اجالس میاندورهیی شورای ملّی مقاومت ایران

اجالس میاندورهیی شورای ملّی مقاومت ایران روز چهارشنبه ۱۱فروردین  ۱۴۰۰با حضور رئیس جمهور برگزیدة شورا برای
دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران برگزارشد.
در این اجالس که با سرود رسمی شورا «اي ایران» آغاز شد ،اعضای شورا و هم چنین ناظران اجالس از  12کشور جهان و
اشرف  ۳در ارتباط زنده آنالین با دبیرخانه و خانم رجوی در پاریس ،تحوّالت اوضاع در ایران و بحران حاکمیّت آخوندها درآستانة
نمایش انتخابات و موقعیّت مقاومت و جایگزین دموکراتیک و مبرمترین چالشها را مورد بحث و بررسی قراردادند.
نظر به حساسیّت شرایط سیاسی و اهمیّت بحثهای شورا گزارش مشروح اجالس با رعایت آییننامة داخلی از طریق سیمای
آزادی برای اطّالع هم میهنان و نیروهای شورشگر و انقالبی پخش خواهد شد.
در این اطالعیه به ذکر رئوس مطالب اجالسیّه اکتفا می کنیم.
-۱درآغاز اجالس میاندورهیی خانم مریم رجوي پس از تجدید تبریکات نوروزی و گرامیداشت اعضای جانباختة شورا در فاصلة
بین دو اجالس ،سال جدید  ۱۴۰۰را سالی تعیینکننده توصیف کرد و افزود :در این سال چند تحوّل مهم با تأثیرات دامنهدار
سیاسی و اجتماعی درپیش است.
 -۲خانم رجوي هم چنین گفت :چهل سال پس از  30خرداد و مقاومت تمام عیار در برابر دیكتاتوري والیت فقیه و  120هزار
شهید و قتل عام زندانیان سیاسي و قیامهاي دي  96و آبان  ،98حاال كه دیگر رأي هر ایراني ،سرنگوني است ،ما طبق طرح
مصوّب شورا در مورد جبهة همبستگي براي سرنگوني استبداد مذهبي میگوییم :نه بهرژیم والیت فقیه ،و آری به یک جمهوری
دمکراتیک و مستقل و مبتني بر جدایي دین از دولت.

-۳رئیس جمهور برگزیدة شورا تأکید کرد :شوراي ملّي مقاومت در  40سال گذشته پیوسته بر سرنگونی تمامیّت رژیم والیت
فقیه پافشاری کرده و همة توهّمپراکنیها دربارة رفرمپذیری و استحالهپذیری رژیم را افشا و باطل کرده است .حیات سرفرازانة
این شورا «نه» بزرگ و تاریخی مردم ایران به شاه و شیخ است .از این رو آیندة ایران ،آزادي و دمكراسي مبتني بر جدایي دین
از دولت و برابري زن و مرد و آزادي و برابري همة ادیان و اقلیّتها و ملیّتهاست

-۴در ادامة اجالس ،دهها تن از اعضای شورا به ابراز نظر و موضعگیري پیرامون مهمترین مسایل سیاسي پرداختند.
اعضاي شورا وطن فروشي و به تاراج دادن منابع و داراییهاي مردم ایران توسّط رژیم آخوندي در یك قرارداد  25ساله با چین
را به شدت محكوم کردند و یاد آور شدند كه سال گذشته خانم رجوي در  19تیرماه  99به درستي اعالم كرد« :براي خامنه اي
و روحاني و دیگر سردمداران رژیم ،نه جان و سالمتي مردم ایران ،نه آب و خاك و نه فرهنگ و منافع ملّي كمترین ارزشي ندارد.
آنها تنها به فكر حفظ و بقاي دیكتاتوري دیني هستند كه خمیني آنرا اوجب واجبات اعالم كرد و به خاطر آن ميتوان احكام
اسالم را هم تعطیل كرد .از اینرو حفظ منابع و دارائيهاي مردم ایران براي حاكمیّت آخوندي هیچ بهایي ندارد».
اعضای شورا از مردم ایران به ویژه جوانان دلیر در سراسر میهن خواهان افزایش اعتراض و قیام علیه حاكمیّت وطنفروش
آخوندي و سیاستهاي ض ّد ملّي و ضدّ میهني آن و حراج منابع و دارایيهاي مردم ایران در بحبوحة قتل عام كرونا شدند.
 -۵شورا در بحث و بررسی پیرامون نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم ،نتیجه گیری کرد که همة عالئم ،به ویژه ریل گذاری
خامنهای در سخنرانی نوروزی اش ،تردیدی در مورد گماردن مهرهیی گوش بفرمان برای انقباض و یکدستی کامل نظام به
منظور مقابله با قیام باقی نمی گذارد .تردیدی اگر باشد دراین است که آیا در باتالق بحرانهای بیرونی و درونی قادر به پیش برد
این مهندسی هست یا نه؟ و اگر موفق به تحمیل آن شد ،آیا قادر به مهار پیامدهای خرد کنندة پس از آن خواهد بود یانه؟
اعضای شورا با استناد به تصریحات سرکردگان و نظریه پردازان حکومتی تأکید کردند که آنها پیشاپیش درسه چیز به اجماع
رسیده اند.

