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  تی به جرم جنا یاو اژه یسی رئ ،یاخامنه یالمللنیفراخوان به محاکمه ب
 ت یبشر  هیعل

 آزاد  رانیا یدر اجالس جهان یرجو  میمر  یسخنران
 ۱۴۰۰ ر یت  21

 
عام  قتل  انیقربان   یبرا  رانیمردم ا  یبه جنبش دادخواه   ۲۰۲۱آزاد    رانیا  یروز اجالس جهان  نیسوم

زندان۳۰از    شیب سال    یاس ی س  یهزار  آن  ۶۷در  اعظم  بخش  مجاهدکه  از  اختصاص    نیها  بودند 
 داشت. 

تعداد  نیا  در بر  عالوه  وز   ی اجالس،  نخست  وز   رانیاز  مقامات    ییاروپا  یکشورها   رانیو  کانادا،  و 
برجسته مقاومت شرکت داشتند و به   انیسرشناس و حام   یاس ی س   یهاتیو شخص  کایارتش آمر 

 پرداختند.  یسخنران
هم  نیا  در قتل  یتعداد  ن یچنبرنامه  شاهدان  جنا  ۶۷عام  از  مورد  ر  د   یس یرئ  می ابراه   اتیدر 

 دادند.  یگواه م،ی رژ  یها زندان
که به  ،یسی آوردن رئ کار یرو یخ ی تار  لیدال حیاجالس، در تشر  نیخود در ا یدر سخنران  یرجو  میمر 

  ی آخوند   تیحاکم  د«ی و سرکوبگرانه جد  یجنگ  شیمشهور است و »آرا  ۶۷و جالد    نیقاتل مجاهد
مشت  از  جنا  یمتشکل  و  تار   :تکارگفت یقاتل  نظر  پا  یحکومت   یخ یاز  در   شیهاهیکه  خون    یا یدر 

تار یمجاهد بنا شده، محصول خلص  در    ۴۲  خچهین  را  کرده    کی ساله خود  ظاهر  جالد خونخوار 
نظر س از  و  پا  ،یاس ی است،  به  انی نقطه  مربوط  نقطه شکست س  میرژ   یرو انهی م  توهمات   است ی و 

 است.  ین ید سمیغرب با فاش   یهامماشات دولت
 

 :د یخوانیم جانیرا در ا یرجو  میمر  یکامل سخنران  متن
 

 

maryam-rajavi.com 
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 ،یگرام  دوستان
هم هست، حضور شما دوستان بزرگ و    ۶۷داران سال  بهسر  ادواره یکه همزمان    ،ییآگردهم  نیا  در

برا  مقاومت  به  یارجمند  ما  وقت   ی پشتگرم  ه یما  دانیشه  یها خانواده  ژهیومردم  تمام    یاست.  در 
گوش برچجهان  با  ترور ها  بود، شما و صدا آن  تیمظلوم  یصدا   به  یست یسب  بسته  وجدان    یها 

 سکوت را شکست.  مردابشما، 
را نشان داده   خیتار   حی که سمت صح  دیهست  رانیبر سر مسأله ا  یدرخشان   استیمبتکران س   شما

گشتن توهم و سراب است. و    روانهیدنبال م   یوحش   میرژ   نیدر ا  دیکه بارها گفت   دیاست. شما بود
.  کنندیاذعان م   دیچه شما گفت آن  خود کرده، همه به  جمهورسیجالد را رئ  کی   یاحاال که خامنه

و    رانیو مقاومت ا نیمواضع شما درباره مجاهد تیو حقان گذردی. زمان م د یرا گفت قتیشما حق  لهب
 . رسد یبه اثبات م  کیدموکرات نیگز یجا

من   ۶۷جالد    گماردن ر در  ا  ه؛یفق   تیوال  یجمهور   استیصب  مردم  رابطه  نظر  ا  رانیاز    م، یرژ   نیبا 
تار   یدوران سرنگون   یتجل نظر  از  پا  یحکومت   یخ یاست،  در   شی هاهیکه  مجاهد  یا یبر  بنا    نیخون 

تار  جالد خونخوار ظاهر کرده است و از نظر    کی ساله خود را در    ۴۲  خچهیشده، محصول خلص 
به  ان ی پا  قطه ن   ،یاس ی س مربوط  س  میرژ   یرو انهی م  توهمات  شکست  نقطه  مماشات    استی و 

