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دوران تغيير
سخنراني مريم رجوي
به نام خدا ،به نام ايران ،به نام آزادي
و به نام انقالب دموكراتيك مردم ايران و به نام پايداري اشرفيها و اشرفنشانها
كه نويدبخش فتح و آزادي است.
همميهنان ،ياران مقاومت!
گرمترين درودها به همة شما.
امروز ،روز ميالد پيامبر جاودان آزادي حسين(ع) ،پرچمدار تاريخي هيهات
مناالذله و الهامبخش پايداري و تسليمناپذيري براي همة نسلهاست و هم چنين
ي و يكمين سالگرد آغاز مقاومت در برابر استبداد مذهبي.
س
در چنين روزي و در اين گردهمايي ميخواهم به شما بگويم كه از ديدن
جمعيت پرشور شما چه احساسي دارم:
من در شما و با شما دهها ميليون ايراني را ميبينم كه تشنة آزادياند.
من صداي خواهران دليرم از سراسر ايران را ميشنوم؛ صداي زندانيان سرفرازي
كه در سياهچالهاي خامنهاي مقاومت ميكنند ،و صداي دانشجويان ،كارگران،
معلمان و همه مردمي كه تشنه آزادي و رهايياند.
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بله ما صداي همة شما را از سراسر ايران ميشنويم و فريادتان در گوشمان
طنينانداز است.
[شعار جمعيت :فرياد هر ايراني ،آزادي ،آزادي]
آري فرياد هر ايراني ،آزادي ،آزادي است.
من در شما ،مردم به جانآمد ه خاورميانه را ميبينم كه در برابر تهديد اصلي
تمام منطقه ،يعني فاشيسم ديني حاكم بر ايران ،ايستادهاند .از مردم سوريه تا عراق
و افغانستان و ساير كشورهاي منطقه كه نمايندگانشان در اين جا حضور دارند و
در شما نيروي عظيم انسانيت و عدالت و عشق و ايماني را ميبينم كه خستگي
و ناتواني نميشناسد ،بزرگترين اجتماعات ،طوالنيترين تحصنها و نيرومندترين
جنبشها را برميانگيزد و پيش ميبرد ،ديوار ستبر ناممكنها را ميشكافد و سر آن
دارد كه تا قلة پيروزي به پيش بتازد.
همميهنان!
حكم دادگاه تجديد نظر واشينگتن عليه برچسب غيرقانوني در مورد مجاهدين،
يك دستاورد بزرگ تاريخي در نبرد مقاومت مردم ايران عليه رژيم آخوندي است.
دادگاه ،بطالن برچسب نامشروع را محرز شناخت و حكم داد كه اگر وزارت خارجه
تصميم نگيرد ،خود رأسًا نامگذاري را لغو خواهد كرد.
اين است صداي درهمشكستن زنجيرها ،فرو ريختن تاريكخانههاي شيطانسازي
و شكست تماشايي رژيم واليت فقيه.
با اين نامگذاري ميخواستند حق ملت ايران را براي تغيير رژيم انكار كنند ،اما
مقاومت شما با سربلندي تمام اين حق را به كرسي نشاند .ميگفتند در  200سال
اخير هيچ دادگاهي عليه تصميمات مربوط به امنيت ملي و سياست خارجي ،حكم
صادر نكرده است .اما جنبشي كه تمام هستي خود را فداي آزادي و رهايي ملتش
كرده ،در دل تاريكترين تاريكيها ،روشنايي حقيقت و عدالت را فروزان كرد .گفته
بودم كه «حقوق ملت ايران را حتي اگر در كام اژدها پنهان كنيد ،آن را بيرون
خواهيم كشيد»!
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حاال ،ما نيامدهايم كه اين نامگذاري و اين سياست شرمآور را نكوهش كنيم.
