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 یشورش یدر شهرها نانیآفرامیشده الهام بخش قعام: قهرمانان قتلیرجو میمر

 ۱۳۹۷هریورش۳

 
 یرانیجوامع ا یر کنفرانس سراسرد یاسیس یهزار زندان یسالگرد قتل عام س نیامیس

هزار  یسالگرد شهادت س نیامیمناسبت سبه ،یرانیجوامع ا ی،کنفرانس سراسر(۲۰۱۸اوت۲۵)۱۳۹۷وریشهر۳شنبه  روز
فرانسه، آلمان، انگلستان،  یشهر در کشورها۲۰، در ۶۷در سال  ینیخم یکشحکم قتل عام و نسل یدر پ یاسیس یزندان

کنفرانس مرتبط  دئویو قیو کانادا که از طر یرومان ش،یاتر ک،یژبل ا،یتالیا س،ییهلند، سوئد، نروژ، دانمارک، فنالند، سو
در اروپا و  یرانیجوامع ا ندگانیاعضا و نما زیو ن یاسیس یهاتیاز شخص یکنفرانس، شمار نیبودند، برگزار شد. در ا

شهادت  یادا بهسابق  یاسیس انیو زندان عاماز شاهدان قتل یشمار نیکردند. هم چن یداشتند و سخنرانکانادا شرکت 
 یداریبخش آنان در پا، و نقش الهام۶۷دار در بزرگداشت قهرمانان سر به یرجو میکنفرانس، مر نیا یپرداختند. در ابتدا
جا  نیرا در ا یسخنران نیسخن گفت. مشروح ا رانیا یسراسر یهاامیو در ق بخشییو رها افتهیدر مقاومت سازمان

 :دیخوانیم
 

 ،یمحترم، حضار گرام یهاتیشخص
دوستان مقاومت  د،یادر اسارت بوده خیشاه و ش یهاگاهها در شکنجهکه سال یخواهران و برادران دان،یشه یهاخانواده

و  یرومان ش،یاتر ک،یبلژ ا،یتالیا س،یی، دانمارک، فنالند، سوکه امروز درفرانسه، آلمان، انگلستان، هلند، سوئد، نروژ رانیا
 .کنمیهمه شما سالم مبه د،یاکانادا، گردآمده

فام را پنهان حماسه بزرگ و سرخ نیگذشت. اما نه آخوندها توانستند ا یاسیس یهزار زندان یعام سسال از قتل یس
 . ندازندیب تیاز اهم میسود رژه را بهواقع نیقادر شدند ا یالمللنیگران بکنند، نه مماشات

پنهان است، سخن  شانیهافهرست نام داست،یمزارشان ناپ ست،یما ن انیشان در مشده، امروز جسمعامقتل قهرمانان
و  رهایچنان در ضمشان همشان جرم است. اما سرود سرخممنوع است و پرس و جو از سرنوشت شاننیگفتن از قصه خون

 است.  یها جارقلب
 . میکف بزن قهیدق کی ران،یهزار گل سرخ انقالب ا یس ادیبه ینشدنحماسه فراموش نیسالگرد ا نیامیدر س دیبده اجازه
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خلق  نیسازمان مجاهد یاز سو تیبشر هیعل تینام جنابه یکه در کتاب ی، مطابق فهرست۶۷سال  نیچند ماهه خون آن در
و نشان  نامیب یصورت گرفته است. حاال همان شهرها رانیشهر ا ۱۱۰ادران ما در منتشر شده، اعدام خواهران و بر رانیا
 اند. شده یشورش یسرکوب شده، شهرها یهمان شهرها هستند و هاامیق عادگاهیم

 یسوبه یطوالن یهامقاوم را در صف یاسیس انیجا بود که زندان نیهم شیسال پ ی. سدیدشت کرج نگاه کن گوهربه
 یشورش یهاو کانون ریجوانان دل امیرزم و ق دانیگوهردشت کرج، م ش،ی. اما سه هفته پبردندیم زیآوحلق یهاسالن
 بود. 

