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  یبر سر موضع و مقاومت برا  یدار یمترادف پا   ی: دادخواهیرجو میمر 
 است  یو آزاد یسرنگون

 از بندرسته  یزندان  ۱۰۰۰از  شی با حضور ب یالمللنیکنفرانس ب
 ۱۴۰۰ ور یشهر ۵

 
 رانیدر ا ۱۳۶۷عام سال و قتل  ینسل کش 

 م یسران رژ   یبه حسابرس  یت،آریمسئوالن جنا تیبه مصون نه
 

 ! یگرام  دوستان
 و برادران!   خواهران

  ن یبشر که در امحترم، حقوقدانان و مدافعان حقوق  ندگانینما  ،یاسی س  یها تیشخصشما و به    به
 . فرستم یو درود م  می گویخوشامد م  د،یاافتهی کنفرانس حضور 

هزار   ۳۰سرموضع،    نی مجاهد  هیاعدام کل  یبرا   ینی خم  یدنبال فتوا ، به۶۷سال قبل در تابستان    ۳۳
اعدام شدند. موج    یاپیپ  دادند،یم   لیتشک   نیها را هواداران مجاهددرصد آن  ۹۰که  ،یاس ی س  یزندان
 . افتی هم گسترش   انی زندان ریسرعت به سابه یز یخونر 
که    یروز  ادآوری  وری شهر   ۵  امروز، پ  ۳۳است  بس  ش،یسال  گزارش  ی ار ی طبق  و  ها،  اسناد 
مارکس داربهسر مبارزان  اعضا  ستیکردن  کرد شامل  ا  ی و  کردستان  دموکرات  و    ران یحزب  کومله  و 

ها هنوز هم  از آن  یار یکه بس   رانیا  یآزاد   دانیهمه شه  شروع شد، به  رانیسازمان خبات کردستان ا
 . م یکن یاحترام م  یادا  اند،تهناشناخ

 
 طیشرا نیتر ها در سختدر زندان  مقاومت

تار   می هست  یا العادهامروز شاهد اجتماع فوق  اما و  ها در دفاع از حقوقمبارزات خلق  خیکه در  بشر 

 

maryam-rajavi.com 
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 است.  سابقهیشده، ب  ختهیناحق ر به یها خون یدادخواه
حضور    ۳و شاه از اشرف  خیش  یها میشده در رژ   شکنجه  یاس یس   یامروز، هزار زندان   ییآگرد هم  در

  ی اد ی که شمار ز چنان. همدهندیم  لیها را خواهران مجاهد ما تشک آن چهارمکی به  کیدارند که نزد
 مختلف با ما همراه هستند.  یاز بندرسته در کشورها  یاسیس   انی از زندان

و برادران، شاهدان مستق  نیاز ا  یاری بس   ان ی عام زندانو قتل  ۶۰دهه   شماریب   یهااعدام  می خواهران 
 هستند.  دیهزار شه۱۲۰با  ریو فراگ  نیسرکوب خون  کیها بازمانده اند. آنبوده ۶۷در سال  یاس ی س
را منکوب و مغلوب   نی هر عضو و هوادار مجاهد خواستیبا داغ و درفش و شکنجه م  یآخوند میرژ 

حربه همه  بشر   النهیرذ  ،یطان یش   یها کند.  ضد  آزما  یو  به  شیرا  در  »واحدکرد.    ی ها اصطالح 
  ت صور ها را بهها، آنها و ماهها را بر زنان مجاهد اعمال کردند. هفتهشکنجه  نیتر عیشن   «یمسکون

هم بشکنند و سرانجام در تابستان  ها را درمقاوم آن  هیروح  دینشسته در قفس حبس کردند تا شا
 اعدام؟   ای نیبه مجاهد یوفادار  یبا نف شدنمیانتخاب قراردادند: تسل  کی ها را در مقابل آن ۶۷
شکنجه و در    ریراه گذاشته، در زندان و ز  نیپا در ا یآزاد  یو سودا   یکه با نام مسعود رجو  ینسل  اما

و اعدام قرار گرفت، بر مواضعش    می تسل  نیکه در برابر انتخاب ب  یزمان   یو حت   ط یشرا  ن یتر سخت
 . ستادی مردم بود، قهرمانانه ا یو آزاد   میرژ   یکه همانا سرنگون

ها  بسته و در کنج زندان یها شان ولو با دستارز، اثبات کردند که مقاومتمجاهد و مب ریدل  انیزندان
.  دیآیزانو درم به  یکه در آن، جالد در مقابل عزم زندان  ییاست. مبارزه  ی نبرد و کارزار سرنگون  نیع 

