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۱۳۹۲ وریشهر۱۰قتل عام اشرف در  دانیشه داشتیامدر گر یرجو میمر یسخنران  اجالس 

 ۱۳۹۶ شهریور ۱۰

 
تمقاومت و آزادی و حقوق بشر امروز ایران اسیی مربوط به گذشته بلکه مربوط بهقتل عام اشرف نه واقعه  

 .۹۲ها در ده شهریور داشت حماسه پایداری و جانفشانی اشرفیداشت حماسه اشرف. برای گرامیایم برای گرامیگردآمده
ایم، برای تجدید امروز مصادف با عید قربان است که با تقویم قمری، سالروز فروغ جاویدان هم هست. در این عید و در این سالروز جمع شده

ها، نبرد عظیمی برای های پاک آنقطره خونخوریم که از قطرهخون رنگین کردند و سوگند میمجاهدی که دامن محبت را به ۵۲عهد با 
 .پاکنیمیم والیت فقیه بهسرنگونی رژ

 فحماسه اشر
 ؛کننده استحماسه اشرف خیره لحظهبهراستی که لحظه

نبرد شکوهمند و درخشانی که در همه »نوشته بود: زهره عزیزم، تا لحظه شهادت در حال فرماندهی مجاهدین بود. او در آخرین پیامش 
 .«گونی است...ها در لیبرتی و اشرف در جریان است، عین نبرد سرنعرصه

  گیتی عزیزم، را ببینید که چطور در لحظه شهادت مثل زمان حیاتش استوار و با صالبت بود.
بینید؛ برادران عزیزم ابراهیم اسدی، سعید اخوان، حسین مام رسولی و رحمان منانی، به همه در یک صحنه چهار مجاهد دست بسته را می

  گویی در موقع شهادت هم، تن واحد بودند. اند و کنار هم هستند.ها تیرخالص زدهآن
 زدند. كوروش و شهرام یاسری و سیروس فتحی و سیدعلی و حیدر بهجالدها حتی به مجروحان در روی تخت بیمارستان تیرخالص می

ست داشت. مجروحان بود و یک پنس پزشکی در دهمین نحو شهید شدند. به سعید نورسی در حالی گلوله زدند كه مشغول رسیدگی به
  مجروحان در همان کلینیک به شهادت رساندند.رشید را هم حین رسیدگی به

ها او حمله کنند، سعی داشت با نیروهای عراقی تماس تلفنی بگیرد. چون رابط رسمی آنبرادر عزیزم رحیم، تا لحظاتی قبل از این که به 
  بود.

روند. ها، حاال از جلوی چشمم رژه میدر حال نبرد بودند. همه آن تا آخرین قطره خون هر کدام را که نگاه کنید، تا لحظه آخر، تا نفس آخر و
بهروز، احمد بوستانی، احمد وشاق، محمد گرجی، نبی سیف، حسین اصفهانی،  میترا باقرزاده، ژیال طلوع، فاطمه كامیاب، مریم حسینی،

علی اصغر عمادی، مجید شیویاری، شجاع متولی، محمد جعفرزاده،  حسین مدنی، علیرضا پورمحمد، علیرضا خوشنویس، اصغر مکانیک،
ابوالقاسم رضوانی، محمدعلی محمودی، حسین  محمودرضا، اردشیر، قباد، شاهرخ، فریبرز، ناصرسرابی، بیژن میرزایی، رحمت بلوک نخجیری،

  جباری ... سلطانی، عظیم نارویی، حمید صابری، ناصر کرمانیان، امیر حسین، حسن غالمپور و حسن
 .های شهیدانکهکشانی از نام

  رود.های تعهد و كار و رزم، خاطراتی كه هرگز از یادمان نمیها و از صحنهها داریم از نشستخاطرات زیادی از آن
 وفای به: اگر از من سؤال كنید تعریف مجاهدین در كوتاهترین كالم چیست؟ خواهم گفت»گفت: یی از مسعود افتادم که مییاد جملهبه

  «.پیمان، با فدای بیكران، در تاریخ ایران
  در بین این شهیدان، پیشتازانی از نسل جوان ایران بودند؛

