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 ٨٨٩ شمارة

موسوم نمايش جاري  سال پايان تا  قراراست .١
هشتم مجلس به«انتخابات» براي تعيين جمعي كه
امروز، شود.  برگزار داد، خواهند تشكيل آخوندها را
كه واليت فقيه استقرار نظام پس از دهه سه به نزديك
است، ايران مردم حاكميت حق با آشكار تعارض در
دچار نظامي ماهيت «انتخابات» چنين درباره كسي
صراحت به بارها هم حاكم آخوندهاي نيست. توهم
از«پايين»، نه را رژيمشان مشروعيت كه كردهاند بيان
الهي» «اراده از از«باال»، بلكه مردم، ازآراي يعني
سيركهاي نوع اين  از كه انتظاري  و كرده اند  كسب

است. رژيمشان «مقبوليت» اثبات دارند، انتخاباتي
و سفت قيدوبندهاي با  رژيم انتخاباتي  نمايش .٢
تحميل رقابتها اين در شركت داوطلبان بر كه سختي
وفادار حتي بر منتقدان آغاز را از همان راه و ميكند
براي بستهيي ميدان به عمًال ميبندد، «خودي»
ميشود. مبدل دروني باندهاي حاكم تضادهاي بروز
و تعيين اين آزمون «مقبوليت»، حاصل ترتيب بدين
در مقطع انتخابات حاكميت تعادل قواي درون ثبت
در تعيين پس آن از ميبايست علياالصول كه است
باشد. داشته اساسي نقشي حاكمه هيأت سياستهاي
جنگ «انتخابات» فصل در هر بار كه روست ازاين هم
هرچند ميشود. حاكم شعله ور گرگهاي دسته دروني
براي جايي چندان حكومتي» «حكم و واليت مقام كه

نمي گذارد. نظام باقي اين پارلماني در بازيهاي
از بيش دروني جنگ اين بارشعلههاي اگراين .٣
علت به مي كشد،  زبانه  گذشته  در  ديگر زمان  هر
و حاكميت  با  مردم  تضادهاي اوج در  كه  است آن 
رژيم، بينالمللي درگيريهاي منطقهيي و بحبوحه در
آمريكا رئيسجمهور سفر با انتخابات تدارك دوران
تشويق عمدهاش هدفهاي از يكي كه خاورميانه، به
در ايستادگي به فارس خليج حوزه عرب كشورهاي
است. شده  همزمان است،  ايران رژيم  تهديد برابر 
شخصًا، كه است واداشته را خامنهاي همزماني اين
وارد و تشري غيرمعمول با توپ مستقيم و بهنحوي
و باندهاي را تقويت باند موردنظرخود شود تا صحنه
به سفرش در قبًال، كه او، بهدركند. را از ميدان رقيب

آمريكا با برقراري روابط روزي كه اگر بود گفته يزد،
زمينه اين در اقدام براي خود بداند، رژيم بهنفع را
با قم، در ١٩ديماهش سخنراني در افتاد، خواهد پيش
اين، بوش از قبل روز «دو داد هشدار خشمي بيسابقه
ايران در دسته از فالن ما آمريكا، گفت رئيسجمهور
كه هركس براي است ننگ اين مي كنيم. حمايت
«كساني بگيرد». را تحتالحمايه خود او بخواهد آمريكا
هستند… آنها نوكر هستند، آنها مزدور كه هستند
دو كنيد». و مشخص روشن هم با اينها را مرزهايتان
استناد با تهران، نمازجمعه در خاتمي، احمد بعد، روز
و كرد  اتمامحجت رقيبان با خامنهاي، حرفهاي به 
قرارگرفتهاند، مورد حمايت بوش كه «گروهي گفت:
اگر اما فبها، كه كردند صادر شديداللحني بيانيه اگر
به انتخابات در مردم باشند مطمئن نكردند صادر
بر مرگ شعار تحقق عملي اين نمي دهند و رأي آنها

آمريكاست».
دشمن با تباني اتهام كه مي رسد بهنظر بدينترتيب
سايه گرگها دعواي برميدان اكنون ازهم كه خارجي،
هرچه تضعيف براي غالب باند عمده سالح افكنده،

شد. خواهد رقيب باندهاي بيشتر
خود «مقبوليت» اثبات براي  رژيم دستپاچگي .٤
متناقض رقمسازيهاي از  حساس،  موقعيت اين در

احوال، ثبت پيداست. اداره اجرائيش هم دستگاههاي
هشتم مجلس انتخابات در رأي حق دارندگان شمار
است، كرده نفراعالم هزار هفتصد و ٤٣ميليون را
در ايران آمار  مركز اطالعات اساس بر درحاليكه
٧٠ميليون كشور جمعيت سال١٣٨٥، سرشماري
هزار پانصد و ٤٩ميليون كه نفر است پانصد هزار و

بودهاند.  به باال ساله هيجده آبانماه١٣٨٦ در نفرشان
كسر و اسفند تا احتساب متولدان آبان با بدين ترتيب
اخير، سال طي باال، به ساله هيجده فوتشدگان 
مجلس هشتم انتخابات در رأي حق تعداد دارندگان
٦ميليون از بيش يعني ميكند، نفرتجاوز از٥٠ميليون
احوال اختالف اداره ثبت طرف از اعالم شده رقم با نفر
از ساختگي رقمهاي و عدد و اعالم رقم سازي دارد.
رژيم انتخاباتي نمايشهاي در شناختهشده روشهاي

است.
رياست انتخابات  (نمايش نمونه آخرين درمورد 
بيانيه در تير١٣٨٤) خرداد و در جمهوري احمدي نژاد
شده خاطرنشان زمان همان در مقاومت ملي شوراي
عريان ترين با و بسيج و سپاه بهوسيله وليفقيه، بودكه
مجبور را رفسنجاني ارعاب، و تهديد و تقلب شيوههاي
عبارتي ببرد»، پناه «خدا به خود شکوهنامه در کرد
مواجهشدن و ناچاري بيانگر عامه فرهنگ در كه

نمايش پايان از بعد  هفته  چند  است.  زورگويي با
كروبي آخوند و خاتمي آخوند كه درحالي و انتخاباتي
قبيل از اصطالحاتي با كاربرد رژيم سردمداران ديگر و
تقلبهايسازمانيافتهصحبت ميكردند، «بداخالقي» از
گفت: خاتمي در كابينه وزارت کشور حقوقي مديرکل
جرم داده، رخ انتخابات در تخلفات بر مبني «آنچه
و براي شود برخورد آن با جرم بهعنوان و بايد است
بهكار بداخالقي را چون واژههايي نبايد تخلفات اين
كروبي آقاي كه «همانطور  كرد: اضافه  وي برد».
قتلهاي ماجراي مثل موضوع اين كردند، عنوان هم
دستگاه يك در است كه غده سرطاني يك زنجيرهيي

٢٠تير٨٤). ـ (خبرگزاري ايسنا كرده است» رشد
اعترافات توجه ديگر، جالب و بسيار آموزنده نمونه
نمايندگان آراي درصد  درباره خاتمي  باند اخير
مقاومت ملي شوراي است، كه رژيم كنوني مجلس

و  بود، گذاشته انگشت آن بر سال١٣٨٢  پايان در
در گرگها جنگ بحبوحه در ٤سال، از اكنون، پس
دارودسته انتخابات مجلس ارتجاع مورد اذعان آستانه
قائم مقام رمضانزاده  عبداهللا ميگيرد.  قرار خاتمي
سخنگوي گذشته در كه مشاركت،  باند دبيركل
استيصال در منتهاي گذشته بود، هفته خاتمي دولت
از بسياري که کنيم «چه گفت:  باندغالب برابر در

افراد آراي از ١٠درصد زير اين مجلس، راهيافتگان به
هم آن خود را، انتخاباتي محلهاي شرايط در واجد
کردهاند کسب رقيب، بدون و غيررقابتي حالتهاي در
نشان عکس العملي دولت مقابل  در نمي توانند و
درج ضمن ٢٢دي، روز فردا» «براي سايت بدهند».
جبهه دبيركل مقام «قائم افزود: رمضانزاده، اظهارات
راهيافتگان برخي که مجلسي از نااميدي با مشاركت
را شرايط واجدين آراي از ٢/٥درصد زير حتي آن
افراد اين اصول از يکي را وادادگي کردهاند، کسب

خواند».
انتخابات در ايران ستمديده مردم كه است طبيعي .٥
آنها حاكميت  حق پايمالكردن براي كه كاذبي 
براي ميداني هرچيز بيش از ميشود و انداخته بهراه
است، حاكم غارتگر  و ظالم باندهاي تسويه حساب 
براين مي كنند. آن را تحريم و كرد نخواهند شركت
نمايش اين براي بازارگرمي در مشاركت هرنوع اساس،
و سركوب در مشاركت جز معنايي هم انتخاباتي

مردم ايران ندارد. عاليه مصالح و خيانت به خفقان
در رجوي، آقاي مسعود ملي مقاومت، شوراي مسئول
در مقاومت بهحاميان خطاب امسال، ١٢تيرماه پيام
طلسم كه كنيد فرض لحظه «يك گفت: كشور، خارج
و اجتماعات و شكسته آخوندزده ايران در اختناق
امكانپذير محدوديت، هرگونه بدون آزاد انتخابات
حقيقت اين ميتوان بهسادگي اينصورت در است.
بار، هزار از بيش قطعًا شما از يك دريافت كه هر را
اين در كه  هركس ميشويد. طنينانداز و  تكثير
گفته ايم، بارها و بارها كه همچنان دارد، ترديد حقيقت
مريم برابر در آخوندي را رژيم نامشروع بخت ميتواند
آزاد انتخابات يك در ايران، مردم برحق مقاومت و
مردم حاكميت اساس اصل متحد بر ملل نظر تحت
كه چيزي بيازمايد. ايران داخل در واليتفقيه) (و نه
رژيم آخوندي اما ميفشاريم پاي آن بر قرن است ربع

داد». و نخواهد تن نداده آن به هرگز

مقاومت ايران شوراي ملي
٣٠دي١٣٨٦

ايران شوراي ملي مقاومت بيانيه
واليتفقيه رژيم در انتخابات نمايش تحريم

و بيش ميشود بهراه انداخته آنها حاكميت حق پايمالكردن براي كه كاذبي در انتخابات ايران مردم ستمديده
تحريم را آن و كرد نخواهند است، شركت حاكم غارتگر و ظالم تسويه حساب باندهاي براي ميداني هرچيز از
در مشاركت جز هم معنايي نمايش انتخاباتي اين براي بازارگرمي مشاركت در اساس، هرنوع براين ميكنند.