ما آمدهايم بگوييم كه اين سياست بايد از بيخ و بن بركنده شود .مگر شما نبوديد
كه براي توجيه حفظ اين برچسب ،انواع جعليات وزارت اطالعات آخوندها عليه
مجاهدين را به خورد برخي رسانههاي آمريكا داديد!؟ مگر نبود كه مقامهاي
ناشناس شما پيدرپي دعاوي كذب عليه مجاهدين عنوان ميكردند؟ مگر در
محضر قضاييه و عدالت آمريكا به اين دروغ متوسل نشديد كه گويا اشرف هنوز
بهطور كامل بازرسي نشده است؟ حاال نوبت ماست كه بپرسيم اين اكاذيب چه
مصرفي جز زمينهسازي براي كشتار اشرفيها دارد؟ و كدام قانون ،يا كدام اصل
اخالقي و انساني به شما اين مجوز را داده است كه حذف نا م مجاهدين از ليست
را به خاليشدن اشرف موكول كنيد؟
در فرهنگ مغرب زمين ،اين گفتة مشهوري است كه «قوانين تورات ،دست
آدمي را از ارتكاب خطا ميبندد ،و قوانين انجيل ،فكر و نيت او را» .حال اين چه
دين و آييني است كه بر اين گونه وزارتخانهها حاكم است كه هم دستشان و هم
فكر و نيتشان را براي قانونشكني و توسل به جعل و افترا باز ميبينند؟ و راستي
اگر نبود نمايندگان كنگره و سنا و شخصيتهاي بلندمرتبهيي كه از ميان زمامداران
پيشين اياالت متحده به حمايت از مردم و مقاومت ايران و اشرفيها برخاستهاند،
از سياست  33سال اخير آمريكا با مالها جز ننگ مماشات چه باقي ميماند؟
اين بينظيرترين ائتالف فراحزبي است كه سياست رسمي را به چالش كشيده و
شرافتمندانه و شجاعانه از حذف اين نامگذاري و از اشرفيها دفاع ميكند.
من البته اميدوارم كه وزير امور خارجه آمريكا ،خانم هيالري كلينتون ،اين
صفحة پر از ظلم و جور و جفاكاري را از تاريخ سياست آمريكا ورق بزند و شخصًا
بر اين نامگذاري غيرقانوني نقطة پايان بگذارد .با اين همه ،فراتر از هر تصميمي،
هرچه ميخواهند بكنند ،آنچه تعيينكننده است ،ارادة مردم و مقاومت ايران است
كه بساط اين ليستگذاري را در هم ميپيچد و چنين خواهد شد.
اين نامگذاري مثل كالف شومي ،تهمتهاي بيشمار عليه مقاومت ايران را
حفظ يا توليد و بازتوليد كرد و راهبند بزرگ آزادي مردم ايران شد .در اين سالها
آخوندهاي حاكم يا همدستان آنها بسيار گفتند و نوشتند كه:
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اعضاي اين مقاومت ،خودشان ،خود را شكنجه ميكنند و ميكشند.
گفتند كه اين يك سكت مبتال به كيش شخصيت است كه در جامعة ايران
پايگاهي ندارد.
گفتند كه آنها در عراق كردها را كشته و شيعيان را قتل عام كردهاند،
گفتند كه تسليحات شيميايي را در اشرف پنهان كردهاند،
وگفتند كه  70درصد اشرفيها را به زور نگهداشتهاند.
اين افترائات يكسره از همين برچسب ارتزاق ميكرد و در خدمت حفظ رژيم
آخوندي بود .با اينهمه ،فقط اين رنج و پايداري جنبش مقاومت بود كه اين
محاصره و هجوم استعماري-ارتجاعي عليه جنبش مقاومت مردم ايران را درهم
شكست.
چنين بود كه بعد از احكام بيسابقة دادگاههاي انگلستان و اتحادية اروپا ،سال
گذشته ،قضايية فرانسه در حكم درخشان خود ،به مشروعيت و حقانيت مقاومت
عادالنة مردم ايران عليه فاشيسم مذهبي اذعان كرد و امسال قضايية اياالت متحده
عليه يك بيعدالتي تاريخي در مورد مقاومت ايران گواهي داد.
