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 کرد یرا مرزبند یخی خرداد، دو سرنوشت و دو افق تار ۳۰: یرجو می مر

 ۱۳۹۹ خرداد۳۱

 

 ی سال مقاومت سراسر نیمناسبت آغاز چهلمبه ییدر گردهما یسخنران
 
 

  سم ی فاش هیعل  رانیسال مقاومت مردم ا نی، در آغاز چهلم۹۹خرداد  ۳۱شنبه  بعدازظهر
نقطه در ۲۰۰۰با  نیالو در ارتباط آن  یرجو  میبا حضور مر یالملل نیکنفرانس ب  کی  ،ین ید

 برگزار شد.  یدر آلبان ۳مختلف و اشرف یکشورها
  ان ی و زندان دانیروز شه  ،یسال مقاومت انقالب  نیکنندگان و سخنرانان آغاز چهلم  شرکت

مقاومت   یهارا که سرفصل سرفصل رانی ا یمل  بخشی ارتش آزاد سیو سالروز تأس  یاس یس
داشتند و از مبارزات مردم   یآخوندهاست، گرام یکتاتورید یسرنگون یبرا رانیمردم ا داریپا

 کردند.  تیحما میرژ یرنگون س یبرا رانیو مقاومت ا
 نیچنمختلف و هم  یدر کشورها یرانی جوامع ا ندگانی کنفرانس، هموطنان و نما نیا در

از   رانیمقاومت ا انیو مدافعان حقوق بشر و حام  ی و پارلمان یاس یس یهات یشخص
هم با  یکردند و شمار یها سخنران از آن  یضور داشتند. شمارمخلتف جهان ح یکشورها

 اعالم کردند.  رانیمردم ا امیو ق  متخود را با مقاو یهمبستگ  شانیهاام یپ
و  ۳در اشرف  ۶۰دهه  یاز خواهران مجاهد زندان  یشمار نیچنکنفرانس هم  نیا در
 کردند.  رادیا یمختلف سخنان یدر کشورها انیران یاز جوامع ا یندگان ینما
 گفت:  یسخنان  یط  ییگردهما  نیدر ا یرجو میمر
 

 ی اس یس  انی و زندان دانیشه روز
 ! هنانیمهم
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 !یشورش یهاکانون  نان،یآفرام ی و ق شورشگران
 ! یاس یس انیو زندان   دانیشه یهاخانواده 

و   دانیروز شه  ،یدر برابر استبداد مذهب  یسال مقاومت سراسر نیخرداد آغاز چهلم یس
 باد.  یفرخنده و گرام  ران،یا یمل  بخشیارتش آزاد سی و سالروز تأس یاس یس  انی زندان

 
 امیق نیرهبر ا یمسعود رجوبه  ژهیومعاصر، به خینقطه عطف بزرگ تار نیخالقان ا به
 درود!  ،ی خیتار

*** 
  ن یو ندا تا آخر قهیتا صد  یاز اشرف و موس اشدان یخرداد و کهکشان شه  ۳۰نسل  به

 درود، درود، درود!  یشورش یهاکانون  دیشه
 
 یاستبداد و آزاد انیخرداد مرز م یس
 یجبهه آزاد انیم  قیعم یخرداد، مرزها ۳۰اندازه  به  ییواقعه  چیه ران،یمعاصر ا خیتار در

در   رانیتکامل جامعه ا هی اندازه ما نیابه  یسرفصل  چیو استبداد را بارز نکرده است و ه
 و عدالت نشده است.  یجهت آزاد

 وجود داشت؛ زیتقابل در درون جنبش مشروطه ن نیا
 هم وجود داشت؛  دیدکتر مصدق فق  یرهبر شدن نفت به  یتقابل در جنبش مل  نیا

 بالغ نشده بود.  یآشکار یمرزبند  نیچن به  گاهچیه ریسده اخ  کی  خیدر تار اما
 

  ی خیدو سرنوشت و دو افق تار ر،یدو مس انیا از ناسره جدا کرد. مخرداد، سره ر ۳۰ پس
 کرد:  یمرزبند

 ، ی استبداد و آزاد انیم مرز
 ، ییو رها یخرافه و ارتجاع با اسالم آزاد انیم مرز
 دادن، مت یو ق یبا فداکار ،یته ان یم یهاو ژست  یینماو چپ  سمی اپورتون انیم مرز
  ی و شاه با مرزها خیجبهه شدن با شو هم ینی د سمی سر خم کردن در برابر فاش انیم مرز

 . یو سربدار یسرفراز ،ی ستادگیور اسرخ و شعله 
 کرد.  دیکرد و آنچه با دی آنچه نبا انیم مرز
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با مجاهدت  یگرندامت و تواب انیو مرز م متیو سازش با مقاومت به هرق میتسل  انیم مرز
 . ریناپذ و اصول خدشه   مانیبر سر عهد و پ یعنیسر موضع بر  ستادنی و مبارزه و ا

مرداد   ۲۸مرداد است. در  ۲۸سکه و نقطه مقابل  یآن رو یخی خرداد به لحاظ تار ۳۰
خرداد به  ۳۰فرو رفتند و از دور خارج شدند. اما در  اسیاحزاب زمانه در انفعال و  ۱۳۳۲

از آن ماست   ،ی روزیومقاومت: از آن ماست پ یستادگیکه در ا دید توانی م  یوضوح وروشن
 فردا ... 