ايران ندارد مردم عاليه مصالح به خيانت و خفقان سركوب و

تحريم انتخاباترژيمواليتفقيهومجلسارتجاع
ايران مقاومت ملي شوراي دورهيي ميان اجالس در

كرد  ارزيابي روست، پيش در كه سالي در تعيينكننده نقطهعطفهاي از عبور بخش نويد و آينده درخشان چشماندازهاي زمينهساز و ارزشمند فوقالعاده را ميالدي سال٢٠٠٧ دستاوردهاي شورا اجالس ـ
و است حساسي مهم و بسيار سال تحوالت بينالمللي، بهدليل و عراق، در خصوص به منطقه حاد تحوالت بهدليل رژيم، بحراني داريم بهدليل وضعيت پيش در كه «سالي باره گفت: اين در رجوي خانم مريم

ميكند مقاومت اين ياران و فعاالن همه و ملي مقاومت شوراي متوجه سنگيني مسئوليتهاي اين نظر، از
فرار جز راهي فرو رفته و دروني و بيروني كام بحرانهاي در پيش از آخوندي بيش رژيم كه تأكيد كرد جامعه جهاني، و ايران به مردم رژيم جنگ اعالن و به تداوم سياستهاي انقباضي توجه اجالس شورا با ـ

نمييابد رو مسير، در پيش همين در ترمز» به جلو و «بيدنده

دراجـالس ميـاندورهيـيشـورا،محـمد قـربـاني
را خـود جـهان قـهرماني مـدال ايـران، كشتي مليپوش قـهرمان

كرد برگزيـدهمقاومتاهـدا بهرئيـسجمهـور
خود جهان قهرماني طالي ايران، مدال مليپوش كشتي قهرمان قرباني، مقاومت، محمد شوراي ملي در اجالس مياندورهيي
رئيسجمهور  كرد. اهدا مقاومت برگزيده رئيسجمهور به بود، رسيده بهدستش اسير ميهن داخل از اخيرًا كه را، سال١٩٧١ در
و را ستود ايران ورزش قهرمانان ملي ديگر او و قهرماني و شايستگي آقاي قرباني، از و قدرداني سپاس ضمن برگزيده مقاومت
بهياد ايران تاريخ در هميشه براي كه است آزادي مقاومت براي مسير استواري در و وفا ميكند، ممتاز را آنها چه آن كرد تأكيد
٤ صفحه ماند                                                                                                                                                                    در خواهد

صفحه٢ در
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در  مقاومت  ملي  شوراي  مياندوره يي  اجالس 
مريم  خانم  حضور  با  ٢٤دي  و   ٢٣ روزهاي٢٢، 
در  برگزار شد.  شورا  برگزيده  رئيس جمهور  رجوي، 
آغاز جلسه، سرود «اي ايران اي مرز پرگهر» ، سرود 
رسمي شوراي ملي مقاومت، خوانده شد. آن گاه خانم 
رجوي طي سخناني بر موقعيت شوراي ملي مقاومت 
ايران به عنوان يگانه آلترناتيو دموكراتيك براي رژيم 
استبداد مذهبي ـ رژيمي كه نه تنها دشمن آزادي و 
استقالل و پيشرفت ايران، بلكه دشمن بشريت معاصر 

است ـ تأكيد كرد و گفت: 
«امروز پس از طي شدن يك راه طوالني همه اذعان 
مي كنند كه رژيم حاكم بر ايران تهديد اصلي صلح و 
امنيت جهان است. اما واقعيت اين است كه رنجها و 
مصائب اين راه را مردم و مقاومت ايران تحمل كردند 
مبارزه  اين  بدون  پرداختند.  را  آن  بهاي سنگين  و 
استوارش،  مرزبنديهاي  از  حراست  بدون  و  سخت 
كه اين شورا پيشتاز آن بوده، ممكن نبود كه جهان 
اين طور عليه رژيم برانگيخته شود. از آغاز تا امروز، 
تهديد  بود،  آمده  شورا  مسئول  پيام  در  كه  چنان 
همگان، مماشات و سازش با رژيم واليت فقيه بوده 
و شوراي ملي مقاومت مقابله با اين تهديد را هميشه 
رسالت خود دانسته است. در زمان آخوند خاتمي، 
ميانه رو شدن  داعيه  از  را  دنيا  تمام  رژيم  متحدان 
رژيم پركرده بودند، اما از ميان آن دعاوي ميانه روي، 

احمدي نژاد بيرون آمد و همه به چشم ديدندكه اين 
گفته مسعود كه افعي كبوتر نمي زايد از چه حقانيت 

و اصالتي برخوردار بوده است». 
كوتاه  مروري  با  مقاومت،  برگزيده  رئيس جمهور 
تصويب  به ويژه  گذشته،  سال  يك  تحوالت  بر 
قطعنامه ١٧٤٧ شوراي امنيت براي تحريم بين المللي 
رژيم، ليست گذاري وزارت دفاع و سپاه پاسداران و 
مهمترين بانكهاي رژيم توسط آمريكا، تزلزل و ريزش 
جبهه رژيم در عراق، تشديد منازعات دروني حاكميت 

و گسترش قيامها و اعتراضهاي ضدحكومتي، تأكيد 
و گسترش  تعميق  از  تحوالت حاكي  كرد كه سير 

بحرانهاي دروني و بيروني اين رژيم است. 
دستاوردهاي  و  پيشرفتها  به  سپس  رجوي  خانم 
مقاومت در داخل و خارج كشور پرداخت و با تأكيد 
اعتالي  و  تداوم  در  سازمانيافته  مقاومت  نقش  بر 
مقاومت عمومي و حركتهاي اعتراضي، از فعاليتهاي 
ازجمله  اجتماعي مجاهدين در داخل كشور،  ستاد 
و  اعتصاب  و  تظاهرات  چندين  هدايت  و  راه اندازي 
انجام ١٢رشته فعاليت تبليغاتي و اجتماعي و رساندن 
 ٩ميليون و ٢٠٠هزار نسخه از پيامهاي مسئول شورا 

به دست هموطنان در سراسر كشور، تقدير نمود. 
مقاومت،گسترش حمايتهاي  برگزيده  رئيس جمهور 
مردم و شخصيتهاي سياسي و نيروهاي ملي و عشاير 
عراقي از مجاهدان اشرف، به خصوص بيانيه  ٣٠٠هزار 

و  فضا  چرخش  از  حاكي  را  عراق،  شيعيان  از  تن 
وضعيت سياسي در عراق توصيف كرد. 

بي وقفه  تالشهاي  از  هم چنين  رجوي  خانم 
هموطنانمان در آمريكا و كانادا و استراليا و كشورهاي 
كارزار  در  پيروزي  و  نمود  قدرداني  اروپا  مختلف 
حقوقي در چند دادگاه به ويژه در دادگاه انگلستان را 
كه حكم به حذف برچسب تروريستي از مجاهدين 
داد، به اعضا و فعاالن و پشتيبانان مقاومت مجددًا 

تبريك گفت. 
در اجالس مياندوره يي شورا، محمد قرباني، قهرمان 
ملي پوش كشتي ايران، مدال طالي قهرماني جهان 
كه  را،  سال ١٩٧١  در  ٥٢كيلوگرم  وزن  در  خود 
بود،  رسيده  به دستش  اسير  ميهن  داخل  از  اخيرًا 

به رئيس جمهور برگزيده مقاومت اهدا كرد. 
ملي  شوراي  عضو  و  ملي  قهرمان  قرباني،  محمد 

مقاومت ايران، گفت:  
«خانم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران،

روز ٣٠خرداد ١٣٦٤ مدالها و افتخاراتي را كه داشتم 
از طرف خودم و تمامي ورزشكاران هوادار مجاهدين 
به علت  كردم.  رجوي  آقاي  و  شما  تقديم  شورا  و 
اصل  به  دسترسي  امكان  كشور،  بر  حاكم  سركوب 
مدالها را نداشتم. اخيرًا يكي از مدالها كه متعلق به 
مسابقات جهاني در بلغارستان در سال ١٩٧١ است 
به دستم رسيد. اين مدالها متعلق به مردم ايران است 

و ورزشكاران به امانت آنها را دارند. به قول شاعر:  
گوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابلي
 صبر كن گوهرشناس قابلي پيدا شود

اين مدال را خدمت شما كه سمبل آزادي و نماينده 
واقعي مردم ايران هستيد، تقديم مي كنم. اصل حكم 
آن را نيز تقديم مي كنم چون اين مدالها بدون حكم 

آن اعتبار و ارزش ندارد». 
و  سپاس  ضمن  مقاومت،  برگزيده  رئيس جمهور 
قدرداني از آقاي قرباني، شايستگي و قهرماني او و 
از  كه شماري  را  ايران  ورزش  ملي  قهرمانان  ديگر 
برجسته ترين آنها در اجالس حضور داشتند، ستود 
و  وفا  مي كند،  ممتاز  را  آنها  چه  آن  كرد  تأكيد  و 
استواري در مسير مقاومت براي آزادي است كه براي 

هميشه در تاريخ ايران به ياد خواهد ماند. 
كميسيون  مسئول  فيالبي،  اسكندر  مسلم  پهلوان 
مدال  اهميت  درباره  مقاومت،  ملي  شوراي  ورزش 
قهرماني محمد قرباني، گفت:  اين مدال بسيار مهم 
است زيرا تا سال ١٩٧١ـ كه يك ربع قرن ازشروع 
مسابقات جهاني كشتي مي گذشت ـ ايران نتوانسته 
بود، در اين وزن مدال طالي جهان را به دست آورد. 
پهلوان فيالبي هم چنين ياد مجاهدان شهيد حبيب 

خبيري، كاپيتان پرافتخار تيم ملي فوتبال ايران، و 
هوشنگ منتظرالظهور، از قهرمانان طراز اول كشتي 
آخوندي  حكومت  دژخيمان  به دست  كه  را  كشور 
كرد  تأكيد  و  داشت  رسيدند،گرامي  به شهادت 
همان طور كه محمد قرباني گفت: مدالهاي قهرماني 

ورزشكاران متعلق به مردم است. 
ساير اعضاي شورا نيز افتخارات ورزشي و شخصيت 
به  و  ستودند  را  قرباني  محمد  مبارزاتي  و  انساني 