 است.  ین ید سمی غرب با فاش  یهادولت
 

 خواران در رأس نظام آدم گله
 س ی رئ  و  ییکش حرفهآدم  کیرا به    ییاند، دستگاه قضاجالد سپرده  کی  را به  ییدستگاه اجرا  حاال

ها هستم و به آن افتخار  : »جزو چوب زنگفت یچماقدار است که خودش به صراحت م  کیمقننه  
در احتضار نبود،    هیفق  تیاگر وال  ی. راست م«ی زدیچوب م  یمسعود رجو  هیعل   ۵۸که از سال    کنمیم

 خواران را در رأس دستگاه خود بگذارد؟ داشت که گله آدم یاز یچه ن
در  نیمجاهد  سازمان گزارش  شینما  انیپا  خلق  اساس  بر  و    ۱۲۰۰از    شی ب   یها انتخابات،  خبرنگار 

از   ا  ۴۰۰گزارشگر  ب  رانیشهر  دادن  نشان  با  نما  زان یم  پ،یکل   ۳۵۰۰از    شی و  در    ش یمشارکت 
 درصد اعالم کرد.  ۱۰انتخابات آخوندها را کمتر از 

م   اما امروز  بحث  در  عمدا  نتا  خواهمیمن  همان  آخوندها    جیبه  کشور  وزارت  توسط  شده  اعالم 
 استناد کنم: 

ق  رازیش   در در  رجو   ۹۸  امی که  پا  یمسعود  را  نام  تختیآن  رأ  د،یشورش  از  درصد  دادن    یهفتاد 
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اند و در استان تهران، تهران، هشتاد درصد مردم شرکت نکرده  یونی لیم   ۹کردند. در شهر    یخوددار
  دادن یدرصد حاضر به رأ  ۷۰شهر،  خان و اسالمسنحو قلعه  اری شهر   یشورش   یهمان استان شهرها 

 . انددهنش
باطله اول شده    یشهرها آراکالن  یشهر است. در برخ   یانتخابات شوراها   یبازرسواتر شعبده  نیا  از

ن  کیفقط    زیدرصد است و در تبر ۱۴است. در تهران درصد مشارکت فقط     ن یدرصد است. ا  میو 
 . هاستیدرصد  میو ن  کیحکومت 

مردم  جا که به  فراهم شده است. تا آن  میرژ   ی سرنگون  یبرا   ین ی است که شرائط ع   نیداستان ا  قلب
آرا  گردد،یبرم  رانیا مقابل  جد  یجنگ   شیدر  سرکوبگرانه  هم  م،یرژ   دیو  براعزم  شهی مثل    ی شان 

 . کنندیبرابر م را صد هیفق تیوال  یسرنگون
 

 ی جامعه جهان شیجالد، آزما یس یرئ
عام با نظام قتل  ایهاست که آدر برابر آن  یش یآزما  نیا  گردد،یمبر  یجامعه جهان  جا که بهتا آن  اما

 ستند؟ ی ایم  رانیدر کنار مردم ا ای دهندیمراوده و معامله را ادامه م
جهان   به  ما م  یها دولت  ژهیوبه  یجامعه  رئمیی گویغرب  آخوند  است؛  یس ی.  خاطر به  مجرم 

  ن ی از باالتر   یکیعنوان  به  رایاو مجرم است ز .  ۶۷در سال    تیبشر   ه یعل  تیجناو ارتکاب    یکش نسل
 ران یدر اعدام و کشتار فرزندان مردم ا  کنندهنییدهه گذشته نقش تعدر چهار  میرژ   ییقضا  یها مقام

 داشته است. 
آبان دست زده که   امی جوان در ق۱۵۰۰کشتار    است که به  یم یسران رژ   در زمره  رایمجرم است، ز   او

امروز هم از تمام   نیهم رایمجرم است ز  یسی است. رئ شتریبرابر ب  ۳ یعدد واقع  ندیگویم  نیمحقق
 و بر ادامه آن مصر است.  کندیگذشته خود دفاع م  یها تیجنا
دست    یجمهور استیبه مقام ر   یسی رئ  می که ابراه   نیگفت: »ا  المللنیعفو ب  رکلیکه دب  چنانهم