در تاريخ طوالني و دردناك شيطانسازي عليه آزاديخواهان و جنبشهاي
مقاومت ،از اسپارتاكوس و مسيح ،تا قهرمانان مقاومت ضدفاشيستي در همين
فرانسه تا مجاهدان آزادي در ايران ،يك تجربة استثنايي واقع شده است .زيرا
اين نخستين بار است كه جنبشي توانسته در زمانة خود ،با فداكاري و روشنگري
و البته با پايبندي به قوانين بينالمللي  ،در محضر دادگاههاي اروپا و آمريكا
زنجيرهاي ستبر اين دروغ را از دست و پاي خود باز كند.
آري ،ما توانستيم بر محاصرة سركوبگرانة جنبش مقاومت ،نقطة پايان بگذاريم.
ما توانستيم استانداردهاي عدالت را در جهان امروز ارتقا دهيم .ما توانستيم چرخة
افترا و نيرنگ را در هم بشكنيم .ما توانستيم طرحي نو دراندازيم و دوران تازهيي
را بگشاييم؛ طرحي بر اساس شفافيت و روشنايي و حقيقت و عدالت ،طرح احترام
به دستاوردها و فضيلتهاي بشري و بازگشت نهادهاي بينالمللي به دفاع از حقوق
بشر؛ طرح اعادة حقوق خلقها و احياي ارزش مقاومت و فداكاري.
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نيروي انسانيت و عدالت به ميدان آمده است ،تاريخ ورق خورده است و
ديكتاتورها يكي از پس از ديگري سرنگون ميشوند ،بنابراين سياستهايي نيز كه
حافظ آنها بود ،بايد تغيير كند .اين تغيير در توان ماست و ما آن را محقق خواهيم
كرد .ايناست معناي تغيير دوران و دوران تغيير.
در اينجا ياد دانيل ميتران بانوي اول حقوقبشر و ياد ريموند ابراك و همرزمش
يداريم كه در ماههاي اخير
لوسي ابراك و ياد لرد كوربت و لرد آرچر را گرامي م 
بدرود حيات گفتند .آنها از پيشتازان اين مبارزة جهاني و بنيانگذاران سياست
مبتني بر عدالت و انسانيت بودند و نام و نقش ارزندة آنها هرگز فراموش نخواهد
شد.
هموطنان عزيز!
تغيير دوران ،خود را در غلبة پيروزمند مقاومت ايران بر دسيسههاي همهجانبة
رژيم واليت فقيه و دولت دستنشاندهاش در عراق نيز نشان ميدهد .همه ميدانيد
كه در يك سال گذشته ،طرح انحالل و انهدام سازمان مجاهدين در ميان بود؛
ضرباالجلي براي يكسرهكردن كار اشرفيها ،و قرارداد هفتمادهيي آخوندها با
دولت عراق براي تسليم يا نابودي اين جنبش.
اكنون خوشحالم كه به شما و به ملت بزرگ ايران بگويم كه امانت شما ،اين
جنبش رزمآور ضد رژيم واليت فقيه ،شكوفة قهرمانيهاي تاريخ ايران ،در پناه لطف
خدا ،از تاراج خزان و گزند قتل عام و انحالل در امان ماند .و اكنون براي ايفاي
رسالت تاريخي خود ،صد چندان شكافندهتر ،استوارتر و قدرتمندتر است.
و حاال ،آي اشرفنشانها!
از شما ميپرسم آيا شما هم براي مسئوليتهاي اين دوران ،يعني تالش و نبرد
صدبرابر براي آزادي مردم ايران آمادهايد؟
[جمعيت :حاضر حاضر حاضر ـ ما بيشمارانيم ،فرزند ايرانيم]
آري ،به كوري چشم دشمن ،اشرف تكثير شد و اشرفيها بيشماران شدند.
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در ماههاي اخير ،مجاهدان آزادي براي خنثي كردن توطئههاي رژيم واليتفقيه
و دولت مطيعش در بغداد در چارچوب يك راهحل بينالمللي ،جابهجايي از شهر
اشرف را پذيرفتند.