اوّل ا ز دست دادن سرمایه اجتماعی که ورشکستگی آخرین نمایش انتخاباتی نظام و قیامهای دیماه  ۹۶و آبان  ۹۸را گواه آن
می دانند.
دوّم شدّت و حدّت غیر قابل تصوّر و غیر قابل مهار قیام ،یا به قول خودشان فتنة بزرگتری که در تقدیراست.
و سوّم خطر مجاهدین و کانونهای شورشی که حتّی در شرایط کرونایی شعلهور بوده است.
اعضای شورا با یادآوری مسیر طی شده توسط مقاومت سازمانیافته و نقش مجاهدین به عنوان یک نیروی انقالبی مسلمان که
از فردای انقالب ضدّ سلطنتی دجّالگری دینی خمینی را با پیروزمندی به چالش کشیده ،قیام وسرنگونی و جایگزینی آلترناتیو
دموکراتیک را تحوّلی گریز ناپذیر ارزیابی كردند و سال جاری را در این زمینه سالي خطیر و تعیین کننده دانستند.

 -۶اعضاي شورا در بحث پیرامون دعاوي و نمایشهاي اخیر بقایاي سلطنت مدفون پس از تغییر دولت در آمریكا ،كماكان بر
سیاست اصولي  40سالة شورا «نه شیخ ،نه شاه » تأكید كردند .همچنانكه مسئول شورا از زمان تأسیس شورا اعالم كرده است،
این به معني نه به دیكتاتوري و نه به وابستگي و ادامة سیاست مصدّقي موازنة منفي در زمان ماست .سیاستي كه براي تحقّق
آزادي و استقالل پایدار میهن باید بر آن پاي فشرد .بخصوص نباید به رژیم آخوندي و وزارت اطالعات آن و مزدوراني كه پس
از قیامهاي مردم ایران لباس سلطنت و شاهپرستي پوشیدند ،فرصت داد كه با این پروژة ارتجاعي و استعماري دستاویزي براي
به انحراف بردن نیروها بر ضدّ تنها آلترناتیو دموكراتیك و مستقل بجویند و به این وسیله بر طول عمر فاشیسم دیني بیفزایند.
-7فرزندان رشید ایران در شكنجهگاهها و جوخههاي اعدام و مردم ایران در انقالب بزرگ ضدّ سلطنتي «نه» تاریخي و رأي
بازگشتناپذیر خود را به رژیم دستنشاندة ستمشاهي اعالم كرده اند .چرخ تاریخ به عقب باز نميگردد.
مانورها و دوبلهخوري و باز كردن دكان دونبش بین سلطنت و جمهوریخواهي هیچ فرد و جریان میهنپرست و آگاه و مستقل
را نميفریبد .مبارزات  40سالة شورا براي آزادي و استقالل و عدالت با شعار «نه شاه ،نه شیخ» با دریاي خون شهیدان و

