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 هیو سور رانیدر ا تیبشر هیعل تی: فراخوان به عدالت و محاكمه عامالن جنایرجو میمر

 ۱۳۹۵آذر۶

 
  ران،یوز انیها و آقاخانم ،یغزال ریوزنخست یآقا

 سناتورها و شهرداران  محترم انیو آقا هاخانم
 و حلب قهرمان،  هیو فرستادگان ملت بزرگ سور انیمحترم و سخنگو حقوقدانان

 .فرستمیشما درود م همهبه
. منظورم آمده است رونیب روزیکه جنبش مقاومت، از پروژه بزرگ خود سرفراز و پ میکنیبرگزار م یاجتماع را در حال نیا

 به اروپاست.  یبرتیاز ل نیمجاهد یانتقال امن و سالم اعضا
 . رانیمردم ا یجنبش آزاد کرهیاز پ یانتقال بخش مهم یعنی

 میرژ یسایو س یاتمتعدد اطالع یهارا شکست داد. توطئه هیفق تیوال میمقاومت ما خواست و اراده رژ ر،یکار خط نیا در
 شکست خورد. 

 دوران ضعف و یهانشانه نیتراز مهم یکی تیموفق نیو هم دینرس ییجامتعدد به یهابارانو موشک یستیترور یهاحمله
 آخوندهاست. میزوال رژ

 یاند و روزور شدهبور و کدور و دراز داشتند،  یاهطرح یبرتیدر ل نیمجاهد یبردن تمام نیاز ب یکه برا ییآخوندها حاال
 روضه نخوانند.  گریکدی یبرا رانیدر داخل ا نیمجاهد یایکه درباره خطر اح ستین

ان و قهرمانان اشرف و ساله و سردار ۱۴ یداریهمان مجاهدان دوران پا یعنیمجاهد خلق،  دهیدر مقابل، فوالد آبد اما
 یشرویدوران پ یعنی دیتر و پرشورتر وارد دوران جدصدبار روشن یاندازتر و با چشمصدبار محکم ییهابا اراده یبرتیل

 ها.اند. درود بر همه آنشده
 یده آزادرزمن كی گر؛ید یو هركجا یبرتیتا اشرف، و ل نیمجاهد است. از او شهیمجاهد هم»که مسعود گفت  چنانهم

 .انریملت ا یاز ارتش بزرگ آزاد یاست و جزئ
 .«یو در هر مكان یدر هر زمان ،یطیمقاوم و سرسخت و استوار؛ در هر شرا 
 تکارانیجنا یهاثر حملهرا که در ا ییزن و مرد شجاع و واال ۱۴۱ میدر برابر چشمان خود دار شهیو هم میانبرده ادی از

 . دندیشهادت رسبه یو مالک یاخامنه
 مجاهد خلق که گروگان گرفته شدند.  ۹ نیچنهم
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از حقوق  یبخش هایرفته اشرفغارتبه ییدارا یریگیپ نیو همچن یالمللنیب ییکشتارها به دادگاه جنا نیپرونده ا ارجاع
 . میحقوق حقه دست بردار نیا یایاست که از اح رممکنیاست و ما غ رانیملت ا

 !زیعز دوستان
زرگ ب یشهرها در نینمردم، در تهران و همچ یهاها و اعتصابمقاومت، باال گرفتن اعتراض یدوران اعتال یهانشانه از

 است. 
چند شهر  در انیاز بازار ییها. گروهشوندیهفته ده بار مردم معترض در برابر مجلس آخوندها جمع م کیدر  یگاه

  نند،کیبرپا م یها اجتماعات اعتراضدر دانشگاه انیاند، دانشجواعتصاب کرده
 .زنندیدست م اعتصاب غذاشهرها به  ریسا یهازندان گوهردشت کرج و زندان نیو همچن نیدر زندان او یاسیس انیزندان
تظاهرات  یراکز دولتماند، در برابر خود را از دست داده ییحاکم، دارا یآخوندها یمؤسسات مال یکه بر اثر غارتگر یکسان