براي پيشبرد اين راه حل ،اشرفيها بر اساس طرح پارلمان اروپا ،از حق اقامت
25سالة خود در عراق چشم پوشيدند و پذيرفتند كه از شهر اشرف كه آن را با
سختي و رنج و خون ،ساخته و آباد كرده بودند ،صرفنظر كنند .با اين همه ،آنچه
قرار بود يك جابهجايي داوطلبانه باشد ،براثر توطئههاي فاشيسم ديني ،بر اثر نقض
عهد مكرر دولت عراق و انفعال ملل متحد و اياالت متحده ،صورت يك جابهجايي
اجباري بهخود گرفت .يك جابهجايي كه جزء به جزء آن تحميلي است و يادداشت
تفاهمش فاقد خواستهاي حداقل اشرفيهاست؛ اگرچه مفاد همين يادداشت هم
اجرا نشده و در عمل ،طرح به زندان فرستادن اشرفيهاست.
من چند هفته پيش گفتم كه طرح كمپ ترانزيت موقت ،مشخصًا به دليل
رفتار ضدانساني دولت عراق ،از بنياد شكست خورده و از يادداشت تفاهم امضاشده
ميان ملل متحد و دولت عراق ،چيزي باقي نمانده و بايد دوباره آن را نجات داد.
ساكنان اشرف نيز در چهارم مهگذشته اعالم كردهاند تا وقتي زيرپاگذاشتن
ابتداييترين حقوقشان ادامه دارد ،ديگر به ليبرتي نخواهند رفت .اما اگر همين
امروز خواستهاي حداقل آن را تأمين شود ،فردا حركت خواهند كرد .اين خواستها
كه در 6ماده تنظيم و براي دبيركل ملل متحد و دولت آمريكا ارسال شده ،بسيار
ساده است :به جاي زندان كردن ليبرتي ،آن جا را كمپ پناهندگي اعالم كنيد.
آب و برق و نيازهاي انساني آن را تأمين كنيد ،دشمن ما را كه در صدد نابودي
اين جنبش است ،در امور ما دخالت ندهيد و اشرف را كه مدعي هستيد هنوز به
طور كامل خلع سالح نشده ،بازرسي كنيد يا دست كم ،آنچه را كه ادعا كردهايد،
تكذيب كنيد.
كساني كه اين درخواستها را زيادهخواهي ساكنان اشرف توصيف ميكنند،
توضيح بدهند كه از چه زماني حفاظت از جان و امنيت افراد ،در زمرة امتيازهاي
اضافي شمرده ميشود؟
به شما ميگويند حق نداريد براي رفع اتهام از خود خواستار بازرسي از اشرف
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شويد .به جاي آن بايد به زندان برويد و آن را به عنوان يك راه حل انساني،
بهرسميت بشناسيد و اگر با زندان رفتن مخالفيد ،نامگذاري غيرقانوني ادامه پيدا
ميكند و متهم به قطع مذاكره و عدم همكاري ميشويد .در حقيقت ،قرباني كردن
دوبارة قرباني را تكرار ميكنند .يك بار ديگر مسيح باز مصلوب و باز هم عوض
كردن جاي جالد و قرباني.
ساكنان اشرف به اقامت در بازداشتگاهي وادار شدهاند كه در آن مانند عصر
بردهداري بايد بارهاي سنگين را بر دستها و شانههاي خود حمل كنند .اما باز
همين ساكنان اشرفند كه مقصر توقف و بحران شناخته ميشوند.
از يك طرف  ،از طرف ديگر انواع فشارهاي ضدانساني كه هدف آن زمينهسازي
يك كشتار در ليبرتي است .اما بگذاريد تصريح كنم كه اگر فكر ميكنيد با اين
فشارها ،مجاهدين از حقوقشان و حقوق و آزادي مردمشان كوتاه ميآيند ،سخت
در اشتباهيد.