مخصوصًا قیام آبان  98به پروژه هاي ارتجاعي و استعماري و اصالحطلبان قلّابي ضربات اساسي وارد كرده و آنها را وادار به
عقبنشیني یا رنگ عوض كردن اضطراري كرده است.
 -8در اجالسیة شورا این سؤال مطرح شد كه چرا داعیة جمهوریخواه شدن پسر شاه و جمع شدن بساط سلطنت و شاه پرستي
و كنار گذاشتن سوگند شاهي در  9آبان  1359به طور رسمي و بدون هرگونه شائبه و شكاف در سایت او اعالم نميشود .این
در حالي است كه وي در گفتگو با كیهان شاه و در قسمتهاي سانسور شدة نوار صوتي كه حزب مشروطهخواه منتشر كرده
حرفهاي قبلي خود را ميزند .كدام را باید باور كرد؟ بچة شاه جمهوريخواه شده یا حاكمیّت جمهور مردم كه در تقدیر است،
مانند استفاده از دستبند سبز در قیام  ،88باعث تغییر رنگ شده است؟ بخصوص كه پیوندهاي  20ساله با سپاه و مجیزگویي
او از نیروي منفور انتظامي رژیم محكوم نشده و كماكان پابرجاست.
-9از این پیشتر ،مسئول شورا در سال  1388شرایط بازگشت به جبهة خلق را براي بقایاي شیخ و شاه از موسوي گرفته تا پسر
شاه با ادبیات محترمانه و بدون هرگونه عبارت گزنده اعالم كرده بود ،اما متأسّفانه به گوش هیچیك فرو نرفت .آنقدر كه پسر
شاه حتي خروج مجاهدین از لیست تروریستي در دولت دمكرات اوباما در سال  1391را به زیان نیروهاي موهوم دمكراتیك در
ایران توصیف كرد كه منظورش كسي جز رژیم و سپاه پاسداران آن نبود .توجیه رژیم آخوندي و حكومت دستنشاندة عراق
براي كشتار مجاهدین همان لیست و برچسب تروریستي بود.
-10در بیانیة مرداد  98شورا بازي دستگاههاي امنیتي و وزارت اطّالعات رژیم با پروژة ارتجاعي و استعماري سلطنت مورد اشاره
قرار گرفته كه مأموران اطّالعات در آن تصریح میكنند خط قرمز آنها خامنهاي هم نیست بلكه سازمان مجاهدین خلق است.
معلّم آزاده هاشم خواستار سه هفته قبل از دستگیري خود در  20مرداد  97فاش كرد كه «دو نفر از نیروهاي امنیّتي به سراغم
آمدند و از من خواستند كه چون سازمان مجاهدین خلق از تو حمایت كرده اند ،باید بر علیه آنها بیانیه بدهي و خطّ قرمز ما
رهبري هم نیست بلكه سازمان مجاهدین خلق است».
هاشم خواستار همچنین فاش كرد« :در اردیبهشت  ۹۷كه مأموران اطّالعات به باغم آمدند ،از من پرسیدند كه چرا با شاهزاده
رضا پهلوي همكاري نمي كني؟ مي خواهي اآلن شمارة موبایل شاهزاده را بگیریم كه با او صحبت كني؟ كه گفتم :نه» .شوراي
ملي مقاومت در همان زمان اعالم كرد كه اطّالعات آخوندها هاشم خواستار را به شدّت براي پس گرفتن این اظهارات تحت
فشار قرار ميدهد.

اجالس شورا در شرایط خطیر و متالطم کنونی بار دیگر ضرورت همبستگی ملّی براي پیروزی بر استبداد خون آشام دینی را
مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد :همچنانكه مسئول شورا در اثناي قیام در دیماه  96اعالم كرد ،شورا به دور از هرگونه
تنگ نظري و پافشاري بر مواضع و برنامه و مصوّبات خود ،به جبهة همبستگي ملّي براي سرنگوني استبداد مذهبي فراميخواند
و آمادة همكاري با همة نیروهاي جمهوريخواهي است كه با نفي كامل نظام والیت فقیه ،براي استقرار یك نظام سیاسي
دموكراتیك و مستقل و مبتني بر جدایي دین از دولت ،مبارزه ميكنند.
دبیرخانة شورای ملّی مقاومت ایران
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