افتخار اين قهرمان ملي ايران كف زدند. 
خود،  روزه  سه  دستوركار  در  مياندوره يي  اجالس 
اوضاع  و  آخوندي  رژيم  موقعيت  بررسي  ضمن 
تداوم  بر  مبني  شورا  تحليل  اجتماعي،  جوشان 
سياستهاي انقباضي و اعالن جنگ حكومت آخوندي 
به مردم ايران و جامعه جهاني را مورد تأكيد قرار داد. 
در همين راستا، رژيم واليت فقيه، با ادامه پروژه هاي 
اتمي و غني سازي اورانيوم به رغم قطعنامه هاي شوراي 
تروريستي  مداخالت  تشديد  با  متحد؛  ملل  امنيت 
و  سومالي  افغانستان،  لبنان،  فلسطين،  عراق،  در 
ديگر كشورهاي مسلمان نشين منطقه؛ با كنار زدن 
مهره هايي هم چون علي الريجاني، رحيم صفوي و 
باقر ذوالقدر، بيش از پيش در كام بحرانهاي بيروني 
و دروني فرو رفته و به دليل ماهيت قرون وسطايي و 
بحرانزاي خود راهي جز فرار «بي دنده و ترمز» به جلو 

در همين مسير در پيش رو نمي يابد. 
كه  تأكيدكرد  واقعيت  براين  مياندوره يي،  اجالس 
هرقدر جنبش مقاومت در مسير پرشكوه پايداري، 
هرقدر  و  مي يابد  دست  بيشتري  موفقيتهاي  به 
بارزتر  رژيم  بندوبستهاي  و  توطئه ها  شكست 
وحشيانه تر  به شكلي  مذهبي  فاشيسم  مي گردد، 
عليه اين مقاومت بسيج و متمركز مي شود، چرا كه 
تهديد اصلي براي موجوديت خود را از ناحيه همين 

مقاومت مي بيند. 
اعضاي شورا به بسيج هيستريك رژيم براي تكرار 
لجن پراكنيهاي رسوا شده وزارت اطالعات آخوندها، 
مجعوالت  از  آكنده  كتابهاي  انتشار  طريق  از 
و  روزنامه ها  صفحات  خريداري  يا  آخوند ساخته 
برخي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در كشورهاي 
و  انگليس  فرانسه،  سوئد،  از جمله  اقامتشان،  محل 
آمريكا، اشاره كردند و اين تشبثات را بازتاب شكست 
در  نوميدانه  عكس العملي  و  دشمن  توطئه هاي 
اروپا  انگلستان و دادگاه عدالت  قبال احكام دادگاه 
و مفتضح شدن برچسب آخوندساخته تروريستي و 
استقبال مراجع پارلماني از شوراي ملي مقاومت و 
راه حل سوم ارائه شده از سوي رئيس جمهور برگزيده 
شورا ارزيابي كردند. شماري از اعضاي شورا با اشاره 

لجن پراكنيها،  رسواي  و  مبتذل  مضامين  تكرار  به 
رژيم  تروريستي  مقاصد  و  زمينه سازيها  به  نسبت 

هشدار دادند. 
دستاوردهاي  خود،  بحثهاي  در  شورا،  اجالس 
مقاومت را در افشاي طرحهاي فاشيسم مذهبي براي 
دستيابي به بمب اتمي، افشاي مداخالت تروريستي 
رژيم در عراق و لبنان و فلسطين و ديگر كشورهاي 
و  رژيم  ضدانساني  جنايات  جهاني  افشاي  منطقه، 
بشر  حقوق  سيستماتيك  نقض  قطعنامه  تصويب 

در ايران توسط مجمع عمومي ملل متحد، بررسي 
موقعيت  تثبيت  در  مقاومت  پيشرفتهاي  و  كرد 
آزادي  رزمندگان  پيوندهاي  و  اشرف  شهر  حقوقي 
دموكراتيك  نيروهاي  و  ميليوني  توده هاي  با  ايران 
و  بنيادگرايي  با  مقابله  در  را  عراقي  ميهندوست  و 
تروريسم آخوندي شايان اهميت به سزايي دانست. 
اعضاي شورا تأكيد كردند كه صدور احكام تاريخي 
در  اروپا  عدالت  دادگاه  و  انگلستان  دادگاههاي 
لوكزامبورگ مبني بر بي اعتباري و بطالن برچسب 
درمورد  فرانسه  دادگاههاي  احكام  و  تروريستي 
درخصوص  پرونده ١٧ژوئن  رذيالنه  اتهامات  ابطال 
خودسوزيهاي خود انگيخته و شهيدان گرانقدري كه 
درآن اوضاع هولناك وخطير جان باختند، حاكي از 
پروژه هاي  مهمترين  درهم شكستن  و  مفتضح شدن 
مماشاتگرش  حاميان  و  آخوندي  رژيم  سركوبگرانه 

عليه مقاومت است. 
ميالدي  سال ٢٠٠٧  دستاوردهاي  شورا  اجالس 
چشم اندازهاي  زمينه ساز  و  ارزشمند  فوق العاده  را 
درخشان آينده و نويدبخش عبور از نقطه عطفهاي 
تعيين كننده در سالي كه در پيش روست، ارزيابي 

كرد. خانم رجوي دراين باره گفت: 
«سالي كه در پيش داريم به دليل وضعيت بحراني 
به خصوص در  دليل تحوالت حاد منطقه  به  رژيم، 
بسيار  سال  بين المللي،  تحوالت  به دليل  و  عراق، 

مسئوليتهاي  نظر،  اين  از  و  است  حساسي  و  مهم 
سنگيني متوجه شوراي ملي مقاومت و همه فعاالن 
شوراي  كه  اميدوارم  مي كند.  مقاومت  اين  ياران  و 
گامهاي  به روز  روز  مسير  اين  در  مقاومت  ملي 
به همه  ديگر  بردارد. يك بار  بيشتري  موفقيت آميز 

شما درود مي فرستم». 
اجالس مياندوره يي شوراي ملي مقاومت هم چنين 
نمايش انتخابات قالبي مجلس رژيم و تحريم قاطع 
بحث  مورد  را  ايران  مقاوم  و  آگاه  ملت  ازسوي  آن 
قرارداد. فشرده بحثها و موضع شورا در باره تحريم 
نمايش انتخابات در رژيم واليت فقيه به طور جداگانه 

در بيانيه شورا به اطالع هموطنان مي رسد. 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
٣٠دي١٣٨٦

اجالس مياندوره يي شوراي ملي مقاومت ايران با حضور خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شورا برگزار شد و تحوالت 
سياسي، اوضاع جوشان اجتماعي، بحرانهاي حاد حكومت آخوندي و دستاوردها و موقعيت مقاومت را مورد بررسي قرار داد

رئيس جمهور برگزيده مقاومت: امروز پس از طي شدن يك راه طوالني همه اذعان مي كنند كه رژيم حاكم بر ايران تهديد اصلي صلح و امنيت جهان است. 
اما واقعيت اين است كه رنجها و مصائب اين راه را مردم و مقاومت ايران تحمل كردند و بهاي سنگين آن را پرداختند. بدون اين مبارزه سخت و بدون 

حراست از مرزبنديهاي استوار آن كه اين شورا پيشتاز آن بوده، ممكن نبود كه جهان اين طور عليه رژيم برانگيخته شود

اطالعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران درباره برگزاري اجالس ميان دوره يي شوراـ  ديماه١٣٨٦

اجالس مياندوره يي در دستوركار سه روزه خود، ضمن بررسي موقعيت 
رژيم آخوندي و اوضاع جوشان اجتماعي، تحليل شورا مبني بر تداوم 
سياستهاي انقباضي و اعالن جنگ حكومت آخوندي به مردم ايران و 
جامعه جهاني را مورد تأكيد قرار داد. در همين راستا، رژيم واليت فقيه، 
قطعنامه هاي  به رغم  اورانيوم  غني سازي  و  اتمي  پروژه هاي  ادامه  با 
عراق،  در  تروريستي  مداخالت  تشديد  با  متحد؛  ملل  امنيت  شوراي 
فلسطين، لبنان، افغانستان، سومالي و ديگر كشورهاي مسلمان نشين 
منطقه؛ با كنار زدن مهره هايي هم چون علي الريجاني، رحيم صفوي و 
باقر ذوالقدر، بيش از پيش در كام بحرانهاي بيروني و دروني فرو رفته و 
به دليل ماهيت قرون وسطايي و بحرانزاي خود راهي جز فرار «بي دنده و 

ترمز» به جلو در همين مسير در پيش رو نمي يابد

لجن پراكنيهاي  تكرار  براي  رژيم  هيستريك  بسيج  به  شورا  اعضاي 
آكنده  كتابهاي  انتشار  از طريق  آخوندها،  اطالعات  وزارت  رسوا شده 
برخي  و  روزنامه ها  صفحات  خريداري  يا  آخوند ساخته  مجعوالت  از 
برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در كشورهاي محل اقامتشان، از جمله 
سوئد، فرانسه، انگليس و آمريكا، اشاره كردند و اين تشبثات را بازتاب 
شكست توطئه هاي دشمن و عكس العملي نوميدانه در قبال احكام دادگاه 
انگلستان و دادگاه عدالت اروپا و مفتضح شدن برچسب آخوندساخته 
تروريستي و استقبال مراجع پارلماني از شوراي ملي مقاومت و راه حل 
سوم ارائه شده از سوي رئيس جمهور برگزيده شورا ارزيابي كردند. شماري 
از اعضاي شورا با اشاره به تكرار مضامين مبتذل و رسواي لجن پراكنيها، 

نسبت به زمينه سازيها و مقاصد تروريستي رژيم هشدار دادند



٣ بهمن١٣٨٦صفحه دوشنبه ٨ ٨٨٩ ـ شماره

در رژيم درون تحول مهمترين ـ
نهم دوره برگزاري گذشته سال يك
بود. ارتجاع رياستجمهوري انتخابات
به فرمايشي و نمايشي انتخابات اين در
كه كرد  اشاره بايد مهم رويداد چند 
واليتفقيه در حيات رژيم آنها از بعضي
مهم، رويداد اولين بودند. بيسابقه
انتخاباتي نمايش اين  گسترده تحريم

ايران بود. ازسوي مردم
نمايش اين برگزاري آستانه در
برگزيده رئيسجمهور انتخاباتي،
سخنراني در ايران مقاومت ملي شوراي
٥اريبهشت در روز خود زنده ماهوارهيي
مقيم ايرانيان كنگره به خطاب امسال، ماه
كشورهايبلژيك، هلند ولوكزامبورگ،
اروپا، اتحاديه مقر بروكسل، شهر در كه
شمار قابلتوجهي ازنمايندگان حضور با
جريان و بود شده تشكيل اروپا پارلمان
و داخل  هموطنان براي مستقيمًا آن
پخش آزادي  سيماي از كشور خارج 

