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 )خلق ایران مجاهدینسازمان (و ) نوریحمید ( ء مشترک  کارنامه)کردستان(
  : مقدمه
 اسم   را از طریق رادیوئی به ء جلسات دادگاه ام، کلیه  کرده  این مطلب را آماده  عنوان فردی که به
در سوئد توسط هواداران سازمان مجاهدین خلق ) ١/٩١(و ردیف ) FM( در  که) رادیو چکاوک(
  .ام  را هم خوانده  با آن دادگاه های دیگر در رابطه تفاسیر رسانه! ام  میشود، گوش داده ران ادارهای
 و  این دادگاه{ ء برگزاری  پروسه) با دولت ایران..... دولتھای اروپای ( علمکرد   به  توجه به

 ترویست و  آن دولت  برای بررسی جنایتھای دولت ایران و ترورهای که دادگاهھای دیگری که
  . و نمیدانم  فیلمی بیش ندانسته }تروریستپرور در اروپا و جھان انجام داده است

 
 حمید نوری

 ظن دخالت در کشتار زندانیان سیاسی در  به) ٢٠١٩نھم نوامبر  (١٣٩٨ آبان ١٨حمید نوری 
  . استکھلم بازداشت شد  فردوگاه  محض ورد به ، به١٣٦٧تابستان سال 

اعدام  ی، دادگاه رسیدگی به اتھامات حمید نوری، متھم به مشارکت در حمید نوریدادگاه
  پایان٢٠٢٢ مه ۴بود که در  ١٣۶٧جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی ایران در تابستان  دسته
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های   ژوئیه حمید نوری را به دلیل مشارکت در اعدام١۴دادگاه منطقه استکھلم سوئد روز  [١].یافت
  [٣][٢].محکوم کرد حبس ابد ، به١٣۶٧یان سیاسی در سال زندان

برای . در آن شھادت دادند شاهد ٢۶و  شاکی ٣۴ جلسه برگزار و ٩٢ماهه در   این دادگاه نه
 [۴].در محل مستقر بودند پلیس نیروهایبرقراری امنیت دادگاه، شمار زیادی از 

 مدت دو  سوئد در استکھلم گفت به)  جنایات جنگی دادگاه( اول دفاعیاتش در  حمید نوری در جلسه
 در ١٣٦١ تھران در سال   و پس از بازگشت به  احزاب مخالف کرد جنگیده سال در کردستان علیه

  . کار شد  عنوان نگھبان مشغول به زندان اوین به
  . })در انترنتهای فارسی  منبع رسانه(

**  
 شاکیان و شاهدان را  ها گفته  باره  قضاد دادگاه، برگزار گشت  جلسه)٩٢ (دادگاهی حمید نوری در

  .  پی ببرند، میشد  محاکمه  حمید نوری کهء  حقیقت مطلب در باره زیر سئوال میبردند تا به
  

گو و  یاوه(رد میکرد و آنھا را ) شاکیان و شاهدان(ء  ها گفته  باره در جلسات دادگاههم حمید نوری 
های صوتی آیت  گفته  ، بلکهرد میکرد) شاکیان و شاهدان (ء  تنھا گفته  میدانستند، نه...)دروغگو

 عالو بر -  و نادرست میدانست  بیپایه، عنوان سند وجود داشت  به  در دادگاه  منتظری که الله
را   آنھا مسخرهحتی زیر سئوال میبرد و  زشت با لحنی را هم   و استدال قضات دادگاه آنھا بیانات

 . خود را بیاعتبار نمایددولت ایران و عملکرد ھای تمینمود تا جنای
  

  )کردستان(حمید نوری و 
 مدت دو سال در کردستان  به(   که اعتراف کرده  )دادگاه( اول دفاعیاتش در  حمید نوری در جلسه

   در زندان اوین به١٣٦١ تھران در سال  از بازگشت بهو پس است    احزاب مخالف کرد جنگیده علیه
  ). کار شد عنوان نگھبان مشغول به

  
جملگی  ( ، جنگ کرده احزاب مخالف کرد  حمید نوری در کردستان با که) ١٣٦٠ و ١٣٥٩(سالھای 

عملکرد حمید نوری ارتباط .  و هستند بوده) افراد احزاب کردستان فرزندان ملت تحت ستم کرد
 .در ایران) ١٣٥٨ و ١٣٥٧(می دارد با سالھای مستقی

  
 ) ١٣٥٧(سال 

هو اکبر، خمینی  الله (-) آزادی زیندانیان سیاسی({با شعارهای ) ١٣٥٧(مردم ایران در سال 
   چو بیرون رود، فرشتهدیو ( -)  مرگ بر شاه (–) استقالل، آزادی، جمھوری اسالمی (–) رهبر
 نمودند، مردم کرد هم در آن اعتراضات شرکت نمودند، بر ضد سیستم پادشاهی حرکت} )درآید

استقالل، آزادی،  (–) هو اکبر، خمینی رهبر الله(اما شعارهای ملت کرد مغایر بود با شعارهای 
.  اقتصادی و ملی را بیان میکرد-های سیاسی  شعارهای کردستان خواسته). جمھوری اسالمی

  . تسیستم پادشاهی متالشی گش) ٢٢/١٠/١٣٥٧(روز 
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 ) ١٣٥٨(سال 
روز انتخاب سیستم حکومت جدید برای ایران بود، مردم در آن روز حکومت ) ١٢/١/١٣٥٨(روز 

.  آن رأی ندادند اسالمی را انتخاب نمودند، اکثریت ملت کردستان آن انتخابات را رد کردند و به
 خواستھای   نسبت به نگه جای آ  بود، به  قدرت رسیده  و افکار اسالمی به  با ایده حکومت جدید که

) ١٣٥٨ مرداد ٢٨( خواست دیگر ملتھای تحت ستم در ایران بودند جواب دهد، در روز  ملت کرد که
پس . اعالم گشت)  خمینی رهبر انقالب اسالمی مردم ایران جھاد ملت کرد توسط آیت الله(فتوای 

  به... ، نیروی هوائی  پاسدارن، ارتش از اعالم فتوای جھاد لشکریان اسالم در ردیف سپاه
 جھاد را ادا  فرضییه) کردستان( تیرباران نمودن فرزندان   با ، دسته کردستان وارد گشتند و دسته

 صدها هزار حمید و مجید و اکبر و اصغر و خواهر زینب  در چنین شرایطی بود که. مینمودند
  . کردستان رساندند و انجام امر جھاد خود را به) کرد کشی(برای 