اين را هم بايد با صداي بلند تأكيد و تكرار كنم كه اين رسم مقاومت ماست
كه وقتي تعهدي را ميپذيرد ،مسئوالنه به آن پايبند است .بنابراين بهرغم همة
توطئههاي رژيم ،مقاومت ايران بر سر تمام تعهدات خود باقي است .بهاي پيشبرد
اين مسير را تاكنون به تمام و كمال پرداخته و باز هم در اين مسير پيش خواهد
رفت .كما اين كه تا به حال باالترين انعطافها را داشته و دارد .اما شرط آن تضمين
حفاظت ،امنيت ،سالمت و شرافت مجاهدان آزادي در اشرف و ليبرتي است.
اميدواريم كه سازمان ملل و آمريكا نيز به تعهدات خود پايبند باشند و دولت عراق
را موظف سازند كه به تعهداتش عمل كند.
البته ما آمريكا را نه به سياست وزارت خارجه ،بلكه به شما شخصيتهاي
عاليرتبه ميشناسيم .شما كه فرياد زديد خارجكردن ساكنان از اشرف به بهانة
پروسة پناهندگي ،ناعادالنه است و شما كه از پايداري فرزندان دلير مردم ايران
بارها تقدير كرديد و از آنها خواستيد هر چه محكمتر در برابر آخوندها بايستند.
از اين رو ،امروز از طريق شما ،مردم آمريكا و تمام دنيا را به داوري ميطلبم .در
مورد تعهد اشرفيها به اين قرارداد و مذاكرات ،راستي چه مدركي قاطعتر از اين كه
تاكنون  2هزار نفر از آنها به ليبرتي منتقل شدهاند؟
9

دوران تغيير

پس چرا به اعتراضات آنها نسبت به تحميالت ضد انساني،گوش داده نميشود؟
چرا آنها نبايد حق مالكيت داراييهاي خود را داشته باشند؟
چرا حق رفت و آمد آزادانه از آنها سلب شده است؟
و چرا افراد مجروح و ناتوان اجازه ندارند تسهيالت ويژه خود را همراه خود
داشته باشند؟
من همة كشورهاي اروپا و نيز كانادا و آمريكا را فرا ميخوانم كه براي حفاظت
ساكنان اشرف و ليبرتي و همچنين براي پذيرش آنها در كشورهاي خود ،فعاالنه
اقدام كنند و جلوي يك فاجعة جديد را بگيرند.
دوستان عزيز!
تغيير دوران كه با پايداريها و مقاومتهاي پررنج و خون محقق شده ،همچنين
ايجاب ميكند كه نهادهاي بينالمللي به مسئوليتهاي اصلي خود ،يعني حفاظت
از حقوق بشر ،بازگردند .ما آن نهادهاي بين المللي را ميخواهيم كه قرباني را
بهخاطر تسليمنشدن سرزنش نكنند و بر سر سرنوشت ساكنان اشرف ،با دژخيم
حشر و نشر نكنند.
از آنها ميپرسيم :چرا تماشاچيان منفعل و خاموش ديكتاتورها و واسطة
انهدام جنبش مقاومت شدهايد؟
چرا مجاهدان آزادي را ميان كشتهشدن و زندان رفتنمخير ميكنيد؟
لطفًا چشم باز كنيد و ببينيد كه راستي چرا آخوندها ،انهدام اين جنبش را
باالترين اولويت خود ميدانند و آن را دنبال ميكنند؟ زيرا آنها در دوران تغيير،
براي خود و متحدان و وابستگانشان در منطقه ،هيچ آيندهيي نميبينند .از اينرو،
زندانسازي و سركوب عليه مجاهدين ،بخشي از سياستي است كه انفجارها و
كشتارها در عراق و قتلعامها در سوريه بخش ديگري از آن را تشكيل ميدهد.
جبهة متحد نسلكشي و قتل عام ،از تهران و بغداد تا دمشق سر بهجنون
برداشته است .و پايداري گستردهيي كه در برابر آن ادامه دارد ،مظهر جهاني است
كه براي آزادي به پاخاسته است.