گفت: ميشد،
ميكنم اعالم ايران مقاومت جانب «از
رياستجمهوري انتخابات نمايش كه
نامشروع بهكلي  آخوندي، رژيم  آتي
تحريم با ايران مردم جانب از و است
نمايش، اين  ميشود. مواجه يكپارچه 
انتخاباتي رژيم، نمايشهاي همچون ساير
نهآزاد ندارد. انتخابات با سنخيتي هيچ
دست آخر كه كسي و نه عادالنه، است،
بهعنوانرئيسجمهوراعالمخواهند اورا
به متكي و منتخب مقام بههيچوجه كرد،

مردم محسوب نميشود». آراي
كه بودند شاهد  ايران  مردم  و  جهانيان
نمايش ٣تير، و ٢٧خرداد روزهاي در
بازارگرميهاي بهرغم رژيم، انتخاباتي
جناحهاي و كانديداها و رژيم تماميت
اعمال همه بهرغم  و  آن مختلف
و گسترده حكومتي، با تحريم فشارهاي
روبهرو كشور سراسر در ايران مردم قاطع
انتخاباتي اين نمايش نهتنها در مردم شد.
بازار و کوچه در بلكه نكردند، شركت
بهطور دانشگاه، و  کارخانه  و محله و
صحبت رژيم انتخابات تحريم از علني

ميکردند.
گرفت صورت شرايطي در تحريم اين
و سياسي  صحنه در رژيم انزواي كه 
كرده پيدا بيسابقه ابعادي اجتماعي،
وليفقيه بيشتر هرچه بياعتبارشدن بود.
تضعيف مردم، توده بين در نظام
دارودسته و خاتمي باند سياسي موقعيت
داخلي، از مهمترين رفسنجاني در عرصه
اين همهجانبه تحريم به كه بودند عواملي

كردند. كمك انتخاباتي نمايش
بود ديگر اين بيسابقه و واقعيت مهم ـ
در آخوندي رژيم انتخاباتي نمايش كه
بار اولين براي و ماند بي نتيجه اول دور
دور به آخوندها حاكميت تاريخچه در
سينه به ايران مردم شد. كشيده دوم
رژيم جناحهاي  و كانديداها  تمامي 
حيلههاي بهرغم همه و  زدند رد دست
ارقام، و آمار بزرگنمايي و رژيم
تماميت نفي انتخابات رژيم و شكست
و مورد شد بارز ايران ملت از سوي آن

قرارگرفت. جهانيان توجه
و تقلب  رسوايي ترتيب، اين به 
اين رخداد سومين بهعنوان رأيسازي،
نمايش و شد عالمگير انتخاباتي، نمايش
را واليت فقيه نظام مبتني بر در انتخابات

كرد. بياعتبار بهكلي
ازجمله جهان، دولتهاي از بسياري
رسمًا اروپا، اتحاديه و آمريكا
آخوندها انتخابات  بودن» بر«مخدوش 
معيارهاي ابتدايي ترين «فاقد كه اين و

كردند. تأكيد است، دموكراتيك»
رسانههاي خارجي و مفسران و ناظران 
انتخابات بي اعتباري و تقلب مورد در هم
بودند. متفقالقول آن نتايج و آخوندي
در ژورنال استريت وال مثال، بهعنوان
با ايران انتخابات نوشت: خود سرمقاله
بود. توأم مردم اندك شركت و تقلب
هرچه باشد، معرف انتخاب احمدينژاد

نيست. ايران مردم اراده معرف
و كانديداها و رژيم سردمداران ـ
نمايش برگزاري مسئول  ارگانهاي
جناحي، و باند  هر از هم، انتخاباتي 
از انواع انتخاباتشان پر اعتراف كردند كه

بود. سازمانيافته تقلبات
انتخاباتي، از پايان نمايش بعد هفته چند ـ
آخوند خاتمي و آخوند درحالي كه و
با رژيم ديگرسردمداران و كروبي
«بداخالقي» قبيل از اصطالحاتي كاربرد

ازتقلبهاي سازمانيافتهصحبت ميكردند،
در کشور وزارت حقوقي مديرکل
بر مبني «آنچه گفت: خاتمي كابينه
جرم داده، رخ انتخابات در تخلفات
برخورد با آن جرم بايد به عنوان و است
نبايد واژه هايي تخلفات براي اين و شود
اضافه وي را بهكار برد». بداخالقي چون
هم كروبي آقاي كه  «همانطور  كرد:
ماجراي مثل موضوع اين كردند، عنوان
سرطاني غده يك زنجيرهيي قتلهاي
كرده رشد دستگاه  يك در  كه است

ـ٢٠تير). ايسنا (خبرگزاري است»
رسمي اعالم از بعد هفته چند كروبي ـ
و تهران آراي بازشماري خواستار نتايج،
اين در كه كرد تصريح و شد اصفهان
خواهد «آراي تكراري» كشف صورت
بود: «بيشترين گفته هم قبًال كروبي شد.
توسط پاياني شب» ساعات در  تقلبات
نگهبان» «شوراي قدرت» و مراكز «برخي

گرفت. صورت خامنه اي پسر و
خاتمي، باند ديگر كانديداي معين ـ

به انتخابات پاياني روزهاي «در گفت:
يك پيروزي براي قاهر ارادهيي ناگاه
كانديداهاي حذف و خاص كانديداي

آمد». ميدان به ديگر
«تخلفهاي به اذعان با رفسنجاني ـ
و«دخالتهايسازماندهيشده»، ريشهيي»
مشخص» مجرم و آشكار گفت:«جرم،
ميخواست انتخابات و«اگر كسي است
را مسائل اين جلو بايد شود برگزار سالم

ميگرفت».
موارد از بارها رژيم خبرگزاريهاي ـ
شناسنامه با رأي دادن مانند تخلف، متعدد
حكومتي، ارگانهاي دخالتهاي و جعلي

خبردادند.
خرداديها حذف دوم پس از خامنهاي ـ
مجلس و شوراها از خاتمي باند و
پسترياست درصدد برآمد که ارتجاع،
را با گماردن يك آلتدست، جمهوري
برايپيشبرد بهاختيارکاملخوددر آورد.
باند ها همه داشت  نياز  وي  نقشه، اين
که آن بدون را، رژيم دسته بنديهاي و
کند، علني مورد نظر خود را کانديداي
از تقلبهاي پس و نمايد بازي اين  وارد
برنامهريزيشده مداخله و نقشه طبق
فرد بسيج، و پاسداران  سپاه  نيروهاي
بيرون صندوقها از را خود موردنظر
را قدرت در مشارکت مدعيان و آورد
نيروهايي به حتي خامنهاي کند. نمدمال
دست رو اسالمي  مؤتلفه حزب مثل 
بود درصدد  که را جرياني  عمًال و زد
شريک واليت» در «ذوب سياست با
تماميسياست واليتشود،حذفنمود.
ذوالقدر، پاسدار گفته اين در خامنهاي
پاسداران، سپاه كل فرمانده جانشين
يك مديون را احمدينژاد صعود که
کرد، چنداليه» توصيف و «طرح پيچيده

ميشود. خالصه
کل بحران عالئم مهمترين از  يکي ـ
چگونگي پاياني،  مرحله در  رژيم
انتخابات اين در  رفسنجاني  شرکت
منجر او حذف به كه است روندي و
درصدد قبل مدتها از رفسنجاني شد.
شود انتخاباتي بازي وارد بهنحوي بود
پشت را وليفقيه ضمني  تأييد هم که
بازيگران هم و  باشد داشته  خود سر
در بهنحوي را حکومت درون اصلي
او دهد. قرار خود از حمايت جبر مقابل
را حکومتي باندهاي از بسياري توانست
او تالش بکشاند، اما از خودش به حمايت
ماند. ناکام خامنهاي حمايت جلب براي
نامزدي اعالم که بود اين رفسنجاني نقشه
با نمايشي  مالقات يک پس از را خود
اين با خامنهاي اما کند. اعالم ولي فقيه

نکرد. موافقت رفسنجاني خواست
انتخابات نمايش که روز ٢٧خرداد  در
درک بهخوبي رفسنجاني شد، برگزار
است که به اين وليفقيه کرد که نقشه
نظر مورد کانديداي ممکن ترتيب هر

رياستجمهوري کرسي بر را خود
تصميم بههمينخاطر  و بنشاند ارتجاع 
محمود با رقابت از کنارهگيري به
از تصميم اين اما گرفت. احمدينژاد
از و خامنهاي مخالفت با طرف يک
طيفي از نيروهاي ديگر با مخالفت طرف
مؤتلفه جمعيت  شامل حکومتي، 
انقالب اسالمي، مجاهدين باند اسالمي،
آزادي، نهضت مشارکت اسالمي، جبهه
بودند، مانده غافل خامنهاي توطئه از که

شد. مواجه
رفسنجاني حقيرانه شرکت ترتيب، اين به
از بسيج تعدادي و دوم انتخابات دور در
حمايت براي حکومتي باندهاي و محافل
رفسنجاني و مفتضحشدن به فقط از وي،

شد. او منجر حاميان
و سپاه وسيله به که ولي فقيه سياست اين
و تقلب شيوههاي علنيترين با و بسيج
رفسنجاني رفت، پيش ارعاب و تهديد
به خود شکوه نامه در که کرد مجبور را
فرهنگ كه در عبارتي پناه ببرد»، «خدا

با مواجهشدن و ناچاري بيانگر عامه
جاست: اين طنز تاريخ است. زورگويي
نشاندن اصلي عامل يعني رفسنجاني،
مطلقهفقيه، سلطنت تخت به خامنهاي
به خامنهاي  بهوسيله  ١٦سال  از پس
خارج گردونه از شکل مفتضحانهترين

ميشود.
در خود بيانيه در مقاومت ملي شوراي

بود  كرده خاطرنشان  ١٣٧٩ ٣٠خرداد
دهه دو طي كه رفسنجاني، «فالكت كه
حول او و آخوندي بر پاشنه درب نظام
وضعيت شاخص و بازتاب ميچرخيد،
مرحله مهم عالئم از و يكي رژيم كل
رژيم مختلف جناحهاي است. سرنگوني