و در زاهدان و بندرعباس و  ه،یو بانه و اروم ریو دزفول و اهواز، در مال ذهیدر ا شهر،نیاصفهان، در شاه دیشاپور جد در
که چرا جان  آورندیم ادیجا بر سر دار رفتند. بهآن ایجا  نیدر ا یقهرمانان که چه آورندیم ادیکازرون و اراک، مردم به
 ستادند؟یبود و چرا بر سر موضع خود تا آخر ا هشان چخود را فدا کردند، آرمان

و محروم  ریمردم فق گانیدرمان را یبرا یکه از هر فرصت آوردیم ادیرا به داریآران کاشان، فرزند خود دکتر منصور پا شهر
 .دیشهادت رسبه ۶۷شد و در سال  ریاس وندد،یبپ یبه ارتش آزاد خواستیکه م یو وقت کرد،یاستفاده م

از  ،یدیرا در آسمان د یهنگام، شهاب روشنکه شب یوقت»: سرودیاست که در زندان م «یمحمود حسن» ادیبه شاهرود
 «. وش گشتندخام نیسرد او یهارا که در شب یسرکش یهامبر شعله ادی

 خود دارد. ادیانتخابات مجلس را در  نیدر نخست نیمجاهد یدایکاند یفاطمه زارع راز،یش
شد و همراه با  ریفرار کرد، اما دوباره دستگ آبادزلیگاه داست که از شکنجه ییرضا وشیدار ادیکرمانشاه به دشتیماه

 . دیشهادت رسبه ۶۷در سال الم،یمجاهد خلق بهزاد پور نوروز از فرزندان ا
 دارد. ادیرا به یعموم بایفر اصفهان

 .آوردیخاطر مرا به نژادیرمضان هیشهر، حورو رضوان یآستارا محمدرضا سرادار رشت شهر
از محمد  جانیو اله یاسد دیبروجرد از جمش ،یساوه از آذر کوثر ،یشهر قم از عفت اسد ،یمیسل زیمحالت از پرو شهر
 ها در دل دارد.خاطره ،زادهعیسم

هموطنان کرد و هموطنان ترک محبوب بود. و  انیکه در م آوردیم ادیرا به یو نقده بهمن شاکر یاشرف معز یشهرخو
 . بردینم ادیرا هرگز از  نژادکاووسیک دیناه ذهیو ا یصالح یعل مان،یمسجد سل

و مقاومت را به  امیما، روح ناآرام ق یجامعه ما و در دل شهرها و روستاها یخیکه در وجدان تار ادهاستیها و نام نیهم
 است.  رانیا هنمانیم یحتم یآزاد زشیو انگ هیگذشته است و ما عهیود
فرسا در همان سخت و طاقت طیکه چطور در شرا ریدل نیمجاهد نیکه ا امدهیاز بند رسته شن انیبارها از زندان من

مسعود را انتخاب  طیدرست در همان شرا شد،یم دهیآزمون کشاو به یهارکس و انتخابکه آرمان ه ییهالحظه
 .زدندیاعدام بوسه م رکیفرستادند و با نام او بر تیگران و جالدان، به مسعود درود مدر برابر شکنجه کردند،یم

که پس از ما  ییهانسل یاست که ا نیا شانامیداشته و دارند. پ یامیپ شکینام زمانه ما، ب نیترسرخ نیدر تکرار ا هاآن
 ! دیریبگ شیرا در پ یراه و آرمان مسعود رجو د،یشنوینشده ما را مکه داستان تمام یجوانان یا د،ییآیم
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که با  ی. و راه و آرمانبیاز جهل و فر یاز اختناق و استبداد و عار یعار ،یکشاز ستم و بهره یعار ییجامعه ینبرد برا راه
 .شودیم یمعن یلمه مقدس آزادک
 

 ز،یعز دوستان
كه در  یكسان»خط خودش نوشت: است، فرمان قتل عام را داد و با دست یکشنسل ریناپذکه سند انکار یدرحکم ینیخم