سال فراخوان ژنرال   نیجمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، در هشتادم سیرئ  شیروز پ دو
ادامه مقاومت، فراخوان او   یو برا میسازش و تسل  هیشورش عل  یدوگل به مردم فرانسه برا

 تن ندهند.  میو به تسل  رندیت را نپذ کرد که هرگز شکس یادآوریبه زنان و مردان با اراده را 
 

 هموطنان، 
 ، یگرام  دوستان

 نیهمو به دهدی نشان م  یروشن خرداد را به ۳۰ تیساله، ضرورت و حقان ۴۰ خیتار نهیآ
 است:  رفتهینپذ یخرداد غبار کهنگ ۳۰همه سال،  نیبعد از گذشت ا لیدل
 

ساله  ۱۷ـ  ۱۶دختران  یهابا انتشار عکس  ،ی نی انقالب خم یخرداد، دادستان  ۳۰ یفردا در
  کر یپ ییشناسا یها خواست که براکه اعدام شده بودند، از خانواده  نیهوادار مجاهد

 فرزندانشان مراجعه کنند. 
کرده و  یدر قلب خلق معرف  یشان، خود را مجاهد خلق با آدرس ها بدون گفتن نام آن  رایز

 . ”ی: ”زنده باد آزادزدندی م  ادی فر ربارانیتا لحظه ت
 

و   ینی خم یو سنگدل یدر وهله اول سفاک  آن زمان،  یهاها در روزنامه عکس  نیا چاپ
 پاسداران او را فاش کرد. 

را هم ظاهر کرد: آن دختران کم سن و سال، آن   یباالتر قتی حق خ،یگذشت تار اما
به جالدان،   شانیهانگفتن نام  یو حت یزنده باد آزاد  یادهایفر کرده، آن گره  یهامشت 

 ها ارائه کرد. انقالب یایدر دن  یتازه و شگفت  یالگو
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و از همه  ینی خم اریگذشته، ضد تمام عو نشان، معصوم و مظلوم، از جان  نامی ب ییالگو
 کی آن در  یخی . ترجمه تارداریو پا ریناپذم یتسل  یعنی بر سر موضع،  ین یقول خمتر بهمهم 

 . ریاست: شکست ناپذ  نیکلمه ا
 

 یگام نهادند. برا رانیمبارزه و انقالب ا دانیم بودند که به  یینسل نو دارانه یطال هاآن 
پا به  رانیا خیتار یارتجاع  یروین نیتربی مقاومت در برابر مه یبست زمانه و براشکستن بن

 خاستند. 
نداشتند، از چرخه   یت یکشش و ظرف  گریکه د  ییهای دئولوژی و ا نیش یرنگارنگ پ  انی مدع
 دادنمت یکارش ق یصحنه گذاشت که از روز اول بناپا به  ییخارج شدند. نسل نو خیتار

 بود. 
 

مان از او و  نفر از هموطنان  هاون یل یو م  دی خدا پرکش  یسوماه به  نیکه در هم  زمیعز مرجان
  ی کردند، درباره دوران اسارتش گفت: در سلول، زن جوان لیتجل  اشی هنر و تعهدات مبارزات

نداشت و او را تازه پس از   شتری و چهار پنج سال ب ستیبود. ب  نیکه اسمش شه دمیرا د
همسرش قبل از اعدام  گفتی به بند آورده بودند. او م نیاو مارستانیتولد فرزندش از ب 

شده بود، سولماز   دیمهر شه  خواسته که اسم نوزادشان را به نام خواهرش که در پنج
 بگذارند. 
سولماز کوچک را   یشانی اعدام ببرند، پ ی را برا نیشه  خواستندی که م یگفت: روز مرجان

 آنژکل ی مقدس م می. او در خواب بود و در آغوش مادرش درست مثل مجسمه مردیبوس
 یتا صداکردم  یمخف  میهادست  انیام را مصورت اورم؛ینتوانستم طاقت ب گریشده بود. د

به   ییبه خودم آمدم. لحظه  دیبه سرم کش  نیکه شه یبا دست هک  نیرا نشنوند. تا ا امه یگر
بغلم گذاشت و رفت  یشدم. او سولماز را تو رهیکه به لب داشت خ  یچهره آرام ولبخند تلخ

... 
 
