
 

 

 ضمیمه:

(مهدی فتحی و پورالهام فردی، اکبر شفقت) بسیج جهانی برای بیماران اشرف فاکتهای  

:خبرمرگ او براثربیماری سرطانیکباره واعالن  مهدی افتخاریاز بیماری رسانی عدم اطالع سکوت و و   

 

 PM 12:14:21 1389/12/23 تاریخ:

 مورد ممانعت از معالجات پزشکی افشاگری مجاهد اشرفی اکبر شفقت در بستر بیماری در

من اکبر شفقت ۲ساله مبتال به مریضی سرطان هستم. یک سال و نیم پیش در خرداد ماه عمل جراحی موفقی داشتم. بشکلی که مریضی سرطانم 
حدوداً برطرف شد. دکتر تجویز کرد که برای تکمیل کارت باید شیمی درمانی کنی. ولی با اومدن این کمیته سرکوب و این گردان حفاظت اشرف 

 که وابسته به نخستوزیری عراق هستند، شرایط برگشت. بهصورتیکه از اون روز به بعد دچار مرگ تدریجی و شکنجههای مستمر بودم

 AM 6:40:50 1389/8/20 تاریخ:

 یی از اقدامات جنایتکارانه دولت مالکی در قبال زنان اشرفنمونه

 
 

 پورالهام فردی

مجاهد خلق الهام فردیپور سهشنبه گذشته ۱۸آبان ۱۳۸۹در مورد وضعیت حاد بیماری خود و فشارهای کمیته سرکوب اشرف به مجاهدان اشرف 
 و بیماران، طی نامهیی به اد ملکرت نماینده ویژه ملل متحد در عراق، نوشت: ...

 

.........................................................................................................................  

 مقاومت - اخبار
 PM 7:42:08 1389/9/5 تاریخ:

 سخنان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه اول پاریس در کنفرانس شهرداران

http://www.mojahedin.org/list/resistance


 

 منطقه اول پاریس در کنفرانس شهردارانفرانسوا لوگاره شهردار 

  جمهور ابرازکنم.خواستم احساس خوشحالی و افتخارم را از استقبال از خانم مریم رجوی، رئیسابتدا می

... در آنجا ۳۴۰۰ تن از ۱۹ ماه پیش با یک محاصره کامل مواجه هستند. آنها از هرگونه آزادی عمل و رفتوآمد محروم هستند. بعضی از آنها 
که بیمارند با وضعیت وخیم از زاویه بشردوستانه روبهرو هستند که ما در جلو ساختمان شهرداری تصاویر آنها را نصب کردهایم: تصاویر الهام 

 فردیپور و مهدی فتحی. 
آنها با بیماریهای صعبالعالجی دست و پنجه نرم میکنند. آنها مخالفان رژیم ایران هستند که با خطر مرگ مواجهند ولی از امکان رسیدگیهای 

 پزشکی محروم شدهاند. 

 

 اشرف - اخبار
 AM 8:35:47 1389/6/1 تاریخ:

 شد العالججان بیماران صعبآلخو ویدال کوادراس خواستار لغو محاصره اشرف و نجات 

 

 آلخو ویدال کوادراس

المللی در جستجوی عدالت خواستار لغو محاصره پزشکی از قرارگاه اشرف و آلخو ویدال کوادراس معاون رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیته بین
  نجات جان یکی از ساکنان قرارگاه شد.

ویژه یی اعالم کرد: محدودیتهای پزشکی اعمال شده علیه اشرف بهویدال کوادراس طی بیانیهروزنامه الزمان ضمن درج این خبر نوشت: آلخو 
  ای برانگیخته است.العالج به بیمارستانهای تخصصی، نگرانیهای گستردهممانعت از انتقال بیماران صعب

 
یکی از این بیماران بهنام مهدی فتحی است که به سرطان پیشرفته کلیه مبتالست و در وضعیت بسیار وخیمی بهسر میبرد. پیش از این نیز بهدلیل 

های خود را از دست داده است. وی به تشخیص پزشکان ها برای بستری شدن در بیمارستان و تاخیر در عمل جراحی، یکی از کلیهمانع تراشی
 متخصص عراقی هر چه زودتر باید تحت عمل جراحی قرار گیرد و هر ساعت تاخیر زندگی او را بخطر میاندازد. … 

 
 اخبار - اشرف

 PM 7:08:46 1389/9/13 تاریخ:
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 الملل در مورد محدودیتهای پزشکی اعمال شده بر ساکنان اشرففراخوان عفو بین

 

 ساکنان اشرفالملل در مورد محدودیتهای پزشکی اعمال شده بر فراخوان عفو بین

 عفو بینالملل در فراخوان جدید خود نوشت: 
 

  المللاز: عفو بین
  به: متخصصان بهداشت و پزشکی

  عملاطالعیه فراخوان به 
  پناهندگانموضوع: محدودیتهای پزشکی اعمال شده بر روی تبعیدیان ایرانی از جمله 