 
  )حمید نوری(و دادگاهی ) سازمان مجاهدین خلق ایران(
  
 عنوان یک جریان سیاسی مخالف دولت ایران از همان روزهای اول   به)سازمان مجاهدین(

 حمید   در دورانی که  حضور فعالی داشت و اعضا و هواداران خود را که دادگاهی حمید نوری
) شاهد(و ) شاکی( عنوان   بود به رتباط داشتهنوری در زندان گوهردشت بود و با پروندهء آنھا ا

را برای دفاع از ) کنت لویس( اسم  همچنین وکیلی به.  تشویق و دعوت مینمود  شرکت در دادگاه به
  . معرفی کرد  دادگاه شاکیان مجاهد به

  

 
 

  :قسمتی از دفاعیات کنت لویس چنین است

ما در این دادگاه توانستیم ثابت بکنیم که فقط خمینی نیست که یک جالد هست، بلکه کل این 
آدمکش است و همه در این جالدی و آدمکشی نقش داشتند و خود  سیستم سیستمی هست که 

  .عمل کرده است۶٧در تابستان هست یکی از جالدانی بوده که  رئیسی که امروز رئیس جمھور
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**  

آلبانی و در محل استقرار سازمان (کشور  ه در دادگاء چند جلسهدر راستای دادگاهی حمید نوری 
حمید (اند و  زندانی بوده...  در گوهردشت و  برگزار گشت و از افرادی که) مجاهدین خلق ایران

های   و گفته  جواب قرار گرفتند و دیدگاه بود، مورد سئوال و  آنھا ارتباط داشته با پرونده) نوری
  .ء حمید نوری گردید  پرونده آنھا ضمیمه

 بر  پخش مینمود، عالوه) سیمای آزادی( را از طریق تلویزیون  جلسات دادگاهسازمان مجاهدین 
عنوان   افرادی را به هم پخش میگشت، در راستای پخش جلسات دادگاه) رادیو چکاوک(آن توسط 

حسن ({و }  رادیو چکاوک گویندهء) حیدر الھی( {  برای نمونه . میفرستاد  محل دادگاه هب) گزارشگر(
 . }از اعضای رهبری مجاهدین و شورای ملی مقاومت) حبینی

  
 حسن حبیبی

  اعالم گشت برای تھییه) حمید نوری (  به  حکم دادگاه که) ٢٠٢٢  ژوئیه١۴(روز آقای حسن حبیبی 
  )رادیو چکاوک(ضور داشت و چنین گزارشی را با صدای خویش برای  ح گزارش در محل دادگاه

  : ارسال نمود... و 

یش   و دقت زیادی به  با توجه  سال دیگه بعد از ما، سالھای بعد از ما، پنجاه: حسن حبیبی{
من میکروفین را میدم خدمت .  بازبینی خواهد شدت این گزارشا   این عکسھا،  خواهد شد، به نگاه

  . بدهیم  منتظر هستیم هممان تا بتوانیم ادامهشما و
ء کردستان یک جوان  محل اعدام بانه) ١٣٦١(کالم زمان اعدام اردیبھشت سال  یاد ناصر خوش زنده

  – اش است  وصیتنامه کههست  ای کرد هستش و در مقابلش یک صحفهو دلنشین رشید 
آخرین لحظات زندگیم برایتان بھروزی پدر و مادر عزیز با پرفروغترین سالم و درودها در این (

 در دوران زندگی بسیار اوقات  پدر جان، مادر جان متاسفانه. و تندروستی را آرزو میکنم
 باید و شاید جبران  ام و نتوانستم آنطور که شما را فراهم آوردهو ناراحتی  نگرانی اتموجب

گیرید   در نبود من ماتم نه م که و خواهشمند خدمات شما را بنمایم، باری بھر حال عذر خواسته
 چندانی از زندگیم باز  ام اعدام میشوم و اکنون که  عقیده و عزادار نباشید، چرا که من در راه

  . )دافع صدیق انقالب میدانمم، باز خود را مجاهد  نمانده
-  
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  ).. را سرنگون کردند  دیکاتوری فاشیست شاه اینھا انقالبیونی بودند که: حسن حبیبی(
  :   وصیتنانه دامها

 برای خود شوهری   را آزاد بگذارید که  جمیله  فقط این تقاضا را دارم که،بھر حال مھم نیست
  . بیابد شایسته
   در آخرین لحظات عذرخواهی میکند از پدر و مادرش که ببنید نگرانیھای یک مبارزی که: حبیبی

  : آنھا خدمت کند و میگوید  به نتوانسته
  : مه وصیتنا ادامه

و در خدمت یکایک برادرانم سالم و   ازدواج کند  بدهید آزاد باشد تا دوباره اجازهرا همسر من 
  . دارم درود صمیمانه

  :  آخر میگوید در دو خط به: حبیبی
  

 در عزای من سیاهپوش  نامزد گرامیم در آخرین لحظات زندگیم تنھا تقاضای من انیست که
،  میشوم من بیابد، نگران نباشید، بھر حال من هدفمند کشته بعد از  نباشید و همسری شایسته

   . میشوم هدفمند کشته
-  

 و امروز آن رژیم دد   هستیم چھل سال گذشت)١٤٠١ ( امروز در سال  که)٦١( آن را سال :حبیبی
   اعدام کرد، دارد اینجا در پیش جھانیان محاکمه  و محکوم به  جوان کرد را محاکمهاین  منشی که

  .  میکند  آن نگاه  جھان به ود در یک دادگاهی کهمیش
  

  شعری از ناصر خوش کالم
  

  دلم از مرگ بیزار است
   مرگ اهریمن خونین خونخوار است که

  ولی آندم کز اندوهان روان زندگی تار است
   پیکار است   به  نیکی و بدی آگاه ولی آندم که
   کام مرگ شیرین است این رفتن به
  .انگی این است مرد همان بایسته

**  
 جوانانی  ببینید شما، چه .  ساعت و جلیقه– عینک - تومان) ٨٣٠(تنھا دارای این جوان : حبیبی

 چیزشان   دیکاتوری و جان داند و از نامزد از زندگی و از همه پا خاستند بر علیه در این میھن به
 یکی از جنایتکارانی   اینکهگذشتند، از شادیھاشان، از آرزوهاشان و امروز روز بزرگی است برای

در  و این رژیم   میشه  کرد، امروز دارد محاکمه ها و صدها هزار جوانی ایرانی را محاکمه  ده که
ممنونم از  . میشود و حکم میگرد، حکم اشد مجازات میگیرد محاکمه،  با این محاکمهتمامیتش 