 . «باشندیاعدام ممحارب و محكوم به كنندیكـرده و م یسراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشار یهازندان
 ها چه بود؟کرد؟ جرم آن نییحکم آن را اعدام تع م،یدژخ ینیکه خم ستادندیها بر سر کدام موضع اآن یراست
 لیدر برابر تحم یستادگیا ها،یدر برابر کشتن همه آزاد یستادگیبود. ا رانیمردم ا یآزاد یبرا یستادگیا شانجرم

 .رانیا یرانیدر برابر و یستادگیبه مردم و ا یگرسنگ
 هیفق تیوال یضدبشر میاست، اما رژ یفاجعه باورنکردن کی نیشان اعدام کردند. او آرمان دهیخاطر عقرا فقط به انیزندان
 تیوال می. رژدهدیپاسخ م یتحت کنترل خودش با کشتار جمع یهاگاهدر شکنجه یمخالف را حت دهیاست. عق نیهم
 . کندیو شکنجه معترضان سرکوب م یریبا دستگ راطلبانه اعتراض حق ایاست. هر تظاهرات  نیهم هیفق

ها را از آن یشمار شدهیخودکش یکرهایکه پ خواستندیچه کردند و چه م ۹۶ ماهید کنندگانامیمگر ق یراست
 دادند؟  لیتحو شانیهاخانوادهبه

 یعام شده را مقصر و مجرم معرفشده و قتلو هم خود شکنجه کندیم تیاست که هم جنا نیهم هیفق تیوال میرژ بله،
 .کندیم

و مقاومت کرد و پاسخ داد؟ و  ستادیا دیکه با ایشد؟  میتسل دیبا ایآ ییوالیه نیاست که در برابر چن نیسوال ا حاال
و مخالفان  خواهانیآزاد متهم نكند و تالش نكند سمیاست كه مقاومت عادالنه و بر حق را به ترور یكتاتوریكدام د یراست

 تیاز جنا ،یقربان میبا سکوت و تسل یو جبار و غدار کتاتوریو کدام د كندبدر  دانیاز م یطلبخود را با اتهام خشونت
 دست برداشته است؟ 

  اندازندیشکنجه و اعدام مجاهدان و مبارزان را به گردن خودشان م ریها که همنوا با آخوندها، تقصبر آن یوا پس
 .اندازندیسركوب را به گردن مردم تحت ستم وتظاهركنندگان م ریکه تقص یکسانبر یوا و
 

 ز،یعز دوستان
 ی. کسانکندیم زیرا از هم متما رانیبا دشمنان مردم ا رانیاست که جبهه مردم ا ییهااز شاخص یکی ۶۷عام قتل مسأله

ها دفاع کنند، آن تیجنا نیکه از آمران و عامالن ا ستین نیشان فقط اعام مسکوت بماند، هدفقتل کنندیکه تالش م
 . ترسندیم هیفق تیوال یزمردم و از براندا تیو حاکم یاز آزاد نیچنهم
آنها کامل شد، باز  یاسیس نیمراسم تدف ر،یاخ یهاامیق انیکه در جر میطلبان مدافع رژاصالح یعنی هانیاز هم یبرخ

 ها را باز کرده است. مشت همه آن ۶۷کنند. اما کشتار سال  دایپ هیفق تینجات وال یبرا یراه خواهندیم
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و چه  دیکردیداشت، چه م انیعام جرقتل نیکه ا یوقت د؟یکنیکشتار را پنهان م نیچرا ا پرسندیها ماز آن رانیا مردم
 د؟یاو امروز چرا سکوت کرده د؟یداشت ینقش
 است.  دهیچالش کشاش را بهو همه همدستان میرژ یگان، همه باندهاشدعامقتل یستادگیاست که ا نیا تیواقع

و اعدام قرار داد.  میتسل یها را بر سر دو راهجالد که آن ینیخمبود به ییپاسخ سرفرازانه حال، نیدر ع یستادگیا نیا
 و انقالب شدند.  امیخود را نثار کردند، اما بذرافشان ق یهاها جانآن
 هایکردن است. حاال سر موضعداشتن و مقاومتدعوا هم چنان بر سر موضع یگذشت، ول ۶۷سال از آن قتل عام یس