 اتفاق افتاده است.  یاو خامنه   ینیخم یهاگاهها هزاران بار در شکنجه صحنه  نیا رینظ

 یهابودند، از قله نیها مجاهددرصد آن  ۹۰که  ۶۷در سال  یاسیس یهزار زندان۳۰ عامقتل 
نبود  ینژاد ای  یقوم یمثل کشتارها یتی عام، جنا قتل  نیاست. ا یآزاد یبرا یفداکار عیرف
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بلکه  .رندیهدف قرار بگ شانیهامواضع و اعتقادات و انتخاب بدون توجه به  انیکه قربان
عبور   انی زندان کیبه  کیاز انتخاب  ز یآوشده بود، هر حلق حیتصر ینی خم مکه در حکچنان 

 . اندستاده ی بر سر موضع خود ا کیتا روشن شود کدام  کردی م
 . کندی م  زیمتما یجمع  یرا از همه کشتارها ۶۷عام است که قتل  یوجه نیترمهم  نیا

اجرا گذاشت. اما   را به  نیمجاهد اریو انهدام تمام ع یکنشه ی طرح ر ،ی نی خم قتیحق  در
شکست  نیمجاهد بردننیاز ب یکرد، در تالش خود برا یکه جار یخون یای رغم دربه

 خورد. 
مرزسرخ   می ترس یعنی خرداد را برجسته کرد.  ۳۰ یهمان مرزبند ۶۷حال قتل عام  نیع در
که در   ی. نسل شورشگرین آزادآرما با دشمنان  یمجاهدان و مبارزان راه آزاد انیم
 ها شکوفا شده است. همان خون  تیسربرافراشته از حقان  رانیمردم ا یهاام یق

عهد   رانی، مردم و مقاومت ا۶۷چنان در جوشش است و در سالگرد قتل عام ها همخون  آن
  ران یمردم ا شگاهیدر پ  هیفق  تیوال میرا تا محاکمه سران رژ یکه جنبش دادخواه کنندی م

 ادامه دهند. 
 

  ک یگفت: »من اگر در هزار احتمال،  ن یمجاهد خطاب به  ینی خرداد، خم۳۰آستانه  در
حاضر   دیانجام بده  دیخواهی که م ییاز آن کارها دی که شما دست بردار دادمی احتمال م

 بودم با شما تفاهم کنم…« 
بود که  نیا افتندیدر یبه درست نیکه همان روز مجاهدچنان حرف او هم  یعمل  یمعن
  ی مسکون  یاسارت وشکنجه در قفس و تابوت و واحدها یبرا د،ی سی را بنو تانیهانامه  تیوص

 یدر اشرف در آن سو یحت شود،ی م  زانیچهارزبر آو یهااز صخره  تانیکرها یپ د، یآماده شو 
 ریو تبر و رفتن به ز غیبمباران و موشکباران و ت  د،ی کن یداری اگر پا زین  رانیا یمرزها
 است. شی بلندگو در پ۳۲۰با  یو لودر و شکنجه صوت یهامو

و فرانسه هم   یشد. در آلبان دیهم ترور خواه س یو سوئ ا یتالی و ا هیپاکستان و ترک  در
  ی . با معجونآورندی م هیهد یبمب و مواد انفجار تانیبا مزدورانشان برا هاست یترور-پلماتید

  ران یمقاومت ا یمل  یو شورا نیاز مجاهد میرژ نیباز هم رندیبگ هج یتا نت یسازطان یاز ش
 بهتر است! 
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که چگونه در   دینگاه کن  رانیساله مردم ا ۴۰درخشان مقاومت  نهیآرا در  نیمجاهد  حاال
  ، یو نام و راه مسعود رجو می تسل  نیدار بوسه زدند، و ب یها، هزار هزار بر حلقه۶۷عام قتل 

 . دندیو مقاومت را برگز یراه آزاد یعنیاو را 
که از نبرد دست بردارند و دست برنخواهند   امدین شیهم پ یکیاز هزار احتمال  ،یآر

 . رانیا یداشت تا روز آزاد
 

 سال است. ۴۰ نیا خیتار سرشته خون  دهی دادن که چک متیق یاست معنا نیا بله
در اشرف و   نیکارزار آتش  ۳۳و  یالملل  نیدادگاه ب  ۲۰آخر هم با عبور سرفرازانه از  دست

دالر اموال  هاون یل یگذاشتن م  یتوانستند با بر جا ار،یو مجروحان بس  دانی با شه یبرت یل
  گر ید یشور ۳. و در اشرفندی ایب  یبار به آلبان  لویک  ۲۰شان فقط با ساله  ۳۰از کار  یناش
 . نندیافری ب یآزاد یبرا
 

 ! زیعز هنانیمهم
 . شدی و انفعال م أسیزار شوره  ران،ی ا یاس یصحنه س ران،یجنبش فداکارانه مردم ا بدون
 یهااند، نمونه کرده یرا بررس رانیحمله مغول به ا یو اجتماع یروان راتیکه تأث یکسان 