اين نبردي است كه ما و هيچ كدام از خلقهاي منطقه آن را آغاز نكردهايم؛ اما
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براي آزادي مردممان چارهيي جز پيروزي نداريم .بنابراين ،بازهم با مسعود همصدا
ميشويم كه گفت« :در اشرف يا هر جاي ديگري در عراق يا در داخل و خارج
ايران ،چه در حال ،و چه در آينده ،تا وقتي اين رژيم هست ،سرنگوني رژيم واليت
فقيه ،حق مسلم ما و حق مسلم خلق ماست».
همميهنان گرامي!
سه رشته مذاكرات اخير ميان گروه كشورهاي  5+1با رژيم آخوندها ،به بنبست
انجاميد و سياست تعامل چهارسالة آقاي اوباما شكست خورد.
ده سال پيش ،مقاومت ايران ،سايتهاي اتمي پنهان رژيم مالها در نطنز و اراك
را افشا نمود .اما متأسفانه دولتهاي غرب فرصت بزرگ ده ساله را از دست دادند؛
ده سال ،دادن مشوقهاي رنگارنگ به آخوندها ،ده سال مماشات و تعامل و ده سال
مذاكرات بيهوده.
تا به حال 37 ،دور مذاكره انجام شده است؛ هر مذاكره براي مذاكرهيي ديگر.
آن هم با رژيمي كه هفت قطعنامة شوراي امنيت را زير پا گذاشته و هر ماه200 ،
كيلو اورانيوم غنيشده ،انبار ميكند.
در ماههاي اخير ،سياست نرمش ،شكلهاي تازهيي پيدا كرد ه است .از جمله
تكرار اين ادعاي واهي كه گويا رژيم واليت فقيه هنوز براي ساختن بمب تصميم
نگرفته يا اين كه بگذاريد پس از دستيافتن به بمب ،آخوندها را مهاركنيم.
حاصل نهايي اين فريبكاريها ،يكي بيشتر نيست و آن واگذاري بمب به فاشيسم
واليت فقيه است .اما ميخواهم مجددًا اعالم كنم كه مردم ايران هرگز چنين
گزينهيي را نميپذيرند.
طرفهاي مذاكره ميگويند هدف ما تعامل با آخوندهاست .اما در اصل ،از شاه
سلطان حسين پيروي ميكنند .يعني سياست ندبه و زاري ،يعني كفزدن و
دفزدن براي فتواي شيادانة خامنهاي دربارة حرام بودن بمب اتمي ،يعني تجاهل
كردن نسبت به خيز آخوندها براي برداشتن گام نهايي.
حال اگر معتقديد كه رژيم واليت فقيه ،زير فشار تحريمهاي بينالمللي ،از
برنامة بمبسازي دست برميدارد ،چه خوب! ولي براي تحقق اين هدف بايد
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قاطعيت به خرج بدهيد .اين البته به سود مردم ايران است كه آخوندها جام زهر
را سر بكشند و عقب بنشينند .اما اگر يقين كرديد كه آخوندها همچنان در مسير
ساختن بمب پيش ميروند ،بازهم سياست صحيح ،قاطعيت هرچه بيشتر است.
بنابراين آقاياني كه خطر اتمي مالها را كماهميت جلوه ميدهيد ،شما مجرميد!
شما كه دنيا را در مقابل بحران اتمي مالها بيراهحل نشان ميدهيد ،شما مجرميد.
توقف خطر اتمي مالها امكانپذير است و تنها راه آن تغيير ديكتاتوري مالهاست
كه برعهدة مردم و مقاومت ايران قرار دارد .پس اگر حقيقتًا نميخواهيد بمب اتمي
را به آخوندها تقديم كنيد ،با مقاومت مردم ايران براي بهزير كشيدن اين رژيم،
همسو و همراه شويد و خواست آنها را به رسميت بشناسيد :يك ايران بدون
سركوب و اختناق ،يك ايران بدون اتمي و يك ايران بدون واليت فقيه.