.... 
 اخبار - اشرف

 PM 12:14:21 1389/12/23 تاریخ:

 افشاگری مجاهد اشرفی اکبر شفقت در بستر بیماری در مورد ممانعت از معالجات پزشکی

خرداد ماه عمل جراحی موفقی داشتم. بشکلی که مریضی سرطانم ساله مبتال به مریضی سرطان هستم. یک سال و نیم پیش در ۲من اکبر شفقت 
حدوداً برطرف شد. دکتر تجویز کرد که برای تکمیل کارت باید شیمی درمانی کنی. ولی با اومدن این کمیته سرکوب و این گردان حفاظت اشرف 

. شیمی های مستمر بودمعد دچار مرگ تدریجی و شکنجهکه از اون روز به بصورتیوزیری عراق هستند، شرایط برگشت. بهکه وابسته به نخست
ماه و نیم طول کشید. از اومدن دکتر متخصص و دکتر سرطان به اشرف ممانعت ۹گرفت، درمانیم که باید در همان ماه اول یا ماه دوم صورت می

ماه و نیم وضعیتم به وضع سابق ۹که بعد از صورتیبه کردند. از اعزام من بارها که قصد اعزام به بغداد برای شیمی درمانی کردم، ممانعت کردند
گران، این مزدوران، این کسانی که به اسم خدمات این شکنجهبرگشت. سرطان در درونم رشد کرد و به جایی رسید که درنقطه مرگ قرار گرفتم. 

ظاهر لباس سفید پزشکی پوشیده بودند، درباطن همان جا گذاشته بودند و در پزشکی و به اسم رسیدگیهای پزشکی و دارو و درمان پاشون رو این
  کار را که با مهدی فتحی کردند با من و امثال ما کردند.

 
هایی که به ها و شکایت نامهترین حقوق مریض که اینها انجام دادند مقدارش زیاده که در نامهییبشر و نادیده گرفتن پایههایی از نقض حقوقنمونه

  جا هست.ونامی فرستادیم در اینسازمان ملل و به ی
 

ماه مریض شیمی درمانی رو که باید رادیو تراپی ۸کنید، چطور ماه و نیم مریض سرطانی رو شیمی درمانی نمی۹حاال صحبت من اینه که چطور 
  دید؟!اش برسه انجام نمیانجام بشه تا به سالمتی

 
مان که شما در حق ساکنان اشرف میدید؟! مگر شما حق دارید که دکتر معالج مریض اینه کار خدمات درمانی و رسیدگیهای پزشکی و دارو و در

  رو، دکتر متخصص و دکتر سرطان مریض رو بدون اطالع و بدون اجازه او جابجا کنید و عوض کنید؟! این حق رو کی به شما داده؟!
 

ای، رژیم تو زندانهای مخوف رژیم، رژیم خمینی و رژیم خامنهسال ۱۴ولی من میدونم که اینها دکتر نیستن! چرا این حرف رو میزنم؟ چون 
  و گوهردشت بودم. انواع مختلفش رو دیدم. اوین زندان فقیه، دروالیت

 
تونن انکار کنن چون تنها جایی که همچین سنخی هست یکی این نمیکنن همجنس و هم سنخ همند. این رو اگر اینها هم همان کارها را می

  گاه عراق جدیده و یکی هم زندانهای اوین و گوهر دشت!شکنجه
 

تونی به کردی با این اهرم دارو و درمان و خدمات پزشکی ما مجاهدین در اشرف رو میفقیه ارتجاع، تو که فکر میخطاب به تو میگم ای ولی
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ترین و نیازمندترین کردی کسی مثل من که مریضی و دوا و درمان به اصطالح حیاتیتونی تسلیم بکنی، فکر میدر بیاری، میحساب به زانو 
تونی از این استفاده کنی و به زانو در بیاری، هیهات! هیهات مناالذله! زهی خیال باطل! فکر کردی! افتخار من و تمام مجاهدین سوگند چیزشه، می

اول این بود که جونشون رو در راه مردمشون و در راه آزادی وطنشون بدن. در راه آزادی مردمشون فدا بکنن. چه افتخاری و چه  خورده از روز
  مون رو و جونمون رو و هرچه داریم رو فدا بکنیم!که در راه مردممون خونغرور و چه شرفی باالتر از این

 
کنی که ما محتاج خدمات با درد و رنج اون به اصطالح دست و پنجه نرم کردم. اگر فکر می دوساله به بیماری سرطان مبتال هستم و هر روز

   کنی که ما محتاج دارو و درمان و خدمات درمانی شما هستیم کور خوندی.درمانی شما هستیم اگر فکر می
 

چنگالهای رژیم، تعهد میدم که در این زمینه و در این پهنه هم پوزه کنم، با تمام وجودم، با تمام پشتوانه اسارتم در این رو هم بگم، من با قسم یاد می
  ات را به خاک خواهیم مالید!ترا به خاک بمالیم و پوزه

 
کدام از شما نداریم! و نیازی به هیچ خدمات پزشکی، بهتره در اونجا را تخته بکنید، بهتره گل بگیرید! بهتره گورتون رو گم کنید! ما نیازی به هیچ

جا بیرون! گورتون رو خوایم برید ازایناش باشه و به قصد و غرض به تسلیم کشوندن مجاهدین باشه نمیگرانهات پزشکی که از نوع شکنجهخدم
  گم کنید!