 یها. در کتاب کنندی در جامعه آن روز را گزارش م یداری از زوال اراده پا یحاک یدردناک
پرتاب  یهزار نفر خوارزم انی به ناگاه م یکاله مغول  کیاند: » اگر دوره نوشته  نیا خیتار
 . ختند« یگری از ترس م یجملگ شد،ی م

وجدان   ،یستادگ یا یو الگو یطوالن یداریبا پا رانیمردم ا افتهیامروز مقاومت سازمان  اما
 ه است. شکل داد یخود قرار داده و اوضاع متفاوت  ریرا تحت تأث  رانیمردم ا   یجمع

است   یخط سرخ  یخ یو تار یادامه منطق  هاسالن یدر همه ا یضد حکومت  یهاام یق سلسله
 شد.  میخرداد ترس ۳۰که از 

، همان ۹۸ نیو خون نیآغاز شده و در رأس همه، آبان آتش  ۹۶ماه  یکه از د ییهاام یق
زبان سخن  نیشده و به رساتر یو سار ی جار ابانیخرداد است که در کف خ ۳۰ یاستراتژ

 . دیگوی م
ور شد، از جنس و  نقطه کشور شعله  ۹۰۰در  کبارهیساعت،  ۴۸آبان که در عرض فقط  امیق
 صدا درآمد. تهران به  ابری خرداد در آسمان ب یبود که در س یهمان رعد نتیط



7 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

از تن  ۱۵۰۰کشتار دست کم به یاآن روز سپاه پاسداران بر اساس دستور خامنه در
  ی جنبش تواندی نم هیفق  تیوال میاست. اما رژ شتری البته ب یدست زد. آمار واقع  کنندگانام یق

استمرار  یشورش یهاو در کانون  دهیاوج رس به اشم یرژ یسرنگون یرا مهار کند که برا
 است.  افتهی
 
  م یرژ نیبرخاسته از آن، الجرم همه در هم  یخی خرداد و نبرد تار ۳۰ امیاگر نبود ق ،یآر

 . شدی م ریگو ابتذال همه  ییگراو پوچ  رفتندی م لیتحل 
و سرانجام   یگنه یهز یب یدئولوژیو ا نهی و سبز ییخرداد و اصالحات کذا ۲ یهمان پوچ با

  ی ماجرا یجوانان شورشگر به هر دو رو ۹۶ماه  ید امیکه در ق یاخودکار سبز خامنه 
 گذاشتند.  انی اعم از اصالح طلب و اصولگرا نقطه پا تیوال
 هایی و فدا نیمجاهد یهای شاه هم قبل از مقاومت و جان فشان  یسلطنت یکتاتورید در

 ریناپذاصالح  یکتاتوریزمان، رفرم نامتصور در آن د ونیاسیسقف خواسته همه احزاب و س
که حکومت  یشاه رانیا طیسلطنت کند و حکومت نکند. آخر در شرا دیشاه با کهنیبود و ا

 ! ستیشاه ن  گرینکند که د
  م یرژ تیتمام  یخرداد نبود، صحبت از سرنگون ۳۰مقاومت و  نیهم اگر هم خیزمان ش در
روضه و دعا بخواند و   دیبا خیبود که ش نیو سقفش ا کردی نم دای پ تیموضوع هیفق تیوال

 حکومت نکند. 
آن   تیدر تمام میرژ یسرنگون دانش،ی خرداد و رود خروشان خون شه  ۳۰بدون  پس

 نبود.  یخبر یبعد یهازش یو خ امی و از ق شدی نم  لیتبد رانیمردم ا یخواست عموم به
 یتزی و منطقه آنت رانیدر ا ییادگرا ی و ارتجاع و بن شدی افشا نم  نیچنن یدجال ا ین یخم

 .کردی نم  دایپ
 یمل  ی. شوراگرفتی پا نم  میدر برابر رژ یکی دمکرات و یخرداد، هرگز آلترنات ۳۰ بدون

 . بودی نم یاثر رانیا  ندهیآ ی برا شروی برنامه پ کی و از  شدی نم سیمقاومت تأس 
 خیو تار آمدندی نم دانیخصوص هزاران زن جنگاور و شورشگر به مبه  ینسل انقالب کی
 . شدی زنان گشوده نم ییو رها یامر برابر یبرا یو راه زدندی ورق نم نیچنن یرا ا رانیا
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. بلکه  می ستیشخص در جنگ نبوده و ن  کی عنوان به  ینی ما با خم یبه قول مسعود رجو پس
. یآخوند یاز ارتجاع و نظم ارتجاع  ییای. با دن میچنگ در چنگ خ”یتار کیبا ”لجن زار  قای دق

 . م یرژ نیبا هم یاز مماشات و همدست ییایو با دن 
  سم ی و ترور یافروزو بمباران و جنگ  ربارانیعام و ت ها و سرکوب و قتل رغم همه توطئه به  اما

