه برای کسب 
آزادی و دمکراسی برای مردم شان بوده است. از حدود ۱۲۰ سال پیش، مردم ایران برای آزادی و 
دمکراسی به پا خاسته اند. به زیر کشیدن دیکتاتوری های شاه و شیخ مهم ترین هدف مبارزة مردم 

ما برای برپایی یک جامعة دمکراتیک و پیشرفته بوده است.
در بخش اعظم این دوره، یعنی از ۵۷سال پیش، مجاهدین در محور جنبش مقاومت در حال 
مبارزه بوده و هستند. این مقاومت توانسته است یک آلترناتیو دمکراتیک در برابر استبداد حاکم 
برپا کند. هم چنین الگوی زنده و سمت دهنده یی در مورد اصل جدایی دین و دولت و ارزش 

برابری زن و مرد خلق کرده است.
در دهة اول این قرن، مجاهدین در اشرف نخستین در محاصرة دو دیکتاتوری زیر شدید ترین 
پایداری در مقابل سرکوب  بی وقفه یی که هدف اش  پایداری کردند.  به  مدت ۱۰سال  فشار ها 

نسل کشی و انهدام کامل سازمان مجاهدین بود.
وقتی که اشرفی ها مورد حمله و کشتار توسط دولت دست نشاندة خامنه ای در عراق قرار گرفتند، 
شما به  همراه صف درخشانی از دانشمندان انسان دوست و نخبگان علمی جهان، دبیرکل ملل 
متحد، دولت آمریکا، اتحادیة اروپا، مقام های کشورهای مختلف و نمایندگان پارلمان ها را خطاب 
قرار دادید و صالحیت علمی و اعتبار و مقبولیت بین المللی خود را پشتوانة جنبشی برای دفاع 

از مقاومت ایران قرار دادید.

ایران رکورددار فرار مغزها در جهان
کشور ما زمانی مهد بزرگ ترین دانشمندان جهان بوده است. از جمله جابر بن حیان، جرجانی، 
ابوریحان بیرونی، ابوعلی سینا، زکریای رازی، خیام، فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی و خوارزمی 
که از بزرگ ترین دانشمندان تاریخ گذشته در رشته های فیزیک، شیمی، نجوم، پزشکی، ریاضی 
و علوم طبیعی بوده اند. اما سرکوب و آزادی کشی و هم چنین غارت وسیع دارایی  مردم توسط 

فاشیسم دینی، اندازه نمی شناسد.
امروز ایران رکورددار فرار مغزها در جهان است. تنها در ۳سال گذشته حدود ۴هزار پزشک و 

۳۰۰هزار متخصص با فوق لیسانس یا دکترا، شامل ۹۰۰استاد دانشگاه ایران را ترک کرده اند.
وقتی خمینی در ایران به قدرت رسید، دانشگاه ها مقر اصلی مجاهدین بود. در آن زمان مسعود 

در دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان »تبیین جهان« درس فلسفه می داد.
۱۰هزار نفر با کارت در این کالس هفتگی شرکت می کردند و متن آموزش ها بالفاصله در ابعاد 

کالن برای استفاده سایر دانشگاه ها و هواداران مجاهدین تکثیر می شد.
به قدرت رسید، در فروردین ۱۳۵۹،  این که  از  بعد  نداشت. ۱۴ماه  را  این  اما خمینی تحمل 

به زیر کشیدن دیکتاتوری های شاه و شیخ مهم ترین هدف مبارزة مردم ما برای 
برپایی یک جامعة دمکراتیک و پیشرفته بوده است. 



دیدار ریچارد رابرتس  از اشرف ۳ ایران در آستانة انقالب

۱۳۵ ۱۳۴

تحت عنوان مسخرة انقالب فرهنگی به  یورش و سرکوب وحشیانة دانشگاه ها روی آورد. تا روز 
۲اردیبهشت، ۱۷دانشجو کشته و ۲۱۸۰نفر مجروح شدند. کالس های مسعود هم تعطیل شد.

لوموند در ۲۹مارس ۱۹۸۰گزارش کرد: هر جمعه بعد از ظهر در این کالس ها ده هزار نفر با 
کارت شرکت می کردند و متعاقبا درس های فلسفه تطبیقی در این کالس ها، به صورت کتاب های 
جیبی در صدهاهزار نسخه به  فروش می رسید و نوارهای ویدئویی آن را هم حدود یک صدهزار 

دانشجو در ۳۵شهر بزرگ ایران می دیدند.
ایران  از متشکل ترین سازمان های  لوموند نوشت: مجاهدین به صورت یک حزب مردمی یکی 
هستند و اگر خمینی نامزدی کاندیدای آن ها را در انتخابات ریاست جمهوری با فتوا منتفی 
نمی کرد، »به گفتة شخصیت های متفاوت«، آن ها میلیون ها رأی را به خود اختصاص می دادند 
و از حمایت اقلیت های قومی و مذهبی و هم چنین از حمایت قسمت مهمی از زنان و جوانان 

کشور برخوردار بودند که قیمومیت روحانیت ارتجاعی را نمی خواستند.
چنین بود که خمینی دانشگاه ها و مدارس عالی را به  خاک و خون کشید و تعطیل کرد و اسم 