دارند». اذعان واقعيت اين به خود
و رفسنجاني حذف به ولي فقيه اقدام ـ
سر از نه اقدامي قدرت، شريكان ديگر
و سر ضعف از بلکه و ظرفيت، قدرت
است. توان وليفقيه ظرفيت و تهكشيدن
نظام دوم  فرد بيآبرو کردن و  حذف
رفسنجاني از استفاده و وليفقيه توسط
و انتخاباتي تنور گرم کردن  براي فقط
او مقابل در سياسي پادو يک علم کردن
صورت ناچاري سر از وليفقيه، توسط
يکدست شدن به منجر اگرچه و گرفت
به روز نسبت را امارژيم نظام گرديده،
کيفي بهطور رفسنجاني، حذف از قبل

است. کرده ضعيفتر
و رويدادهاي مهم و تحوالت مجموعه
رژيم آخوندها، اخير انتخابات بيسابقه
در و پاياني  مرحله در را فقيه واليت 
جديدي دوران  به سرنگوني سراشيب 
در جديدي سرفصل و ميكند وارد
بهزيركشيدن براي ايران  مردم مبارزه

استبداد مذهبي محسوب ميشود.
آخوندها انتخابات نمايش جريان در ـ
(جبهه خاتمي باند اصالح طلبان قالبي،
دوم از ديگري  بخش  و مشارکت) 
ائتالف و برنامهريزي با خرداديها،
ملي به موسوم  نيروهاي از بخشي  با
جار به آزادي) نهضت (ازجمله مذهبي
انتخابات اين در شرکت براي جنجال و
حقوق و دموکراسي  «جبهه اعالم  و
معين، مصطفي كردند. مبادرت بشر»
شد،«سه کانديدا جريان اين طرف از که
با که سوگند خورده بود ٩بار» بار، سه
حکومتي حکم و استصوابي نظارت
را دو مقوله هرگز اين است و مخالف
ادعاي ميانتهي، اين مقابل برنميتابد. در
و نگهبان طريق شوراي ابتدا، از وليفقيه
صالحيت استصوابي، نظارت اساس بر
اساس حکم بر و سپس کرد رد معين را
نمود. تأييد صالحيت  را  وي حکومتي
ادعاهايش خود و به سوگند اگر معين
را حکومتي حکم ميبود،  وفادار
اين در رقابت از و نميپذيرفت
ميکرد. خودداري  فرمايشي  انتخابات 
معين مسأله كه نشان داد عمل جريان اما

كردند، حمايت  وي  از  که کساني  و
بشر، حقوق نه و بود  دموکراسي نه
نظام يک در مشارکت منافع تنها بلكه
ضدبشري و ضددموكراتيك ارتجاعي،
در رو همين و از مطرح بود آنان براي
سرفرود حکومتي وليفقيه حکم مقابل
مشارکت وارد  معين مصطفي آوردند. 
و ارتجاعي  ضد دموكراتيك، بازي در 
تنها ولي گرديد،  وليفقيه مردمي  ضد
شد حاميانش و  او نصيب  که  نتيجهيي
او بود. مضاعف حقارت و بيآبرويي
روز در مفتضحشدن از پس حاميانش و
انتخاباتي معركه دوم دور در ٢٧خرداد،
رفسنجاني، هاشمي از  حمايت با رژيم
سياسي كارنامه در را ديگري ننگ لکه

رساندند. ثبت به خود
که شد ثابت ديگر بار ترتيب بدين
مشارکت به علت باند خاتمي، سرنوشت
آخوندي جنايات رژيم جرائم و همه در
و ثروت منابع  غارت در شراكت  و
گره نظام بهسرنوشت مردم، دسترنج

مورد در  ادعاهايشان همه و خورده 
از دفاع و حکومتي حکم با مخالفت
بيش فريبي حقوقبشر  و  دموکراسي
وفاداري هم ذرهيي خاتمي اما نيست.
بايد واال نداشت، ادعاهايش و حرفها به
وليفقيه فريب همه تقلب و اين مقابل در
الفزدن، بدون  و ميکرد  باز  دهان
اين جريان در امر حقايق افشاي به
خاتمي ميپرداخت. فرمايشي انتخابات
و توطئهها سکوت در مقابل با او باند و
دادند بازهم نشان رأيسازيهاي خامنه اي
جزء و ضدمردم بلكه نيستند، مردم از که

هستند. استبدادمذهبي رژيم اليتجزاي
پيش ٨سال كه مي كنيم ياد آوري
از پس ايران مقاومت ملي شوراي
قطعنامه در خاتمي آمدن كار روي
كرده تصريح سال١٣٧٦، در خود
تضاد بهدليل واليتفقيه «نظام  كه بود
شهروندان، حقوق حداقل  با ماهيتش
و اصالح گشايش، رفرم، قابليت
بهويژه تجربهها، تمامي ندارد. استحاله
زمامداري هشتساله دوران تجربيات
كه كردهاند به عكس، ثابت رفسنجاني،
استحالهطلبي، رنگارنگ گرايشهاي
اين با سازشكاري و مذاكرهجويي
ضربات قرونوسطايي، استبدادي رژيم
مبارزه بهجريان طاقتفرسايي و سخت
استقالل، به رسيدن براي ايران مردم
پيشرفت و صلح دموكراسي، آزادي،
نااميدانه تالشهاي اين كرده اند. وارد
هيچ عينحال در كه مذبوحانه، و
نداشتهاند، مدافعانش براي دستاوردي
قرار تضاد ايران در عالي مردم مصالح با
مليمقاومت شوراي اينرو از دارند.
هرگونه كه است كرده تأكيد بارها
خدمت را كه در موضعگيري يا فعاليتي
ارتجاعي رژيم اين تحكيم و حفظ
قابليت و تحولپذيري شبهه باشد،
مسئوالن تطهير و كند القا آنرا اصالح
مدنظر را خونخوارش و جنايتپيشه
روحيه تضعيف براي تالش دهد، قرار
عاليترين برضد نتيجه در و مقاومت
آزاديخواهانه آرمانهاي و ملت مصالح
با مقابله ميداند. استقاللطلبانهاش  و
نيز و عوامفريبانه تالشهاي اين گونه
رژيم به وابسته دستگاههاي كه توهماتي
زمينه همين در آن با همسو محافل و
وظايف از ميپراكنند، ايرانيان ميان در

ميشود». شمرده مقاومت روزمره
در شورا كه ميكنيم يادآوري همچنين
تصريح سال١٣٧٨، ٢٥فروردين بيانيه
رفرميست اگر خاتمي «آخوند كرد:
حركات از ميتوانست ميبود، واقعي
و مقاومت جنبش نظامي و سياسي
بهترين مردمي، راديكال حركات
و واليت فقيه كنارزدن براي را استفاده
همه «بنابر اصالحات ببرد» زيرا پيش بردن
در واقعي اصالح و رفرم جهاني، تجارب

تكيه با انقالبي و اپوزيسيون هماهنگي با
رفرميست ميگيرد. صورت نيرو اين به
با مذهبي، استبداد عليه مبارزه در واقعي،
وگرنه همسوست، مقاومت ملي شوراي
طلب يا گشايش اصالحطلبي، ادعاي
ادعايي و پوچ حرفي مدني“ ”جامعه

بود». خواهد ميانتهي
سال١٣٧٩ نيز  ٣٠خرداد بيانيه در شورا ـ
در مقاومت «عمليات نمود خاطرنشان
راديكال حركتهاي نيز و كشور داخل
و رژيم تماميت تضعيف  در مردمي
بر مهمي آثار آن غالب باند بهويژه
و عمليات اين است. گذاشته جاي
مردمي، قهرآميز اعتراضات  همچنين
ديگر و خاتمي  باند ياوههاي برخالف 
فقط نه سياست، دنياي فرومايگان
او باند خامنهاي و واليت تقويت موجب
واقعيتها سير كه همان گونه بلكه، نشده،
و عمله و خامنه اي قدرت مي دهد، نشان
براي حتي و سركوب براي را او اكره
شركا و خاتمي مرعوبكردن و مهار
«ولي فقيه واال است» كرده محدود بسيار
را او دارودسته و  خاتمي ميتوانست
كند». حذف صحنه سياسي از بهسهولت
كه چنين مي بينند چشم به اكنون همگان

است. شده
نمايش دوم دور در ٣تير١٣٨٤، در روز ـ
جعبه از احمدينژاد محمود انتخاباتي،
كابينه خاتمي، کشور مارگيري وزارت
نهاده آن  بر نام صندوق رأيگيري  که
آگاهي ايراني هيچ آمد. بيرون بود، شده
شد، اعالم او حساب به که را آرايي
در که  را صندوقهايي نگرفت. جدي 
قالبي آراي از  بسيج مراکز و  پادگانها
رأيگيري مراکز به  بودند شده پر
دستور ميدادند مجريان به ميآوردند و
صحنهسازي با بشمارند. را آنها آراي
چندهزار جمعيتهاي گردآوري و
اين به  انتخاباتي،  حوزه چند در  نفري 
پسند» «مديا آرايش ميليوني رأيسازي
و امنيتي» «نرمافزاري  کار با  و دادند
در طراحيشده از پيش «گفتمان» ايجاد
تروريست و قاتل پاسدار ولي فقيه، دفتر
با کردند. اعالم «فرودستان» حامي را 
اين صعود كه ديدند همگان حال، اين
رقابت يک در نه تروريست، پاسدارـ
يمن به بلكه نظام، درون انتخاباتي
و نظامي نيروهاي سازمانيافته مداخله

امنيتيامکانپذيرشد.
هدفولي فقيهارتجاع ازتغييردرساختار
و رفسنجاني با حذف حاكميت سياسي
احمدينژاد، علمكردن  و  خاتمي باند
گارد بستن و رژيم واليتفقيه انقباض
مردم به  جنگ  اعالن و آن دفاعي
بين المللي جامعه از  بخش آن و ايران
هستند. اوضاع تغيير خواستار كه است
راهنرسيده، جديد او هم از رئيسجمهور
«نخنماشده» و «تهوعآور» را بشر حقوق
آب پاكي نيز آزاديها زمينه در خواند و
ما گفت و ريخت همگان دست روي بر