جا  دایپ به  است  بهآن  یکرده  جناکه  ارتکاب  به  ت،یبشر   هیعل  تیخاطر  جمله  قتل،  از  خاطر 
تحق   یقهر   یدسازیناپد تحت  شکنجه،  بگ  یفری ک  قاتیو  سلطه  عیفج  ینمود   رد،یقرار  مطلق    از 

 است«.  رانیدر ا تیمصون
  ۱۳۶۷عام  قتل دیبا یالمللنیمان ملل و جامعه ب که ساز  کنمیم  دیتأک  رانیجانب مردم و مقاومت ا از

 بشناسد.  تیرسم به تیبشر  هیعل  تیو جنا  یکشعنوان نسلرا هم به
م   تیامن   ی شورا  از ملل  ترت  خواهمیسازمان  ب  یحسابرس   بات یکه  محاکمه  سردمداران    یالملل نیو 
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  ه یعل  تیو جنا  یکش جرم ارتکاب نسلرا به  یا و اژه  یسی آخوند رئ  ،یا خامنه  ژهیوبه  ،یآخوند   میرژ 
  ی نت اها  نی. اردیبپذ  یمجمع عموم   یرا در اجالس آت  یس یرئ  دیفراهم کند. سازمان ملل نبا  تیبشر 

 . فرستند یملل متحد مخود را به  ندگانیاست که نما ییمردم تمام کشورها به ینابخشودن 
 

مقاومت زهر    نیروز هم   کی پوشاند.    می ه ها جامه عمل خوا خواست  نیاممکن به    متیهر ق   به  ما
بهآتش را  خمبس  هم  کی.  خت ی ر   ینی حلقوم  خامنه  نیروز  برنامه  یا مقاومت  سر  بر    اش یاتم  را 

. قطعا  ختی خواهد ر   ت یکام والبشر را به  مقاومت جام زهر حقوق  ن یهم  زیدام انداخت، و حاال ن به
 محقق خواهد شد.  نیا
 

 و رهبرشان« شرط اعدام نشدن نیکردن مجاهد »محکوم
تار ۶۷سال    عامقتل از  ا  خیتار   یها لحظه  نیتر کی ،  بوترو  ران یمعاصر  بارونس  قول  به    ن ی»ا  دیو 

 است«.  ماندهینشده باقداده فری دوم بود که ک یبعد از جنگ جهان  تیبشر  هیعل  تیجنا نیتر بزرگ
پ  ۳۳  لحظات به  نیا  در پ  ییها. و صحنه سئوال و جوابم یگردیباز م   شی سال  چشم خود    شیرا 
 : کردیم نییرا تع یزندان  کی  یکه هر کدام سرنوشت و زندگ میآور یم

او  یاتاق  در در  بزرگ  ش  ایگوهردشت    ای  نینه چندان  اصفهان،  در    ای اهواز    ز،یتبر   راز،یدر مشهد، 
 ت« یجنایو ب  جرمیب ین ی ب دهی»سرها بر  گر؛یها شهر دده
 مرگ.  اتیه  یاند: اعضاخوند و جالد نشستهطرف چند آ کی

 است.  یس یرئ می ها ابراه آن نیتر یو وحش  نیرتر یاز شر  یک یآدم رو  یهاسیابل  نیهم انیم در
مرتکب نشده    یعنوان متهم قرار دارد. او جرمتنها به  یزندان   کی ها  آن  یرو در نقطه مقابل رو به  و

محاکمه نظر  از  بلکه  جرم  است.  نما  کیکنندگان  را  وککندیم  یندگ یجنبش  با  یل ی.  اما    د یندارد. 
حضور ندارد. تنها شاهد خودش است.    دادگاهیدر ب  یشده باشد و شاهد خلق سرکوب    کی   لیوک

  ن یا  یدر کجااست که او    نیبلکه درباره ا  ست؛ی ن  یجرم  چیها درباره ه سئوال   کهنیا  زتریانگ شگفت
 است.  ستادهیزمانه ا