و  یپاسخ واقع»گفته است:  یکه مسعود رجوبرانداز است. و چنان یروهایشان ناست. نام یشورش یهاشان کانوننام
 یهاكانون قیو خواهد بود. تا آنجا كه از طر ستحداكثر، بوده، ه یدرجنگ صد برابر و شورشگر یقیو حق یضرور
 «.و سپاه دشمن ضد بشر را در هم بكوبد ابدیاعتال  یمل بخشیبه ارتش آزاد یشورش

 
 ز،یو دوستان عز هموطنان

در  یشورش یهاو کانون نیمجاهد ندهیهشت ماه گذشته، در مقابل نقش فزا یهاامیدر مقابل ق هیفق تیوال میرژ
 شدت درمانده است. توقف اقتصاد کشور به ایفشار عوارض سقوط  ریو ز هاامیق نیا تیاو هد یدهسازمان

 رماهیدر نهم ت سیمقاومت در پار ییآگردهم ،یستیانفجار ترور کیآخوندها قصد داشتند با  بست،بن نیخروج از ا یبرا
تالش کردند  یدر آلبان رانیمقاومت ا هیعل یمشابه یستیحمله ترور یگذشته برا نیامسال را هدف قرار بدهند. در فرورد

در آن  نیمجاهد هیآخوندها عل یستیو ترور یاطالعات یهاتیفعال کایآمر در میدو مزدور رژ یریروزها با دستگ نیو در هم
 کشور برمال شد. 

 یهزار زندان یخراب شد. اما باز نشان داد که قاتالن س میها البته شکست خورد و بر سر خود رژها و طرحتالش نیا
از  یبخش سم،یکه باز هم اثبات کرد که ترور نی. کما ازنندیدست م یتیهر جناخود به ویبا آلترنات ییارویرو یبرا یاسیس
 است.  میرژ نیا نتیط

تا  جانیو افغانستان و آذربا کستانیاز تاج در امان مانده باشد؟ میرژ نیا سمیکدام کشور جهان است که از ترور یراست
 .کایاروپا و آمر یکشورها یو حت یعرب یتمام کشورها

است که با پمپاژ  یهمان دستگاه نیشد. ا لیبرمال و تعط میرژ ینترنتیا سمیاز ترور یبخش نیچنهفته هم نیا در
مقاومت  هیعل یپراکندروغمردم محروم، به ییاز دارا اریبس یهانهیدر ابعاد کالن و البته با صرف هز یاطالعات ساختگ

است و  یستیترور اتیعمل یبرا یسازنهیسالم و زم یرساناطالع رشبكه تبهکار، اخالل د نیمشغول است. هدف ا رانیا
 شود. دهیتمامًا برچ دیبا
 

 ز،یعز دوستان
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جنبش مقاومت  اتیح به یسازطانیو ش یبا سرکوب طوالن ،یاسیس انیعام زندانتوهم بودند که با قتل نیدر ا آخوندها
 هاابانیبه خ نیبا فراخوان مجاهد خواهدیاست كه از مردم م یآخوند روحان نیاما شکست خوردند. حاال ا دهند؛یم انیپا
 نیتریمحور مانیهابه صحنه وارد شده که در جلو چشم یعامل سوم»: ندیگویکه م اندمیکارشناسان رژ نیو ا ندیاین

که همان  شیعامل سوم ... با اهرمها نیو ...ا ندیربایرا از ما م مانیپشتوانه مردم یعنیو اسباب اقتدار نظام  هیسرما
 «.باشد، مشغولند نیسرزم نیانظام که همانا نسل جوان  نیادیبن هیدر سرما یافکنباشند ... به آتش یشورش یهاکانون

 یبرا یحلکه راه نیها از ااست. آن کیکراتدم ویاست که امروز صورت مسأله آخوندها مقابله با آلترنات نیا تیواقع بله
 یآزاد یسورا به رانیکه ا یتحول کنندیتالش م وسانهیمأ نیاند. بنابراکرده دیکنند، قطع ام دایخود پ ریمعضالت خط