نكردهايم! انقالب دموكراسي براي
پاسدارشکنجهگر،حسينشريعتمداري ـ
روز رأيگيري نمايش نتيجه از که
بود، باخبر  ٢٨خرداد  روز در ٣تير
از نمايش پس رژيم درمورد سياستهاي
نوشت آخوندي کيهان  در  انتخابات،
دارند، چنته در چيزي مخالفان اگر
که آنگونه ولي کنند! شروع ميتوانند
در ازجمله  گذشته ۲۷سال  طي بارها
داده شده، نشان تحميلي جنگ جريان
ترحم کمترين بدون برانداز گروههاي
را بر آنها داغ و شد خواهند قمع قلع و
نشاند. خواهيم اسرائيل و آمريکا دل
و گوي اين بفرماييد، نميکنيد؟! «باور
سياهروي ٢٨خرداد). (كيهان ميدان» اين
ثبت را احمدينژاد صعود پيام سفيد،
اين «بفرماييد، جنگ، اعالم ميکند:

ميدان». اين و گوي
اين پيام ملي مقاومت ايران البته شوراي
دريافت شد، تأسيس که روزي از را
اين وجودي  فلسفه  اساسًا و بود کرده
در بنابراين است. آن به پاسخگويي شورا
و جريانهايي که به محافل اين سرفصل،
تکيه با ميكردند فکر ٣تير روز فرداي تا
جمهوري قانون اساسي قانونگرايي و بر
در اصالحي و رفرم مي توانند  اسالمي
فقيه واليت مذهبي و استبدادي نظام 
مردمي ضد بازيهاي در و آورند بهوجود
ميكنيم خاطرنشان ميشدند، وارد رژيم
جنايتهاي در  را خود اين از  بيش که

نکنيد. شريک رژيم

منتخبي ازبيانيههايشورايملي مقاومتپيرامون نمايشهايانتخاباتيرژيم آخوندي

گذشته، سال  در رژيم  درون  رويداد  مهمترين 
در ارتجاع مجلس انتخابات هفتم دوره برگزاري

شرايطي  در مفتضح نمايش اين اسفند١٣٨٢ بود. اول
و سياسی صحنه در رژيم انزواي كه گرفت صورت
بود. بياعتبارشدن كرده پيدا ابعاد بيسابقهيي اجتماعی
تضعيف مردم، توده بين نظام در ولیفقيه بيشتر هرچه
و بينالمللی، داخلی عرصه در سياسی خاتمی موقعيت
تهاجمها برابر در باند خاتمی روزافزون عقبنشينی
سكوت يا همنوايی و  ولیفقيه جناح  پيشرويهای و
از سركوبگريها، تشديد  برابر  در  خاتمی سازش و
اين همهجانبه بهتحريم  كه بود عواملي  مهمترين

شد. منجر انتخاباتي نمايش
ازماههاقبلازاينانتخابات،خامنه ايتصميمگرفتهبود
با وگربهبازي موش و ادامه بحران كالن مديريت براي
استفاده همه، و مهمتر از بينالمللي انرژي اتمي آژانس
عراق، بهمنظور در بهدستآمده «فرصت» رايگان از
اسالمي بنيادگرايي توسعه  و  واليتش ماندگاري
شكافهاي خاورميانه، بهسراسر آن از پس و بهعراق
صالحيت دستور رد منظور بدين ببندد. رژيم را درون
از داد. پس نگهبان بهشوراي را خرداديها گسترده دوم
خاتمي طرفدار نگهبان، نمايندگان شوراي نظر اعالم
زدند. دست ٢٦روزه تحصن ششم بهيك مجلس در
اصالحطلبان پايين» از «فشار سقف كه تحصن، اين
«در باال» بود، كروبي و خاتمي براي چانهزني قالبي
كه آن از پس شد. روبهرو مردم كامل بياعتنايي با
نرسيد، بهجايي «بزرگان» چانهزني و تحصن تاكتيك
شد گرفته بهسخره خامنه اي توسط بهاستعفا تهديد
سرسپردگيش مجدد اعالم با خاتمي، باالخره  و
مفتضحانهيي نظام»، بهطور «عمود خيمه و بهوليفقيه
تنبهبرگزاريانتخاباتدادوليايننمايشفرمايشيبا
نظريهپردازان و سران شد. روبهرو مردم بيسابقه تحريم
اعتراف زباني به هريك  خرداد، دوم  وامانده جبهه
«قانونمدار»كردن نه آنان اصلي دغدغه كردندكه
نفرت و «كنترل» خشم و بلكه «خنثيكردن» واليت،

است. رژيم مردم از كل روزافزون
و خرداد دوم جبهه نظريهپردازان از تاجزاده، اخيرًا
گذشته، سالهاي طي رژيم امنيتي سياسيـ مسئوالن از
حقيقت بهاين (٨٣ (٧تير شرق روزنامه با مصاحبه در
رفتار از  «مردم نوشت:  روزنامه اين  كرد. اعتراف 
عدهيي هستند. دچار سوءتفاهم دوگانه اصالحطلبان
تحصن انتخابات بهانحراف  نسبت اصالحطلبان  از
كردند. ايراد آتشين  نطقهاي استعفا كردند، كردند،
راستا همين  در ميبايست كه دولتي آنسو، در  اما
خودش كه انتخاباتي داد تن بهبرگزاري كند، حركت
كرده توصيف  ”غيرعادالنه“ و ”غيررقابتي“ را آن
متحصنين «چرا ميشود: سؤال تاجزاده از سپس بود».
ميگويد: پاسخ در تاجزاده و نكردند؟» بسيج را مردم
بهخيابانها چنين اين را مردم نيست اصالحات «بهنفع
مردم اعتراض در پتانسيل  كه اين علت  به بكشانيم. 
ميتوانند دليل موقعيتشان هم به مخالفان است. زياد
را آن و كنند منحرف را اعتراضات مسير بهسرعت
شعار انحرافي دو نفر است خشونت بكشانند. كافي به
بكنند و حمايت  شعارها آن از عده يي بدهند و سر 
كه ميافتد اتفاقي همان بيايد، پيش درگيري يك
دانشگاه از دانشجويان اگر ۱۸تير ۱۸تير افتاد. در در
را جنايتي ماه يك تا ميتوانستند نميآمدند، بيرون
محض به اما بدهند، نشان ملت به بود افتاده اتفاق كه
بالفاصله بود، كار در هم دستهايي آمدند بيرون اينكه

خشونت اعمال شد».
اعتراف، اين در حكومتي نگراني اصالحطلبان تمام
مردم»، در اعتراض «پتانسيل است: شده آشكار
و مردم بسيج در نظام «مخالفان» مؤثر «موقعيت»

شبانه  خيزشهاي سال١٣٧٨ و ١٨تير رويدادهاي تكرار
اعتراضات را مسير «بهسرعت ميتواند سال گذشته،
و به نظام جهل پاياندادن  را بهسمت آن منحرف» و

بكشاند. جنايت
با رويكارآمدن خاتمي آغاز از ملي مقاومت شوراي
«رژيم ضدبشري بود: كرده تأكيد و قاطعيت روشني
و مذهبي استبداد بر ميهنمان بر حاكم ارتجاعي و
دروني دستهبنديهاي تمامي و است استوار واليتفقيه
ترور مردم، سركوب  در خاتمي، باند جمله  از آن،
اشتراكنظر و بنيادگرايي، ارتجاع صدور و مخالفان
با مقابله به كه آنجا تا  و  دارند منافع اشتراك و
ايران مردم ترقيخواهانه و دموكراتيك خواستهاي
(قطعنامه ندارند» بايكديگر تضادي هيچ برميگردد،

مهر٧٦). شورا،
بهولي مطلق وفاداري اعالم با مجلس هفتم ارتجاع ـ
دروني تضادهاي كاهش با تا است صدد در نظام، فقيه
تالش و اتمي بهسالح دستيابي براي خامنهاي رژيم، به
ياري عراق، در بنيادگرا اسالمي نظام استقرار براي 
مجلس در سپاه پاسداران هرچه بيشتر تسلط برساند.
از تعدادي تهديد خامنهاي، به وابسته نهادهاي در و
گسترش منع از معاهده به خروج مجلس نمايندگان
غنيسازي اورانيوم سرگيري از تصويب اتمي و سالح
است آن نشاندهنده مجلس، كميسيونهاي از يكي در
كهمجلسارتجاعدرايندوره،مجلسيگوشبهفرمان
در رژيم چانه زنيهاي براي «تهديد» حربه بهمثابه و

است. بينالمللي عرصه
با ديدار در خامنهاي ،٨٣ ٢٧خرداد چهارشنبه روز

بر ارادهها «گرهخوردن از  هفتم، مجلس نمايندگان
دستيابي (يعني بزرگ» و بلند هدفهاي و خواستها سر
صحبت عراق) بنيادگرايي در و توسعه اتمي بهسالح
تشكر هم  عزيز نمايندگان شما «از گفت: و  كرد
در عرايض ما به نسبت كه تجاوبي بهخاطر ميكنم 
انجام فرستاديم، شما  براي كه پيامي  و مجلس اول
و گره خوردن دوجانبه انگيزه و اين خواست داديد.
چيز بزرگ، و بلند و هدفهاي خواستها سر بر ارادهها
اكره و  به عمله خطاب سپس است»، مباركي بسيار 
غالبًا مخالفان را در واليت ذوب «تعبير گفت: خود
و كنند نكتهگيري مي خواهند كه كساني شماها
حرف اين واال بنده بهكارميبرند، بگويندـ مضموني
نمي فهمم بنده شنيده ام. كمتر حسابي آدمهاي از را
چه؟ واليت يعني در ذوب را. واليت در ذوب معناي
در ذوب هم واليت خود شد. اسالم ذوب در بايد

٢٩ خرداد).  (ايسنا است» اسالم
اسالميبودن هر مرجع نهايي تعيين كه ميدانند همه

٤ قانون اساسي رژيم،  اصل طبق بر تصميمي و قانون
از  همهشان كه نگهبان ميباشند شوراي فقهاي ٦ نفر

ميشوند. وليفقيه گمارده شخص طرف
هفتم مجلس  نمايندگان به خطاب خامنهاي سخنان 
گذشته، سال در تحوالت دروني نظام كلي بهطور و
را نظرات شوراي ملي مقاومت ديگر صحت  يكبار

به اثبات رساند. رژيم عملكرد و پيرامون ماهيت
٧ماه كه مقاومت، ملي شوراي گذشته سال بيانيه در
بود: آمده شد، منتشر مجلس هفتم  انتخابات از قبل
ايران بود مقاومت ملی شورای تنها گذشته «اگر در
ماهويش تضاد بهدليل واليتفقيه نظام مي گفت كه
گشايش، قابليت رفرم، حقوق شهروندان، حداقل با
،(۷۶ مهر شورا، (قطعنامه ندارد استحاله و اصالح
مي توان ندرت  به  ايران خارج و داخل  در  اكنون
استبداد اصالح و بهاستحاله كه يافت را كسی
پيرامون همچنين بيانيه آن در باشد». دلبسته مذهبی
كه: بود شده گفته خرداديها دوم و خاتمي سينه چاكان
سياسی» «نخبگان و «انديشهسازان» آن همه «اكنون