آوران فداکار و بسیار داران نسل جوان ایران هستند. رزمها طالیهرحمان منانی، امیر نظری، سعید اخوان، ناصر حبشی و یاسر حاجیان؛ این
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  اند.مت و صداقت مشتاقانه نبرد در خط مقدم را انتخاب کردهآگاه كه در منتهای صمی
نفر در اشرف بمانند، و بقیه به لیبرتی منتقل شوند، سعید اخوان خودش را در ساختمانی در اشرف مخفی کرد و  ۱۰۰زمانی که قرار شد فقط 

  لیبرتی برود.حاضر نشد به
  هایشان گوش کنید:ها و نوشته. به نامهبدیلی بودندبقیه هم در صدق و صفا، هر کدام گوهر بی

علی علیه السالم چه افتخاری از این باالتر که ما هم لیاقت این مشی و این آرمان را داشته باشیم. مگر حسین بن»امیر نظری نوشته بود: 
 .«یی ناگزیر رونده راه من خواهد بودنگفته بود: هر زنده

 .«تان بگویید یک رحمانی بود که برای آزادی ایرانی که ندیده بود، شهید شدهای محلبچههاگر شهید شدم ب»رحمان منانی گفته بود: 
ام که با وفاداری به انقالب و با چشم های عمومی این جمله را تکرار می کرد که من انتخاب کردهو شاید یادتان باشد که چند بار در نشست

 .امدار از مجاهدت را انتخاب كردهشهادت برسم و این مپوشی از زندگی و خانمان به
بار مورد سئوال قرار بگیرم بدون  ۶۰بار و هر ساعت  ۲۴ام. اگر روزی هیچ کدام از مزایای دنیا چشم ندوختهمن به» یاسر حاجیان نوشته بود:

  .«ها و مظاهر آن هیچ چیز کم ندارمتردید پاسخ خواهم داد: هیهات مناالذله. من با سازمان و همه ارزش
  «.چه افتخاری باالتر از این که در مسیر فدا و صداقت شهید و رستگار شوم»و ناصر حبشی نوشت: 

های او را پیش ها و مجاهدین همگی کلمات مسعود را بر زبان داشتند و درسها مثل سایر اشرفیها پیداست، آنهمان طور که از این نامه
  روی خودشان گذاشته بودند.

  شیویاری نوشته بود: چنان که مجیدهم
طلبانه فردی... و بناكردن ایم که با زدودن تمام ذرات باقیمانده از هر نوع ایدئولوژی استثماری و منفعتما نسل خجسته مسعود ... عهد بسته»

 .«جا بگذاریم...تشکیالتی نوین، درسی زرین از حماسه پایداری به
  مسعود و نسل او همیشه پیروزند.های انسانی و آرمانی، راستی که با چنین رویش

ها گروگان گرفته شدند و حكومت عراق هنوز ما را از سرنوشت آنایم و از یاد نخواهیم برد هفت اشرفی را که بهچنین از یاد نبردهما هم
نشانده را وادار حكومت دستداشته و متأسفانه سازمان ملل وآمریكا و اتحادیه اروپا وكمیساریای عالی پناهندگان هم این اطالع نگاهبی

  اند كه در این باره گزارش بدهد.نكرده
ربایی طفره رفتند. ولی ما گیری، همدست بودند اما با بزدلی از پذیرش مسئولیت آدمها در این گروگاننشانده آنآخوندها و مالکی عامل دست

فقیه و عوامل و مزدوران آن در عراق را به خاطر این جنایت به پای میز از یاد نخواهیم برد و از پا نخواهیم نشست تا زمانی که رژیم والیت 
 .عدالت بكشانیم

 فپیام شاهدان قتل عام اشر
ها هم هست که بالفاصله حرکت گذشت زمان دارد که پیام خود را برساند. اما بعضی حماسههای انسانی هست که احتیاج بهبعضی حماسه

مجاهد دلیر بالفاصله جوشش و جنبش  ۴۲کند. حماسه اشرف از این نوع است. زیرا با ایستادگی ه خلق میکند؛ یعنی خود را دوبارایجاد می
  خود را شروع کرد.