باران  در حمالت و موشک  ای  بخشی ارتش آزاد  اتی رسته بعدها در عملاز بند  انی از همان زندان  یبرخ
 . دندیبه شهادت رس  می توسط رژ  یبرتی اشرف و ل
قائم  ازجمله زهره  نجف   ی فرمانده  پوران  تا  بود  زندان  در  سال  پنج  اسارت    یکه  دوره  خاطرات  که 

سرو آزاد که در شمار شاهدان    نیمدون کرد، تا حس   ران«ینام »پرواز هم زنجبه  یساله را در کتاب پنج
بر    یدار یپا  اهده سال در اسارت بودند. جرم آن  به  کیطاهرلو که هرکدام نزد  رضایعام بود و علقتل

 بود.  یو تعهدشان به مسعود رجو   یادامه همان آرمان آزاد
 

 تفکر  کینسل و  کی ینابود  میرژ  هدف
ا  ان،ی سال  یبرا شرا  رانیمقاومت  شکنجه  طیدر  اسناد  مطلق،  زندان  انهی وحش  یهااختناق    ی ها در 
اخت   میرژ  در  جهان   اریرا  زندان   یمجامع  پاها   انیقرارداد.  با  بندرسته  ضربات    شدهاهی س  یاز  اثر  در 

 شهادت دادند.  یالملل نیکشنده و مستمر کابل، بارها و بارها در برابر مجامع ب
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ا  ۶۷عام  قتل  در مقاومت  اوا  رانیهم  همان  اعدام  ل،یاز  اخت  یجمعدسته  یها اطالعات  در   ار یرا 
 ببندند.  اتیجنا نیها انتخاب کردند که چشمان خود را بر اسازمان ملل قرارداد. اما متأسفانه آن

ب   چند که  کردند  اعالم  ملل  سازمان  گزارشگر  هفت  قبل،  قبال کشتار    یعمل یماه  در  ملل  سازمان 
  ران یبشر در احقوق تی وضع  شدنترمیو وخ   رانیا میشدن رژ   یجر ، موجب۶۷در سال  یجمع دسته
 شد. 
نسل  ۶۷  عامقتل بارز  فتوا   یکشمصداق  مبه  ینی خم  یاست.  مجاهد  دیگویصراحت   ن یهمه 

در شهر بم در حکم خود   ین ی، حاکم ضد شرع خم ۵۹. قبل از آن در سال  د یسرموضع را اعدام کن
 هم ندارند«.   یندارند، بلکه جان  یاحترام مال  گونهچی»ه ین یفرمان خم به نینوشت: مجاهد

به   محارب و محکوم  نی گفت: همه مجاهد  ۸۸  یهم در د  می رژ   یکنون  جمهورسیرئ  ،یس یرئ  آخوند
 اعدام هستند. 

رژ   یشورا   سیرئ   یجنت   آخوند »به    مینگهبان  گفت:  تا    کنشهیر   دیبا   [نیمجاهد]صراحت  شوند 
 نظام برپا شود«.  یها شهیر 
پورمحمد   و ه  یآخوند  پ   ئتیعضو  سال  دو  مرداد    شیمرگ،  مجاهد  ۹۸در  با  هنوز  »ما   ن یگفت: 

نکرده  هیتصف تصفمی احساب  وقت  منافق   حساب هی.  هم  امروز    …   دشمنان  ن  یتر خائن  نیاست. 
 . م«یبرس  دیها باتک آنحساب تکو به ندی ایمحاکمه ب  زیم  یپا دیجواب بدهند، با دبای و  هستند
رژ   نیبنابرا چند  می هدف  اعدام  از  فراتر  نابود  نیبسا  نفر،  نابود  کی   یهزار  و    کی   ینسل،  تفکر 
و کرامت   یآزاد  یکرده و برا  یتحت نام اسالم را نف   یاست که ارتجاع آخوند  ی زنان و مردان  ینابود 
 اند. پاخاستهبه یانسان 
مردان   زنان  پا  یو  اما  اسالم،  به  معتقد  آزاد   نید  ییبه جدا  بندیالبته  به  اعتقاد  با  که  دولت  و    یو 
مل  یبرابر  هر  با  مردم  آحاد  همه  تیهمه  مذهب،  و  مرام  م  زیچ و  فدا  را  اکنندیخود  و    مایس   نی. 