 میرژ ی... خوشا که پرچم مقاومت و سرنگون یو خروارها دروغ و پرونده ساز یسازطان یو ش
 مقاومت برافراشته نگه داشته شد.  یمل  یشورا ویو آلترنات نیمجاهد التیبا تشک  ،ی آخوند

 
از زنان و مردان از خودگذشته و وارسته که در خط مقدم نبرد  ینسل  تیبه ترب  خوشا

 . یانسان یهالت یو فض یمبارزات  یهاو خوشا خلق ارزش کنندی م  یستادگیا
  ت یو فرد یزدگتیجنس  ینف  ،یبردبار ،یصداقت، برابر ،یچون فداکارهم ییهاارزش

 . یطلبو قدرت  یخواهی زن و مرد، انتخاب آزادانه و اجتناب از کرس یخودپرستانه، برابر
همچنان   یینها یروزیهمه دستاورد داشته و تا پ نیمسعود ا یکه با راهبر یمقاومت وخوشا

 خواهد بود.  ینینو یهاخالق ارزش 
 

 ی کالن تلفات انسان یاستراتژ
 ! هنانیمهم

و  کشدی زبانه م  رانیکرونا در سراسر ا ی و روحان یاخامنه  یضد انسان  یهااست یس براثر
 . ردیگی م  یقربان
 ۲۰تا  ۱۶ نیب رانیکرونا در ا به  انیکه شمار مبتال کنندی اعتراف م میرژ یهااز مقام  یبرخ

 یعن ی  میرژ یبرابر آمار رسم  ستیب  انیآمار مبتال ندیگوی م گرید  ینفر است و برخ ونیل یم
 نفر است. ونیل یم ۴
 لیمردم ما با تحم  طلبانهی دبستن راه مطالبات آزا ،ی نی خم یاستراتژ ،ی هنیجنگ ضدم در
 یبرا یروحان ـ یامجروح و معلول و آواره بود، حاال خامنه  هاون یل یکشته و م ونیل یم  کی

  ش یرا در پ یاجساد و کالن تلفات انسان  یاستراتژ ،یو سرنگون  امی سد بستن در برابر خطر ق
  ی ندارد. چرا که آخوندها در گرداب سرنگون  یسد دوام و استحکام  نیا  امااند. گرفته 

 گرفتارند. 
 



9 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

 
 

 نی مجاهد هیعل یسازطانیش تکرار
رو   نیمجاهد  هی خورده عل شکست  یهای سازطان یتکرار ش  به  ،ی از سر درماندگ هاآن 

 یهزار نفر ۸قدس تومار  یستیترور یرویوزارت بدنام اطالعات و ن  یهااند. در کارگاه آورده 
مزدوران استخدام شده در  دهی. بر کنندیامضا م  یبه آلبان  نیمجاهد  یهاده سفر خانوا  یبرا

 . کنندی م رانی مقاومت ا هیعل  فی پخش اراج مورخارج کشور را مأ
مجاهد   هیاو به انتشار نشر یمرجان و تعهد مبارزات ادیگسترده از زنده  لیمواجهه با تجل  در

 یریگموضعبه  م،ی رژ نینام در ا نیترتا هنرمندان را از ترس سرخ زنندی دست م یجعل 
 بکشانند.  نیمجاهد هیعل 

  ت یکه در انتخابات دور اول مجلس از مسعود حما رندیگیبازرگان را به باد حمله م مهندس
 یتا از نامگذار کنندی جعل م تییاز قول خود من در رابطه با مهندس بازرگان تو ایکرده 

 به نام او ممانعت شود.  ابانی خ کی
و   نیمجاهد هیرا عل  یسازطان یو ش  یپراکن دروغ  میرژ نیکه ا  ستی ن یکنم روز خالصه

 متوقف کند.  رانیمقاومت ا
خصوص  و به  رانیناخواسته و به زبان معکوس هر روز در برابر جامعه ا  لهیوس نیبه ا اما

  ان ی . به عدهدی و آدرس م یرا نشان  کی دمکرات نیگزیو عدالت، جا یآزاد یایجوانان جو
 ۳۰از جنس  اری را در مبارزه تمام ع یو آزاد ندهی کشور، آ انی که نسل بالنده و رو ندیبی م

 . اندافته ی میژر نیا هی خرداد عل 
 یو برا کنندی جوانان ما کار م یها روگفت: آن  بهشتی ارد۲۸ یدر سخنران  رًایاخ یاخامنه 

. به کندیم یزیرهم برنامه  هیفق تیوال العنکبوتت ی. متقابال بکنندی م یزیربرنامه  نیا
 . زندیمقاومت دست م هیو جوانان و توطئه عل  انیگسترده دانشجو یهای ریدستگ
 کی از  اشی و اطالعات یاس یس یهادستگاه  جیآخوندها با بس م یگفتم که رژ شیروز پ چهار

