
 لک رییضرورت تغ ییهاهی انیب رانه طکه متهو  به دالوران 

  ناشمخالفانشان و به هوادارانبه  ،نظام را اعالم نمودند
  

والر  ینظام و استقرار جمهور رییتغ بکه لزوم و وجو قهرمانهارده چ، سروران گرام    تشار ان ط را یدموکراتس

 قداما نیکه شما با ا دیآگاه باش ،دیابرافراشته ،برکف نجا ،را و دموکراس یخواستار شده و پرچم آزاد ییاههیانیب

 یاز هر جهت به سو نیزهرآگ یرهایلذا ت .دیاو سراسر مخاطره را گشوده بیفراز و نشپر یاراه مبارزه ،خود خیتار

و شجاع  مبارز اسالم یجمهور تیامن یهان و سازمانهم اکنون سپاه پاسدارا نکهیکما ا ،شما روان خواهد شد

 نانیا .کنند "ئرایپذ"از او  "فرزندان گمنام امام زمان"اند تا برده نیو به زندان اودستگیر  زاد رایمحمد نور یآقا نترس

ار مردم     .ندیدشمنان پنهان بدتر از آنها ،اندهآزاد دشمنان شناخته شده و آش

 یریلوگججنبش  نیا ۀاز رشد و توسع خواهندمردم م انیدر م دیتردش و  جادیو ا پراکنعهیدشمنان پنهان با شا   

 یبا جمهور ،زادیمحمد نور یو آقا دکتر محمد مل یآقا ؛هاهیانیدو نفر از امضاکنندگان ب :ندیگومثال م .کنند

ار اسالم که  ،رانینظام در ا رییو خواهان تغ مردم ناراض نیکه هم اندهدکه فراموش کر در حال .اندداشته یهم

گذشت زمان و  کنیا .نداهمثبت داد یأبسته رچشم نیخم اسالم یبه جمهور شیسال پاند، چهل اکثریت مردم

   .کل نظام را خواهانند رییقرار داده است که تغ کرده و در صفوف کسان داریآنها را ب ،شخص اتیتجرب

اه تهران بود  سیئانقالب ر لیدر اوا دکتر مل یدرست است که آقا     "هاهیصفتاو " اهدانش استیر ۀو در دوردانش

ومت ۀبنا به گفت ایو  اه ارزش د دیو سبب سقوط شد انجام گرفت بخشانیظالمانه و ز "یهایسازپاک" انیح انش

است  یهزار مغزس رانیاز مظاهر سودبخش انقالب ا ی" :کانادا اعالم کرد ریوزچنانکه همان زمان نخست .شد

   ."میکن یآورآنها را جمع میتوانستتومان نم اردهایلیما فرستاده است که ما با م یبرا رانیکه ا

اه تهران به زندان او ت کوتاهپس از مدّ دکتر مل یا آقاام      ،سیبار نه به عنوان رئ نیا ،افتیانتقال  نیاز دانش

ه به عنوان زندان نجه یو .اسیس بل که خود  نیاو انِیاز زندان ی ۀه گفتب .قرار گرفت ایانهیوحش یهاتحت ش

 ۀاهدو مش نیدر زندان او هسالپنج  اقامت .کرده بودند زانیآو شیهاگوسفند از دست ۀبوده او را مثل شقّ  نیشاهد ع

جز آن او را به ها و ظلم و ستم به مردم و یدزد ،هایکارغلد دنید ،از زندان یو پس از آزاد ،روزانه در آنجا عیفجا

   .کرد لیامروز تبد دکتر مل

 هال تیآ دنیبه د یبا اوج گرفتن جنبش انقالب گذراندم ایمرآخود را در  التحصیکه ت زادیمحمد نور یاما آقا   

 شانیداشتم و پس از ا نیه خمال تیعاشقانه به آ من ارادت دیگواو م .وستیپ یانقالب یروهایرفت و به ن نیخم

 یبه آقا ١٨/۴/٩٢ خیدر تار کرده را که ط یریمس زادینور یآقا .ظیغل ارادت ،دمیورزارادت م یاه خامنهال تیآ هب