های مرگ و زندگی، تحت فرماندهی ها و ساعتنبرد برخاسته بودید، در آن دقیقه شما شاهدان آن صحنه، مجاهدانی که در آن جا به
شناختید. به راستی كه او به وظیفه تاریخی خود به بهترین وجه عمل كرد. شما در قاومت سر از پا نمیخواهرمجاهد مریم اکبری برای م

  زیر بکشند.خواهند والیت فقیه را بهنفر؛ بلکه نمایندگان تمام ملت اسیرتان بودید که می ۴۲موقع نه آن
کردید. و نزد نمایندگان ملل یخچه شرف و افتخار اشرف را نمایندگی میجنگیدید. شما در آن موقع تاریی بودید که با قاتالن میشهیدان زنده

  کننده در افشای قتل عام داشتید.متحد نقش تعیین
پاخاسته راه را نشان دادید. پیام این بود و هر زندانی سیاسی پیغام خود را رساندید و به هر جوان بهجنگ شما صحنه را دگرگون کرد. شما به

 .یزید و مقاومت کنیداین است که برخ

 تطرح رژیم برای یکسره کردن کار مقاوم
نشینی خود از برنامه اتمی را موازنه کند و جامعه ایران را دچار یأس و خواست با اعدام صفی از فرماندهان پیشتاِز ملت ایران، عقبرژیم می

 .وحیه مقاومت را در بین مردم تقویت کرددلسردی کند. اما شما این کشتار را به یک حماسه پایداری تبدیل کردید که ر



3 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

کار اشرف، بلكه به كار خواستند نه تنها بهخیال خود كار این مقاومت را یكسره كنند میخواستند با جبهه متحد والیت بهآخوندها می
  مجاهدین و مقاومت و حتی رهبر این مقاومت، برای همیشه پایان بدهند.

  شهریور به آن جنایت بزرگ انجامید. ۱۰سازی شده بود و در ها قبل توسط رژیم آخوندی و متحدانش زمینهاین طرحی بود كه از مدت
كوبلر و مالكی  -ایدر پاریس، از توطئه و كر هماهنگ خامنه ۹۲اگر بیاد داشته باشید، من در گردهمایی بزرگ هموطنانمان در تیر ماه 

 .ها رهبر مقاومت بودصًا هدف آنصحبت كردم كه مشخ
های برجسته آمریكایی و اروپایی و با ، من با میانجیگری و درخواست گروهی از شخصیت۱۳۹۱موضوع از این قرار بود كه در تیر ماه سال 

  قرار گرفته بود.كردم چون در طرف آخوندها ها، مالقات ماقبل آخر با كوبلر را پذیرفتم. مدتی بود كه با او مالقات نمیحضور آن
جایی اجباری مجاهدین از اشرف به لیبرتی، كوبلر كه از این پیشتر با مأموران ها برای جابهها و نیرنگاما در این مالقات، گذشته از همه حیله

م و اعتراض كردم، گشتاپوی آخوندی دیدار و گفتگوهای مفصل كرده بود، به اصرار، خواستار اطالعات در مورد مسعود بود. من خیلی برآشفت
ها، قصد گفت كه در جریان جابجاییداد و حتی در نقش دایه مهربانتر از مادر، میبرانگیز، به پرس و جو ادامه میاما او با سماجتی بسیار شك

ند. برخی بلند های حاضر در جلسه، همه برآشفتحفاظت از جان او را كه در خطر است، دارد. آنقدر موذیانه و آنقدر ناشیانه، كه شخصیت
  خواهد؟شدند و با اعتراض از او پرسیدند كه این سواالت و ردیابی را برای چه می

شهریور، آن پاسدار تشنه به خون، جانشین سركرده پاسداران با بالهت تمام، آرزوهای كثیف و  ۱۰یك هفته بعد از جنایت بزرگ 
  كرد و گفت:خورده خود و منویات كوبلر را به زبان دیگری تكرار شكست

دهنده یک فروپاشی روحی است! کنند یا نشانکه یا کشته شده و اعالم نمیمسعود رجوی هنوز واکنشی نشان نداده است و این یعنی این
  ها این آرزو را به گور خواهند برد. شتر در خواب بیند پنبه دانه....البته آن

