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 ی نید یکتاتوریجانبه دهمه میتحر ران،یمردم ا ی: حقوق بشر برایرجو میمر
 ی آزاد یشناختن مقاومت و نبرد شورشگران برا تیرسمو به

 

 سازمان ملل  یآستانه اجالس مجمع عموم در

 ۱۳۹۹ وریشهر ۲۸
 

 

 
 ، هموطنان

 !ارجمند  یهاتیشخص

در سوگ و اشک و خشم فرو رفت.   یقهرمان کشت ک یجوان شورشگر و   کیخاطر اعدام به  رانی سراسر ا ش یروز پ شش
 .ینی د یکتاتورید  هیعل ام یدر ق ی است؛ قهرمان شورشگر مل  یافکار د یاو نو 

  .و غارت غرق کرده است  یران یرا در خون و و  رانیاست که ا یمیرژ یسرنگون  یبرخاستن و مبارزه کردن برا اشجرم 

بشر، مدافعان حقوق  ران،ی اعدام او معترض بودند. مردم ا ی برا یاخامنه هییحکم قضا به رانیها قبل مردم اهفته از
  .در سراسر جهان به مخالفت برخاستند  رینظیب ز یرستاخ کیدر  یو قهرمانان ورزش  خواهانیآزاد

 ادامه خواهد داد. وعدالت یآزاد  ی برا ام یمقاومت و ق به  ،یشورشگر در جان رزمنده هزاران کانون شورش د ینو اکنون 
 زنیم.برای پهلوان نوید، قهرمان شورشگر قیام، کف می

   
 .جانبه آن هستند همه می و تحر م یرژ نیخواستار مجازات ا  ران یمردم ا 

 یهام ی ها هم ماشه تحرکه آن  خواهند ی م ت یامن یخصوص شوراملل و به  عام از سازماندر برابر اعدام و قتل ران یا  مردم 
. ند یبیخود را در سرکوب و اعدام م یبقا رای. زدهد ی ادامه م یابکشند. واال خامنه  میرژ ن یا هیقطعنامه را عل۶مصرح در 

دوباره  کند،یم یتابیب رانی که در دل جامعه ا ییهاام یقخامنه ای اگر اعدام نکند شیرازه رژیمش از هم می پاشد 
 .فرود خواهد آمد  ه یفق تی وال  میبر سر رژ یو سرنگون ام یخواهد کرد و ق انیطغ

 
 رژیم  متحد کرونا
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لطفًا توجه كنید من در شرایطي با شما صحبت مي كنم كه آمار جانگداز قربانیان كرونا در میهنم دست كم  
خاطر كرونا هم مانند كشتار و اعدام در ردیف  هزار نفر است. به نسبت جمعیت، آخوندها در مرگ و میر به  105

 اول هستند.
» ما از موضوع موج گذشتیم... درگیر یك دریاي طوفاني هستیم«، و    معاون وزارت بهداشت گفت: سه روز پیش 

   است«  افتهی  شینفر افزا ۱۸۰۰نفر در روز به  ۹۰۰کرونا در تهران از  روس ی از و یناش مارانی»شمار بافزود: 

   و رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: »این استان در وضعیت فوق بحرانی قرارگرفته است«. 

 

کردنش مشکل است که  زده است. حاال هم باور م یرا رژ ینیاوکرا یمسافربر  یمایکه هواپ کرد یباور نم یکس روز نآ
در برابر   یها کالن تلفات و سپر انسانآن  ی. اما استراتژفرستند یعمدًا مردم را به قربانگاه کرونا م یو روحان یاامنه خ

  .است یو سرنگون ام یخطر ق

و امکانات که    هیو سرما یی دارا ن یدالر است. اما از ا  ارد یلیاز هزار م شیب یانهادها و مؤسسات تحت کنترل خامنه  ثروت
در صندوق توسعه   یارز ری صرف بهداشت و درمان نشده است. قرار بود از ذخا  یزیاست تا امروز چ رانیمتعلق به مردم ا

 نیاز هم د یگوی م م یبهداشت رژ ر ی. اما وزابد یبا کرونا اختصاص  قابلهبه بهداشت و درمان و م ورو ی  اردیلیم ک یفقط 
  کهیدر حال دهند یخاطر حقوق پرستاران را نم نیهمکرده. به   افتیرا درسوم آن  ک یحال کمتر از مقدار هم، تا به 