  : نمود انیب نیچن س.یب.یب ونیزیدر تلو فان تیعنا

 دو االن منتق دیبود یاه خامنهال تیآ فدائ ،و به قول خودتان ،طرفداران نیتراز سرسخت یشما  :س

   ؟دیرساند نجایرا به ا یاخامنه هال تیکه آ دیها نبودشما ایآ ،دیسرسخت او هست

 نیروغد ستقدّ  ۀانقالب باب نقد بسته شد و هال یروزیبعد از پ .انداخته بود منجهالت پرده بر چشمان  :ج

   .کنندگاننقد یزیرهبران برابر بود با حذف ف نقدِ  رید .ه کردطرهبران را احا

   ؟دیآن موقع نقد نکرد چرا :س



ّورا   ی دالورا                                                           ٢ شان ر رورت   یهّ ا ی  یه  وادارا شان و   فا خا د،   ود م را اعالم  ظا  ّل 

داده م راناز طرف هوادا ،خانواده یکه تمام اخبار و اطالعات به ما اعضا میبود ایداخل خانوادهما  :ج

ما دست  .کرد تیرا تقو یرهبر دیبا ،میکه در بدو انقالب داشت به اهداف دنیرس یبرا میکردما فکر م .شد

به کشتن  یروزیانقالب بالفاصله بعد از پ .میبرس تیو عقالن تیکه به انسان میدر دست هم داده انقالب کرد

 ١٣۶٧مخصوصًا در سال صت، ش یهاسال ربودم که د دهیمن شن .اموال آنها پرداخت ۀمخالفان و مصادر

   .دمیشدم و با چشم خودم د خودم زندان نکهیتا ا .کردمباور نم ول ،چه کردند انیبا زندان

   ؟دیدانول مؤخود را مس چرا ،دیشما که آدم نکشت :س

قبل از انقالب  ونیروحان .دانمول مؤجهت خود را مس نیهم به .آدم کشتند من نام مسلمان هب رایز :ج

ومت را ندارند ستگیشا نویروحان .یرید فیاز خود داشتند و بعد از انقالب تعر یرید فیعرت . من ح

از  .دیستهم شما ه ی ،باشند که دستش به خون آلوده استاگر دو نفر در کشور  :گفتم رفسنجان آقای به

ار گرد قیها از دست دولت خارج شد حقاکه رسانه موقع    .دیآش

نجه کردند و فحش مادر زندان ش ایآ :س   ؟ گفتند ناموس یهارا ش

 مرا به خاطر نوشتن .که پشت پرده چه خبر است دانستمما مثل مسجد بود و نم برای اطالعات وزارت :ج

نجه .نامه به زندان بردندسه   ۀا زندان رفتن مرا به اندازام .دادند ناموس یهافحشکردند و  امدر زندان ش

 نیورا در ا زکیتر کهرکامل ۀنمون دیخواهنوشتم اگر م یاخامنه یمن به آقا .صد و پنجاه سال آگاه کردی

   .دننکم یدرازبه زنان و دختران دست اطالعات حت نیمورأم .بدهممن حاضرم شما را ببرم و نشان  دینیبب

   ؟دیستین در زندانو  دیهمه انتقاد آزاد نیچطور است که شما با ا :س

به دوستان  ،امرا در کف دست گرفته مجان من .شودم دهیمن از زندان بهتر شن یکه صدا دانندآنها م: ج

شند ادیو فر سندیبنو ،دنریبشان را در دست که جانام ههم گفت نه ، مندارم که از دست بده یزیمن چ .ب

ارو نه به بانک نه مقام ای،هیسرما   م.ها بده

   ؟دیشما مخالف نظام هست: س

نت انداخته باشند او زبان مردم ر ،که مفسده وجود داشته باشد در نظام: ج    ".من مخالف خواهم بود ،به ل

 .دیانرس نجایبه ا ،داشت یابه خامنه ظیارادت غلبود و  نیکه عاشق خمرا  زادینور یآقاکه  یریبود مس نیو چن   

از عوامل  که نظامد نباور دار واقعاً ،نامندم "ترفند"را نگرند و آننفر م ١۴ یهاهیانیبه ب دیکه با ش و ترد کسان ایآ