 
 کاری از دستت بر نمیاد پس بیا! بیا! بیا!ات رو به خاک بمالیم. یک بار دیگه نشون بدیم که هیچدم که در این جنگ پوزهتعهد می

 اشرف - اخبار
 PM 1:35:12 1389/9/28 تاریخ:

 پیامهای تسلیت رئیس انجمن زنان آزاده دیالی و شیخ جعفر جواد کاظم بمناسبت درگذشت مجاهد اشرفی مهدی فتحی

 

 مجاهد صدیق، شهید قهرمان، مهدی فتحی

هایی انجمن زنان آزاده دیالی و شیخ جعفر جواد کاظم از شیوخ عشیره بیاتی در استان دیالی عراق در مصاحبهخانم ذکری داود جمعه رئیس 
درگذشت مهدی فتحی قهرمان سرفراز اشرفی را تسلیت گفتند و ممانعت غیرانسانی نیروهای عراقی از دسترسی او به امکانات درمانی در 

  د.شدت محکوم کردنبیمارستانهای عراق را به
 

ترین تسلیهای خودم را به ساکنان اشرف، سازمان مجاهدین خلق، آقای خواستم عمیقخانم ذکری داود جمعه در مصاحبه خود گفت: در ابتدا می
خاطر ممانعت نیروهای عراقی از رفتن وی برای معالجه به بیمارستانهای عراق مناسبت شهادت مجاهد مهدی که بهمسعود و خانم مریم به

خواهم که او را در بهشت برین خود جای دهد. و خواهان ت، تقدیم کنم، کاری که نه انسانی است و نه اخالقی. و از خدای بزرگ متعال میدرگذش
شود کار مزدوران رژیم شفای عاجل برای تمامی دوستانمان در اشرف هستیم. اما این فشارها و سختیهایی که بر ساکنان اشرف روا داشته می

ی اخراج آنها از عراق است که از نظر ما اقدامی غیرانسانی است. ما مردم دیالی ضمن تکذیب دروغهای مزدوران رژیم ایران، اعالم ایران برا
آوری شرکت آوری کردیم و من خودم نیز در این جمعهزار امضای حمایت جمع450کنیم ما همانهایی هستیم که برای دفاع از ساکنان اشرف می

خصوص از مجامع المللی و بهویژه زنان از ساکنان اشرف حمایت کردند. در پایان از سازمانهای بینمیلیون تن از عراقیان به5ر طوداشتم. همین
خواهم که برای جلوگیری از فشارهای مزدوران رژیم ایران به ساکنان اشرف هرچه سریعتر دخالت کنند. ما خواهان برداشتن لغو بشری میحقوق

  ستیم.محاصره اشرف ه
 

کنم و وم میشدت محکشیخ جعفر جواد کاظم شیخ عشیره بیاتی در استان دیالی عراق نیز در مصاحبه خود گفت: من محاصره ظالمانه اشرف را به
کنم شهر اشرف و بیماران آن را حمایت کنند. اخیراً یکی از دوستان ما در شهر دوست و کشورهای بزرگ درخواست میاز سازمانهای انسان

اشرف به نام مهدی فتحی به رحمت ایزدی پیوست و تعدادی دیگر به بیماری سرطان مبتال هستند و این در حالیست که آنها امکان معالجه در 
جا خارج شوند. مهدی در اثر بیماری سرطان به مرگ زودرسی درگذشت. مصیبت وارده را به توانند برای معالجه از آناشرف را ندارند و نمی

 کنیم.گوییم و برای آن مرحوم نیز مغفرت و رحمت آرزو میتسلیت می رجوی مریم خواهر

 اشرف - اخبار
 PM 6:59:48 1389/9/24 تاریخ:
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 انقالبی که جوانیش را به میلیونها انسان ستم دیده هدیه کردمهدی فتحی یک 

 

 مجاهد اشرفی شهید، مهدی فتحی

پریده و چنان در ذهنهای ما ماندگار است. در آخرین قطعه ویدئویی، او دارای تبسمی بود که از چهره رنگدسامبر: چهره او هم۱۲سایت ملف 
نشده بود. دستش را به عالمت پیروزی در برابر دوربین باال برده بود، گویا که آخرین وصیت خود نحیفی که بیماری آن را فرسوده کرده بود، جدا 

  … “.شما در نهایت پیروز هستید”گوید: کند، نه فقط به دوستانش و دوستدارانش، بلکه به همه مبارزان آزاده جهان، گویا میرا می
 

تحی، بعد از درگیری طوالنی با بیماری سرطانی که نیروهایش را تحلیل برد، چشمانش را در قلب صحرا، به دور از وطن، مجاهد ایرانی مهدی ف
وزیر عراق نوری مالکی او را در اردوگاه اشرف بازداشت کردند و مانع درمانش در که نیروهای نخستبرای همیشه بر هم گذاشت و پس از این

  بیمارستانهای تخصصی گشتند.
 