، از استباشم و اینھم گزارشی    چشم و گوش همه  برای این گزارش، من سعی میکنم که اینکه
اینھا . از سازمان فدائیان خلق) ١٣٦٢( سال بعد مرداد )دریوش فدوی( نام   دیگری به بازمانده

  های متفاوت برای آزادی ایران بر علیه  با امیدها و آرزوها و با اندیشه رزمندگانی بودند که
  .}ممنون از توجھتان.  و شیخ جنگیدن فاشیست دیکتاتوری شاه
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  ی روی داده%)١( باشم، اگر  کرده های آقای حبیبی اشتباهی نه کردن گفته امیدوارم در پیاده
  ! معذرت میخواهم،باشد

**  

  : بنگریم وصیتنامه خود  در اینجا بھتر است به
-  
   ناصر خوش کالمء وصیتنامه{

  پدر و مادر عزیز
ایتان بھروزی و تندروستی را  بربا پرفروغترین سالم و درودها در این آخرین لحظات زندگیم

  . ..آرزو
شما را و ناراحتی  نگرانی ات در دوران زندگی بسیار اوقات موجب پدر جان، مادر جان، متاسفانه

 باید و شاید جبران خدمات شما را بنمایم، باری بھر حال  ام و نتوانستم آنطور که فراهم آورده
گیرید و عزادار نباشید چرا که من در   من ماتم نه در نبود  و خواهشمندم که از شما عذر خواسته

دافع م است باز خود را   باز نمانده چندانی از زندگی  و اکنون هم کهام اعدام میشوم  عقیده راه
 را آزاد بگذارید تا   جمیله  بھر حال مھم نیست، فقط این تقاضا را دارم که.صدیق انقالب میدانم

  .  دارم  در خدمت یکایک برادرانم سالم و درود صمیمانه. برای خود بیابد همسری شایسته
  م در آخرین لحظات زندگی تنھا تقاضای من این است در عزای من  انامزد گرامی

  نگران نباشید بھر حال .  از من بیابیدبھتر   پوش نباشید و همسری شایسته سیاه
   میشوم، من هدفمند کشته

  
  . امید بھروزی همگی تان به
  

  رگ بیزار استدلم از م
   مرگ اهریمن خون خونخوار است که

  ولی آندم کز اندوهان روان زندگی تار است
   پیکار است    نیکی و بدی آگاه ولی آندم که

   کام مرگ شیرین است  رفتن بهفرو
  . مردانگی این استدهمان بایست

-  
  .ناصر خوش کالم

   ناصر خۆشکالم   ئاگاداریم که ئمه
    وه ن کۆماری ئیسالمی یه  الیه  له١٣٦٢هاری   به له

  . ئعدام کرا
.....  

  .}) هم هست  ساعت و جلیقه– عینک - تومان٨٣٠  (  جا مانده میراث به
**  

  عی سه.  باشم  امیدوارم اشتباهی نکرده خانا نیست، وصیتنامه  متاسفانه
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   ناصر خوش کالمء وصیتنامه
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  )زمان مجاهدین خلق ایرانسا(و ) حمید نوری(ء مشترک  کردستان کارنامه
  

  . توضح دادمطور مختصر  بهرا } )کردستان(حمید نوری و  { در قسمت پیش مسئلهء
    

  )کردستان(سازمان مجاهدین خلق ایران و 
  

) سازمان مجاهدین خلق ایران({ خمینی فتوای جھاد ملت کرد را اعالم نمود   آیت الله در دورانی که
، در }) خمینی میفرستد ای برای آیت الله نامه(گان رسمی آن سازمان اور) مجاهد( { از طریق نشریه

  : مینویسد نامه
  ).با هر جنگ افروزی وارد جنگ شویم  فرمائید تا  کردستان روانه امام ما را به(
  

  در انجامدان فرضییهء) سازمان مجاهدین خلق ایران( خدمتگزاری   خمینی جوابی به ولی آیت الله
  !دستان نداندامر جھاد در کر

-    
 مھم و  ای پیرامون جنبش کردستان و ملت کرد مسئله) سازمان مجاهدین خلق ایران(ء  آن نامه

 برایم امکانی فراهم میگشت  در هر شرایط و زمان و مکانی که!  و میباشد فراموش نشدنی بوده
  :  میکنم  اشاره  چند نمونه  و مینمایم، در اینجا به آنرا مطرح نموده

  
  تحت عنوان ) کردی({ء  یک مقالهدر ) ١٩٩٤(سال  در -  ١
  } ) کوردستان و یارانی بۆ) ت منصور حیکمه(تی هاتنی  حیکمه({

  .چاپ گشت) کۆمار(ء  نشریه)  ١٧ و ١٦ و ١٥(های  در شماره
-  
   اسم  در کتابی کردی به) ٢٠٠١( در سال -  ٢
  )چیرۆکنووس یا کینۆکنووس(

-  
   اسم  دیگری بهدر کتاب) ٢٠١٠( در سال - ٣
  )دام واسینی سه  تا هه بجه ه  یادی هه له(

-  
  .ام  آن پرداخته به) رادیو(های صوتی مثل   در رسانه-  ٤

**  
آزاد بود، ) بوکان( شھر  که} )١٩٨٠)= (١٣٦٠({ مجاهدین را در سال   یادآوری است، آن نامه الزم به
)  ه کۆمه( دریافت نمودم، در جوار  گی  سوئد پناهند  در که) ١٩٩٢( تا سال   دلیل اینکه به. ام خوانده
در مکانی ) سالی(و ) ماه(، هر ) هفته( هر روز، هر  تی که رگایه  بودم و در دوران پیشمه رگه پیشمه
 آنرا  محافظت نمایم، همچنین شماره) مجاهد (  نشریه آن شماره ام از   نتوانسته ام متاسفانه بوده
  آن شماره:  با کمال اطمنان و صد در صد میگویم  که  این جمله دوارم بهامی. دارم  خاطرنه  به

  . آن بنگرید میباشد، ایراد نگیرید و با دید قبول به) ٢٠٠ تا ١٠٠(های   مجاهد بین شماره نشریه
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   رادیو چکاوکء گونده

  
 یک بحث در) ٢٠١٦(یا ) ٢٠١٥(در سال ) محمد پزشک( اسم   در ستھکولم فردی به خوشبختانه
 نمودند،  اشاره)  با کردستان سازمان مجاهدین خلق ایران در رابطه( آن موضعگیری  رادیوئی به
 بعد کاستی  م و نتوانستم صدای ایشان ضبط نمایم، از آن روز به  در آن موقع نرسید متاسفانه