و سرانجام خطابم به شما دختران و پسرانم در سراسر ايران است .ميخواهم از
نقش و مسئوليت شما در دوران جديد صحبت كنم:
انقالب  57با تالش نسل جوان ايران به پيروزي رسيد .قيام تير  78و قيامهاي
شكوهمند  ، 88برآمد اعتراض و خشم شما جوانان ايران بود .و بيترديد بهار ملت
ايران با شور و نيروي شما شكوفا ميشود.
آخوندها ،در برابر شما ،سد قطوري از اختناق و سركوب ساختهاند كه در جهان
كنوني نظير ندارد .جنگ رواني گستردهيي راه انداختهاند كه آماج اصلياش باورها،
ارادهها و اميدهاي شماست .هدف اعدامهاي بيوقفه ،همچون اعدام چهار تن از
فرزندان دلير هموطنان خوزستاني ما در هفتة گذشته ،مرعوبكردن شماست.
روشن است كه بيزاري از آدمكشان حاكم و فرهنگ و رفتار عقبماندة آنها در
سراسر جامعة ايران موج ميزند .اما اين انزجار ،به تنهايي كافي نيست .شما بايد
همزمان به دارايي مبارزاتي ملت ايران و سرمايههاي حقيقي آن چشم بدوزيد .به
فرداي روشن اميد داشته باشيد و با اين اميد ،شعلههاي مقاومت را برافروزيد.
آخوندها از همين ميترسند .به همين دليل ،سه هدف عمد ه را با حملههاي
زهرآگين خود نشانه ميروند:
نخست ،تاريخچة پرافتخار پايداري ملت ايران،
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دوم ،سازمان و جنبش مقاومت،
و سوم ،فرهنگ و ارزشهاي مبارزاتي
آخوندها ميخواهند اين پندار مأيوسانه را دامن بزنند كه بهاپرداختن براي
آزادي بيهوده است .و اين ايدئولوژي بيهزينگي است كه بايد الگو قرار گيرد.
آنها چشمههاي اميد جامعة ايران و در قلة آن اشرف و اشرفيها را هدف قرار
دادهاند .ميخواهند اين نتيجه را به شما جوانان ايران القا كنند كه «از دست شما
كاري ساخته نيست و هر تالشي بيفايده است».
اما حقيقت چيست؟
حقيقت اين است كه شما نيروي جوان و نوجوي ملتي هستيد كه از پشتوانة
يك قرن مبارزه براي آزادي ،از انقالب مشروطه تا نهضت ملي به رهبري مصدق
بزرگ ،برخورداريد و از نظر مبارزاتي و ظرفيت تغيير و دگرگوني ،در زمرة
سرشارترين و داراترين ملتهاي جهانيد.
من ميخواهم بگويم كه شما تنها نيستيد ،شما به يك جنبش مقاومت
سازمانيافته متكي هستيد؛ جنبشي كه طي سه دهه در برابر سركوب قرون
وسطايي آخوندها ،شعلههاي پيكار آزادي را فروزان نگهداشته است ،جنبشي
سرشار از ارزشها و نيروي تغيير دهندة انساني و جنبشي با يكصد و بيست هزار
شهيد ،با 30هزار مجاهد و مبارز قتل عام شده ،و قهرماناني همچون صديقه و ندا
و هزاران هزار گل سرخ ديگر؛ جنبشي بناشده بر آرمان آزادي ،كه از فرداي سرقت
انقالب ايران توسط خميني ،مرزهايش را با ارتجاع و انحصارطلبي و ديكتاتوري
ترسيم كرد و راهبرش برخالف همة دعاوي چپنمايانه گفت :مسألة اصلي انقالب
ايران ،مسألة آزادي است.
راهبري كه بر «يك آرمان» و «يك تعهد» پاي فشرد و يك لحظه از آن دست
برنداشت:
بله ،آرمان آزادي و تعهد قيمتدادن براي آزادي؛ تعهدي ،البته در اوج آگاهي
و خرد انقالبي ،با اشراف به تمامي خطرهاي كمينكرده برسر راه.