فقیه گذراند و آرزوهای مشروع ایرانی مخالف رژیم ولیپناهنده ۳۴۰۰عید در اردوگاه اشرف در استان دیالی عراق با سال را در تب۲۵مهدی فتحی 
خود برای آزادی کشورش از دست فاشیسم دینی حاکم را باالتر از هر هدف دنیوی قرار داد. وی امکان داشت در هر لحظه به سهولت این صحرا 

آرامی را در هر مکانی از این جهان داشته باشد. ولی این انسان بر اصول و ارزشهایی زاده شده و رشد نموده  را ترک کرده و زندگی راحت و
یابند، بود که او را وادار به برتری دادن مردمش بر خودش در همه چیز کرد. خاطرش آرام نگرفت تا آخوندهای ایران را ببیند که زوال می

گردند. از اینجا راه مقاومت تا پیروزی یا مرگ را برگزید. شاگرد مشتاق و ز آسمان ایران و منطقه زایل میگونه که ابرهای سیاه کینه اهمان
  … “.بیا… بیا”بود که به جالد گفت  رجوی مسعود مخلصی در مدرسه مبارز بزرگ ایران

 
دهد که وی روزهای آخرش در این در طول همه این مدت، مهدی شروع به باختن رنگ چهره خود و نحیف شدن بسیار کرد. چهره او نشان می

که ، روح پاکش پرواز کرد تا شاهدی بر دو حقیقت بسیار مهم باشد. اول این۲۰۱۰دسامبر ۱۰دنیا را چگونه گذرانده است. در ظهر روز جمعه 
شود. دوم اشاره جنایت قتل جدیدی در زنجیره جنایاتش شده که به دستور مستقیم آخوندهای تهران به حق اشرفیان بیگناه مرتکب میمالکی مرتکب 

کند. گویا به میزان شجاعت و صالبت ساکنان اشرف و میزان ایمان عمیق آنان به عدالت موضوع خودشان و میزان جدیت آنان در دفاع از آن می
در راه آزادی ملیونها انسان از ”گوید: اند، این پیام مییق دوست مرحوم خودشان مهدی فتحی پیامی را به مردم کره زمین رساندهکه آنان از طر

 “.زنجیر بندگی، سالم بر مرگ

 اشرف - اخبار
 PM 12:15:14 1389/9/27 تاریخ:

 مناسبت درگذشت اشرفی صدیق مهدی فتحیبهادامه تسلیتها 

 

 مجاهد صدیق، شهید قهرمان، مهدی فتحی
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خ ایو بونه، استاندار و نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه، شیخ کامل لطیف رئیس تجمع عشایر ملی استان واسط عراق، شیخ ساجد عوده خصیر، شی
ضمن  ایران مقاومت ملی شورای نگار اردنی و منشور وارسته، از اعضایروزنامهعشیره الحجام الثانی در استان ذیقار عراق، سهیل خوری، 

اشرف را که منجر به درگذشت او شده است، محکوم خاطر درگذشت اشرفی صدیق، مجاهد قهرمان، مهدی فتحی، محاصره ضدانسانی تسلیت به
  ردند.ک

دادن به متحد و یونامی را به پایانآنان، دولت نوری مالکی را مسئول این جنایت و تحمیل محدودیتهای بیرحمانه پزشکی علیه اشرف دانستند و ملل 
 گونه اقدامات ضدانسانی فراخواندند.این

 اشرف - اخبار
 AM 7:00:37 1389/9/24 تاریخ:

 داشت یاد مجاهد صدیق مهدی فتحی در داخل کشورگرامی

 

 مجاهد صدیق شهید قهرمان مهدی فتحی

 مهدی فتحی را گرامی داشتند.در تهران یاد قهرمان صدیق مجاهد خلق  ایران خلق مجاهدین های هوادار سازمانخانواده

 اشرف - اخبار
 PM 6:59:48 1389/9/24 تاریخ:

 شخصیتهای عراقی و مصری درگذشت مهدی فتحی را تسلیت گفتند

 

 مجاهد خلق، اشرفی قهرمان، مهدی فتحی

یی درباره درگذشت مجاهد قهرمان مهدی فتحی و فشارهای ولید سامی فرحات طی بیانیهجمعیت وکالی مصری برای دفاع از اشرف به ریاست 
ضدانسانی کمیته سرکوب اشرف در دولت نوری مالکی به خواست رژیم آخوندی نوشت: ما نوری مالکی و اعوان و انصارش در کمیته سرکوب 

تفاوت نخواهیم گذشت و مرتکبین این واقعه را بدون این مسأله هرگز بی کنیم. ما از کناراشرف را که موجب درگذشت مهدی فتحی شدند متهم می
  المللی رها نخواهیم کرد.مجازات و پیگیری آنها در دادگاههای بین