ها را از نزدیك، اش در عراق و همدستی كوبلر با این توطئهخوندی و دولت دست نشاندههای رژیم آچنین برادرمان، طاهر بومدرا كه توطئههم
روز بعد از قتل عام در اشرف، فاش كرد كه برای رژیم ایران،  ۲۰ها در آن زمان مطلع بود، های آنتجربه كرده و از بسیاری طرح و برنامه

  نفر دیگر ]در اشرف و لیبرتی[ دستگیر و استرداد شوند. ۲۰۰باید با موضوع اصلی، ردیابی رهبری در اشرف بود كه می
 .آورند...كردند رهبری را هم به چنگ میشهریور در اشرف، فكر می ۱۰عام ، تصریح كرد كه در قتل۲۰۱۳نوامبر همان سال  ۱۵بومدرا در 

 .ندبگذریم كه هم شاه و هم شیخ، در حكم اعدام مسعود و در انهدام نسل او بور و كور شد

 یگشای فتح و آزادگشای هزار اشرف و راهشهیدان اشرف، راه
مجاهدین خلق اشخاص نیستند یك سنخ فكر و برداشت »منتظری جانشین وقت خمینی به درستی خطاب به خمینی نوشته گفته بود: 

  «است.... با كشتن حل نمی شود بلكه ترویج می شود
اوین به یک کانون شورشی و یک اشرف دیگر  ۳۵۰فا و تکثیر شدند. دیدیم که حتی بند بله شهیدان اشرف، در جای جای میهن اسیر شکو

  یی شگفت آفرید.تبدیل شد و مجاهد سرفراز غالمرضا خسروی حماسه
 کردند، همیشه حاضرند، همیشه های واالیی که خلقها با ارزشگشای فتح و آزادی شدند. آنگشای هزار اشرف و راهشهیدان اشرف، راه

اند و با نبردهای ما چنان که ویکتور هوگو گفته است: رفتگان زندهروند و همپیش میاثرگذارند و در هر یک از نبردهای ما در خط مقدم به
 .اندآمیختهدرهم

 هناشدحل و فصل پرونده
بلکه پرونده حل و فصل  گذشته نیست؛ تاریخیی مربوط بهعام واقعهگذرد. اما این قتلاز اعدام جمعی مجاهدین در اشرف چهار سال می

  مقاومت و آزادی و حقوق بشر ایران مربوط است.یی است که همین امروز مستقیمًا بهناشده
وار والیت فقیه برای انهدام نیروی مقاومت و آلترناتیو رژیم، از طرف از یک طرف تقالی دیوانه پرونده اشرف سه جریان را در خود تنیده است:

خواست مجاهدین را همراه با تمام منطقه قربانی خیانت خود کند. و در مقابل این دو جریان، است مماشات دولت وقت آمریکا که میدیگر سی
 .درخشدپایداری پرشكوه مجاهدین است كه می

اهدین، دیگری ربط میان خواهم امروز درباره سه موضوع صحبت کنم. یکی انگیزه واقعی اعدام جمعی مجمناسبت سالگرد این واقعه، میبه
 .پرونده اشرف و مذاکرات اتمی و برجام و باالخره ضرورت فعال کردن پرونده اشرف و لیبرتی و دادخواهی در این مورد
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  هاخواست واقعی رژیم نابودی فیزیکی مجاهدین یا تسلیم آن
نشانده هایی که دولت دسترا برعهده داشت، و چه در سالهایی که آمریکا حفاظت اشرف سال پایداری نگاه کنیم. چه در سال ۱۴تاریخچه به

یک راه حل سیاسی فروگذار نکردند و بارها اعالم كردند که دست گرفت. مجاهدین از هیچ انعطافی برای دستیابی بهعراق کنترل اشرف را به
  پذیرند.یی جز تسلیم شدن را میهر گزینه
 .فته تا ملل متحد و دولت مالکی جز غدر و خیانت کاری نکردندهای ذیربط از دولت وقت آمریکا گراما طرف

های آمریكایی و سازمان ملل ارائه طرح انتقال و جابجایی و خروج از عراق به طرف ۱۴، مجاهدین ۱۳۹۰یادآوری می کنم که فقط در سال 
  کردند.