 
 است:  نیا هاسوال 

 د؟ یو رهبران آن را محکوم کن نیمجاهد دیحاضر  ایآ
 د؟ یملحق شو یاسالم  یمسلح جمهور  یروها ینبه  نیبا مجاهد دنیجنگ  یبرا دیاآماده ایآ
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 د؟ یکن  یهمکار یو با مأموران اطالعات   دیکن یتان جاسوسسابق  یدر مورد رفقا دیحاضر  ایآ
 د؟ یاعدام شو یهاعضو جوخه  دیحاضر  ایآ
 د؟ یمجاهد را دار بزن کی  دیحاضر  ایآ
 د؟ یخود ابراز ندامت کن  یاسی س  یهاتیو فعال  دیدر مورد عقا دیحاضر  ایآ
 د؟ یکنیم  یاعالم وفادار  یاسالم  یجمهوربه ایآ
 د؟یبگذار  نیم دانیپا به م یاسالم یجمهور  ینظام  یروها ی کمک به ن یبرا دیاآماده ایآ
 

 محکوم به اعدام  ی: موضع مجاهد ی نی حکم خم دهیچک
قتل  یها سئوال   نیا که  را  تحقعامدهشتناک  گزارش  از  گرفتند،  قرار  آن  برابر  در  عفو    یق ی شدگان 
 ( ۱)نقل کردم. المللنیب

 رفتارشان در مدت اسارت نبود.  ای  انیچون شورش زندان هم  یواه   یها، ادعاهاسئوال  نیا موضوع
 نبود.  نیمجاهد اتی با عمل  انیارتباط زندان  یها حت سئوال  نیا موضوع
خم  موضوع پ   ین یرا  حکم  دو  پ  یپدریدر  به  شی از  او  حکم  بود.  کرده  درباره  مشخص  خاص  طور 
  ی سراسر کشور بر سر موضع مجاهد   یها که در زندان  یاست که »کسان  نیاست. حکم ا  نیمجاهد

 . باشند«یاعدام م محارب و محکوم به کنند،یکرده و م یپافشار  (نفاق)خود 
رئ  همان خم  می رژ   یعال   وانید  سی زمان  م  ینی از  مجاهد  نیا  ایآ  کندیسئوال  مورد  در    ن یحکم 

تغ که  است  اعدام  به  نداده  رییمحکوم  مجاهد  ایاند؟  موضع  م   ین یشامل  دوره    شودیهم  که 
 نفاق خود هستند؟ هنوز بر سر موضع  یول  کنندیم  یرا ط شانتیمحکوم

صر   پاسخ و  نفاق    نیا  ین یخم   حیکوتاه  سر  بر  اگر  مرحله  هر  در  »هرکس  که  موضع    یعنی)است 
خم  (خود  ی مجاهد حکم  هردو  است«.  اعدام  حکمش  چک   ین ی باشد  شبه  سئوال   دهیو  آن  در  ها 

گفتند و   یپرسش آر  ن یابه  نیمجاهد  د؟یخود هست   یبر موضع مجاهد   ای است که آ  نیها امحاکمه
 . رفتند یدار و اعدام را پذ

 
کشتارها،    نیا  انی عام نوشت: »قربانسالگرد قتل  ن یامیمناسبت س در گزارش خود به  الملل نیب   عفو

خلق، هم از مردان و هم از زنان بودند. در   نیزمان مجاهددر نقاط مختلف کشور، عمدتا هواداران سا
  الملل نیفوب اعدام شدند«. ع  زیمخالف چپ ن  یها استان تهران، صدها نفر از مردان وابسته به گروه

استاندیافزایم در   « آذربا  یها :  و  ناپد  ،یغرب   جانی کردستان  اعدام  یقهر  یها یدسازیموج    ی ها و 
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زندان  ییفراقضا صد  ا  یچند  کردستان  دموکرات  حزب  و  کومله  به  ن  رانیوابسته  خود    یقربان   زیرا 
 ساخت«. 

از    یاریکشتار، بس   نیزمان ماش داشت. هم  انی جر   یطور سراسربه  نیعام مجاهدقتل  بیترت  نیا  به
هم دستگ  نیاز مجاهد  یهوادار  افراد مظنون به  ای آزاد شده سابق    انیزندان روانه سالن  ریرا    ی ها و 
آن  زیآوحلق تمام  آکرد.  گرفتند:  قرار  سرنوشت  پرسش  همان  برابر  در  م  ای ها    ی جاهد بر سرموضع 
 ؟ ی هست

پرسش زمانه ماست. سر    نیدر برابر ما بوده و هست. ا  وستهیپرسش پ  نیامروز ا  نیآن روز تا هم   از
بودن   ا  ایموضع  مسأله  مجاهد  نینبودن،  اما  بدل   نیاست.  و  استحاله  قرآن  قول  و ) نشدند    یبه 