نمايشهای  بهستارگان سال۱۳۷۶  ۲خرداد از پس كه
بودند، شده تبديل خاتمی بهسود تبليغ برای رسانهها
فاقد گرچه و میكنند اذعان بهبیحاصلی تالشهايشان
ريشه يابی برای اخالقی شهامت و سياسی صداقت
خود جنجالبرانگيز اما بی محتوا «نظريهسازی»های
«نامهها» همه  آن نداند كه  كيست ديگر اما  هستند،
نمايشهای در شركت برای «فراخوانها» و «بيانيه ها» و
«رفرم» «اصالح» و به كمكی نهتنها رژيم، انتخاباتی
بلكهدستجالدان و دژخيمانواليتخامنهای نكرده،
ننگين ساختوپاختهای و داخل در سركوب برای را

است». كرده بازتر خارج در
نقشه كه  است باور اين بر مقاومت ملي شوراي 
مجلس و ايجاد نظام دروني تصفيه در جهت خامنه اي
فرصتي داخلي صحنه در نمي تواند به فرمان، گوش
بر غلبه و رژيم بحران و بنبست از رفت برون براي
داد امكان به خامنه اي چه  آن  باشد. انقالبي بحران
بگذارد، اجرا مورد به و كند طراحي را نقشه اين تا
ايران تروريستي رژيم براي عراق رايگان» «فرصت
عراق مورد در وليفقيه  نقشه هاي اگر بنابراين  بود.
بحران بر غلبه براي  رژيم تالشهاي نرسد، بهنتيجه 

ميشود. برآب نقش سرنگوني
اكنون خاتمي، كارآمدن روي از پس سال هفت ـ
حقايق كساني كه چه كنند ميتوانند قضاوت همگان
و رساندهاند  مردم  بهاطالع هست  كه آنگونه را
شرافتمندي و  آگاه انسان هر همچنين ميرسانند. 
و توطئهچينيها علت كه كند درك بهخوبي مي تواند
ايران، عليه مقاومت رژيم پاختهاي ننگين و ساخت
وفاداريش و مقاومت اين واقعگويي جز چيزي

نيست. نبوده و مردم بهمنافع عالي
«پروژه بود: كرده اعالم آغاز مقاومت از ملي شوراي
مدني» «جامعه شعارهاي با ابتدا خاتمي رفرم قالبي
تعبير از بعد، ولي ميآيد، به ميدان «قانونگرايي» و
از سردرميآورد، واليتفقيه» از دفاع يعني «قانون
در عمل ولي مي گويد، سخن صحنه در حضور مردم
در مشاركت قدرت و از بيشتري بهكسب سهم صرفًا
بهاينترتيب است. دوخته چشم حكومتي دستگاههاي
قصد با رفرم، مدعي عوامفريب و قالبي استحاله گر
كه اين است مترصد قدرت، در قانوني» «مشاركت 
نظام تثبيت را عامل خود از صحنه، مقاومت حذف با
قرار برتر» «اراده عنايت مورد تا دهد نشان واليت فقيه

فروردين٧٨). (قطعنامه گيرد
رفراندوم طرح رجوي مريم خانم گذشته سال در
و توطئهها خنثيكردن به منظور را رژيم تغيير براي

نمود. اعالم ايران، مقاومت عليه برچسبها
با  يافت، انتشار  ٨٢ ٢٥مهرماه در كه طرح  اين  در
يكبار ارتجاع، مجلس انتخاباتي نمايش تحريم اعالم
به شوراي ملي كه آن جا «تا بود: شده ديگر تصريح
كرده تأكيد پيوسته مسئول شورا برمي گردد، مقاومت
ديگر بپذيرد، را آزاد انتخابات رژيم اگر كه ميكند و
اما داشت. نخواهد موضوعيت صورت بهاين مقاومت
پاسخ و اعدام، سركوبي افزايش با كنون جز تا رژيم
انتخابات با اولين ميداندكه زيرا خوب است، نداده
آراي آزاد مردم طريق از سرنگونيش آزاد، شكست و

است». قطعي

مرداد١٣٨٣  ـ ايران مقاومت ملي شوراي بيانيه از
رژيم مجلس انتخابات نمايش درباره

٣٠دي١٣٨٦ ملي مقاومتـ  از بيانيه شوراي
هشتم جمعي كه مجلس تعيين براي به «انتخابات» موسوم نمايش جاري سال است تا پايان قرار ـ
نظام استقرار از پس  دهه سه  به نزديك امروز،  شود. برگزار  داد، خواهند  تشكيل  را آخوندها
«انتخابات» ماهيت درباره است، كسي ايران مردم حاكميت حق آشكار با تعارض در كه واليتفقيه
مشروعيت كه بيان كرده اند صراحت به حاكم هم بارها آخوندهاي توهم نيست. دچار نظامي چنين
انتظاري كردهاند و كسب از «اراده الهي» از«باال»، بلكه مردم، ازآراي يعني از«پايين»، نه رژيمشان را

«مقبوليت» رژيمشان است. اثبات دارند، انتخاباتي نوع سيركهاي از اين كه
انداخته بهراه حاكميت آنها حق پايمالكردن براي كه كاذبي انتخابات ايران در ستمديده مردم ـ
شركت است، غارتگر حاكم و ظالم باندهاي تسويهحساب براي ميداني از هرچيز بيش و ميشود
نمايش اين براي در بازارگرمي مشاركت هرنوع اساس، براين تحريم مي كنند. را آن و كرد نخواهند

ندارد. ايران مردم عاليه مصالح به خيانت و خفقان و سركوب در مشاركت جز معنايي هم انتخاباتي
مقاومت بهحاميان خطاب امسال، ١٢تيرماه در پيام رجوي، مسعود آقاي مقاومت، ملي مسئول شوراي
و شكسته  آخوندزده ايران  در اختناق  طلسم كه  كنيد فرض لحظه  «يك گفت:  كشور، خارج در 
بهسادگي ميتوان اينصورت است. در امكانپذير محدوديت، بدون هرگونه آزاد انتخابات اجتماعات و
هركس ميشويد. و طنينانداز تكثير بار، هزار از بيش قطعًا شما از يك هر كه دريافت را حقيقت اين
نامشروع رژيم بخت ميتواند گفتهايم، بارها و بارها  كه همچنان دارد، ترديد حقيقت اين در كه
بر متحد نظر ملل تحت انتخابات آزاد در يك ايران، برحق مردم و مقاومت مريم در برابر را آخوندي
آن بر است قرن ربع كه بيازمايد. چيزي ايران داخل در واليتفقيه) نه مردم (و حاكميت اصل اساس

داد». و نخواهد نداده تن آن به هرگز آخوندي رژيم مي فشاريم اما پاي

رژيم رياستجمهوري انتخابات نمايش درباره ١٥مرداد١٣٨٤ ملي مقاومتـ  از بيانيه شوراي

سرنوشتنمايشانتخاباتيمجلسهفتمونمايشانتخاباتينهميندوررياستجمهوري
رژيمآخوندها، بهوضوحصحت تحليلشورايمليمقاومترا مبنيبراين کهدرچارچوب
ثابت كرد و نشان داد ميسر نيست، استحاله يي و اصالح و هيچ رفرم واليت فقيه نظام
دو طول مقاومت در ملي شوراي مسئول كه ايران مقاومت استراتژيك سياسي و خطوط

بوده است واقعيتها اندازه منطبقبر تا چه كرده پافشاري دهه برآن



شمارة ٨٨٩ ـ دوشنبه ٨ بهمن ١٣٨٦صفحة ۴

كشتي  ملي پوش  قهرمان  قرباني،  محمد  شورا،  مياندوره يي  اجالس  در 
ايران، مدال طالي قهرماني جهان خود در وزن ٥٢كيلوگرم در سال ١٩٧١ 
را، كه اخيرًا از داخل ميهن اسير به دستش رسيده بود، به رئيس جمهور 

برگزيده مقاومت اهدا كرد. 
محمد قرباني، قهرمان ملي و عضو شوراي ملي مقاومت ايران، گفت: 

«خانم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، 
و  خودم  طرف  از  داشتم  كه  را  افتخاراتي  و  مدالها  روز ٣٠خرداد ١٣٦٤، 
رجوي  آقاي  و  تقديم شما  و شورا،  مجاهدين  هوادار  ورزشكاران  تمامي 
كردم. به علت سركوب حاكم بر كشور امكان دسترسي به اصل مدالها را 
نداشتم. اخيرًا يكي از مدالها كه متعلق به مسابقات جهاني در بلغارستان 
در سال ١٩٧١ است به دستم رسيد. اين مدالها متعلق به مردم ايران است 

و ورزشكاران به امانت آنها را دارند. به قول شاعر: 
گوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابلي
صبر كن گوهرشناس قابلي پيدا شود

اين مدال را خدمت شما كه سمبل آزادي و نماينده واقعي مردم ايران 
هستيد، تقديم مي كنم. اصل حكم آن را نيز تقديم مي كنم چون اين مدالها 

بدون حكم آن اعتبار و ارزش ندارد». 

از آقاي قرباني،  رئيس جمهور برگزيده مقاومت ضمن سپاس و قدرداني 
شايستگي و قهرماني او و ديگر قهرمانان ملي ورزش ايران را كه شماري 
از برجسته ترين آنها در اجالس حضور داشتند، ستود و تأكيد كرد آن چه 
آنها را ممتاز مي كند، وفا و استواري در مسير مقاومت براي آزادي است 

كه براي هميشه در تاريخ ايران به ياد خواهد ماند. 
ملي  شوراي  ورزش  كمسيون  مسئول  فيالبي،  اسكندر  مسلم  پهلوان 
مدال  اين  گفت:  قرباني،  محمد  قهرماني  مدال  اهميت  درباره  مقاومت، 
بسيار مهم است زيرا تا سال١٩٧١ كه يك ربع قرن از شروع مسابقات 
طالي  مدال  وزن  دراين  بود،  نتوانسته  ايران  مي گذشت  كشتي  جهاني 

جهان را به دست آورد. 
كاپيتان  خبيري،  حبيب  شهيد  مجاهدان  ياد  هم چنين  فيالبي  پهلوان 
قهرمانان  از  منتظرالظهور،  هوشنگ  و  ايران،  فوتبال  ملي  تيم  پرافتخار 
ملي كشتي كشور را كه به دست دژخيمان حكومت آخوندي به شهادت 
قرباني گفت:  تأكيد كرد همان طور كه محمد  و  رسيدند، گرامي داشت 

مدالهاي قهرماني ورزشكاران متعلق به مردم است. 
مبارزاتي  و  انساني  شخصيت  و  ورزشي  نيزافتخارات  شورا  اعضاي  ساير 

محمد قرباني را ستودند و به افتخار اين قهرمان ملي ايران كف زدند. 