 .اند در اثر کرونا جان باخته یاز پرسنل پزشک یاریبس 

آخوندها  گاهه یو سپاه پاسداران تک آخوندها، ت یابزار حاکم نیتراعدام و زندان مهم  متحد آخوندها، نیتری کرونا قوبله، 
 .است ت یسرکوب و جنا یبرا

شما   ی ارتش برا  کیپس   د،یندار سمیو صدور ترور  یافروزگفته است، اگر قصد سرکوب و جنگ   یمسعود رجو کهچنان
و مخارجش را   د ی. آن را منحل کند یکن لیتحم ران یسپاه پاسداران را به مردم ا  ینجوم یهانه یهز د یو نبا ستیکاف

  .د یصرف بهداشت و درمان و حقوق پرستاران و کارگران و معلمان و کارمندان کن

و   یاخامنه  یانحصار تیدر مالک یساختمان یهاها و شرکت معادن، مخابرات، بانک ع، یبخش مؤثر و سودده صنا امروز
آخوندها و   یفساد و غارتگر  جهیر سال در نت. و هزند یمدالر سر  اردیلیم هزارک یها به آن  ثروت. سپاه پاسداران است

 .شودی دالر از کشور خارج م اردیلیها مسپاه پاسداران ده 

 نیدالر تخم اردیلیم۳۰را تا   ه یسپاه پاسداران در سور یجنگ  اتیعمل یمجلس ارتجاع مبالغ پرداخت شده برا یاعضا
  منیدر  طانیلبنان، کتائب عراق، انصارالش  طانیالش حزب  اتیعمل یعالوه براچند برابر است. به  ی. البته رقم واقعزنند یم

  .شودی صرف م یهنگفت یهانهیمشابه هز یهاو گروه 

 
 خواهند مردم ایران میچه آن
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ها و  توجه همه دولت  ران یاز جانب مقاومت و مردم ا  خواهم ی متحد، من مملل  ی اجالس مجمع عموم لیآستانه تشک در
 :کنمجلب    یرا به سه مسأله اساس یالمللن یمجامع ب

 .است یو جامعه جهان رانیدر جنگ با جامعه ا م یرژ ن یکه ا ت یواقع ن یا یادآوریاول،  

  ینید سم یاست و دست فاش رانی کار قاتالن مردم اکمکعمال که  یاشتباه ،یالمللنیب یهااست یوم، ضرورت توقف سد
 .کند ی در منطقه بازتر م مس یو جنگ و ترور  رانیبشر مردم ارا در نقض حقوق 

 :شامل  م؛یرژ ن یدر قبال ا  یسه عنصر است یس ک یو سوم 

 ان، ریمردم ا   تمام یبشر برا حقوق

 ، ینید یکتاتوریجانبه دهمه میتحر

 ی مردم ایران.آخوندها و آزاد یسرنگون یبرا گرانو نبرد شورش  رانی شناختن مقاومت مردم ا تیرسمبه  و

 :د یتوجه کن ر یط سه سال اخیشرابه   د یبا یو جامعه جهان  رانیبا مردم ا  م یرژ نیجنگ ا  یعنیموضوع   نیاول درباره

کرده   دا یشدت پ نهیدر سه زم م یرژ ییو ماجراجو  هات یشد، جنا زشیوارد فاز خ  رانی که جامعه ا ۹۶ ماهید ام یق از
 :است

  گسترده  و شکنجه یریآبان و دستگ  ام یجوان و نوجوان در ق۱۵۰۰از  شیکشتار باز جمله  سرکوب،   ش یافزا   اول،
چنان  که هم   امیمانند محاربه، شورش و شرکت در ق یاسیس یهااتهام به انیاز آن هم، اعدام زندان  بعد   نرشدگایدستگ 

 .ادامه دارد

  بان یآباد مشهد، گوهردشت کرج، ش لی، وک بزرگ دستگرد اصفهان، زندان تهران یهادر زندان ،یروزها شمار نیهم در
 .اعدام قرار دارند  رحکمی ز نیدر او  نیهواداران مجاهد  نیچنآباد، سنندج و هم خرم  ه،یاروم یهااهواز و زندان

در   و فرودگاه  ینفت ساتی تأس به یاندازموشک  ،یالمللنیب یهاها در آب و نفتکش  هایکشت حمله به  ش یافزا دوم، 
 .در عراق ییکا یآمر یروهایبه ن یعربستان و حمالت موشک