گوش كنيد كه مسعود دربارة اين آرمان واين تعهد ،چه گفته است« :وقتي
مقاومت ما پيروز شود ،يكي از بزرگترين موانع جنبشهاي آزاديخواهي معاصر و بلكه
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مهمترين عامل انحراف و اضمحالل آنان كه همانا تجاوز به حريم مقدس ”آزادي“
تحت انواع و اقسام بهانهها است ،ازميان برداشته ميشود .آري ،در انسانشناسي
توحيدي ،احياي مقوله آزادي همانا احياي بشريت است».
ما رهروان مسيري هستيم كه به احياي مقولة آزادي و به احياي بشريت و
ارزشهاي انساني ،قيام كرده است .بله ،ما به اين آرمان ،به اين مسير و به اين راهبر
افتخار ميكنيم.
در پرتو اين افق بلند ،بسا تضادهاي بغرنج سياسي و مبارزاتي و آرماني حل
شده است؛ تضادهايي كه جنبشها و قيامهاي كنوني درخاورميانه وشمال آفريقا
تازه با آن آشنا ميشوند .تجربة درهم شكستن دعاوي اسالمپناهي ارتجاعي و
دجالگريهاي ضداستكباري كه جامعة ايران سالهاست آن را پشت سرگذاشته است.
تجربة شكلگيري ديرپاترين ائتالف سياسي تاريخ ايران و اتحاد عمل جريانها
و شخصيتها با عقايد مختلف و در يك مناسبات دموكراتيك ،در شوراي ملي
مقاومت ايران.
تجربة مقابله و افشاي صدور ارتجاع و تروريسم رژيم واليت فقيه به عنوان تهديد
امروز جهان و به ويژه تجربة تشكيالت مجاهدين در يك مناسبات دموكراتيك و
تجارب انساني پيشرفتة آن كه دكتر آلخوويدال كوادراس نايب رئيس پارلمان
اروپا در ديدارش از اشرف آن را يك «الگو و مرجع اخالقي ومعنوي براي جهان»
توصيف كرد .به همين دليل است كه از نظر آخوندها  ،اشرف ممنوعهترين كالم
در ايران امروز است.
بگذاريد بار ديگر تصريح كنم كه هدف اين جنبش ،بهدست گرفتن قدرت به
هر قيمت ،نبوده و نيست .هدف ما ،تضمين آزادي و دموكراسي ،به هر قيمت است
و همچنان كه بارها گفتهايم ،همين كه در مزار شهيدانمان در خاوران باشيم ،براي
ما كافي است.
هدف ما يك جمهوري مبتني بر جدايي دين و دولت است كه در آن ،همة
اديان و مذاهب ،از حق مساوي برخوردارند .و برنامة ما در اين سه كلمه خالصه
ميشود :آزادي ،دموكراسي و برابري.
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پس اي هموطنان!
زنان آزادة ايران ،معلمان ،دانشگاهيان ،دانشجويان ،دانشآموزان!
كارگران و زحمتكشاني كه با فشار فزايندة گراني و محروميتها و تحميلهاي
ارتجاعي روبهرو هستيد،
و اي جوانان دلير ايران!
زمان ،زمان برخاستن است.
رو در روي استبداد مذهبي ،شما از قويترين پشتوانه ،و نيروي جبرشكن
مقاومت رهاييبخش برخورداريد،
همة شما را فرا ميخوانم كه براي آزادي مردم و ميهن اسير ،به پا خيزيد.
كليد پيشروي ،همانا كلمه «آزادي» است ،آري آزادي ،خجسته آزادي.
پس ميتوان و بايد بر افسون يأس و تسليم شوريد
ميتوان و بايد ارعاب آخوندي را درهم شكست
و ميتوان و بايد آزادي را بر ظلمت و تباهي پيروز كرد.
اين است آن كيمياي عشق و نور كه «خاك خسته را صبح و سبزه ميكند».
اين است اشرف و راه و رسمش و اين گونه است كه تكثير ميشود.
سالم بر مردم ايران
سالم بر مجاهدان اشرف و ليبرتي
سالم بر آزادي
سالم بر همة شما
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