 سال گذشته است.  ۵۶در   نیمجاهد شدهشی عملکرد آزما
مرگ،    یها ونیس یها در مقابل جالدان کم آن  ز یانگمجاهدان سر موضع و شجاعت شگفت  مقاومت
هزار زندان   نیدارد. از ا  یاری ناگفته بس  یها داستان جنبش    رینظیب  هیمجاهد سرما  ینظر، اجتماع 
 است.  میرژ  یسرنگون  یو جنبش مقاومت برا  یدادخواه

  ک ی اند در قلب  توانسته  میرژ   یها تیاز شاهدان جنا  یگروه بزرگ و ارزشمند  نیکه چن  تیواقع  نیا
انقالب  ب   یجنبش  واقع  ند،یای گردهم  آنکندیم   تیحکا  یم یعظ   یاجتماع  تیاز  در  .  سال    ۳۳ها 

را    یجنبش دادخواه  شبرد یپ   ه،یفقتیوال  میرژ   هیگذشته با حضور رزمنده و مؤثر خود در مبارزه عل 
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 اند. داده استمرار
شده  و شکنجه  یاست که صدها هزار زندان  رانیدر جامعه ا  یالعاده، نوک هرم بزرگاجتماع فوق  نیا

رزمانشان در  با هم  ،یهزار زندان   نی. ادهندیم  لیآن را تشک   یراه آزاد  دیهزار شه۱۲۰  یها و خانواده
ب  ۳اشرف    نیهم حرفه  ۱۰۰از    شیجمعاً  سابقه  سال  تشک  یمبارزات  ییهزار  قلب    نددار   یالتی و  و 

عامل    نیتر مهم  سوکی که از    دهندیم   لی را تشک  رانیمردم ا  یسراسر  افتهیتپنده مقاومت سازمان 
 است.  کی آزاد و دموکرات رانیا ندهیو آ  یسرنگون  نیتضم گرید یها و از سو دهه نیدر ا میرژ   یثباتیب
 
س   نیا اجتماع  یاس ی گروه  م  یو  گوشزد  همواره  م  کندیبزرگ،  ا  انیکه  رژ   رانیجامعه  حاکم،   میو 

صورت    توانیاست. حاال م   م یرژ   تیبردن مشروع   ن یعامل از ب  نیتر از خون قرار دارد و مهم  ییایدر 
جبهه و  ا  یاسی س  یبندمسأله  طرف  رانیامروز  در   نیو  که  را  آن  یا یآن  مرزبندخون  و  جدا  را    ی ها 

 . دیشم دبه چ کند،یم
رجو   به ب ۱۳۶۰خرداد  ۳۰از    ،یقول مسعود  دو قطب  و    شتری،  مقاومت  و  ندارد: جبهه خلق  وجود 
  ن ی. اجمهورش سیدر مقام رئ  ۶۷عام با جالد  قتل  می و رژ   یکتاتوریدر برابر جبهه ارتجاع و د  یآزاد

آشکار و مضاعف با خلق و مجاهد مردم    یخلق در کانون ارتش بزرگ آزاد  نیعالمت اعالم جنگ 
 است.  رانیا
 

 جنبش پرتوان کی یدادخواه
ب  یدادخواه   جنبش صف  شه   یانتها یبا  و  نخلق  دهیپد  کی   دانشیرزمندگان  در  ستی الساعه   .
چند    ین یملل متحد نوشت »بر طبق اطالعات موثق، خم  رکلیبه دب   رانیرهبر مقاومت ا  ۶۷  وریشهر 

مجاهد خلق را صادر کرده   یاس ی س  انیبه خط خودش دستور اعدام زندان   یحکم   ی ط  شی هفته پ
 است«. 

  ی ها و جزوات متعدد، برگزارانتشار کتاب  ،یبا هزاران افشاگر  ر،یجنبش پرتوان، در سه دهه اخ   نیا
گردهما تظاهرات،  تحق  شگاه،ی نما  ،ییهزاران  حقوق  قیتحصن،  پژوهش  برگزار  ی و    ی ها دادگاه  یو 

 رفته است.  شیها پعامشهادت شاهدان قتل  یبرا یمردم
در مقابل دادگاه استکهلم، پرتو    امی ا  نیشورشگر در ا  ارانی آزاده و    ان یرانیو تظاهرات ا  ها ییآگردهم