مخالفان در   گر یو د رانی و مقاومت ا نیمجاهد  هیعل یستیترور یهاو گسترش توطئه  یسازطان یش جیسوم، بس  و
  .مختلف یکشورها

 

 ، هموطنان

 ! یگرام همانانیم

عام شده در  قتل  یاسیس یهزار زندان۳۰شامل   یاسیهزار اعدام س۱۲۰است با  یمیرژ نیساله، ا ۴۰و تجربه   یگواه به
بار در  ۶۶بشر، تاکنون خاطر نقض وحشتناک حقوقبه م یرژ نیا   د.بودن نیها از مجاهد درصد آن۹۰که  ۱۳۶۷سال 

هم به واقع در   نهیزم ن یبشر محکوم شده است. آخوندها در احقوق   یو شورا  ونیس یمتحد و کمملل  یمجمع عموم
  .رسیتا بوئنس آ روتیاز بغداد و ب سم یچنان که در تروردار هستند. همجهان رکورد 

را فاش   میرژ ن یا ییایمیو ش ی موشک ،یپنهان اتم یهابود که پروژه  رانی مقاومت ا ن یا ش یکه از سه دهه پ د یدانیم
  .کرد

  .بسر ببرد  یدر صلح و دوست گانشیکه با همسا  میهست یراتمیغ رانی ا ک یخواهان  ما
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 بار غربهای زیانسیاست

 !زی عز دوستان

و   دانیم  ش،یهات یادامه جنا یبرا میرژ ن یا کنم که به   یادآوریرا  ییهااست یس  میعظ انیز جااین در  د یبده اجازه
  ه:داده است، ازجمل تیمصون

 ۱۳۹۴سال یدر توافق اتم ه یتوج رقابلیغ یو مال  یاسیس یازهایامت  - 

 .سازمان ملل به سود آخوندها م یمتوقف کردن شش قطعنامه تحر  - 

  .میرژ یحاتیتسل یهام یتحر د یو مخالفت با تمد  -

 .پروردی م ایدن نیطمع ببندد، مار در آست می رژ نیکالن ا یهارشوه  که به یهر دولت کنم ی م د یتاک جااین  در

از قضا  جویی دست بردارد از ستیزهشود این رژیم المللی باعث میهای بینکه کاهش تحریم این یک نظریه اشتباه است  
   .ختیدر اروپا افسار گس  می رژ نیا  سمیبرجام بود که ترور هیدر سا

یی در فیگارو به درستي نوشت كه رژیم ایران به مماشات غرب با خونریزي و  اخیرًا وزیرخارجه آمریكا در مقاله 
طلبي پاسخ داد و این كه: سیاست مماشات هیچ سودي به جز پیشبرد استراتژي كالن رژیم ایران در بر نداشته  جنگ

شوند كه تنها در سال گذشته،  د مردم ایران متحمل مي گریهاي این رژیم را نخست خو است. او یادآوري كرد كه وحشي
 معترض را كشتند.  ۱۵۰۰حدود 

 كند. تر ميها را جري بله این مقاومت ایران بود كه از آغاز هشدار داد  امتیاز دادن به آخوندها آن
اشرف، گفتم که  فروردین در  ۱۹در پارلمان اروپا در بروكسل قبل از كشتار ۱۳۸۹سال پیش در بهمن  ۱۰از جمله 

 تر كرده است.    تر و افراطي مالها را حریص  ،امتیاز دادن به این رژیم مثل غذا دادن به تمساح
 حاال بعد از یك دهه نگاه كنید :  

که دو سال است در   مینیبیدر آلمان را م  رشدهیگذار دستگ بمب  پلماتید ک یمعاصر در اروپا   خیبار در تار ن یاول یبرا
 نیچنهم شد؟ی چه م کرد،ی عمل م لپنتیما در و  ییکه اگر بمب در گردهما  د یاست. فکرش را بکن یزندان کیبلژ
 . اند و هلند اخراج شده یآن از فرانسه، آلبان یهاپلمات یتن از دهفت  ری در دو سال اخ م، یرژ نیا یهاتوطئه لیدلبه

 

برده   نیاز ب  میهمه توهمات را درباره ثبات ناداشته رژ ۹۸ یتا آبان و د ۹۶ ماهیاز د رانی مردم ا یهاام یق گر،یطرف د  از
  .است