 . (الی مابدلوا تبد
  ران یمردم ا  یآزاد   یو مقاومت برا  میرژ   یو از سرنگون   میی گویم  یو آر  می اگفته  یپرسش آر  نیابه    ما

 . م یدار یهرگز دست برنم
 

 رانیا یآزاد  هیفد «یو »برسر موضع مجاهد داریپا نسل
اش به جالد و همدستان  یس ی، قهرمانان مجاهد خلق پس از آن که توسط رئ۶۷تابستان سال    در

تا سالن  ریمرگ محکوم شدند، مس  و    یدرود بر آزاد  ،ین یمرگ بر خم   یدار با شعارها   یهاخود را 
 کردند.  یط  یدرود بر رجو 

آزادسرود خون  نیا  ،یآر  پا  یسرشته  تاز   ینسل   یدار یو سرود  که سرنوشت  و   یبرا  ییهاست  مردم 
 اراده کرده است.  رانیا خیتار 

آن  یکی ع از  زهره  فرهنگ  سیرئ  ن،یق یال نیها،  کانون  آمر   انی وقت  در  که  کرده    لیتحص   کایاصفهان 
 نوشت:  نیاز زندان او ییبود، در نامه

هرکس    کنمیمرور کردم؛ فکر م  گرید  بارکیرا    زیحال گذشته فکر کردم همه چچه تا بهآن  همه»به
زندگ صحنه  م  یدر  را  خود  م  خواندینغمه  م آن  یول   رودیو  و    یت یانسان   ماندیچه  پاک  که  است 

 چنان پابرجاست«. هم  شائبهیب
ا  گرید  یکی به  نیاز  رح قهرمانان  وص  یرجل   مینام  »زندگ  نامهتیدر  بود:  نوشته  تمام    یخود  با  را 
مردن ندارم، اما    ی آرزو  … ورزمیاست عشق م  ییبه هرچه که شکوفا  دارم،یدوست م  شی هاییبایز 

به   مراسالم  افتم،ی راه سعادت شهادت  نیو اگر در ا  رمیپذیمرگ سرخ را با آغوش باز م ،یزندگ  یبرا
 شد«  یبه عهد خود وفا کرد و رجو  می رح د،ییو بگو دیمسعود برسان 
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 نوشته بود:  یگلزاده غفور میمر  است که نینسل در نسل مجاهد نیتعهد خون نیا و
باشد نخواهد گذاشت انقالب را از حرکت باز دارند. مجاهد خلق از همه    یمجاهد خلق باق   کی  »تا
 را از بند اسارت رها کند«.  رانیو مردم ا  رانیتا ا گذردیخود م زیچ
 

 ی توسط مسعود رجو  یدادخواه کارزار
بود.   تیجنا یساز داشت که پروژه بزرگ پنهانهم   یگر ی، بخش مهم د۶۷در سال  نیمجاهد عامقتل

  ی و دادخواه  یو افشاگر   یر یموج موضعگ  یعام، مسعود رجواول بعد از شروع قتل  یها اما از هفته
 حرکت درآورد.  به رانیرا در داخل و خارج ا

ملل متحد اطالعات   رکلیدب  متعدد به  یها ها و تلگرامدر نامه  ۶۷  وریمرداد و شهر   یها همان ماه  از
هر دو فتوا   نیدرباره ا  یاری بس را اعالم کرد. در    ین یخم  یاصل   یکشتار را فاش کرد. از جمله مفاد 

  ر به خط خودش دستو   یحکم   یط   ین یملل متحد نوشت که خم   رکلیدب   به  ۶۷سال    وریسوم شهر 
 مجاهد خلق را صادر کرده«  یاس ی س  انیاعدام زندان 

هم در م  در همان سال  بار حکم    ین ی مجاهد اعالم کرد: »خم  یصاحبه با صداآذر ماه  دو  شخصاً 
  هر   …  نیکرده است که در مورد مجاهد  حیابالغ کرده و ازجمله تصر   یل یاردب   یها را به موسواعدام
 ی افشاگر  نیو ا  (۲)فوراً اعدام شود«    یست ی با  و  است  اعدام  حکمش…  هست  موضعش  سر  که  کس