ها و بطالن افترائات رژیم منتشر یت قانونی و حقوق اشرفینظریه و گزارش مستند حقوقی درباره موقع ۵۰کم چنین، مقاومت ایران، دستهم
  کرده است.

خواست واقعی رژیم این نبود كه مجاهدین، اشرف »های گذشته هم چند بار گفتم که: ها نبود؛ من در سالکدام از ایناما صورت مسأله، هیچ
تسلیم کند. بنابراین گزینه ها را وادار بهکه آنزیکی نابود کند یا اینطور فییا عراق را ترك كنند. بلکه هدف رژیم این بود که مجاهدین را به

 .سومی در کار نبود

 نرمز ماندگاری و پیشرفت مجاهدی
ها، در انتخاب میان تسلیم و نبرد، نبرد و ایستادگی را انتخاب كردند. رمز ماندگاری و پیشرفت این جنبش همین مجاهدین در این سال
  انتخاب بوده و هست.

ها را با این سئوال بروز كنندگان مقاومت، تیغ و طعنه خود علیه اشرفیشدگان و نفیویژه در بحبوحه حمالت، تسلیمها، بهدر تمام این سال
  «.ارزد؟مگر می»و « جا چه فایده دارد؟ایستادن در آن»دادند که می
ت فقیه از فهم این حقیقت عاجز بودند که نبرد و ایستادگی مؤثرترین سالح جبهه والیعلت پیوندهای خود باعلت اذهان مرعوب یا بهها بهآن

دهد؛ و در نهایت بخش است. جنبشی که این سالح را زمین بگذارد، شرافت و اعتبار و پشتوانه مردمی خود را از دست مییک جنبش آزادی
  تواند حفظ کند.موجودیت فیزیکی خود را هم نمی

جویانه را به هم زد و دراین صورت هیچ مقطعی از پایداری اشرف و گرایانه باشد نباید تعادل یک زندگی عافیتایدهاگر معیار، یک دیدگاه ف
  ها ارزش ندارد.ها بر اساس دیدگاه آنلیبرتی و هیچ مقطعی از مبارزات تمام خلق

عنوان روح و  بوده و هستند. از این نظر اشرف، بهها که شورش مجسم علیه استبداد و بهره كشی پس باید گفت افتخار بر اشرف و اشرفی
 .سمبل نبرد صورت مسأله ایران و ایرانی است؛ خون جاری دوران است، و همان حکایتی است که هم چنان باقی است

 مرابطه قتل عام دهم شهریور با مذاکرات اتمی رژی
شهریور در اشرف با مذاکرات اتمی است. حقیقت این است که خواهم راجع به آن صحبت کنم، رابطه قتل عام دهم موضوع دیگری که می

  اعدام جمعی مجاهدین در دهم شهریور نیمه پنهان خوردن زهر اتمی و پروژه برجام بوده است.
ای به امنه، خ۹۲نامه اتمی را امضا کردند. پیش از شروع این مذاکرات یعنی در شهریور نمایندگان رژیم در مذاکرات ژنو تفاهم ۹۲در سوم آذر 

  عام اشرف دست زد.قتلاش مالکی، بهوسیله پسرخوانده
روحانی، توافق اتمی را تأیید کرد. هشت روز بعد در هفت آبان، رژیم لیبرتی را با موشک یی بهای در نامهخامنه ۹۴مهر  ۲۹دو سال بعد در 

  مجاهد خلق شهید و صدها نفر مجروح شدند. ۲۴درهم کوبید که براثر آن 
یا در اربعین همان سال انجام شود. اما پیش از  ۹۵ای، تدارک کشتار بزرگ در لیبرتی بود که قرار بود در ایام عاشورای سال ام نهایی خامنهگ

 .موفقیت به پایان رساندند و طرح استراتژیک رژیم شكست خورداین که رژیم موفق شود، مجاهدین هجرت بزرگ را با 
  ها همراه بوده است.اش، با حمله و کشتار علیه اشرفیتصویب نهاییام از مذاکرات مخفی تا خالصه کنم تمام مراحل برج