در اجالس شورا محمد قرباني، قهرمان ملي پوش كشتي ايران 
مدال طالي قهرماني جهان خود را به رئيس جمهور برگزيده مقاومت اهدا كرد

در شهريور ماه ١٣٨٠، در جشن بزرگداشت 
سي وهفتمين سال تأسيس سازمان مجاهدين 
مسلم  پهلوان  پهلواني  بازوبند  ايران،  خلق 
اسكندر فيالبي به مجاهدين و كوهمردان و 

شيرزنان ارتش آزادي اهدا شد. 
در آغاز، سي تن از ورزشكاران و قهرمانان 
ملي پوشان  كه  آزاديبخش  ارتش  ورزشي 
عباس  و  نايب آقا  حسن  ايران  فوتبال 
نوين روزگار پيشاپيش آنها بودند، همراه با 
دبيرخانه شوراي  معاون  ابوالقاسم رضايي، 
فيالبي،  پهلوان  ازسوي  كه  مقاومت  ملي 
بازوبند  شورا،  ورزش  كميسيون  مسئول 
دسته هاي  با  بود،  آورده  همراه  را  اهدايي 

گل به روي صحنه آمدند. 
بازوبند پهلواني كه از عقيق نفيس با آيات 
همراه  است،  شده  ساخته  قرآن  حك شده 
با نامه يي از پهلوان فيالبي، اكنون به منطقه 

مرزي رسيده بود. 
پهلوان  ارسالي  نامه  ابتدا  مقاومت،  رهبر 
فيالبي را قرائت كرد و سپس خواهان پخش 
فيلم و سخنان پهلوان در اجالس شورا در 
مورد اهداي بازوبند گرديد. اشك پهلوان و 
سخنان صميمانه اش كه از دل برمي خاست، 

احساسات همه حاضران را برانگيخت… 
پهلوان گفته بود: مردم ايران به من بازوبندي 
كه  را  بازوبند  اين  من  كردند.  تقديم  را 
را  آن  ديكتاتوري  هيچ  دست  خوشبختانه 
بود،  تاريخ  تقدير  هم  شايد  نكرده،  لمس 
زيرا معموًال بازوبند را شاه به دست پهلوان 
مي بست. شايد به دليل اين كه از من كرنش 
آن چناني در نمي آمد، عادت به دست بوسي 
با  من  براي  را  بازوبند  نداشتم،  پا بوسي  و 
پست فرستادند. وقتي در خراسان خواستند 
كه برادر شاه آن را به بازوي من ببندد، من 
خوب  پستي  همين  گفتم  نكردم  موافقت 

است.
بازوبند  اين  مي بايست  شد.  عالي  چقدر 
واقعي  پهلوانان  و  واقعي  قهرمانان  به دست 
وطنم، يعني شيرزنان و ابرمردان ميهنم برسد 

و من امروز  به ياد  ٢٣سال مبارزات بي امان 
بابك خرم دين، قهرمان دالور ايران، كه با 
جانيان و متجاوزين جنايتكار مبارزه كرد، 
اين بازوبند را به تمامي رزمندگان، شيرزنان 
يعني  مي كنم.  تقديم  ميهنم  ابرمردان  و 
دراين  ٢٣سال  كه  ميهنم،  واقعي  پهلوانان 
گذشته، با جنايتكارترين رژيم، يعني رژيم 

خميني، مبارزه كردند. 
فيالبي  پهلوان  از  قدرداني  با  شورا  مسئول 
و  شورا  عضو  ملي پوش  قهرمانان  ديگر  و 
آزادي،  ارتش  ورزشكاران  و  قهرمانان 

گفت: 
ورزشي  رادمردان  از  ديگر  بسياري  و  آنها 
مدالهاي  گذشته  سالهاي  در  ميهنمان، 
قهرماني خودشان را به مجاهدين و ارتش 
كه  مي دانيد  كردند.  هديه  آزاديبخش 
محمد قرباني در چندين جام جهاني مدال 
قهرماني براي ايران به ارمغان آورد و دست 
آخر هم، از آن جا كه به خواستهاي رژيم 
شاه تن نداد،  مورد غضب قرار گرفت. حقًا 
و  قرباني  و  فيالبي  پهلوان  جاي  امروز  كه 
است.  خالي  اين جا  در  قهرمانان  اين  همه 
در  مدالها  بقيه  و  فيالبي  پهلوان  بازوبند 
موزه مقاومت و ارتش آزاديبخش محفوظ 
اينها را  برسد كه همگي  تا روزي  مي ماند 
به مثابه بخشي از تاريخچه مقاومت و ارتش 
مردم  عموم  كه  اصلي  صاحبان  به  آزادي 

باشند، تقديم كنيم…
شش سال بعد، در شهريورماه گذشته(٨٦)، 
سومين  و  چهل  پيامی  طی  فيالبي،  پهلوان 
ايران  تأسيس سازمان مجاهدين خلق  سال 
كه  كرد  خاطرنشان  و  گفت  تبريك  را 
زجرهای  گذشته  ٤٢سال  در  مجاهدين 
بسيار كشيده اند اما تاريخ ملتی را دگرگون 
شرافت  آنها  است  مسلم  آن چه  كردند. 
مجسم ملت ايران هستند، هرچند كه دردها 
و رنجهای آنها را كسی چنان كه بايد حس 
هستند  سردارانی  حقيقی،  مجاهدان  نكرد. 
راه  انسانيت  و  فداكاری  انتخاب  با  كه 

جهان  سراسر  در  و  برگزيدند  را  درست 
هم  برخی  شدند.  خود  ملت  افتخار  باعث 
در صحنه سياست مانند چيزهايی كه تاريخ 
و اعتبارشان تمام شده است در اين ٤٢سال 
نكشيدند و از دور خارج شدند. اما كسانی 
ابراهيم  اشرف،  فروخفته  سردار  هم چون 
در  شورا  در  كه  صالح  كاك  ذاكری، 
كنارمان می نشست هميشه هستند و خواهند 
ادامه  خود  راه  به  اشرفيان  ميان  در  و  بود 

می دهند. 

شايان ذكر است كه بازوبند تاريخی پهلوان 
در  مقاومت  موزه  به  امانت  به  كه  فيالبي 
جنگ  جريان  در  بود،  شده  سپرده  اشرف 
در  مقاومت،  رهبر  توصيه  به  بمبارانها،  و 
شمار امانتهای ملی، با جانفشانی مجاهدين 
در زير بمبارانهای متوالی از آسيب مصون 
ماند و همراه با مدالهای قهرمانان ملی ديگر 
مانند محمد قربانی، برای نگهداری در نزد 
پاريس  به  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور 

ارسال گرديد.

محمد قرباني بر سكوي قهرماني جهان 
در وزن  ٥٢كيلوگرم، در سال ١٩٧١ 

در مسابقات بلغارستان

پهلوان مسلم اسكندر فيالبي، وارث بازوبند جهان پهلوان تختي، بازوبند خود را به قهرمانان ارتش آزاديبخش ملي هديه نمود

در اجالس مياندوره يي شورا، رئيس جمهور برگزيده مقاومت، مدال طالي قهرماني جهان محمد قرباني را، در كنار بازوبند پهلوان 
مسلم اسكندر فيالبي كه قبًال به ارتش آزاديبخش ملي اهدا شده بود قرار داد تا در موزه مقاومت به يادگار بماند. در عكس باال 

يكي ديگر از مدالهاي قهرماني محمد قرباني نيز ديده مي شود

تيم  مشهور  قهرمان  و  ايران  ورزش  آشناي  چهره  قرباني،  محمد 
ملي كشتي، با كسب مدالهاي قهرماني متعدد، بارها نام ايران را در 

ميادين ورزشي جهان طنين انداز نمود. 
قرباني  ٥سال در تيم ملي كشتي ايران عضويت داشت. او در سال 
١٣٤٩(١٩٧١) از شركت در مسابقات جام آريامهر سرباز زد و از 
همان زمان مورد غضب شاه خائن و عوامل او در فدراسيون كشتي 
قرار گرفت و سرانجام در سال ١٣٥٣ پس از بازگشت از المپيك 
مونيخ، در اثر اوج گيري اختالفاتش با فدراسيون كشتي، از شركت 

در مسابقات محروم و از كار بركنار گرديد. 
وي پس از اخذ درجه ليسانس از دانشسراي عالي تهران(دانشگاه 
تربيت معلم) ، دوره هاي فوق ليسانس و دكتراي تربيت بدني را در 
دانشگاه ايالتي تنسي در آمريكا، به پايان برد و استاد تربيت بدني اين 

دانشگاه بوده است. 

مهمترين مدالهاي قهرماني 
محمد قرباني

مدال طالي جام بين المللي دنكولف              در سال ١٩٦٦
مدال طالي جام بين المللي تفليس                 در سال ١٩٦٧
مدال طالي جام بين المللي تهران                   در سال ١٩٦٨
مدال طالي جام بين المللي تهران                   در سال ١٩٦٩

مدال نقره مسابقات قهرماني جهان(آرژانتين)     
                                                                   در سال ١٩٦٩
مدال برنز مسابقات قهرماني جهان(كانادا)      در سال ١٩٧٠
مدال طالي المپيك آسيايي                          در سال ١٩٧٠
مدال طالي جام بين المللي تهران                   در سال ١٩٧٠
مدال طالي مسابقات قهرماني جهان(بلغارستان)                     
                                                                   در سال ١٩٧١

به نقل از نشريه مجاهد شماره ٢٥٣ـ   ٦تير١٣٦٤

اهداي بازوبند پهلواني فرستاده شده از سوي پهلوان فيالبي در جشن سالگرد تأسيس سازمان مجاهدين 
در منطقه مرزي ـ شهريور ١٣٨٠

پهلوان مسلم اسكندر فيالبي، در كنار جهان پهلوان تختي