 
یی درگذشت مجاهد سرفراز اشرفی مهدی فتحی را تسلیت گفت. در این بیانیه آقای رضا الرضا رئیس هیأت شیعه جعفری عراق با صدور بیانیه

 علی سران شیطان فقیه،ه است: از جانب خودم و هیأت عراقی شیعه جعفری این خبر جانگداز را که لکه ننگی است بر پیشانی عمامه بهآمد
 مقاومت ملی شورای چرخد، به همه مبارزان درای میخامنه هبا انواع جنایت و فساد و بر پیشانی مالکی که در گردونه جنایتکاران ایخامنه
 گویم.طور خاص به مجاهدین در شهر شرف، اشرف تسلیت میو به ایران
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 اشرف - اخبار
 PM 3:00:52 1389/9/24 تاریخ:

 الملف: مردم بغداد جنایت قتل مهدی فتحی را محکوم کردند

 

 مردم بغداد جنایت قتل مهدی فتحی را محکوم کردند -الملف 

نور دلیل ممانعت از درمان وی توسط نیروهای رسانی الملف خبر داد: مردم بغداد جنایت قتل مهدی فتحی از ساکنان اشرف را که بهمرکز اطالع
  مالکی صورت گرفت محکوم کردند.

 
های عبدهللا احمد الدلیمی از ساکنان الوزیریه در مرکز بغداد گفت: مرگ شهروند ایرانی جنایتی نابخشودنی و تجاوزی آشکار علیه سنتها و عرف

  ه این خونریزی ندیده بودیم.کند و ما حاکمی بعربی و اسالمی است. شرم بر دولت مالکی که با مهمانان عراق چنین رفتار شنیعی می
  کنند.وی افزود: این شهروند ایرانی سمبل همه قهرمانانی است که از کشورشان دفاع می

 
ل جراحی کریم عبدالحمزه از منطقه الشعله گفت: وقتی شنیدم که یکی از ایرانیان مقیم قرارگاه اشرف در استان دیالی به این دلیل که او را از عم

  دارند.کنند و مهمان را گرامی میفوت کرده است احساس شرم کردم چرا که مردم عراق به مظلومان کمک می اندمحروم کرده
  آوری دارند.وی افزود: پایان کار مالکی بدون شک به رسوایی خواهد انجامید چرا که قاتالن و ظالمان پایان شرم

 
وی فوت مهدی فتحی “. حروم کردن بیماران از دارو و غذا جنایتی است بزرگم”عبدالحسین خضیر از حی الزهراء در کاظمیه معتقد است که 

  دانست.“ فاجعه”یکی از شهروندان ایرانی در قرارگاه اشرف را 
 

دادن به تجاوزارت غیرانسانی نیروهای دولتی علیه بشری عراق خواستار پایانرسانی الملف افزود: در همین رابطه سازمانهای حقوقمرکز اطالع
  دفاع اشرف شدند.اکنان بیس

این الملف خاطرنشان کرد: که دولت مالکی در هماهنگی با دولت ایران اخیراً دست به یک حمله بزرگ برای تصفیه مخالفین ایرانی زده است و به 
اندن تعداد بیشتری از مهمانان شهادت رسمنظور بهترتیب مراتب قدردانیش را از رژیم آخوندی با تنگ کردن حلقه محاصره علیه قرارگاه اشرف به

 عراق از طریق محروم کردن آنها از دارو و غذا ابراز کرد.

 

 اشرف - اخبار
 PM 6:59:48 1389/9/24 تاریخ:

 متحد شدهیأت عربی دفاع از اشرف خواستار انتقال حفاظت اشرف به ملل 
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 دفاع از اشرفکمیته عربی 

وزیری عراق با بسیج مزدوران رژیم در ها و فشارهای کمیته سرکوب اشرف وابسته به نخستبیانیه هیأت عربی دفاع از اشرف با یادآوری توطئه
  :کندو درگذشت مهدی فتحی در نتیجه ممانعت از رسیدگیهای پزشکی به وی، تاکید میدرب جنوبی اشرف 

اندرکاران جنایتهای المللی علیه مسئولین و دستتمامی تالش خود را جهت گشودن پرونده قضایی در محاکم مختلف بینکمیته عربی دفاع از اشرف 
  صورت گرفته در این کمپ در دولت عراق بکار خواهد بست.

ن امر خطیر و حیاتی باید در کمیته عربی دفاع از اشرف قویاً معتقد است که دولت عراق نه نیت و نه صالحیت حفاظت از اشرف را ندارد و ای
  اسرع وقت به نیروهای آمریکایی و سازمان ملل منتقل شود.

یی توطئه علیه ساکنان اشرف را محکوم کرد و خواستار لغو محاصره از سوی دیگر، کمیته حقوقدانان و وکالی عراقی دفاع از اشرف طی بیانیه
  ظالمانه آن شد.

