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 رانیاز مقاومت مردم ا تیحما ی برا ییقاطع اروپا  استیس  کی: فراخوان به یرجو میمر

 ۱۳۹۸ آبان۱

 

 
 ۶۷قتل عام   - ت یبشر هیعل ت یکتاب جنا یمعرف  –استراسبورگ  -در پارلمان اروپا  یسخنران

 
 

 محترم پارلمان اروپا، ندگانینما
 ز، ی عز دوستان

 اروپا خوشوقتم.  یحضور در خانه دمکراس از
 بگذارم: ان یمردم اروپا در م ندگانیالعاده را با نماسند خارق کیانتشار   خواهمی م ز یاز هر چ قبل

 عام شده توسط آخوندهاست.بیش از پنج هزار تن از زندانیان مجاهد قتل یهاکتاب فهرست نام   نیا
  رانی : امیگوی کنم م  یجمله معرف  کیدر  یمذهب  سمیفاش تیحاکم سال بعد از۴۰امروز را  رانیبخواهم ا اگر 

همه   ستیز ط یو فرهنگ و مح ی عیمنابع طب ،یاسیس انیاست که درآن عالوه بر زندان ییقتل عام شده  نیسرزم
 اند.و همه قتل عام شده

 
  رانی گرفته شدن ا گروگاناست درباره به   یخیتار یگواه ک یبلکه  ست؛یشدگان ناعدام یهاکتاب تنها نام   نیا

 .ینید  سم یتوسط فاش
آخوندهاست. و در خارج از   یتحت سرکوب ضدبشر ران، یا  یاست که در داخل مرزها یکتاب شرح حال ملت  نیا
 گرفته شده است.  دهیاش نادو مقاومت  ی حقوق بشر و آزاد ران یا

  نیها اعضا و هواداران مجاهد عام شدند. اکثر آن قتل  یاسیس یهزار زندان ۳۰ ،ینیخم حکم به  ۱۳۶۷سال  در
 بودند.



2 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

 کامل صورت گرفت.   یدر خفا  تیبشر هیعل ت یجنا  نیا
 را. شانیمزارها یشدگان را منتشر کردند نه نشاناعدام یهاحاکم نه نام  تکارانیجنا
 باال گرفته است.  ران ی در ا  یدادخواه یسراسرجنبش   نیسازمان مجاهد  یهاسه سال گذشته، با تالش در

 جنبش است.  نیهم جهیکتاب نت نیا انتشار
کتاب    نیدر ا میدژخ۸۶مرگ شامل  أتیه ۳۵ یاسام ز یو ن یمخف  یاز مزارها یبخش ینشان دان، یشه یاسام

 آمده است.
  ،یدادگستر ری وز ،ه ییقوه قضا سیرئ یس یاکنون آخوند رئ. و هم اند میرژ یهاافراد از مقام  ن یدرصد ا ۶۳

 مرگ هستند. یهاأتیه یاز اعضا م یرژ ییمقامات قضا ن یاز باالتر یمجلس، شمار سیرئبینا
آخوند   یعنی ،یجمهورکنون  سیجمهور بود. رئ سیرئ هاعامدر خالل قتل  یاخامنه یعنی  م یرژ یکنون رهبر
 فرمانده کل قوا بود.  نیهم در آن موقع معاون جانش  یروحان
  یبعد از جنگ جهان یاسیعام سقتل  نیترمماشات نسبت به بزرگ  است یاز ساست  یشرح دردناک نیچنهم  کتاب

بزرگ   تی جنا نیا در مقابل یآخوند  م ی رژ یچشم بستند. وقت ت یجنا  نیغرب و سازمان ملل برا  یهادوم. دولت 
 ادامه دارد. چنانکرد که هم  لیتحم انهیرا به خاورم ابندهی جنگ گسترش   کی  افتی  تیمصون

نقض   شتریو ب شتریرا ب یتوافق اتم یآخوند  می رژ ،ییاروپا یانعطاف کشورها مم یرغم ماکزماه است به ۶حاال  و
 مرحله نقض توافق است.   نی. و هم اکنون در آستانه چهارمکند یم
 
  هیاتحاد به  انهیو منطقه خاورم ران یدر قبال ا  یو واقع ی ضرور  استیس کی  شنهادیپ ی من برا  یطی شرا نیچن در