  رانیکمک به آخوندها فقط درد و رنج مردم ا  یطیشرا   نیاست. در چن دهیخود رس ت یموقع نیترف یضعبه   میرژ اکنون 
  .ستین یاز سرنگون  می. اما هرگز قادر به نجات رژکند ی م شتریرا ب
 

 ضرورت اقدام بالدرنگ ملل متحد 

   :کنممی  و تاکید  تکرارخواست مردم ایران را من دوباره و صدباره   پس
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و نبرد   رانیشناختن مقاومت مردم اتیرسمبه  و یمذهب  یکتاتوریجانبه دهمه م یتحر، رانیتمام مردم ا  یبشر براحقوق  
 .یآزاد ی گران براشورش

  :که کنم یجلب م المللن یعفو ب به گزارش  متحد راها و مشخصًا توجه ملللت بشر توجه دوحقوق  نهیزم در
که آخوندها  کند یکرده و خاطرنشان م یآبان را گواه ام یو شکنجه« معترضان در ق یسازد یگسترده، ناپد  یهابازداشت»

تا   ۱۰ نیهزار مرد، زن و کودک باز هفت  ش یمرگبار استفاده کردند و فقط ظرف چند روز ب یهاعامدانه از سالح
 .اند کرده  ر یسال را دستگ ۱۸

  امیبعد از ق یدر روزها یاخامنه  میکه با دستور مستق  پردازد،ینم ی عیبه فجا ت یامن  یمتحد و شوراچرا ملل   یراست -
 آبان شکل گرفت؟ 

با   داریو د  شیهااز زندان د یبازد یبرا یالمللنیب یهاأتیرا به قبول ه م یرژ نیا  ت،یامن  یملل متحد و شورا  چرا -
  کند؟یوادار نم ام،یق انیزندان ژهیوبه انیزندان

ها در معرض  اند. آنعنوان محارب محکوم شدهبه ن یاو دادگاهیدر ب نیهوادار مجاهد  انیاز زندان یشمار اکنون هم
  .و خواهان اقدام بالدرنگ هستم  کنمی ها استمداد منجات جان آن  یمتحد برااند. از مردم جهان و ملل اعدام

و سران و   یاخامنه   یبرا تی ارجاع شود. مصون ت یامن یبه شورا ۹۸عام آبان و قتل   ۶۷عام پرونده قتل د یبا نیچنهم
  .رند یدر برابر عدالت قرار بگ  د یها با. آن ستیکاف  می رژ نیگان اسرکرد

مورد   ن یبنز مت یق شی خاطر اعتراض به افزاکه در آبان گذشته به ران یمردم ا  کنم، یهم خاطرنشان م هام ی تحر نهیزم در
 .آخوندها هستند  سمی سرکوب و ترور نیماش به یرسانسوخت  ان یحمله و کشتار قرار گرفتند، خواهان قطع شر

در   یاخامنه  سر از صندوق   یعنی . شودی دالر از درآمد نفت کشور گم م اردهایلیساالنه م ،یدولت یهاگزارش  مطابق
 .آوردیم

  .کند ی و سرکوب و فساد کمک م  سم یمقابله با ترور به  می رژ نیا  م ی. تحرد یکن  م یرا تحر یآخوند  م یرژ است: ن یما ا  حرف

 .منیو  ه یعراق و سور ا ی رانیجوانان ا به ک یشل ی است برا یداده شود فشنگ  م یرژ نیکه به ا   یهر دالر اما

و    هیدر سور م یرژ ت یو نه جنگ و جنا ک،یبالست نه برنامه موشک  خواهند،یم ییهسته یسازیغن ساتیما نه تأس مردم 
 .و لبنان  منیعراق و 

 

 پیام نوید شورشگر 
قهرمان   د ینو  پهلوان یهاام یپ نیاز آخر  ی کی ران، یدر ا  ی آزاد ی گران برامقاومت و نبرد شورش  نهیدر زم د یبگذار اما

  .کنم  یادآوریرا  یکشت

 .دست و پنجه نرم کرده است  ت یبشر خیتار ف یحر  نیگفت که با ناجوانمردتر والیت فقیه م یدرباره نبردش با رژ او

و ارتش   و مجاهدان آزادی   و نبرد جوانان شورشگر هاام یبا ق د یتردیب ت، یبشر خ یتار فیحر نیناجوانمردتر  ن یاآری، 
  .سرنگون خواهد شد   یبزرگ آزاد

 .همه شما متشکرم از
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