 . کنندیم
 هایگرغارت نیهمض بهمردم در اعترا یهابار گروه ۲۰۰فاش کرد که تنها در مشهد،  یروحان نهیکشور کاب ریوز رًایاخ
 اند. آمده هاابانیخبه
 .ستینشده نپرداخت یهامشکل فقط حقوق ست،یظالمانه ن یهااست. مشکل فقط اخراج میمتوجه اساس رژ ادهایفر نیا
 . ستیها نو سرکوب هاضیمشکل فقط انواع تبع 

 . کندیم دیتول یرانیو فساد و و بتیاست که دائما مص یتیمشکل، وجود حاکم اصل
و  شرفتیو پ یزادبه جانب آ یماندگکند؛ از استبداد و فقر و عقب رییتغ دیبا تیوضع نیا است: نیحال مردم ما ا زبان

 رفاه. 
 اند. شکست خورده یخود بر سر توافق اتم یهاهدف نیترـ در مهم میآخوندها ـ از هر دو جناح رژ امروز
مدند. و آکوتاه  م،یرژ نیادر برابر  یتا چه اندازه در مذاکرات اتم کایخصوص آمردارند که شش قدرت جهان به ادیبه همه
 اكتفا كردند.  میرژ ینینشقدم عقب كیبه 
وژه نكردن پر جمع و تیامن یشورا یهاقطعنامه یناموجه و عدم اجرا یازهایامت نیهمان موقع من بارها نسبت به ا در

ز اشد؛ امروب شیهااز بحران میعبور رژ یبرا یفرصت توانستیتوافق که م نیهشدار دادم. اما هم میرژ یاتم یضد مل
 معکوس داده است. جهینت
ز برجام، ن بعد ادرباره دورا یروحان یهاوعده گریاز طرف د کند؛یم فیتوص« خسارت محض»را آن یاخامنه طرفکیاز  

 پوچ از آب درآمده است. 
 . کوبدیمرا در هم رانیمردم ا یاز گذشته، زندگ شیو فقر، ب یگرسنگ ها،میسال پس از لغو تحر کی و
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 یندرو یندهابا حسابهیتصف نیو همچن یافتضاحات اخالق ،یمال یفسادها ،یرونیو ب یدرون یهاانواع تناقض همزمان،

د و بر خو یدرون یدهابر بان یاریتمام ع مثل گذشته کنترل ستندیقادر ن گریاز کرده است و امروز آخوندها دسرب میرژ
 اعمال کنند.  یاجتماع یهااعتراض

 .کنندیاعالم خطر م میرژ یندگیآیباند که خودشان نسبت بهافتاده ییچنان تنگنابه جه،آخوندهاینت در
 تیالو میرژ ینسرنگو کنند؟یم نیرا تمر یزیچه چ ی. راستاندنیروزانه، در حال مشق و تمر یهااما مردم با اعتراض 

 .رانیا یآزاد یبزرگ برا امیو ق هیفق
 ند. فظ کحرا  هیفق تیخورده مماشات غرب در قبال حکومت والنظام شکست کندیتالش م میرژ ،یطیشرا نیچن در
قبل  یهار سالداروپا هستند که  هیو اتحاد کایغرب و مشخصًا آمر یهادولت یاز سو یاستیخواهان ادامه س هاآن

 در منطقه بوده است.  سمیو ترور یافروزو جنگ رانیدر ا یاستبداد مذهب یکار بقاکمک
هه سه د تاسیه در سکارند منطقه انتظار د یها و کشورهاو ملت رانیمقاومت ا ران،یمردم ا کا،یپس از انتخابات آمر حاال

 نظر شود.  دیمتحده، تجد االتیسال گذشته ا۱۶ ژهیوبه ریاخ
از آن  یناش عیجافد و شده بو میآخوندها تنظبه یكیدوران، بر محور نزد نیو منطقه در ا رانیدر مورد ا كایآمر استیس
 است. شماریب

 . رانیدر ا رییخون، تا بستن راه تغغرقه به هیو سور شانیو پر رانیعراق و از
 . ترسندیم همهنیا کنندیم فیتوص ییدوره كه آن را دوره طال نیا انیحاکم، از پا یکه آخوندها ستین جهتیب و