 کهی ق بشر را ببندد. در حال بزرگ حقو دیشه یپرونده دکتر کاظم رجو خواهدی طرف م
  ی دولت سمی راجع به ترور یها به لحاظ مستندات حقوقپرونده  نیتری از قو یکی پرونده  نیا

 است.  میرژ
 . شکندی را درهم م یحکومت آخوند ی انیدوران پا ییره یزنج یهاتوطئه  رانیمقاومت ا اما
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خاطر  به  کیدمکرات  نیگزیبرداشتن تنها جا انیزده، از م بحران  میرژ یدوران، برا نیا در
 اصل موضوع است. م،یرژ یبقا
که   می مواجه هست “ی”چند وجه  یهاها دائمًا با تک و پاتک دوران در جنگ گرگ  نیا در

که از مقاومت دارد، آشنا نباشد،   یو ترس و وحشت  شیهاو بحران  میرژ تیبا وضع یاگر کس
  ک یستریباالنس در اهانت و خصومت ه ی برا میرژ نیممکن است تعجب کند که مثاًل چرا ا 

هم  یابه خود خامنه  یکه حت دهدیدست باز م قدرن یبه مزدوران خودش ا ن،یبا مجاهد 
باشد،  رانیو مقاومت ا نیتنها مرز سرخ را که مجاهد کهن یتاخت و تاز کنند. به شرط ا

نتوان از مأموران اطالعات   کهنیخاطر رد گم کردن است و امراعات کنند. تاخت و تازها به
 کرد.  یریمچ گ یسادگبه
 

مقاومت آمده   یمل  یشورا یل یتفص هیانیدر ب ام،یا نیدر هم شیهفت سال پ کهچنان هم
  یی و همراهان شورا  نیمجاهد ایاست که گو نیبود: »کد« شناخته شده اطالعات آخوندها ا

 کارنی. منظور از ا زنند ی م یبرچسب اطالعات  غیدری ها باشد، بها به هرکس که مخالف آن آن 
عوامل و مأموران و مرتبطان اطالعات   یبرا یاس یحفاظ س وچتر  کی کردنه ی تعب

»مخالف   ایشوند و بتوانند خود را »منتقد«  یدسازی سف لهیوس  نیا بدآخوندهاست ت
 جا بزنند.  ن«یمجاهد

سابق   یخاستگاه و عنوان »اعضا شود،ی آنجا که به اطالعات آخوندها مربوط م تا
و ادارات حراست  یتی امن یهاارگان  انی سال  نیمنظور است. درا نیبه هم  زین ن«یمجاهد

اطالعات آخوندها   یهاتالش  لیقب  نیخود بارها ا یهادر گزارش  ییمختلف اروپا  یکشورها
 اند. برمال کرده  میرژ ونیسی نفوذ در صفوف اپوز یرا برا

 یجاسوس یهات یدر آلمان اعالم کرد »فعال یعنوان مثال اداره حراست از قانون اساس به
. در  شودی اغلب توسط وزارت اطالعات انجام م رد،یگی ت مآلمان صور هیکه عل  رانی( امی)رژ

طور خاص در مرکز  به  رانیمقاومت ا یمل  یو شورا رانیخلق ا نیسازمان مجاهد انیم نیا
 دارند.«  رقرا هات یفعال  نیا

برده است  ی هلند پ تیهلند که اعالم کرد »سازمان امن  تیاداره اطالعات و امن  نیچنهم
 یشبکه از اعضا نیا ی. اعضاکندی م تی را هدا ییشبکه اروپا کی  ران،یکه وزارت اطالعات ا 
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دارند  فهیها وظاند آن جذب شده  رانیهستند که توسط وزارت اطالعات ا نیسابق مجاهد
 یقرار دهند. و برا ریتحت تأث یطور منفخلق به نیمورد مجاهد ررا د یکه افکار عموم

 اطالعات جمع کنند«.  نیدر باره مجاهد رانیعات اوزارت اطال
و   م،یو کارمندان اطالعات رژ ریبعد از اخراج سف ،یست یترور یهاهم، بعد از توطئه  یآلبان در

مزدوران   یست ی و ترور یکشور درباره اقدامات جاسوس نیا سیپل  سیبعد از کنفرانس رئ
درباره   یاخامنه  دنیکش تحت عنوان خانواده و خبرنگار، و بعد از شاخ و شانه  نیمجاهد هیعل 

 یهاتیراما مجددًا نسبت به فعال  یاد ر یکه نخست وز می دید  شیروز پ ۲، یکشور آلبان 
از انجام   ریما را ناگز میرژ یکارها نیهشدار داد و گفت هم یدر خاک آلبان  میخصمانه رژ

 شرورانه کرد.  یهات یفعال  نیدر برابر ا یاقدامات
  م یرژ نیا می دانی ها مها و نمونه گفت »ما بر اساس فاکت یبه روشن یآلبان  ریوز  نخست