 
که کارشکنیهای کمیته سرکوب آقای مهدی فتحی پس از یکسال مقاومت در برابر بیماری سرطان و درحالی در قسمتی از این بیانیه آمده است:

  اشرف با ایجاد تأخیر چندماهه در انتقال او به بیمارستان تخصصی، بیماری او را به نقطه غیرقابل برگشت رسانده بود، درگذشت.
  نوبی اشرف اشاره شده و آمده است:در قسمتی از این بیانیه به تجمع مزدوران در ضلع ج

تجمع در ضلع جنوبی اشرف، یک بازی بسیار کثیف علیه ساکنان اشرف بوده است. ما حقوقدانان و وکالی دفاع از اشرف، ضمن محکوم کردن 
  دانیم.این عمل نافع عیسی، آن را قابل پیگیری در محاکم عادالنه می

رداشتن محاصره ظالمانه اشرف هستیم تا وکالی ساکنان اشرف بتوانند با موکلین خود دیدار داشته بلندگو و ب۱۴۰آوری سریع ما خواستار جمع
 باشند.

 اشرف - اخبار
 AM 9:28:38 1389/9/21 تاریخ:

 های عربیدرگذشت قهرمان پاکباز مجاهد خلق مهدی فتحی در رسانه

 

 اشرفی شهید، مهدی فتحیمجاهد 

  

و با استناد به اطالعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت نوشت:  روزنامه الزمان خبر درگذشت قهرمان پاکباز مجاهد خلق مهدی فتحی را درج کرد
دلیل عدم . سرطان بهمهدی فتحی یکی از ساکنان قرارگاه اشرف که مبتال به بیماری سرطان بود، بعد از مقاومت در مقابل این بیماری درگذشت

 درمان سریع در بیمارستانهای خارج از قرارگاه و تاخیر در موافقت نیروهای امنیتی برای انتقال او، به سرعت در جسم بیمار رشد کرد.
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“ دلیل محرومیت از درمانخاطر بیماری سرطان بههدرگذشت یکی از ساکنان اشرف ب”عنوان نیز با  سعودی عربستان رسانی ایالفمرکز اطالع
که که ، پس از یکسال مقاومت در برابر بیماری سرطان و درحالیمهدی فتحینوشت: یک منبع مقاومت ایران به ایالف گفت که ظهر روز جمعه 

نتقال او به بیمارستان تخصصی، بیماری او را به نقطه غیرقابل برگشت رسانده بود، کارشکنیهای نیروهای عراقی با ایجاد تأخیر چند ماهه در ا
 درگذشت.

 اشرف - اخبار
 AM 5:08:00 1389/9/21 تاریخ:

 ای و مالکی مسئول قتل مهدی فتحیخامنه -تظاهرات در کپنهاک 

 

 خامنه ای و مالکی مسئول قتل مهدی فتحی -تظاهرات در کپنهاک 

  الملل گردهم آمدند.آذرماه حامیان مقاومت و خانواده مجاهدین ساکن اشرف در کپنهاک مقابل عفو بین20ظهر روز شنبه 
به درگذشت برادر  این تظاهرات در اعتراض به جنایت وحشیانه و سبعانه دیگری توسط مالکی جنایتکار علیه قهرمانان شهر شرف که نهایتا منجر

  مجاهد و عزیزمان مهدی فتحی گردید، برگزار شده بود.
 

  کردند که روی آنها نوشته شده بود:حامیان اشرف با در دست داشتن عکسهایی از مهدی فتحی پالکاردهایی را با خود حمل می
  'درگذشت مهدی فتحی سند جنایت مالکی است'.

  اشرف جان خود را از دست داد'. خاطر محدودیت پزشکی در'مهدی فتحی به
  'بلندگوها را پایین بیاورید' ،

  'محاصره اشرف را اآلن متوقف کنید. جان بیماران اشرف را نجات بدهید'.
  دادند:شهید سرفراز سال گذشته با مشتهای کوبنده شعار می۱۱جمعیت با به اهتزاز درآوردن پرچم اشرف و در دست داشتن عکس 

  ای ـ مالکیخامنه عامل قتل مهدی،
  این سند جنایت مالکی است
  ما همه حامی توایم اشرفی

  مالکی، محکوم است، محکوم است-ایتوطئه خامنه
  ای، مرگ بر مالکیمرگ برخامنه

  شکنجه روانی اشرفیان جنایت مالکی است
  کنیماشرفی قهرمان قسم به خون شهدا حمایتت می

  کنیممی کنیم جان را فدایتاشرف سالمت می
  کندای حمایت میکند خامنهمالکی جنایت می

  ای از اشرف تا تهرانمرگ برخامنه
  مالکی خجالت خجالت خجالت

  اشرفیان محکوم است محکوم استشکنجه روانی 
  حفاظت اشرفی، تامین باید گردد

  جنگیمنشان میما زن و مرد جنگیم، اشرف
  اشرفی قهرمان ما همه با هم هستیم

  شکستیمهمه با هم هستیم، اشرف بی ما
  کنیمکنیم، جان را فدایت میاشرف سالمت می

پیام به جان »عدالتی ظالمانه را گرامی داشته و با شعار کنندگان در این برنامه مقاومت حماسی مهدی فتحی در برابر بیماری و یک بیشرکت
  کامل حقوق اشرفیان از پای ننشینند. عزم جزم کردند که تا اعاده« ایم تا پایانجانان ایستاده