 . ندازندیب عقب کند،یم تیهدا
و عطش  اقیکه در اشت ییهاامینگذاشته است. ق یباق شیبرا ییمردم، جا وقفهیب یهاامیاست که ق یباطل الیخ نیا اما

 دارند. شهیر یو برابر یو دمکراس یمردم ما به آزاد
کنفرانس  نیمختلف جهان در هم یساکن کشورها یرانیجوامع ا ندگانیرا امروز در حضور نما تیواقع نیاز ا ییجلوه

 .مینیبیم
 یعنی میرژ یسرنگون یبرنده مبارزه برا شیپ یرویمحور و ن یاتیح تیساالنه مقاومت، به اهم ییآامسال در گردهم من
و  یفداکار کننده،یو سازمان رهبر التیدادم؛ ازجمله تشک حیرا توض شیهایژگیاشاره کردم و و کیدمکرات نیگزیجا

اساس  بر یجمهور کی ییبرپا یبرنامه روشن برا کیاز  یرخوردارو ب ،یو وابستگ یكتاتوریبا د یمرزبند مت،یپرداخت ق
 نیتوسط فعاالن ازخودگذشته ا امانیکارزار ب کی نیچنزن و مرد، لغو مجازات اعدام و هم یو دولت، برابر نید ییجدا

 . رانیا یمقاومت، در دفاع از آزاد
 . یشورش یهاو کانون هاامیاز ق تیبود و حاال در حما یبرتیاشرف و لدفاع از  یروز برا کیکه  یمداوم یکارزارها

 یمدافعان آگاه و مصمم نیچن نندیبیاست که م یو دلگرم یخوشحال هیما نانیآفرامیق یخصوص براهموطنان ما به یبرا
و  کیپلماتیو د یاسیس یو اثرگذار یو دمکراس یمدافع آزاد یرانیشما جوامع ا یافتگیدارند. سازمان ایدر سراسر دن

 یآزاد یبرا رانیمردم ا هیاز سرما یو بخش کیدمکرات نیگزیجا یاز توانمند یمختلف، بخش یشما در کشورها یاجتماع
 است. درود بر همه شما.

 
  ،یگرام دوستان

و  یآخوندها با آسودگ جهیساکت بوده است. در نت یاسیس انیقتل عام زنداننسبت به یدهه است كه جامعه جهان سه
کشورها دست  ریو سا انهیدر خاورم ینیآفرعهو جنگ و فاج یستیترور اتیو عمل رانینقض حقوق بشر در ابه یخاطرجمع

 . زنندیم
محاکمه سران  باتیمتحد ترتملل تیامن یداده شود. زمان آن است که شورا انیسكوت پا نیازمان آن است که به حاال

 را فراهم کند.  تیبشر هیعل تیدهه جنا۴قتل عام و مسئوالن  نیو مسئوالن ا م،یرژ نیا
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خدمت را به كیپلماتیكه امكانات د میرژ نیغرب اخراج شوند، روابط با ا یاز کشورها دیبا میو مزدوران رژ جاسوسان
 بسته شوند. میرژ نیا یهاقطع شود، و سفارت دیدرآورده، با یدولت سمیترور
ده قرار گرفته و ارا رانیحاکم بر ا ینید سمیفاش هیعل امشانیدر ق رانیدر کنار مردم ا یآن است که جامعه جهان زمان

 بشناسد.  تیرسمرا به یو کسب آزاد میرژ رییتغ یها براآن
گسترش  یبرا توانندیکه هرچه م خواهمیم ریخصوص جوانان دل، از عموم هموطنان به۶۷سالگرد قهرمانان  نیام یس در

است. آن روز  یاستبداد مذهب یسرنگون یبرا امیاز ق یبخش یدادخواه نیا رایشدگان بکوشند. زعامقتل یجنبش دادخواه
 .رسدیفرا م دیترد یکنند، ب دایپ یخود را در بهاران آزاد دانیدوباره شه رانیکه مردم ا

 و درود برهمه شما. رانیدرود بر مردم ا ،یراه آزاد دانیبر شه درود