آن کودتای سیاه ضدفرهنگی را »انقالب فرهنگی« گذاشت!
خمینی در همان زمان گفت: ”ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم، ما از دخالت نظامی نمی ترسیم . 
ما از دانشگاه )به گفتة او( استعماری می ترسیم… دانشگاه های ما برای ملت ما مفید نیست. من 
آن تصمیمی را که شورای انقالب و رئیس جمهور گرفته اند راجع به تصفیه دانشگاه، پشتیبانی 

می کنم.
جالب است که بدانید که ۲سه سال بعد از کودتای سیاه فرهنگی که دانشگاه ها دوباره تحت 
قوانین فاشیسم دینی بازگشایی شدند، بیش از ۴۰درصد از سهمیة دانشجویانی که به دانشگاه 
راه می یافتند به نیروهای امنیتی رژیم از قبیل بسیج و سپاه و دست اندرکاران جنگ ضد میهنی 

با عراق اختصاص یافت.
امروز هم دانشگاه ها و دانشجویان، تحت سرکوب و کنترل شدید قرار دارند. بخش زیادی از 
استادان دانشگاه ها در فقر بسر می برند. این رژیم تاکنون ده ها هزار دانشجو و معلم و دانش آموز 
را اعدام کرده است. هم اکنون عده یی از معلمان فقط به خاطر شرکت در اعتراض ها به خاطر 

حداقل حقوق ماهیانه در زندان بسر می برند.
آخوندها برای ادارة جامعه از جمله در امور حقوقی و قضایی، اجرای قوانین ارتجاعی هزاره های 
پیشرفته ترین  خود  پوسیدة  حکومت  بقای  برای  اما  می کنند.  تحمیل  مردم  به  را  پیشین 

دستاوردهای علمی و تکنولوژیک را برای ساختن بمب اتمی و موشک به کار می گیرند.
را  مفلوک  و  ته کشیده  رژیم  ماهوی یک  فاقة  و  »فقر  آخوندها  است:  چنان که مسعود گفته 

می خواهند با اورانیوم غنی شده بپوشانند و آن را بر سریر قدرت حفظ و تثبیت کنند.
راستی این چه انرژی صلح آمیز وچه علم و دانشی است که سراپایش در دست سپاه پاسداران 
جهل و جنایت است؟ این چه تحقیق و پژوهشی است که این چنین برای دو دهه باید مخفی 

بماند و بودجة معلمان و فرهنگیان و دانشگاه ها و کارگران و بازنشستگان را ببلعد؟«

آزادی را در سراسر ایران شکوفا می کنیم
می خواهم از فاجعه یی دیگر در حاکمیت آخوندها برایتان بگویم.

در پروندة حجیم جنایت های این رژیم،  قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ جای به خصوصی 
دارد.

خمینی در مورد مجاهدین فتوا داد که هر کس بر »سر موضع« است، یعنی در مواضع خود برای 
آزادی خلق و میهن اش استوار است و حاضر به انزجار از سازمان و آرمان و رهبری اش نیست، باید 

اعدام شود. و چنین بود که ۳۰هزار تن سر به دار شدند که ۹۰درصد آن ها از مجاهدین بودند.
در صف بی انتهای این شهیدان کم  نبودند پزشکانی هم چون دکتر عادل مالیری، دکتر فرزین 

نعمتی، دکتر فیروز صارمی، دکترحمیده سیاحی و دکتر ناهید صدیقی. 
در مورد همین کشتار بزرگ، شما در تیر ۱۴۰۰همراه با ۱۰تن دیگر از همکاران تان در نامه یی 
به دبیرکل ملل متحد، خواستار تشکیل یک کمیتة تحقیق در مورد کشتار زندانیان ۶۷ و نقش 

رئیسی، رئیس جمهور کنونی رژیم، در ارتکاب جنایت علیه بشریت شدید.
مقاومت ما سال هاست زیر فشار شکنجه و قتل عام و شیطان سازی قرار دارد تا از عقاید و مواضع 
خود دست برداشته و بپذیرد که از آزادی هرگز خبری نخواهد شد. اما ما با خون خود خطاب 

به آزادی نوشته ایم تو را در سراسر ایران شکوفا می کنیم!
فکر می کنم ما با هم اشتراک نظر داریم که هیچ نیرو و قدرتی در جهان نیست که بتواند جلوی 

پیشرفت علم و آزادی را بگیرد.

مقاومت ما سال هاست زیر فشار شکنجه و قتل عام و شیطان سازی قرار دارد 
تا از عقاید و مواضع خود دست برداشته و بپذیرد که از آزادی هرگز خبری 
نخواهد شد. اما ما با خون خود خطاب به آزادی نوشته ایم تو را در سراسر 

ایران شکوفا می کنیم!



طرح ۱۰ ماده یي مریم رجوي براي آینده ایران 

۳۰خرداد ۱۳99

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 اعالمیة 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.

۵- 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 محاكمة علني و استقالل كامل 

قضات. الغای قوانین شریعت آخوندي و بیدادگاه 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.