چرا  زیرا صورت مسأله رژیم، این است كه برای ادامه حیات خود نیاز دارد که مجاهدین و مقاومت ایران یعنی نیروی آلترناتیو را از بین ببرد.
 تش همین آلترناتیو استرین تهدیدكه مهم

همین دلیل پس از قتل عام ده شهریور، سپاه پاسداران بیانیه تبریک صادر کرد، قاسم سلیمانی رئیس نیروی تروریستی قدس در جلسه هب
این اتفاق دارای اهمیت »و جانشین سرکرده کل سپاه پاسداران گفت: «. مهمتر از حمله مرصاد بود»مجلس خبرگان گفت: این حمله 
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  «.تحوالت آینده منطقه خواهد بود و ابعاد بسیار عظیمی داردراهبردی بسیار وسیعی در 
 .بله قلب مسأله همین است: تالش برای از بین بردن آلترناتیو

ویژه مارتین كوبلر کمپ لیبرتی را برای انهدام فیزیكی مجاهدین یا ها بهالمللی آنرژیم آخوندی و دولت عراق و همدستان بینمنظور اینبه
گلستان تبدیل كردند و ها طراحی کردند. اما این مجاهدین بودند که لیبرتی را از سنگستان بهی سیاسی و انحالل تشكیالتی آنالاقل نابود
  المللی را واداشتند که برای هجرت بزرگ از عراق راه باز کند.جامعه بین

 ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَنُیِریُدوَن ِلُیْطِفُؤوا ُنوَر اللَِّه ِبَأْفَواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ 

بر این اساس باید روشن شود که در مورد اشرف و در مورد مقاومت و آزادی و حقوق بشر ایران در پشت پرده برجام چه گذشته است؟ و این 
 .یی داشته که هنوز منتشر نشده استگرانهتوافق، چه ضمائم توطئه

 فضرورت فعال کردن پرونده اشر
سال  ۱۶دانید که سیاست آمریکا در کردن پرونده اشرف است. میخواهم در موردش صحبت کنم، ضرورت فعالآخرین موضوع که می

اتکای بار آورده، بهویژه در دولت اوباما منافع بادآورده کالنی نصیب رژیم والیت فقیه کرد. عمده فجایعی که رژیم در خاورمیانه بهگذشته، به
های آن گشوده شود. یکی از ترین پروندهعواقب دهشتناک این سیاست پی برده، الزم است مهما بوده است. امروز که جهان بههمین امتیازه

 .ها پرونده اشرف استآن
ترین دولت عراق و تخلیه اشرف، بزرگو تحویل حفاظت و امنیت اشرف به ۸۲بخش در سال حقیقت این است که خلع سالح ارتش آزادی

  نحوی كه اگر مجاهدین خلع سالح نشده بودند، قطعًا رژیم قادر به نفوذ در عراق در این ابعاد نبود.والیت فقیه بود. بهاعطایی آمریکا به امتیاز
  تعویق انداخته از آن گرفته شود.هایی که سرنگونی رژیم را بهبله، این پرونده باید گشوده شود تا همه امتیازها و امداد

نیروی نظامی آمریکا دستور داده ل باید روشن شود که در حمالت وحشیانه دولت مالکی به اشرف در شش و هفت مرداد، چرا بهعنوان مثابه
  شد که هیچ دخالتی نکند و تنها نقش ناظر و تماشاچی را ایفا کند؟

محل مأموریت خود در نزدیکی اشرف را  یک واحد نظامی آمریکا ۹۰چرا چند ساعت قبل از حمله ارتش عراق به اشرف در نوزده فروردین 
  ترک کرد؟

های دروغ و مغرضانه درباره اشرفی ها تدوین و گزارش نام سازمان مللهایی بههایی و با چه زد و بندچنین باید روشن شود که چه طرفهم
  کردند.منتشر می

 ؟یک تحقیقات مستقل درباره قتل عام اشرف برعهده نگرفتسئوال مهم دیگر این است که چرا ملل متحد، مسئولیت خود را برای انجام 
سازمان ملل چرا حتی ترور عامر کبیسی مدیر یونامی در استان دیالی ]درعراق[ را مورد تحقیق قرار نداد؟ وی در اولین روز پس از اعدام 