ده است كننده بو نییتع شاننیقدرت ننگ میتحك یتا آنجا برا كایغلط آمر یهااستیباد آورده آخوندها از س یدستاوردها
 وحشت باشد.  نهیتواند كاب یم كایآمر دیجد نهیكاب ندیگویصراحت مكه امروز به

عبور  یالت احتمكشور را از مشكال دیكه چگونه با میكنیما فكر م»گفت:  یابود که خامنه یترس و وحشت بحد نیا
 «. داد
 . ندازندیب ریتاخرا بهآن ایند تحول شو نیبتوانند مانع ا دیاند كه شاتکاپو افتادههم به میرژ یهایآن طرف ماموران و الب در

 میکار رژمکک کایمماشات دولت آمر استیاز س شتریب یزیچه چ شودیمربوط م یعامل خارج تا آنجا که به یراست
 بوده است؟ هیفق تیوال

 :میبه آنچه گذشت نگاه کن 
 خواست آخوندها بود،  نیتردر عراق که مهم نیبمباران و خلع سالح مجاهد-
 اق را اشغال کنند، عر جیتدرپاسداران که به یراه باز کردن برا-
 خود در منطقه کند،  یافروزو جنگ سمیپرش ترور یکه عراق را سکو میرژ نیادادن به دانیم-
  ،یبرتیمجاهدان اشرف و ل تیحفاظت و امننقض تعهد نسبت به-
  ن،یمجاهد هیمکرر عل یهاعامقتلنسبت به یعملیسکوت و ب-
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ر مذاکرات د رانیا میرژهدادن ب ازیو امت یآزاد یبرا رانیمردم ا امیدر هنگام ق یاستبداد مذهب یسودست دراز کردن به-

 . یاتم
 

 توسط آخوندها، باعث رشد گروه داعش نشد؟ هیسرکوب مردم عراق و سور مگر
ر شتاکشور و ک کی ینراینکرده است؟  از و جادیهمه فاجعه ا نیا هیسورپاسداران به یهایباز گذاشتن راه لشکرکش مگر

 . کایدر قلب اروپا و آمر یو ناامن سمیپناهندگان و ترور یونیلیصدها هزار نفر، تا موج م
 کم است.حا یخوندهاآ، استمالت از در منطقه کایاشتباه آمر نیترکه مهم میکنیو باز تکرار م میاگفته شیها پاز سال ما
 نیاال همهد رفت. وش خوامنطقه به سمت صلح و آرام رد،یفاصله بگ استیس نیکه از ا زانیهر مبه کایبعد، آمربه نیاز ا 

 خواهد کرد و بدتر هم خواهد شد. دایادامه پ تیوضع
 یو تجار یاسیوابط سکه ر مثبت بگذارد ریو کل منطقه تأث رانیا تیبر وضع تواندیم یزانیماروپا به هیکه اتحاد نیا کما

 ها منوط و مشروط کند. توقف اعدامرا به میرژ نیخود با ا
 ؟ستیچ یمنطقه از جامعه جهان یهاملت نیما و همچنخالصه کنم که انتظار ما و مردم  دیبده اجازه

 . دیرا متوقف کن هیفق تیوال میرژدادن به ازیامت استیاست که س نیما فقط ا خواست
 ند. ک دایمه پادا دینبا گریو منطقه د رانیدر ا میرژ نیا اتیدر مقابل جنا یعملیاست که سكوت و ب نیما ا خواست

 . دیمحترم بشمار یکسب آزاد یرا برا رانیآن، مبارزه مردم ا یجابه
 !زیعز دوستان
ا رشده آخوندها  عامقتل یاسیس انیزندان یجنبش دادخواه م،یرژ یالمللنیو ب یداخل یهاگرفتن تنشبا شدت همزمان

 است.  دهیچالش کشبه رانیدر داخل و خارج ا
و  دانیشده شهن منتشر نتاکنو یاسام به رانیتالش اعضا و هوادارانش در داخل ابا اتکا به ران،یمقاومت ا ر،یاخ یهاماه در