  ی رو یچه اسم ایدارند  یدئولوژیها چه اآن  کهن یفارغ از ا کند،ی کار م یچگونه درآلبان
 اند«. خودشان گذاشته 

 . م«یکمک کن  نیبه مجاهد میاکه توانسته میمفتخر  اری کرد: »مطمئنا ما بس دی تاک او
 یقدس و اطالعات و مزدورانش بر رو ی رویو ن میرژ نیکه بحث در رابطه با ا دین یبی م

دزد،  یآ کی ترفند اطالعات آخوندها هم همان تاکت نیها استوار است. بنابراها و نمونه فاکت
 هاست لو رفته است.دزد است که مدت  یآ

رابطه مجددًا  نیدر هم شیشورا دو روز پ ییقضا  ونیس یو کم نیمجاهد  لی دل نیهمبه
 شود هر که در او غش باشد...  یرو هی و دادگاه فرا خواندند تا س تیرا به شکا انی مدع

 
 ییادگرایو بن سمی با صدور ترور مقابله

 ز، یعز دوستان
  ی مل  یدر چهار دهه گذشته که شورا ییادگرایو بن  سمی صدور ترور استیو مقابله با س  افشا

 یسرنگون  یاز کارزار بزرگ برا یبا تمام قوا به آن مشغول بوده، بخش نیمقاومت و مجاهد
ها و برسانم که توطئه  رانیبه اطالع عموم مردم ا دیاست، اجازه بده ینی د سمی فاش

اش افتاده  دامبه  ستی ترور-پلماتی دربردن د یبرا ینی د سمی فاش هفشرده دو سال  یهاتالش
 نیها، اول و انبوه اسناد و مدارک و شهادت  ییبا سلسله اقدامات قضا جانیتا ا ک،یدر بلژ

 برگزار خواهد شد.  یاست بزود یرعلنیجلسه استماع دادگاه که غ
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کشتار بزرگ و چه بسا  کی یبرا یآخوند می، رژ۹۷ رماهیدو سال قبل در نهم ت درست
کرده بود  یزیربرنامه  س،یپار لپنتیمقاومت در و ییدر گردهما  یستیکشتار ترور نیبزرگتر

دو   نیشدند. واضح است که در ا ریدستگ هاست ی و ترور یطرح خنث  قیدقا نیکه در آخر 
و بستن پرونده   هاست یترور یآزاد یبرا  یفشار چیو ه م،اقدا چیاز ه رانیا میسال رژ

 نیجا ا  نیو شروع محاکمه بشود. تا هم قاتی وگذار نکرد، اما نتوانست مانع از ادامه تحقفر
  ن یا کنمی م دی . من تاککنندی مبارزه م  سمیترور هیاست که عل  یهمه کسان یبرا یروزیپ

در جهان  سمی آمران ترور نیتربزرگ  انبه عنو  یآخوند میسران رژ دینقطه شروع است و با
در   یخاطر همدستها در در داخل و خارج کشور بهامروز و همه عوامل و مزدوران آن 

 . رندیدر مقابل عدالت قرار گ تیجنا
 
 ی به جامعه جهان امیپ

 ! زیعز دوستان
اراده   یآبان و د یهاام یو ق رانیخواست قاطع مردم ا هیفق تیوال میرژ یسرنگون

خود  یهاها و اعتصاباست. مردم ما هر روز با اعتراض خواست  نیتحقق ا یبرا شاننیآتش 
 اند. در حرکت  میرژ یسرنگون یسوبه یشورش یهاکانون  ات یو عمل  هات یو با فعال

 یبرا ،یابا مقاومت در برابر جالدان خامنه  رانیسراسر ا یهادر زندان  یاسی س انی زندان
 . کنندی م یداریهدف پا نیهم
 را بشنود:  امیپ نیاست که ا یالملل ن یجامعه ب بر
فشنگ  کی یاجازه داد که حت میرژ نی به ا دیکه نبا  میکن ی و تکرار م میاگفته  شهیهم ما
 کند.  هیته
 بزند.  بیرا به ج  رانیبشکه نفت ا کی پول  یحت دی نبا
 کند.  نه یرا هز رانیدالر از درآمد مردم ا کی یحت  دینبا  و
 

کرده، خواهان اعمال مجدد شش قطعنامه   دیتأک شیها پچنان که از مدت هم  رانیا مقاومت
 است.  میرژ نیا هیملل متحد عل  تیامن یشورا

 . می کنی م دی تأک میرژ نیهرگونه معامله سالح با ا یالملل نیب  میتحر دیبر تمد ما
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 سد. بشنا تیرسمبه  رانیمردم ا یرا برا  ینیحق نبرد با استبداد د  دی با یجهان جامعه
عام از جمله قتل رانیهزار تن از فرزندان مردم ا ۱۲۰خاطر کشتار به دیبا میرژ نیا سران