ای علیه اشرفیان صورت گرفته دستور مالکی و با فرمان دیکته شده از طرف علی خامنهدر این تظاهرات به جنایاتی که توسط مزدوران عراقی به
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ای از موی سر آنها جازه نخواهیم داد که ذرهاشاره شد و گفته شد تا احقاق حقوق این عزیزان از پای نخواهیم نشست، اشرفیان نور چشم ما هستند، ا
  کم شود.

هایشان از سوی دولت دانمارک و اتحادیه در این تظاهرات که در هوای ابری و سرد کپنهاک برگزار شد، هموطنانمان خواستار رسیدگی به خواسته
 متحد پای فشردند.ل اللملی شدند و به ویژه بر حق حفاظت از اشرفیان توسط سازمان ملاروپا و جامعه بین

  
 

 
ژنو و  ۴شده تحت کنوانسیون  عنوان افراد حفاظتچنین از مقامات حقوقی و دولت دانمارک لغو محاصره اشرف و تضمین حقوق ساکنان بههم

  دادن به شکنجه روانی ساکنان را خواستار شدند.بازگرداندن مزدوران اطالعات آخوندی از ورودی اشرف و پایان
دسته الملل توجه تعداد بیشماری از شهروندانی که شاهد این برنامه بودند را به خود جلب کرده بود که دستهاین تظاهرات مقابل عفو بین برگزاری

کردند. تعدادی از آنان با دیدن عکسهای شهدا و مجروحان اشرف و عکس مجاهد سرفراز مهدی ایستادند و با تظاهرکنندگان اظهار همدردی میمی
ای و مالکی و جنایاتی که توسط مزدوران عراقی بر علیه اشرفیان اعمال شده را اعالن ی برانگیخته شده و خشم و نفرت خود را نسبت به خامنهفتح
 کردند.می

 اشرف - اخبار
 PM 7:51:33 1389/9/20 تاریخ:

 و پایدار اشرف، مهدی فتحی، در برابر پارلمان نروژ گرامیداشت یاد مجاهد صدیق

 

 تظاهرات در برابر پارلمان نروژ در اسلودر حمایت از اشرف

های مجاهدین ساکن اشرف، در اعتراض به جنایتی دیگر به دست مالکی و کمیته سرکوب اشرف و هواداران مقاومت و مجاهدین به همراه خانواده
  ایی در مقابل پارلمان نروژ در اسلو برگزار کردند.صدیق و پایدار اشرف، مهدی فتحی، تجمع گستردهبرای گرامیداشت یاد مجاهد 

 
ریختند، ولی با فریادهایی رسا شعار کنندگان در این آکسیون که از خبر درگذشت مجاهد صدیق مهدی فتحی اندوگین بوده و اشک میشرکت

  دادند:می
  یت جنگی استشنکجه روانی، علیه شهر اشرف، جنا

  اییمرگ بر مالکی، مزدور خامنه
  شکستیم.ما همه با هم هستیم، اشرف بی

 ایی است که مرده.مهدی ما نمرده، خامنه
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  در ابتدای برنامه مجری آکسیون متنی را قرائت نمود که در قسمتی از آن چنین آمده:

سوز اشرفی مجاهد قهرمان مهدی فتحی را گرامی بداریم و این مظلومیت نام ستاره شبایم تا یاد و امروز در مقابل پارلمان مردم نروژ جمع شده
  دردناک را فریاد بزنیم و به مردم و دولت نروژ بگوییم بر این جنایت اعتراض کنند.

کنوانسیون چهارم بشری و مخصوصاً ما خواهان اقدام فوری دولت نروژ برای شکستن محاصره ضدانسانی شهر اشرف و رعایت قوانین حقوق
  ژنو در شهر اشرف هستیم.

 
امی در ادامه برنامه تظاهرکنندگان با اجرای جمعی سرود قسم بار دیگر با اشرفیان قهرمان تجدیدعهد نموده و پیمان بستند که در هر شرایطی ح

  اشرف و اشرفیان باشند.
  که در قسمتی از آن چنین آمده:در قسمت بعدی برنامه یکی از هواداران مقاومت متن و شعری را خواند 

  آبیمیرم از بیمن آن گلبرگ مغرورم که می
  گردمولی با خفت و خواری پی شبنم نمی

  بالگردون آن رندم که با زخم دو صد خنجر به پهلو
  گردم.به پیش هر کس و ناکس پی مرحم نمی

 

 
ه ایراد سخن پرداخت و در قسمتی از سخنان خود گفت: مجاهدین و اشرفیان سپس آقای خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک ب

ایی که رحمانهچون گذشته از پس چنین جنایتهای بیایی عبور نمودند و این بار هم همکنون از سد هر بال و توطئههمتای زمانه تااین مبارزین بی
دهم که آن روز دور رف در جریان است، بر خواهند آمد و من به شما بشارت میتوسط مالکی و دستان آشکار و پنهان رژیم آخوندی بر علیه اش

 نیست.
  