  رش تهیه کرد.رغم تهدیدات نیروهای رژیم از این قتل عام گزاآنجا رفت و بهجمعی مجاهدین در اشرف به
  یغما رفته مجاهدین در اشرف نیز باید تحت تحقیق و رسیدگی جدی قرار بگیرد.موضوع صدها میلیون دالر دارایی به

ها و اموال مجاهدین کند كه تمامًا در اختیار ازای داراییاین برعهده دولت آمریكا و ملل متحد است که دولت عراق را موظف به پرداخت مابه
  بوده است. همین دولت

چنین قطعنامه مشابهی که در کمیته خارجی سنای این کشور کنگره آمریکا که در کمیته خارجی کنگره تصویب شده، هم ۶۵۰قطعنامه 
 .اقدامات الزم در این مورد فراخوانده استتصویب شده دولت آمریکا را به

 فتقدیر از حامیان اشر
های ارزشمندی ها و نوشتهانتشار کتابها بهت و حامی اشرف و مقاومت ایران که در این سالهای واالی دوسمی خواهم صمیمانه از شخصیت

خاطر دفاعیاتش از مجاهدین در دادگاه اسپانیا، از آقای کازاکا به خاطر اند تشکر کنم؛ از آقای خوان گارسه بهزدهدرباره اشرف دست
از جمله گزارش ارزشمندی كه از جانب پارلمان اروپا تدوین کرد، از آقای طاهر بومدرا به ها های بسیار در دفاع از اشرفیها و تالشروشنگری

خاطر کتاب داستان ناگفته اشرف، از آقای استیونسون به خاطر کتاب ازخودگذشتگی، از آقای تنتر به خاطر تدوین و انتشار بسیاری مطالب 
  خاطر انتشار گزارش سفرش از اشرف.راس بهها و از دکتر آلخو ویدال كواددر حمایت از حقوق اشرفی

های گسترده و دقیق سیاسی است و از سوی ارتش چنین باید به گزارش مستند حمله به اشرف اشاره كنم كه حاوی اسناد و روشنگریهم
 .بخش ملی منتشر شده استآزادی
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 تشده اس مأموریت اشرف در هزار اشرف و هزار کانون شورشی در داخل ایران، از نو آغاز
دید و به این های جامعه ایران خود را در معرض سرنگونی میها و در محاصره نارضایتیواقعیت این است که رژیم آخوندها، زیر فشار تحریم

یم رژیم رغم گذشت دو سال از امضای برجام، بحران وختر این است که بهنشینی کرد. اما واقعیت مهمدلیل از برنامه اتمی برای یک دوره عقب
  قوت خود باقی است.به 

مهار ورشکستگی اقتصادی هستند، نه می توانند اند، نه قادر به آخوندهای حاکم، نه قادر به بستن شکاف موجود در رأس حکومت خود شده
 .های جامعه عصیان زده پاسخی پیدا کنند و نه برون رفتی از باتالق جنگ سوریه دارندبرای خواست

 .ها و باال رفتن آمادگی اجتماعی در جوشش استهای شهید، امروز، در گسترش اعتراضاشرفیدر مقابل، خون 
ها عواطف و در همین لحظات زندانیان سیاسی شجاع و مقاوم در زندان گوهردشت در حال اعتصاب غذا هستند. اعتصاب طوالنی آن

خواهیم استبداد مذهبی را های غرب میست. از ملل متحد و از دولتهمبستگی عمیق مردم ما در سراسر ایران و تمام دنیا را برانگیخته ا
  فرستیم.این زندانیان دلیر درود میشکنجه و آزار زندانیان تحت فشار بگذارند. بهبرای پایان دادن به

  های شهید در جوشش است برای برپایی ارتش قیام و آزادی.بله خون اشرفی
ر کانون شورشی در داخل ایران، از نو آغاز شده است. مأموریت، سرنگونی استبداد مذهبی است. مأموریت، مأموریت اشرف در هزار اشرف و هزا

 .شودبرقراری آزادی است و به طور قطع و یقین، این ماموریت محقق می
 فسالم بر شهیدان اشر

 نسالم بر مردم ایرا

 

 