بشر در انتظار  جام زهر حقوق  ،ییاراده رزمنده  نیاست. با چن   یاز جنبش دادخواه  یگریباشکوه د
 از آن ندارد.  یرفت راه برون چیاست و ه یا خامنه
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ا  کیکای  به در  حاضر  برادران  و  خواهران  به  نیشما  و  مجاهداجتماع  هواداران  و    ارانی  ن،یهمه 
 درود، درود!  درود، رانیدر داخل و خارج ا یزحمتکشان جنبش دادخواه

 
 ۶۷شدگان عاماز قتل ییزداتیهو

پا  یبرا   یدادخواه و    ی سرنگون  یبرا   اری ع بر سر موضع و مقاومت تمام  ستادنیو ا  یداریما مترادف 
ً ی . دق ستیآزاد از آنان،    ییزداتیو هو  دانیکردن آمار شه زهیمین ی م ای عام انکار قتل ل،ی دل نیهم به قا

  ب یو تخر  هاامکردن ن است. پنهان میرژ  نیهم  یبقا  یبرا  تیو درنها  میو در خدمت رژ  میخواست رژ 
 منظور است.  نیهمهم به دانیشه  یمزارها 
از دهان و   ن یشدگان را »منافقکه تعداد اعدام کردیعتاب و خطاب م   یاش به منتظردر نامه ین یخم

 ( ۱)قلم شما به آالف و الوف رساندند«.

 
هو  یوقت  معامقتل  ییزداتیاز  در    یو حزب  یگروه  یدعوا   کی  وجهچیهبه    م،ی کنیشدگان صحبت 
  ی گام برا   نیتر شده، مهمعاماز مجاهدان قتل  یی زداتیاست که هو  نی. اصل موضوع است ین   انیم
  ی به خاطر وفادار   دانی شه  نیاست که ا  یهمان موضع و مرزبند  یمحاق بردن و استحاله ارتجاعبه
 دار شدند. سربه آنبه
بر خم  داندینم   یکس  چه مرگ  آنان  استوار  موضع  آزاد زنده  ،ینی که  بود؟    یباد  بر مسعود  درود  و 

 . فشارندیکه امروز هم مجاهدان سر موضع بر آن پا م یریهمان راه و مس 
مجاهد  توان،یم  چگونه انهدام  خواهان  ارزش  نیهم  مواضع،  درهم شکستن  مرزها و  و  سرخ    یها 

 خواند؟  دانی برداشتن رهبر مقاومت بود و هم خود را دادخواه و دلسوز شه  انی ها و از مآن
را مخدوش و منحرف    ی هاست تا جنبش دادخواه و ترفند اطالعات آخوندها و پاسداران آن  اوهی  نیا
  ی مبارزات   یها هیسرما  ن یزمان شاه که از باالتر   یاس ی س   یزندان ۱۰۰از    شیکنند. ب   اثریو ب   فیحر ت  ای

  ی و اطالعات   یکساوا یترفندها  لی قب نیا خیرسته در زمان شبنداز  یزندان ۱۵۰۰هستند، با  رانیملت ا
کرده فاش  و  آزموده  درا  و  نم   یگرکس یاند  بهخورد یگول  هم.  ما  مردم  که  داغدار  خصوص  چنان 

به شهادت   می رژ  یها یتوسط پاسداران و اطالعات  ۹۸  امیکه در ق  رندیجوان دل  ۱۵۰۰کم شهادت دست
 . دند یرس
پرپربه  و از  ما  جامعه  که  جانخصوص  هم۴۰۰حدود    یها شدن  بههزار  کرونا  براثر  شدت  وطن 

 است.  دارحهیو جر   نیخشمگ
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همه    گری. از طرف دستی ن دهیپوش  یواکسن بر کس دیدر مخالفت با خر  یاخامنه تکارانهی جنا نقش

  ی تلفات و سپر انسان کالن  می رژ   یبود که از آغاز اعالم کرد که استراتژ   رانیمقاومت ا  نیکه ا  دانندیم
است.    یسرنگون و    امیاز خطر ق   می حفظ رژ   یکرونا برا  نیم  یها دانیها و مو فرستادن مردم به کوره

  م یحفظ رژ   یبرا  یاس ی س   انیعام زندانو مانند قتل  یهنیتلفات در جنگ ضد مکالن  یمانند استراتژ 
 خورده. زهر
 
 مقاومت!  ارانی

حاضر    یو به مؤسسان پنجم ارتش آزاد   مت«یکه به »مقاومت به هر ق   یرزنان یرادمردان و ش  شما
 ! د یگفت
زندان   کهیوقت  و کشتار  در حال شکنجه  د  انیشاه  زندان  یوارها یدر پشت   ن یاو  ی هاتپه  ای ها  بلند 