 حکم را منتشر کند.  نیدر کتاب خودش متن ا یمنتظر یاز آن بود که آقا شی سال پ۱۲
 

با حراست از همان اصول و    یدر چهار دهه گذشته، مسعود رجو   وقفهیمن فراتر از کارزار ب   نظربه
دادخواهقتل  ی هاارزش در  آزاد  دان یشه   یعام شدگان،  و حرمت شه  ،یراه   ن یباالتر   دانیاز شرف 

 . رودیم  شی به پ رانیمردم ا یآزاد  یعنیها، آرمان آن یروز ی و تا پدفاع را کرده است.  
منتشر شد و    ۱۳۶۸  نی که در فرورد  ی منتظر   ینامه آقا در عزل   ینی جالب توجه است که خم   یلیخ

  ن یتعداد اعدام شدگان را مجاهد  دیگویوم   دهدیارجاع م   نیبار به مجاهد۹کلمه است،  ۷۰۰حدود  
  ست دکشور را بعد از من به نیشما ا دیگویم کهنیشما به آالف و اولوف رساندند و مهمتر ا  قیاز طر 

  ی رهبر  تیو مشروع  تی خاطر صالح  نیهم . و بهد یسپار یم  نیها به مجاهدو از کانال آن  هابرال یل
 . دیانظام را از دست داده ندهیآ

  ی عام فاش شد، دستاورد جنبش دادخواهقتل  نیچه درباره اسال گذشته، آن  ۳۳  عیوقا  یگواه  به
شدگان و هزار  و شکنجه  انی و زندان   دانیشه  یهاو خانواده  رانیاست که مقاومت مردم ا  ییوقفهیب
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 اند. دارش بودهعهده ۳در اشرف  ۶۷عام مجاهد خلق از جمله بازماند گان قتل یاس ی س  یزندان
 

 ی واهجنبش دادخ ضد
داران  در وصف سربه  ( ۳)بانگ بلند«به  ۶۷»کشتار    که در منظومه  ریخبه  ییخو  لیدکتر اسماع  ادی

 سرود: 
 
 بزرگ  یها داشت چو دل  یکشته دل  نیا

 بزرگ  یها دل دل زدن به آماده
 ک ی ل دش،یبزرگ مرگ بلع  یا یدر 

 بزرگ  یفردا  دیاز او ام برجاست
 و 
 افشانده ست، می کُشته، که کاکل اش نس نیا

 رانده ست .  یبحرِ خدا و خَلق کَشت  در
 ” را؟ نیمجاهد یکن  انکار“-
 ” !نع ، نه“ –
 ” : سرِ موضع مانده ست ! دشیکن اعدام“-
 
هم  و در  اسماع  نیباز  برا  ییرسوا  یتقال   ییخو  لیمنظومه،  که  قتل  یی نماکم  یرا  شدگان  عامشمار 

 : کندیم فیتوص  نیچن گرفت،یصورت م 
 

 آقا ده هزار کمتر بوده است  نه،
 سه هزار و چند صد، گر بوده است  بوده

 چه تفاوت ابله  تینفس جنا در
 که صد برابر بوده است  ایبوده و  صد

 
دادخواه  داستیپ جنبش  با    یکه  به  ضد  کی همواره  واقع  در  آن  سرنخ  که  بوده  مواجه  جنبش 

 هاست تیو قلب واقع  ها،یپراکناز دروغ  ییجنبش، رشتهضد  نی. ارسد یم  می رژ   یاطالعات   ی نهادها
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 اجرا گذاشته شده: به یگر یبعد از د یکیکه 
نام  ی هاکه سال   نیا  اول کتمان  با  قتلسال  و مشخصات  پنهانعامها  و    شان یمزارها  ی ساز شدگان 

نگهدارند. در سال   خواستندیم   ی جمع   یرها مزا  بیتخر ها بهبعد، آن  یها کل فاجعه را در سکوت 
دفاش تالش  اما  آوردند.  رو  دادخواه  میرژ   گریشده  جنبش  مقابل  سربه  ییزداتیهو  یدر  داران  از 

 . رد یگیسرانگشتان وزارت بدنامش صورت م لهیوس مجاهد است که به
  ، یدئولوژیو نه ا  تابندیم را بر  دانیطرف نه آرمان و سازمان شه   کی که مأموران وزارت از    نیا  شگفت
تشک   یاستراتژ دآن  التیو  طرف  از  اما  را.  مجاهد  یمدع   گریها  ب  شوندیم  ینی همان  از    شیکه 