 است.  دهیاطالع عموم رساز آن به یکرده که بخش دایقاتالن دست پ تیدرباره هو یاطالعات زین
 عالم کرد. ادر ژنو، آغاز کار خودش را « ۶۷عام سال قتل انیقربان یعدالت برا تهیكم» ،یالمللنیسطح ب در

 یهافراخوان نیچن، و هم۶۷در سال  یاسیس انیعام زندانقتل تیدر محكوم کایقطعنامه مشترک كنگره آمر یرسم ثبت
 متعدد در سراسر اروپا  یپارلمان یهاگروه

 رسد.ب ییهان جهیبرود و به نت شیپ شتریبا سرعت هرچه ب دوارمیماست که ا یارزشمند یهاهمه و همه گام بله
شکننده  اریبر آن بسبرا در هیفق تیوال میرژ ل،یدل نیهمرا هدف قرار داده است. به یاساس استبداد مذهب ،یدادخواه نیا

 است.
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گاه کنجهش یعنی زکیروشن شود در کهر دیشدگان است. باهمه سرکوبدهنده بهو فراخوان دارکنندهیب یدادخواه نیا 

 آوردند. یچه گذشت و چه بر سر جوانان زندان ۸۸خصوص در سال به ،یاخامنه یاختصاص
 کشته شدند، چه بود.  زکیکه در ارتباط با کهر یپزشکان یماجرا 

موطنان هاز  تهوار هموطنان عرب، کشتار دسته دس انیاعدام جر ،ینیدر خالل جنگ هشت ساله خم یجنگ یهاتیجنا
 یهاقتل و. شوندیسرکوب م دشانیخاطر عقاکه به یحیو مس ییهموطنان بها یو مردم مظلوم بلوچ وکرد، ماجرا یسن
 .۷۰در دهه ییرهیزنج
 گشوده شود. دیسه دهه با نیا یهاهمه پرونده بله،
 لمایپا یشماریب یهاشده و حق ختهیر یاریبس یهادر گلوها شکسته شده، خون یاریبس یهاآخوندها، ناله تیحاکم در

 شده است. 
و حق  یآزاد حق، که حق نیها و البته باالترها و حقهمه آن خون یایزمان اح یعنیاست،  یزمان دادخواه حاال

 است.   رانیمردم ا تیحاکم
 تیوال میرژ تیامتم یسرنگون ،یدادخواه نیا یاست. و حرف اصل دادگرانیب دنیکش ریزبه ،یدادخواه نیدر کانون ا بله،
 . افتیآن دست به دیو با توانیاست و م رانیمردم ا یهدف اصل نیاست. و ا هیفق

 !زیعز دوستان
 گره زده است. هیکشتار مردم سورخود را به دهیقدرت پوس شه،یاز هم شیب یاخامنه حاال

 ت خورد. ا شکسکند، ام هیمثل دفاع از حرم توج ییهااوهیرا با  یزیو خونر یاشغالگر نیاو تالش کرد ادامه ا 
 ،هیدر سور . جنگشکست خورده است ف،یجنگ کث نیبر سر ادامه ا میرژ یداخل یدر متحد کردن باندها یامروز حت او
 ندارد.   یربط چیه ران،یو به منافع ا رانیمردم ابه
لبنان،  ه غزه، نهنکه  شدیم دهیصدا شن نیبزرگداشت کورش در پاسارگاد، ا یبرا یرانیکه از تظاهرات هزاران ا دینیبیم

اق حفظ اختن یبرا ،منی نیو همچن هیدر عراق و سور هیفق تیوال یافروزکه جنگ دانندیهمه م یعنی. رانیا یجانم فدا
 است.  هیفق تیوال میرژ یاست و عامل بقا رانیو سرکوب در ا

 . میاستادهیا هیمان در کنار ملت شجاع و سرفراز سوروندها ما و مردمآخ یکه رودر رو کنمیم دیتاک
 یرانیو . برمیها در رنجآن یشانیو از پر میدانیرا فرزندان خود م یمعصومشان را کودکان معصوم سور کودکان
 . میزیریاشک م شانیشهرها