. ط میکردمم قرار دادم و هر وقت ایشان در رادیو صحبت مینمودند، آنرا ضب)رادیو ضبط(را در 
 اسم   رادیو به در یک گفتگوی رادیوئی با گوینده) رادیو چکاوک(های  شبی در یکی از برنامه

  :     متن گفتگو چنین است  نمودند، که  آن اشاره به)  عاطفه(
 
  محمد پزشک{

 طرف خانم   و یا دمکرات میآیند میروند به چند تن از نمایندگانی امریکا از دو جناح جمھوریخواه
 امروز میدانیم   آقای رضا پھلوی در کشور بزرگ چین که  میکنند و یا اینکه مریم رجوی و مذاکره

 چین از نظر اقتصادی از نظر هر چیز میرود  ابرقدرت جھان است، در واقع این واقعی است که
  هاش برافروخت  سران جمھوری اسالمی و سفارتخانه  طوریکه  میکنند و نمیدانم به آنجا مصاحبه

 تنھا آن ماشینھای   تا دیروز میتوانیم بگویم نه میشود و اعتراض وسیع میکند و همان چینی که
 انواع و اقسام چیزها حاال بگویم از مھر و جانماز و نمیدانم  آبپاش ضد تظاهراتش، بلکه

لی  امروز میبینیم خی  ایران صادر میکرده  و این چیزها را به ماشینھای قطع دست و پا و غیره
   رژیم ایران جلز و ولز کند به  میکند، هر چند که راحت رضا پھلوی را میارد آنجا بایش مصاحبه
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 بگویم، بنابر این ببنیم ما اپوزیسیون امروز کجا هستیم؟ میخواهیم  خیلی عامیانه. قول خودمان
   اینھا چکار کنیم؟ چکار کنیم با این رژیم، با این دتمنشی، با همه

 کرد، یا نمیدانم   بیایم بگویم فروخ نگھدار این کار را کرد، خیلی خوب اشتباه من  اینکه نه
 حاال گفتم، چون من یک ادمی هستم مستقل، مستقل، استقالل دارم، میگویم مجاهدین  همچنانچه

این خطاها هم کرد، من وقتی یک جوانی بودم، خوب مجاهدین بلند شدن رفتن هواپیمای بھر 
 میکردند رفتن عراق خواستند با   کردند، حقشان هم بود آن موقع مبارزه هحال ایران را مصادر

 این – ٤٨ – ٤٧ من میگویم؟  خمینی سازش کنند، خمینی لبیک نداد، میدانید این از کی است که
  نمیدانم بیاید این واقعیتھا را بگویم، یعنی آن موقع که دوست عزیز من شاید برادر کوچک من باشد،

ببینید من میخواهم  کردستان بجنگیم، از حضرت امام میخواستند،   برویم به فت ما را مسلح کنید کهمجاهدین میگ
  ایم؟ ما واقعیتھا را کتمان نباید کنیم، باید بدانیم امروز کجای ایستاده: اینرا بگویم

 تنوع  در واقع اگر ما میخواهیم در یک ایران آزاد، آباد، دمکرات و در واقع با آن این هستش که
قومی، فرهنگی، ملی هر چیزی اسمش میگذارید از کرد و لورد و لر و بلوچ و عرب و آذری و 

 باشند این روشھا را ما باید یک مقداری درش تجدید نظر   دریش شرکت داشته فارس و غیره
 ما میخواهیم چکار کنیم؟ یعنی اگر ما این نیرو یا آن نیرو   دارید؟ این هستش که توجه. کنیم
میخواهد سرکوب کند، میخواهد بگوید .  قدرت برسد میشود همین رژیم خواهد فردا در ایران بهب

آن یکی میآید .  دیوار و اعدامت میکنم  را کردید، میگذارمت گوشه آقای فروخ نھگدار شما آن اشتباه
 را، این میگوید آقای مسعود رجوی این کار را کردید میخواهم اعدامت کنم، میدونید؟ ما این تفکر

  .  و این نوع برخورد را باید بگذاریم کنار نوع اندیشه
 میکند   میرود مصاحبه امروز درد ما این هستش، یعنی فرض میکنیم آقای رضای پھلوی وقتی که

 از سازمانھای   عریض و طویل چینی، یا خانم مریم رجوی امروز چندین نماینده با این دستگاه
 میرند پھلوی ایشان صحب   جمھوریخواه  و غیره  جمھوریخواهامریکا بلند میشوند از جناح

 قدرت برسند در ایران تکلیف دیگران چی میشد؟ این   تنھایی به میکنند، فردا اینھا اگر بخواهند به
 گفتم این نیرو  امروز ما با چکار کنیم، خوب فردا" بگذاریم کنار این چیزها را، حقیقتا! هستش

خیال میکنی میتواند در ایران برود حاکمیت را بگیرد و بر دیگران تفوق  تنھای  یا آن نیرو به
امروز چیز دیگری، امروز یک !   باشد و بتواند آن اعمال دیکتاتوری خودش را بکند؟ نه داشته

   .شرایط دیگری
 و خیلی راحت و آزاد، چرا چون وابستگی به جای  من چرا اینجوری صحبت میکنم خیلی صادقانه

اند،   نیروها داشته  داشتیم، همه  صحبت کنیم، اشکاالت همه یدانید؟ این هستش صادقانهندارم، م
 اسلحھا را نباید گذاشت زمین باید   در ایران انقالب شد میگفتم که ؟ من آن روزی که واقعیت چیه

دش را  امروز میبینم حاکم است در درون ایران بتواند خو  نداد این رژیم پلید که رفت جلو و اجازه
 خودم را  یک جورهای یا منسجم کند و یا نشان بدهد، خوب انسانھا مختلفن من این نظرگاه

بعنوان یک جوان انقالبی آن زمان، بنابر این امروز میخواهیم چکار کنیم؟ منھم بشدت نگران و 
  ؟  نه  چرا که ، معلومه  در لیبرتی افتاده بشدت ناراحتم از این اتفاقی که

 ما سرودهامان را میخواندیم مجاهدین و فدای در کنار هم بودند  را آن زمانی کهآخر مجاهدین 
 تخم این  بعنوان دانشجویان نمیدانم خارج از کشور  فراموش نکردیم، بنابر این سعی نکنیم که
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 دست در دست   با مجاهدین که همان فدائیان گذشته.  را بیشتر و بیشتر و بیشتر بپاشیم تفرقه
 در سایتھا مختلف میایند و صحبت   و حرکت میکردند، حاال ما میبینیم که داشتههم فعالیت 