 ام. آمده نجایااروپا به  
 کرد؟  د یشکست کشانده چه با فرانسه را به ژه یوکه تعمدًا ابتکارات اروپا به یمیدر قبال رژ یراست

و   یاستقرار دمکراس یبرا رانیاز مقاومت مردم ا تی است که تبعًا الزمه آن حما ییقاطع اروپا  استیس کی  پاسخ،
 مردم است.   تیحاکم
از جنگ    یریجلوگ یکردم که برا  د یتأک رانیمن از جانب مقاومت ا  ۱۳۹۴ رماه یدر ت یتوافق اتم یاز امضا پس

  انهیدر سراسر منطقه خاورم م یاز رژ  د یعدم دخالت و خلع  یبر رو تی با قاطع د یبا» ۱+۵ یدر منطقه، کشورها
 کنند«. یپافشار

برخورد   تیحاکم، با قاطع ینید  سمیاروپا هشدار دادم که »اگر با فاش ، در پارلمان۱۳۹۵ ماهیدر د  نیچنهم
 .کند ی م لیرا برمنطقه و جهان تحم ینشود، جنگ مهلک
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را در خون   هیسرعت توسعه دادند سوررا به  ی آن برنامه موشک یازهایبا استفاده از آن توافق و امت آخوندها
 را گسترش دادند. منیبردند و جنگ در  فرو 

 : د یتوجه کن ریاخ یهاماه  ع یوقابه حال
 یکشورها یهافرودگاه  ای ینفت ساتیتأس ،یالمللنیب یهاها در آبنفتکششان بارها بهو سپاه پاسداران  آخوندها

 اند.حمله کرده  هیهمسا
 

  نیدر ا رانیخلق ا نی سازمان مجاهد  هیعل یستیاز توطئه ترور یشتریب اتییجز  ییایامروز مقامات آلبان نیهم
 فاش کردند  ۲۰۱۸کشور در مارس سال 

  سم یصدور ترور ری آن درگ یهاو همه جناح  یآخوند  م یرژ تیکه تمام دهد ی نشان م یخوباطالعات به نیا
وزارت اطالعات  د یبا میتوسط رژ یو جاسوس سم یممانعت از ترور یکه برا  کنمی م د یتاک گر یبار د نیهستند. بنابرا

محاکمه و اخراج   د یها را با. مزدوران آنادقرار د یستیترور ستیقدس را در ل یستیترور یرویو سپاه پاسداران و ن
 هستند. یستیترور اتیمرکز توطئه و انجام عمل را یدر تمام کشورها بست. ز د یرا با میرژ نیا یهاکرد. و سفارت 

 ستند؟یآن نگران ن یامدهایو از پ دهند یحمالت را ادامه م  نیاست که چرا ا ن یا سوال 
 !نند یبیدر مقابل خود نم یتیاست چون قاطع روشن

جامعه   یعملیبخاطر آن است که بهقدرت خود اعتماد دارند، بلکه به که به   ستیخاطر آن نبه هاآن حمالت
 اند!دلگرم یجهان

سر مار   دنیکوتاه آمدن و نکوب د،یدهه تجربه، تهد ۴»بنا بر مقاومت گفته است:   نیرهبر ا یمسعود رجو کهچنان
 .شود«یآزاد نم ن، یبدون ا رانیبه سنگ است. ا 

 دارند؟ ازین واروانهی اعمال د نیاچرا آخوندها به اما
 .اند افتهیدر خطر   قًایخود را عم ت یحاکم ، یدر برابر جنبش اعتراض ژهی وبه رانیدر داخل ا چون

 آخوندها تظاهرات کردند. هیعل رانیا یماه، هزاران نفر از مردم لردگان در مناطق جنوب غرب  نیاول هم مهین در
 .دند یآتش کش  را به گر ید یو چند مرکز حکومت ه یفق یول ندهیو دفتر امام جمعه و دفتر نما یفرماندار هاآن
شاهد اعتراضات گسترده کارگران   ر یاخ یها و روزهادر هفته  تختیپا  یلومتریک  ۳۰۰شهر اراک در  نیچنهم

ادامه    رانی مختلف ا یبازنشستگان و کارمندان در شهرها ان،یفرهنگ  ان،یدانشجو یهااعتراض  نیچنبوده است. هم 
 دارد.