 .میدانیفشان م. ما خود را شهروندان شهر حلب خونمیآوارگانشان مضطرب یپناهیاز ب و
 . کندیتقامت موحشتناک اس یهابمباران ریاش زشش هزار ساله خیحلب شهرحلب از مراکز تمدن جهان در امتداد تار بله

 پا خواهد خاست.است؛ و دوباره آزاد و آباد به یجهان بشر یداریمظهر رنج و پا حلب،
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 د؛ستنینها نت هیرمماشات، مردم سو نیننگ استیرغم سو به اندختهیر هیکه بر سر سور یانیرغم خواست همه جانبه و

 و آزاد خواهد شد.    روزیپ دیتردیمردم جهان جا دارد و ب یهادر قلب هیسور
 !زیعز دوستان

به  دادنانیپا در گرو و مشخصًا مسأله داعش یجنگ و ناامنبه ییدادن نها انیپا یبرا یبحران منطقه، هر راه حل در
باعث  نی. اتسفاجعه بار ا مقابله با داعش، یبا آخوندها برا یاست.و همكار هیدر سور ژهیودر منطقه و به میرژ یهادخالت

 . كندیم هیتغذ یو اجتماع یاسیلحاظ سشود و داعش را بهیها مآن سمیو ترور رانیا میرژ تیتقو
ه آخوندها و ک. هرقدر تسیها نو پاسداران آن  رانیحاکم برا یاستبداد مذهب میجدا از مقابله با رژ یاعش، امربا د مقابله

 . شودیم کیخود نزد انیپابه زیها پس زده شوند، گروه داعش نپاسداران آن
 . میطلبیم یاریبه هیسور ژهیواز سراسر منطقه، به میرژ نیاخراج ا یمنطقه را برا یها و کشورهاتمام ملت ما

 !زیعز دوستان
 است. یخود و خلقش متک یجنبش به رنج و ازخودگذشتگ نیا
 جنبش مقاومت راه را روشن کرده است. یرو شیپ وستهیاست که پ یهمان اصل نیا 
و رسم  هرفتن، راگکار برا  یشگرف انسان یهاراه گشودن، و اراده یبا فداکار مودن،یراه پ ریناپذ یکردن، خستگ کاریپ 
 .ستیروزیپ
ز ااده است. دموزش را نسل در نسل با آن آ نیجنبش گذاشته و مجاهد نیاست که مسعود فرا راه ا یآرمان تابان نیا

 یقاومت مم نیبه ا زندیخیکه امروز برم یاند تا دختران و پسران پرشورمبارزه برخاستهبه شیها پکه سال یکسان
 کنندیخود انتخاب م یرا برا نیو راه مجاهد وندندیپ

 درود –هابر همه آن درود
 بر شما درود

رتوان ستوار و پارا  جنبش ما یاللمللنیو ب ییمنطقه نیرغم اوضاع سهمگاست که تاکنون به ییرویاراده و عزم و ن نیا
 نیذشته، ااز گ شیب راتببه م یالملل نیو ب یاوضاع داخل رییبه بعد با تغ نیاست که از ا ییاراده نینگهداشته است و ا

 .کندیم یاری رانیا دممر یروزیهموار کردن راه پ یجنبش را برا
 .ستیمتصور ن ینیمجاهد نیچن یو برا یزنان و مردان نیچن یمحتوم برا یروزیجز پ یسرانجام ،یآر
. و دیشته باشدا نیقی نی. به ااوردیبدست ب تواندیرا م زیخلقش همه چ ینخواهد. برا زیچ چیخودش ه یکس که برا آن

 .دیوشماده آ یاستبداد مذهب یسرنگون یهزاراشرف، برا یعنینبرد  یهاسرشار در کانون یو استقامت هیبا روح
لت، و دو نید ییجدا آزاد و برابر بر اساس یجمهور کی یاست. برا یمردم تیو حاکم یآزاد یبرقرار یاشرف، برا هزار

 زن و مرد. یبرابر یبرا نیلغو حکم اعدام و همچن
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  دانیبر شه سالم
 یبر آزاد سالم

 