   یا مجاهدین یا فدائیان داشتند ترور میکردند، تو گیومه  آن موقعی که ! اها  میکنند و میگویند که
قط  آنھا ف نه.   است یا غیره  یا یک راننده  است  نمیکردند ببینند این یک پلیس ساده نگاه" اصال

 مجاهدین یا فداییھا وارد یک عمل میشدند، اگر  یادم است که" من حقیقتا.  پراکنی است شایعه
 معمولی مال نمیدانم سپھد، سرلشکری، کسی در آن اکسیون از  یک پلیس عادی و یا یک راننده

ید  و مینوشتند و معذرت خواهی میکردند، ببین بین میرفت اینھا پوزش میخواستند از آن خانواده
 نباید   اشتباهی بگویم، هر کجا نبوده حقایق را امروز ما نباید کتمان کنیم، هر کجا واقعه

 دمکراسی   گذار به  ایران راه  باور من اگر میخواهیم در آینده  کردید، این هستش؟ به بگویم، توجه
یعنی آقای  برخورد کنیم، بیاین دست در دست هم،   آزادی را هموار کنیم بیاین صادقانه و به

 این ور و آن ور بکند، خیلی راحت باید   امروز میخواهد برود مصاحبه رضا پھلوی وقتی که
 را  مجاهدین باید بیان بگویند آغا ما این اشتباه.  صادقانه!  را کرد بگوید پدر من این اشتباه

متقابل بوجود  ما میتوانیم اعتماد  این هستش که.  ، اکثریت، همه حزب توده!  صادقانه. کردیم
   مدینه ، شما ممکنه  آینده بیاوریم و دست در دست هم احد اقل برای آن پل گذار دمکراتیک به

 توی آن   مذهب نداره  اعتقادی هیچ به فاضله را بخواهید و من بعنوان یک سوسیالیست که
 قرار دادید و  این وقت را در اختیار من من سپاسگذارم از اینکه. نشان خواهم داد"  بعدا مرحله

  .براتان شبی خوشی را آرزو دارم
  

   تشریف آوردید و نقطه خواهش میکنم آقای پزشک متشکرم که)  عاطفه(خانم  رادیو  گوینده
منھم موافق هستم " نظراتتان را گفتید و از صادقت صحبت کردید، چقدر خوب هستش، واقعا

اسی را بگزاریم کنار، لوسبازی را ، دیگر آن بازیھای سی بعنوان یک فرد با نظرات شما که
  .  با همدیگر صحبت کنیم بگزاریم کنار، گروبازی را بگزاریم کنار و صادقانه

  
شما خیلی قشنگ گفتید مرز خیانت کجا است، یعنی مطرح کردید چند "قیقا ده" دقیقا: پزشک

" سر ما، من حقیقتا پشت   گذشته  از نظر تاریخی چه فیم ببینیم آخراباید اینرا بشک" بار، واقعا
برای "  و من حقیقتا  مطرح میکنید از دیگران، از همه از شما سپاس گزارم با این پرسشھای که

  .شنوندهای زیادی هم دارید" قیقتا تالش میکنید، ح ای که شما ارج قائل هستم بعنوان رسانه
  

  اما شما به. ی دارمها  همچون شنونده  خواهش میکنم، شما محبت دارید، سپاسگزارم، که: عاطفه
"  میکردند طبیعتا  مبارزه  از زمانی که  گروها در آن برهه  خوب همه  کردید که ی اشاره مسئله

 با جنگ، در  ، در رابطه  با مبارزه  سیاستمدارها در رابطه  همه اند و خوب اگر که اشتباهای کرده
 پیدا میکنند، در  یخورند، تجربه پیش میاید، شکست م  میکشند اشتباه های که  با نقشه رابطه
، االن میخواهیم چکار کنیم ؟  ، کرده  هرچی کرده گفتید حزب توده:  بایند بگویند  با اینکه رابطه

 و   کرده  رفتن آن موقع با آقای خمینی نشستند و مزاکره سازمان مجاهدین این ایراد را داشت، که
یاسی هستید و از این جریان بودید و بھتر از من  شما بھر حال سسازمان،،  اینھا را قبول نکرده
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 داریم داریم بدون گروهی   برسیم، حاال که  نتیجه ما به" های االن یکبار اقال میدانید، اما با گفته
 من نوارهایشان توی این رادیو   خود آقای مسعود رجوی که اند که صحبت میکنید، اینھا بار گفته

 کردیم تا آنجای   ما مذاکره آره: اند العات بیشتری کسب بکنیم، گفته اط ام بخاطر اینکه هم گذاشته
اند، باز بسیاری ایراد   مجاهدین و هوادارانشان را بکشتن داده ای که  جنگ مسلحانه  چرا به که

 ما رفتیم، صحبت کردیم و گفتیم دست از این  آره:  باز میکنند، میگویند دارند و ایشان این مسئله
 سیاستمداران، گروها و مبارزین  ، از همه  بوده ید و این و این و همان مشکالتی کهکارها بردار

 ضعف سازمان   از زمان با همدیگر دارند، این نقطه این کنشھا و واکنشھا را در یک برهه
 نظرات خود را دارد، آقای  اند و مجاهدین نقطه  توافق نرسیده  به  بلکه مجاهدین نیست چرا که

 بگویم کدام   و حاال من نمیخواهم بگویم و قصد من این نیست که ات خودش را داشتهخمینی نظر
   با اینھا با بحث و مذاکره ایم که  رسیده  این نتیجه ، این سازمان میگوید ما به درست و کدام نه

ا  کردیم، ولی االن گروهای سیاسی این ر بنابر این اعالم جنگ مسلحانه.  رسید  نتیجه نمیشود به
 یک همچین سیاستی را در   سال پیش که٣٣ ضعف سازمان مجاهدین میگذارند در   حساب نقطه به

  . اند این یکی ها اعتراف کرده  باره شما بیاید اعتراف کنید، خوب آنھا که:  و میگویند پیش گرفته
   سازمان مجاهدین توی صحبتھا برای خود من یعنی بدنبال این مسئله دوم شما فرمودید که

 روی خط رادیو دیگری   که:آقا سعید هم روی همین خط از شما نقلقول کردند آمدن توضیح دادند  هستم که
 آمدن   که.اند ما را مسلح کنید تا ما برویم با مردم کردستان بجنگیم مجاهدین گفته سازمان  همین صحبت شد که

 را پیدا کردند و اطالعات را در  این مطلب را بنوعی دیگری توش بود ای که پاسخ دادند، روزنامه
 االن هم خانم مریم رجوی، مال آقای رضا پھلوی  من میخواهم بدانم که. اختیار دوستان گذاشتند