 .کشند ی را به آتش م م یرژ نیرهبران ا  ر یدر سراسر کشور، تصاو  یو شورش نیخشمگ  جوانان
 .آورند یرو م شتر یهرچه ب و اعدام  یریحاکم به دستگ  یاطرف آخوندهآن  از
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مورد   ۴۰۰۰ها به حدود تا کنون، شمار اعدام  د یرس یجمهور استیربه  یکه روحان یسال یعنی  ۱۳۹۲سال  از
 چنان ادامه دارد.هم یاسیس انیاست و شکنجه و آزار زندان دهیرس
 

ها و اطالع از  از زندان  د یبازد یبرا کباریآخوندها هستند، چرا   میدلواپس تجارت با رژ نقدریکه ا یکسان یراست
 فرستند؟ینفرستاده و نم رانی به ا اتیه ک ی یاسیس انیزندان ت یوضع
 .دهندیها نشان نمو حقوق آن  هایو سلب آزاد رانیسرکوب زنان ابه یواکنش   چرا

  ۱۹نمونه قطعنامه   کیسکوت نکرده است.    ران،ی وق بشر مردم اپارلمان اروپا در مقابل نقض حق خوشبختانه
 را محکوم کرد.  یآخوند   می( است که نقض حقوق زنان توسط رژوریشهر۲۸سپتامبر )

 یزیبرانگ نیپارلمان اروپا تالش تحس  زیگذشته ن یها. در سال میکنی م ریپارلمان تقد  نیا ندگانیاز نما مانهیصم
توسط   ی پارلمان در مقابل سرکوب و کشتار رزمندگان آزاد نیداشته است. نقش ا  ران یدر دفاع از مقاومت ا 

انتظار  هااست. اکنون از آن   ینرفتن اد ی ازمماشات   استیتوسط س رانیحقوق مردم و مقاومت ا  عییآخوندها و تض
 :نی. بنابرارند یبگ  ش یدر پ رانیا  میقاطع در قبال رژ استیس کی  یبرا ییکه ابتکار عمل تازه  رودیم
 شود.   رانیتوقف اعدام و شکنجه در ا مشروط به   د یبا رانی ا م یاروپا با رژ ه یهرگونه رابطه و معامله اتحاد-۱
ارجاع شود و مسئوالن   یالمللن یملل متحد و دادگاه ب  ت،ی امن ی به شورا د یبا یاسیس انیپرونده قتل عام زندان-۲

 ، به عدالت سپرده شوند.۱۳۶۷قتل عام  ژهیوبه  تی بشر هیعل تیجنا
  م یشود. و ملل متحد رژ لیتشک یاسیس انیها و زنداناز زندان  د یجهت بازد یالمللنیب قیتحق أتیه کی-۳

 کند.  اتیه نیا  رشیبه پذ  ر یرا ناگز یآخوند 
و استقرار   یآخوند   میرژ  رییتغ یبشناسد که مقاومت برا تیرسمبه  د یاروپا با  هیاتحاد ژه یوبه یو جامعه جهان-۴

 است.  ران یو حقوق بشر حق مردم ا   یدمکراس
 

 !زی عز دوستان
 ییدر زندان بود و در نامه  یطوالن یهاساله است. او سال ۲۸ اریژن یکتاب، زهرا ب  نیدرج شده در ا  یهااز نام  یکی

 از زندان نوشت:
ثابت  مانمان یدر ا کهیرا تا زمان اتیقطعه کنند حبدن ما را قطعه  یاگر اعضا یکه ظالمان، حت امدهیرا فهم نی»ا

. و  میها بفروشآنو قلب خودمان را به    مانیاز ما خواهند گرفت که ا یرا زمان ی. بلکه زندگرند یگیاز ما نم م،یباش
 ست«. ا  یرمز مقاومت جهان بشر نیا
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و ستم و مبارزه  یکتاتوریمقاومت در برابر د را به  یعام شدگان است که جهان بشرزهرا و همه قتل امیپ نیا
 .خوانند ی فرا م ی آزاد یبرا
 همه شما متشکرم. از