ومت اسالمخود م  لدهیس زه ؟رسوا کنند نیچننیا ‐ام زمان است ظهور ام عهیطل ایکه گو ‐را  خواهد که ح

   !یبازو دغل

  :لیبه شرح ذ میها دارهانییکنندگان محترم بنفر امضا ١۴ما دو تقاضا از 

 زادیمحمد نور انیآقاو با شرکت  ید احمدومحم یآقا تیریبه مد ایمناظره وبیوتی در گذشته روز چنددر  ‐١

 زین دینامم ستیکه خود را کمون یجواد به نام عل ییمناظره آقابرگزار شد که در آن  انیو عباس واحد

والر ینظام جمهورآقای جوادی  .شرکت داشت  کاف رانیمردم ا یو آزاد ییرها یرا برا یدموکرات س

 حقوق بشر ناقص جهان ۀیاعالمگفت موی  .شمردمصالح را  سمیالیسوس لابدانست و رفتن به دننم

ومت ح ۀمسلحان ها سرنگوننایتر از و مهم ستیکارساز ن هی بر اساس آن اعالم ون اساسقان میاست و تنظ

  .را خواستار بود اسالم یجمهور



ّورا   ی دالورا  شان  ر رورت   یهّ ا ی  یه  وادارا شان و   فا خا د،   ود ظام را اعالم   ٣                                                          ّل 

ه ن ام تلم .ستیوجه صالح ن چیبه ه جلسات نیدر چن حاضر شرکت سروران گرام طیبه باور ما در شرا

خواهان حقوق بشر است و نه  جهان ۀیماعال لیو تکم نه در صدد اصالح ،رودم سمیالیسوس یبه سو

 ئتهمت و افترا روابه نا تواندکه م از هر حرکت ،میمردم را محترم بشمار قات عاطفتعلّ .مسلحانه ۀمبارز

   .میزیرا متوجه ما کند بپره

 ظامن دیو با ستیقابل اصالح ن اسالم یجمهورنظام که از آن حاک مستدلّ ۀیانیقبل از شما ب ،زانیعز ‐٢

والر دموکراتی  یجمهور انتشار  وریو دکتر محسن کد انیابوالفضل قد انیآن شود توسط آقا نیزیجاس

ار نیکه به عنوان نخست رسدو عاقالنه به نظر م طق، منافتهی  دست ،فکرهم یروهاین یگام در اتحاد و هم

ار   .دیآنها دراز کن یبه سو یهم

که  ینفر ١۴نفر به دفاع از  ۶٠٠ یبه امضا یاهیانیاست که با انتشار ب محترم انیسخن ما با بانوان و آقا یرو نکیا

   :باشدم اند،هشده پرداخت ادی هایهیانیدر داخل کشور به نشر ب

 .است دهیرس با مبارزان داخل کشور فرا وندیپ جادیو ا بانیپشت زمان نکیا ،فیمحترم و شر انیبانوان و آقا ‐١

نجه قرار داده  ریرا دستگ زادینور یآقا رانیت ااطالعاو  تیسازمان امن کرده و در زندان او را تحت ش

نفر  ١۴از  دو نفرزل منا انیعباس واحد یآقا ۀو به گفت )،زادینور ۀهمسرش خانم فاطم ۀبه گفت(است 

 .زده است آنان سر از یاانهیاعمال موذو  فتهمأموران اطالعات قرار گر ۀمورد حمل ،مذکور

ر و حمله به منازل دو نفر دی زادینور یآقا یریخبر دستگ دیبا وندیپ گام  نیکه به عنوان اول رسدم ظرن به

مدافع حقوق بشر مراجعه  یهاو به سازمان ابدیر اشتنبیشتر اهر چه  ارتباط جمع لیدر وسااز چهارده نفر 

   .شود

به  .جنبش از حرکت باز نماند رفتند نیاز ب ایو  دشدن ریگنیزمنفر  ١۴ این اگرکه  دیبه عمل آ دیبا اقدامات ‐٢

  است یضرور هماهنگ یشورا ی یفور جادیمبارزه ا نیتداوم ا ینظر ما برا

 ئپیام رهاگروه 
www.payamrahaee.net 

editor@payamrahaee.net    