اند و   دیکتاتور بوده  اول بیاید مسائل پدرش را تائید بکند که  نمیدانم بدرستی فرمودید که را که
ور علنی سازمان موجاهدین با این اما خانم مریم رجوی بط. بھرحال یک شھروند هستند

   از زمان یک گروه  در این برهه  من بعنوان یک فرد این فکر میکنم که  در پیش گرفته دیپلوماتی که
 پول میخواهم، دست از   میخواهم، نه  اسلحه مبارز وقتی میگوید من را برسمیت بشناسید، اما نه

 توان را داریم میتوانیم این رژیم را سرنگون کنیم  مردممان این مماشات رژیم بردارید، ما و همراه
 آنھا را برسمیت بشناسند، آیا این ارادش کجا است؟  تو کنفرانسھا ازیشان میخواهد که" و علنا

 من چون اطالعات کمتری دارم، از این نظر  بھر حال خوشحال میشویم ما هم بدانیم بخاطر اینکه
  ، میدانید که ستویکم با این وضعیت جھانی این نوع مبارزه آیا در این قرن بی از شما میپرسم که

 بعد از این جنگ و حاال بعضیھا شورش، بعضیھا انقالب، بعضیھا اعتراض  توی سورییه
 یکی بعنوان، جھان باید یک گروهی را برسمیت بشناسد تا بتواند بایش  میگویند، بالخره

ها   پشت پرده اند، این با آن سواستفادهای که گوش جھان برس همکاری بکند تا بتواند صدا را به
میکنند، قرار است بکنند، این آیا فرق نمیکند، اینجا مشکل سازمان مجاهدین بفرمائید، 

  . امیدوارم بیایند پاسخ دهند بھر حال، بفرمائید در خدمتان هستم
  

 فکر میکنم  پرسشھای زیادی شما مطرح کردید، من  که خواهش میکنم من، واقعیت اینه: پزشک
   که خیلی، خیلی زیادی بحث میبرد، ببینید االن امروز در شرایط فعلی ایران واقعیتش اینه

 کنند، یعنی حتی آقای احمدی  باندهای مختلف جناح رژیم سعی میکنند یکدگر را مثل گرگھا پاره
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رگزار کنند برای  میرود توی آرژانتین تالش داری باریگاردی را در کشور ایران ب نژارد بلند میشود
 میدانید این جریان میانمار چی بود آنجا   کردن سران جمھوری اسالمی آن موقعی که محاکمه

 خوب شکی درش   شدند، که  تا شھروندان یھودی آرژانتینی کشته٧٠ یا ٦٧اتفاق افتاد، شاید 
 رفسنجانی،  در ایران برگزار شود، آقای  تقاضا کرده  ایشان رفته نیست توی این دادگاهی که

 گرفتار خواهند شدند، میخواهم یعنی اینرا بگویم گرگھا   همه یه نمیدانم آن وزیر دفاعشان و همه
 آقای احمدی نژاد میداند فردا  اینجوری بجان هم میافتند در یک رژیم امروزی ایران، برای اینکه

یر تیغ خواهند بود،  دور و بریھاش هم ز  خودش تنھا بلکه نه"  مطمئنا  حکومتش تمام بشه که
 توی خارج از   درسی بگیریم من در این وضعیت تو ایران هست، معتقدم که حاال ما برای اینکه

 جھانی سعی میکند اول ببینت این   جامعه  ما هستیم من اینرا از شما میپزیرم که کشوری که
 در مقابل این   که بتواند یک اپوزیسیونی یعنی یک جورهای اگر که" اپوزیسیون کجا است واقعا

   اپوزیسیون ایران  شکی در این نیست که رژیم میتواند کاری بکند، حاال یا حمایت بدهد یا نه
 کند در مقابل این  ای از اینھا اگر بتواند استفاده  بگونه است در خارج از کشور، تالش دارد که

نرا قبول دارم این واقعیتی  کار میبرد و آن استراتیژیش، من ای رژیم و تاکتیکھای خودش را به
 دوروبر ما   من میخواهم بگویم هیچکدام از این نیروها، سازمانھای که است، منتھا چیزی را که

 قول معروف سیاهی  ها هست به  نوعی، پرونده  خطاکار به هستند، خالی از خطا نیستند، همه
   ایران؟   در درون جامعه میخواهیم  ما امروز باید ببینیم چی روی سفید هست، این هستش که
ها و باورهای خودمان، حتی اگر یک   آن ایده  معتقد هستیم به من عرض کردم هر گدام از ما که

 نمیدانم اینجا شما میتوانید معلم نقاشی باشی،  ای که  باشیم، یک معلم ساده معلم ساده
 تفکرات با منتالیتھای کامپیوتر باشی یا هر کس دیگر، خوب میبینم انواع و اقسام گرایشات با

بتوانید آن " ها، فرهنگھا، مذهبھای مختلف، شما باید تو این کالس حقیقتا مختلف، با پیشنه
 ما ایران اگر ما   فردا در درون جامعه ، من اینرا میخواهم بگویم که کالس را بگردانید، نه

 جھانی میاید   جامعه ینکه ا کار را از پیش نمیبریم، نه" بخواهیم اینجوری برخورد کنیم حقیقتا
 ما بگویم اها  این نیستش که. بطرف خانم مریم رجوی یا از آن ور آغای نمیدانم رضا پھلوی

  .}ء   وابسته هستند که ایران اینھا   اهرمھای قدرت چسپیدن و در آینده همین االن اینھا به
  

  رادیو چکاوک و کاری ناشایست و نادرست
  

 :   چنین است پزشک تلفنی با رادیو تماس گرفتم کهمحمد  یک روز پس از گفتگوی آقای
  . با بحث دیشب صحبت نمایم  میخواهم در رابطه،سالم عرض کردم، من سعید هستم

  
  .بفرمائید:   رادیوگوینده

  
   مجاهدین در رابطه  به  آقای محمد پزشک آمدند و صحبت کردند و اشاره دیشب زمانی که: دسعی

من با . اند فرمودید آقای سعید هم از شما نقلقول کرده: شما اینرا فرمودیدبا کردستان نمودند، 
 آن شب، انسان میتواند تعین کند کی   برنامه تان خواهش میکنم اگر بتوانید گوش بدهید به اجازه
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قضا در این چند  ، بعد گفتم از ، من اول خودم صحبت کردم، گفتم مجاهدین این کار را کرده بوده
 کرد،   اشاره  این مسئله  بهای نام آقای محمد پزشک آمد در رادیو ای به  یک شنونده قبل هفته