در دادگاه   ۹۸در آبان  رانیتن از مردم ا۱۵۰۰از  شیو کشتار ب یاسی س یهزار زندان یس
 محاکمه شوند.  یالملل نیب

 
 کای آمر ندگانی مجلس نما تی اکثر قطعنامه
 یجمهور کی یبرقرار یبرا رانیکه حق مردم ا کای آمر ندگانیمجلس نما تیاکثر قطعنامه

شناخته،  تیرسمرا به یاز سالح اتم یو دولت و عار  نید ییبر اساس جدا کیدمکرات
 است.  رانیو مردم ا رانیدرباره ا یالملل نی ها و جامعه ب همه دولت  یرو شیپ یمعتبر یالگو

 ییگردهما هیعل  یست ی و مشخصا توطئه ترور یآخوند م یرژ یدولت  زمیقطعنامه ترور نیا
 . کندی را محکوم م ۹۷مقاومت درسال 

 یجمهور کیبه  یاب یو دست  میرژ ر ییتغ یبرا رانیاز حق مردم ا تیقطعنامه حما نیا  روح
  ی نی را رد کرده و استبداد د یسلطنت یکتاتور ید رانیکه مردم ا دیگوی است و م  کیدمکرات

  نده یآ یبرا رانیمقاومت ا ییطرح ده ماده  نیخالف آن هستند. همچنو م رندیپذیرا هم نم
 آزاد است:  رانیا کی یما یکه س دهدی و توجه قرار م  نادرا مورد است  رانیا

 گرا.آزاد و کثرت  یبا رأ یجمهور کی مردم در  تیبه حاکم ی. آرهی فق تینه به وال-۱
 ، یمجاز یمطبوعات و فضا یاجتماعات، آزاد  یاحزاب، آزاد یآزاد ان،ی ب یآزاد-۲

وزارت  ،یضدمردم  جیبس  ها،ی قدس، لباس شخص  یستیترور  یرویسپاه پاسداران، ن  انحالل
سرکوبگر در شهر و روستا و در   یها و نهادهاو همه گشت  یانقالب فرهنگ  یاطالعات، شورا

 ها.ها، ادارات و کارخانه مدارس،دانشگاه 
 حقوق بشر.  یجهان هیطبق اعالم یو اجتماع یق فردو حقو های آزاد نیتضم-۳

  ، یاس یس انیقتل عام زندان  یدادخواه د،یعقا شیسانسور و تفت یهادستگاه  انحالل
 شکنجه و لغو حکم اعدام.  تیممنوع 

 و مذاهب. انیاد  یو دولت، آزاد نید  ییجدا-۴
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و  یو اقتصاد یو فرهنگ یو اجتماع  یاس ی کامل زنان و مردان در حقوق س یبرابر -۵
حق انتخاب آزادانه پوشش،   ض،یلغو هرگونه تبع ،یاسیس یمشارکت برابر زنان در رهبر

 از زنان تحت هر عنوان.  یکشو اشتغال. منع بهره  لیازدواج، طالق، تحص 
بر اصل برائت، حق   یمبتن یالملل نیب یارها یمستقل طبق مع  ییو نظام قضا  یدادگستر -۶

  ن یو استقالل کامل قضات. الغاء قوان یاز محاکمه علن یحق برخوردار ،یهدفاع، حق دادخوا
 . یانقالب اسالم یهادادگاه ی و ب یآخوند عتیشر
 یمل  یطبق طرح شورا یرانیا یهاتیو رفع ستم مضاعف از اقوام و مل  یخودمختار -۷

 . رانیکردستان ا یخودمختار یمقاومت برا
. رانیتمام مردم ا یبرابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برا یهاعدالت و فرصت -۸

 و بازنشستگان.   انیاحقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران،کارمندان، فرهنگ
 شده در حکومت آخوندها. عام قتل  ستی ز طیمح یایحفاظت و اح  -۹

 یهایو همکار یست ی. صلح، همزیکشتارجمع حاتیاز تسل  یعار ،ی اتم ریغ رانیا -۱۰
 . ییو منطقه  یالملل نیب

 
 صدک یو با  رانیبا مردم ا ،ین یخود با استبداد د کاریسال پ  نیدر آغاز چهلم رانیا مقاومت

 . کندی عهد م  دی تجد یراه آزاد دیهزار شه ستی و ب
 یآزاد ی. هدف ما برقرارستین متیدست آوردن قدرت به هرقهدف ما به می روز اول گفت از

 است. متیهر قبه  رانیدر ا  یوعدالت و دمکراس
 ترک یو نزد  کیرا نزد یروز آزاد زش،یو خ  امیو گسترش ق یمل  یو با همبستگ  میزیبپاخ 

 . می کن
 

 ی بر آزاد سالم
 ران یبر مردم ا سالم