 . انددهیدار را برگز  یهاآن، طناب یو اعتقاد  یاس ی خطوط سخاطر به اشدانیدرصد شه ۹۰
از آنان، نخواهد توانست جنبش    ییزداتینه هو  دان،یکردن مزار شهنه پنهان  ت،ینه کتمان جنا  اما

 متوقف کند.  ایخدوش را م یدادخواه
 

 شود یباز م یبا فداکار یآزاد راه
ا  ان،ی اسد  دیحم   دیفق  سندهینو  ر،یاز مجاهد کب   میکن یم  ادیجا    نیهم   در سه دهه    نیکه در تمام 
 . د یشدگان کوشعامداشتن خاطره قتلنگه جالدان و زنده یافشا یبرا
 در سامان شهرکرد سروده است:  ۶۷عام قتل دانیدرباره شه  شیهااز کتاب یک یدر مقدمه  او
 
 است  نیخون ،یخاک خون  نیخاک، ا نیا تا

 گم نخواهد بود  ای در در  قطره
 شما  یما در جستجو  و

 قاتالن را  یها کرد چهره مینخواه فراموش
 کرد.  میما فراموش نخواه یآر 
 

مادران شه به  دانیشه  یها خانواده  به به  زندان  امیق   دانیخصوص  و  درود    یاس ی س  ان ی آبان  مقاوم 
پشت  فرستمیم و  هواداران  و  هموطنان  همه  از  ا  بانانی و  خارج  داخل و  در    خواهم یم  رانیمقاومت 

دادخواه  دادخواه  یجنبش  امروز جنبش  دهند.  گسترش  مردم قتل  یرا  تمام  عام شدگان جنبش 
 است.  میرژ  یسرنگون  یراب رانیا

  ی هزار زن و مرد شجاع  ۳۰آن  تیحکا پرسند،یکه م دهمیپاسخ م  یبه نسل جوان و شورشگر حاال 
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به موضعکه  داستان جنبش سر موضعجرم سر  بود؟  رفتند، چه  بر سردار  تار   هایبودن   ن یا  خیکه 
 ست؟ ی اند چچهار دهه را ساخته

آزاد   نیا  اش داستان راه  چون  که  قربان   ران،یا  یاست  و  فدا  با  نم  یجز    ن یمجاهد  شود،یهموار 
 ما.  یو خانمان و هست   یتمام زندگ نیا دییبفرما :ند یگویاند و مفتهنسل گاندرنسل

عزم جزم   یرانیو ا  رانیا  یآزاد   یبرا  زیآگاهانه و مختارانه، با گذشتن از همه چ  یبا انتخاب  نیمجاهد
  ت یجنس ی دئولوژ یدر مقابل منافع مردم و بر ا یو منافع فرد  ی خودخواه  ی دئولوژ یها بر ااند. آنکرده
 . ندیگشایرا م یو برابر  ییو راه رها انددهیشور   یجنس ضی و تبع

سال  ۴۳است که با    یمسعود فرشچ   قیدوران مجاهد صد  نیدر ا  نیبارز مجاهد  یها از سمبل  یکی
ب ق   دهیانسان شور   کیاز    ییالگو  وقفهیمبارزه  از  رها  بندها   دیو  فرد  تیجنس   یدئولوژیا  یو   تیو 

 فروبرنده بود. 
را در حال    نیمجاهد  ی داریو رهاست که استحکام و پا  یو مردان مجاهد و شورش   نسل زنان  نیا  و

پاکباز مسعود  کندیم  نیفردا تضم  رانیرا در ا  یو آباد   یو آزاد   یحاضر عمل  . درود برمجاهد واال و 
 . ی فرشچ 

 
درباره سرموضع بودن است. ما به پرسش    یچنان، پرسش اساسعام، همسال بعد از قتل  ۳۳  حاال

را    یآخوند  میرژ   ،یو ارتش بزرگ آزاد  رانیا  بر مردم  هیو با تک  میی گویم  یگفته و آر  یبزرگ دوران، آر 
 . م یکن یسرنگون م 

 
 دان یبر شه سالم
 ران یبرمردم ا درود