 دیگری، من خودم اول آنرا مطرح کردم بعد   آقای محمد پزشک و یا هر شنونده ضمن احترام به
  .  ایشان  گفته  کردم به اشاره

 نام   بود به چاپ شده کردی   در یک نشریه ای که در یک نوشته) ٩٤(جھت اطالع شما در سال 
چیرۆکنووس یا ( نام  در یک کتابی به) ٢٠٠١(ام، بعد در سال  آن پرداخته به) ١٩٩٤(سال ) کۆمار(

   اشاره  را برای خمینی نوشته  این نامه  مجاهدین که  مسئله درست در آنجا هم به) کینۆکنووس
 در  که)  تا حلق آویزکردن صدام بجه له از یاد هه( نام  هم در کتابی به) ٢٠١٠(ام و در سال  کرده

 صحبت کردم، گفتم من خودم  ام و حتی آن شب هم که  نموده انترنت هم وجود دارد باز آن اشاره
   ؟  ام، شما چطوری میگوید از شما نقلقول کرده  را خوانده این نامه

 شما یا هر ام، بھترین سند من، من تعجب میکنم، امیدوارم  عنوان سعید خوانده من خودم به
 با یک سکانر میشود تمام آرشیف حزبھا   را حل کرده دوستانی بتوانن ادرس، امروز انترنت همه

 مجاهد در کدام سایت   میدانند نشریه دوستانی کهرا جمع بکنند، نمیدانم چطوری من از شما یا 
  . نمایم و آنرا پیدا کنم  آن مراجعه است، من به

**  
 میآورید باید فاکتای شما  فاکتھای که" اید طبیعا  کتاب نوشته د شما کهآقای سعی : رادیو گوینده

  .مستند باشد
  ام، نه  نقلقول را بکار برده درست میفرمائید، من اگر کلمه" شما درست میفرمائید، کامال" اوال
این اید آقای پزشک هم   گفته  گفتید درست است، حاال که  همین که  باشید، بله  شما نگفته اینکه
ام  ام، نظر خاصی را نداشته  بکار برده  اشتباه  نقلقول را به  من کلمه حاال که. اند درست است گفته

  .و پوزش میخواهم
  

  .خواهش میکنم: سعید
  

 و این مسئله را مطرح میکنید باید عین  اید در این باره اما اگر شما کتاب نوشته:  رادیو گوینده
 باشید، بنا   باشید و باید عین خبر را داشته  را داشته  عین نامه باشید، باید فاکتای قوی داشته

 را هم   مجاهد میگردید و آمادن دوستان پاسخ شما را دادند و روزنامه براین چرا دنبال نشریه
  .پیدا کردند

  
   میدهید جواب بدهم اجازه: سعید

  
اید، شما   را در آن آورده سئلهاید و این م ، شما دو کتاب نوشته  نه، صحبتھام تمام نشده :گوینده

 باشد، کار درستی   باشید گمان نمیکنم این کتاب ارزش داشته  را نیاورده در کتابھا اگر عین نامه
  :بفرمائید. نیست
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ام، بعد آمدم  بوکان آنرا خواندهشھر من در ) ٦٠سی خرداد ( عزیز من قبل از  خانم عاطفه: سعید
ام  ام بغداد، از بغداد رفته ام، بعد آمده  را طی کرده اران مرحلهام، هز  بوده رگه  پیشمه یک دوره

سازمان "  باشم؟ واقعا ام اینجا، من میتوانم آرشیف داشته اردون، بعد رفتم مصر و از مصر آماده
 نشریاتش را در سایتی قرار بدهد، من   دارد که  دارد وظیفه  امکاناتی که مجاهدین با آن همه
 و امکانان  مجاهدین بیست سال در عراق بوده. ام یاسی دیگر را پیدا کردهنشریات جریانھای س

   مجاهد را با کول خود به ام میتوانم نشریه  سوئد آمده  صورت قاچاخ به  به آیا منی که. دارد
  سوئد بیاورم؟   

  
**  

ت  در کاس) همچنین گفتگوی خودم با ایشان ه گفتگوی آقای پزشک و خانم عاطف هکلی:  توجه
  .  آنرا از من بگیردء  کپییه،موجود است، هر کس بخواهد میتواند

-  
 با   رادیو در رابطه  گویندهء  در آن گفتگو برای من جای سئوال است، برخورد دوگانه اما چیزی که

) سعید(و من ) محمد پزشک( از طرف آقای   که) خمینی مجاهدین از آیت اللهسازمان (درخواست 
  . در رادیو مطرح گشت

  
از آقای پزشک نمیخواهد و با )  و سندیاستدال و فاکت ( هیچگونه رادیو  گوینده  خانم عاطفه

  : صحبت مینمایدچنین جمالتی هم با ایشان 
  

 نظراتتان را گفتید و از صادقت صحبت کردید، چقدر   تشریف آوردید و نقطه خواهش میکنم آقای پزشک متشکرم که
 دیگر آن بازیھای سیاسی را بگزاریم کنار،   هستم بعنوان یک فرد با نظرات شما کهمنھم موافق" خوب هستش، واقعا

  .  با همدیگر صحبت کنیم لوسبازی را بگزاریم کنار، گروبازی را بگزاریم کنار و صادقانه
-  

،   گشته اپ نه عنوان سند و مدرک و فاکتا چ  مجاهد به  آن نشریه  در کتابھایم کپیه  دلیل اینکه اما در برابر من به
  .کتابھا فاقد ارزش میباشند

  
امروز در قید حیات نیستند، پس از مرگ )  عاطفه( یادآوری است، متاسفانه خانم  الزم به:  توجه

  شنوندگان برنامهما برای  با آن در رادیو   که اسم حقیقی او نبوده)  عاطفه ( ایشان مشخص شد که
  . بوده است) روخ صباویپری (ومیکرد، اسم و شھرت حقیقی ااجرا 

  
  .  را زیر سئوال میبرد)سعید( نام  فردی حقیقی و حقوقی بهء یک   گفته) واقعی غیره( با نام  خانم عاطفه

  
   بر ضد جمھوری اسالمی تبلیغ فعالیت میکرد؟  ای که  در رسانهمعیار آزادگیعملکرد و اینست 

  
**  
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   دولت قانونی ایرانحسن حبیبی و 
  

 فعالیتھای یرامونپچکاوک رادیو 
و )  خلق ایرانسازمان مجاهدین(
با افرادی از ) شورای ملی مقاومت(