نم  ق  کردیبود،گمان  توفان  آزاد   ییهاامی که  شعار  با  که  است  بساط    ،یاس ی س   یزندان  یدرراه 
 . د یاش را برخواهد چحکومت

آن  یا و خامنه  ین یخم همدستان  بهو  که  هم  رئ  یجالدان  لهیوسها  هزار  انیزندان  ،ی س ی مثل  هزار  را 
روز  کردندیگمان نم  دند،یکشیدار مبه ، در  ۹۸تا آبان    ۶۷از    ی دادخواه   رومند یجنبش ن  کی   یکه 

 . زدیخ یبرم هیفقتیوال  میبرابر رژ 
 
 ۶۷عام در مورد قتل قیو تحق یبررس  یبرا  یالمللنیب ئتیه
شخص به    جانیهم  در حقوق  هاتیهمه  مدافعان  ب و  سطح  در  از    یالمللنیبشر  دفاع  به  که 
بشر ملل متحد در عراق  حقوق  ریبرادرم طاهر بومدرا، مد  خصوص بهاند، بهشدگان برخاستهعامقتل
گرد    نیدانان برجسته که در احقوق  نیچنو هم  ۶۷عام  قتل  انی قربان   یعدالت برا  ادی بن  یکنون  ریو مد
ا. تالشفرستمیدرود م  حضور دارند،  ییآهم   به   ییواال، خدمت ارزنده  ی هاانسان  نیها و ابتکارات 
 آن است.  ندهی و آ تیبشر 
بشر ملل  حقوق  یو شورا   یعال   سری خواهان آن است که کم  یالملل نیاجماع ارزشمند ب  کی  امروز،
خواست    نیدهند. ا  لی تشک   ۶۷عام  در مورد قتل  قیو تحق   یبررس  ی برا  یالملل نیب   ئتیه   کی متحد  

و وضع  ژهیگزارشگر  مورد  در  ملل  احقوق  تیسازمان  در  ب  ران،یبشر  ب  المللنیعفو  از    شیو 
 بشر است. ت برجسته مدافع حقوقیشخص۱۵۰
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د دولت  گریبار  م  کایآمر   یها از  اروپا  قتل  خواهمیو  ا  ۶۷عامکه  به  رانیدر  نسلرا  و    یکش عنوان 
آن  تیبشر   هیعل  تیجنا نبابشناسند.  بپذ  یس یرئ  دیها  بارندیرا  او  محاکمه    یموردحسابرس  دی.  و 

 . ردیقرار گ
بشر و گزارشگران ملل متحد و  حقوق یو شورا  ی عال سر یملل متحد، کم رکلی از دب گریبار د نیچنهم

و    رانیا  میرژ   یها از زندان  دیبازد  یبرا  تیفور به  خواهمیبشر ممدافع حقوق  یالملل نیب  یهاسازمان
 اقدام کنند.  یاس ی س  انیزندان  ژهیوبه  انی مالقات با زندان

ملل   تیامن  یبه شورا   دیها بادر زندان میخصوص پرونده رفتار رژ به رانیبشر در انقض حقوق پرونده
 متحد ارجاع شود. 

 
 عام اشرف سالگرد قتل نیهشتم 
د  پنج قتل  ن یهشتم  ور،ی دهم شهر   گر،یروز  نسالگرد  آن  در  که  است  اشرف    ی ست ی ترور   یرو ی عام 

مجاهد خلق دست زد و هفت تن را هم به    ۵۲  یاعدام جمع  به  یمانیقاسم سل   یقدس به سردمدار
 . دهد ینم  یها خبر آن گروگان گرفت که هنوز از سرنوشت

ل   نیمجاهد و  اشرف  رس   یبرت یدر  کانون  دند؛یبه شهادت  و  اشرف  هزار  بذر  در    یشورش   یها اما  را 
 ما هستند.  هنیمردم و م یآزاد  یها ها مشعلافشاندند.آن رانیسراسر ا
است    رانیتعهد بزرگ مقاومت ا  نی. ادیآیم  رونیب  وتاررهیت  یاز پس ابرها   رانیا  یتابان آزاد   آفتاب

قطره قطره  ن   یها خون  نیا  که  به  را  آن  ران یا  ی آزاد  یرو یپاک  آرمان  و  کند  پمبدل  به  را    ی روزیها 
 خواهد شد.  نیبرساند و چن 

 دان یبر شه سالم
 ی بر آزاد  سالم
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