 میکرد،  مصاحبهرهبری آن دو ارگان 
 –) ای گنجه(آقایان :  برای نمونه

  االهه( و خانم )پرویز خزایی(
  نی یو در ماه  خانم عاطفه .)اعظمیفر

  
)June ( (2016)روز نوهم یولی ان مجاهدین که سازم  با متینگ ساالنهء در رابطه  )July ( در

سازمان مجاهدین  از رهبران )حسن حبیبی(پاریس برگزار میگشت، مصاحبه مفصلی با آقای 
  . خلق ایران انجام دادند

  

 آقای حبیبی   تماس گرفتم تا مطالبی را که فهط با خانم عا  مصاحبهآن  جھت بدست آوردن کپیه
  . برگردمرادیو  ئارشیو   نمیتوانم به  گفتند فهط خانم عا.یم درست نقل نما،اند بیان داشته

  

 رادیو و   را در اختیار ندارم نمیتوانم درست سئواالت گوینده  مصاحبه  کپیه  بدلیل اینکه متاسفانه
نمایم و می در ذهن دارم مجبورم قناعت   که  آنچه منتھا به. جوابھای آقای حبیبی را نقل نمایم

  .ن نمایم بیا بطور کوتاه
 

 برگزاری متینگ و امکانات خدماتی آنرا بیان   شیوه و زمان و مکان آقای حبیبی در آن مصاحبه
داشتند، هدف برگزاری این متینگ از طرف سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت را 

 با شرکت شخصیتھای بزرگ جھانی و خانم مریم رجوی رئیس جمھور   هم توضح دادند که
در راستای این بحث .  نمودند رگزار میشود و شرکت شنوندگان رادیو را هم در متینگ توصییهب
 جنگ کردستان هم  پرداختند و به) ١٣٥٨( دوران روی کار آمدن جھموری اسالمی ایران در سال  به

   : نمودند، آقای حبیبی گفتند اشاره
  . کردها جنگ را شروع کردند

  

 نمودند،   اشاره)دولت قانونی( مانند یک   جمھوری اسالمی ایران به ه جایگا ایشان در آن بحث به
  . دوران مخالفت و مقاومت سازمان مجاهدین خلق ایران با رژیم آخوندی پرداختند سپس به

**  

   که و آن دیدگاه) جمھوری اسالمی({ قانونی بودن   به ء آقای حبیبی که مصاحبهآن پیرامون 
  :مطلبی زیر عنوان)  ٢٠١٦( هشتم   در ماه- ) کردها جنگ شروع کردند(
  

  !) کردها جنگ را شروع کردند: سازمان مجاهدین خلق ایران(
  

) انترنتی کردی( لطف مسئوالن چند سایت  بهد و نوشتم، چند سطر فوق قسمتی از آن میباش
  . منتشر گشت و در رادیو چکاوک هم قرائت نمودم
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  : ند میگوی  آقای حبیبی که منشأ آن دیدگاه
  فرستاده)  خمینی آیت الله (برای مجاهدین   میباشد که همان نامه) کردها جنگ شروع کردند(

با آن تعریف و  )کردها جنگ را شروع کردند(و ) دولت قانونی ایران(:  میگویند  که اما آن دیدگاه .است
  :دماید و میگویمیمن) ناصر خوش کالم ( از وصیتنامهءایشان   توصیفی که

   
   و محکوم به  این جوان کرد را محاکمه  و امروز آن رژیم دد منشی که هستیم چھل سال گذشت) ١٤٠١(مروز در سال ا {

  .  } میکند  آن نگاه  جھان به  میشود در یک دادگاهی که اعدام کرد، دارد اینجا در پیش جھانیان محاکمه
   داد؟ میتواند تشخص  را چگونه) حسن حبیبی( آقای ء سیاسی کارنامه

 

   صیادان چربخواه
  

    : اعتراف مینماید ء دادگاه جلسه حمید نوری در اولین   آنکه با توجه به
   است،   احزاب مخالف کرد جنگیده مدت دو سال در کردستان علیه

  . حمید نوری میباشد  در پرونده این خود سندی زنده
 آن فرد را   و دادگاه ناسائی گشته ش)DNA( فرد مجرمی از طریق  ها خواندایم که بارها در رسانه

   آن نداشته  احتیاجی به ه  نمود  حمید نوری را محاکمه دادگاهی که.  است  و مجازات نموده محاکمه
 عملکرد خود در کردستان   شناسای نماید، چون نوری خودش به)DNA( مجرم را از طریق  که

 مطرح نمیگردد و از آن   در دادگاه آن عملکرد نوری  است، جای تعجب است که اعتراف نموده
و ) ایران( ملت کرد در مناسبات دولتھای  مسئله: در اینجا میشود گفت. چشمپوشی میشود

  . مطرح گردد  در دادگاه یست که و ن  بوده  و چربی نه آن صید چاق و چله) ... سوئد(
  

 ء شصت اعدامھای دهه
  

) جمھوری اسالمی(عرفی جنایتھای دولت ایران  برای م  یادآوری است در مناسبتھای که الزم به
  :   مینمایم  چند نمونه اشاره به.  میگردد استفاده ) ء شصت اعدامھای دهه(تشکیل میگردد، از جملهء 

  . کانون زندانیان سیاسی ایرانی در تبعید  جلسات ساالنه– ١
  . دولت ایران بر علیه) ایران تریبونال( دادگاه -  ٢
) محمد رسول ئوف(و ) نیما سربستانی (  با جنایتھای دولت ایران که در رابطه   فلیمھای که- ٣

 کار میبرند  اینرا در حالی به. اند را بکار برده)  شصت اعدامھای دهه( عنوان  اند همه آنھا ساخته
 است و   حاکمیت رسیده به) ١٢/١/١٣٥٨(در روز ) جمھوری اسالمی ایران( دولت اسالمی ایران  که

  که) ١٣٥٩ و ١٣٥٨( و بخصوص سالھای   اعدام نموده  اول حاکمیت در ایران اقدام به ان هفتهاز هم
 . مردم را اعدام میکردند ، دسته  دسته روزانه بود و   حمام خون تبدیل کرده را بهکردستان 

  ند؟ا  دولت ایران حذف کرده را از کارنامه)١٣٥٩و١٣٥٨( سیاسیون آزادیخواهان ایرانی سالھای چرا
 حقیقی حقوق  از میان برود و مسئله) دوبل مورالی(و ) مردم فریبی( مناسبات   امید روزی که به

  . انسانی در جھان حاکم باشد
  قزی عی سه سه  ٣٠/٧/٢٠٢٢

com.saqzi@gmail.Sai 