 

 
  های مجاهدین مستقر در اشرف خوانده شد که در قسمتی از آن چنین آمده:در قسمتی دیگر از آکسیون این روز پیامی توسط نماینده انجمن خانواده

  داریم:م میها و وابستگان اشرفیان پایدار اعالما خانواده
مرگ جانگداز این مجاهد خلق از یک سو سندی بر عمق میهندوستی و عزم سترگ فرزندان مقاوم و قهرمان مردم ایران در اشرف پایدار برای 



تش ای و آلت دسسرنگونی رژیم پلید آخوندی و برقراری یک حکومت سکوالر و دموکراتیک در ایران بوده و از طرف دیگر افشاگر جنایت خامنه
  باشد.زمین مستقر در اشرف مییعنی مالکی در حق فرزندان دلیر ایران

کنیم و تا نیل به آزادی و دموکراسی در میهن شیروخورشید پیمان با آنان بر عزم خود برای سرنگونی رژیم پلید آخوندی تاکید میهمصدا و هم
  ایی دست از حمایت از فرزندانمان در اشرف بر نخواهیم داشت.لحظه

کنندگان ضمن ادای احترام در مقابل تصویر مهدی شد شرکتدر قسمت پایانی برنامه در حالی که ترانه به یاد ماندنی اشرفیان ای ساربان پخش می
 فتحی، تصویر وی را گلباران نمودند.

 مقاومت - اخبار 
 AM 9:42:39 1389/9/20 تاریخ:

 بشرمناسبت روز جهانی حقوقتظاهرات هواداران مقاومت در ژنو، به

 

 بشرمناسبت روز جهانی حقوقتظاهرات هواداران مقاومت در ژنو، به

مجازات بشر، صبح روز جمعه، ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت در شهر ژنو دست به راهپیمایی زدند و اعمال مناسبت روز جهانی حقوقبه
  های وحشیانه و سنگسار توسط فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را محکوم کردند.اعدام، شکنجه

 
بشر تجمع کرده و با شعارهای کوبنده خود، خواستار توقف اعدام و سنگسار در ایران و تظاهرکنندگان سپس در مقابل مقر کمیسیاریای عالی حقوق

  آزادی زندانیان سیاسی شدند.
خصوص محاصره بشر برای لغو فوری محاصره ضدانسانی و ظالمانه شهر اشرف بهچنین خواستار دخالت کمیساریای حقوقمقاومت هم هواداران

 پزشکی آن شدند.
 

  کنندگان با گلباران عکس مجاهد قهرمان مهدی فتحی خاطره وی را گرامی داشتند.تظاهر
  ردند که مسئول مستقیم درگذشت مظلومانه این مجاهد اشرفی، شخص مالکی جنایتکار است.ایرانیان آزاده در اطالعیه پایانی تظاهرات اعالم ک

  زر، از حامیان قدیمی اشرفیان، سخنرانی کرد.در این تظاهرات کشیش مترقی دانیل نی
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 اشرف - اخبار
 AM 6:33:28 1389/9/20 تاریخ:

  تظاهرات حامیان مقاومت در برلین

 ای و مالکی مسئول قتل مهدی فتحیخامنه

 

 تظاهرات حامیان مقاومت در برلین ـ خامنه ای و مالکی مسئول قتل مهدی فتحی

جنایتکار علیه قهرمانان  بشر، در اعتراضی شدید به یک جنایت وحشیانه و ضدبشری دیگر توسط مالکیظهر روز جمعه، در روز جهانی حقوق
ها و حامیان اشرف در میدان براندنبورگ برلین دست شهر اشرف که نهایتا منجر به درگذشت برادر عزیز و مجاهدمان مهدی فتحی گردید، خانواده

  به یک آکسیون اعتراضی فوری زدند.
 

این سند جنایت مالکی »، «ای ـ مالکیعامل قتل مهدی، خامنه»پور با شعار حامیان اشرف با در دست داشتن عکسهای مهدی فتحی و الهام فردی
عدالتی ظالمانه را گرامی داشته و با یاد مقاومت حماسی مهدی فتحی در برابر بیماری و یک بی« ای ـ لعنت بر خمینیمرگ بر خامنه»و « است

  کامل حقوق اشرفیان از پای ننشینند.عزم جزم کردند که تا اعاده « ایم تا پایانپیام به جان جانان، ایستاده»شعار 
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بشر در این آکسیون تعدادی از شخصیتهای سیاسی و مذهبی برلین در حمایت از قیام مردم ایران و اشرف سخنرانی کرده و نقض هولناک حقوق
  تضمین حفاظت آنان شدند. توسط آخوندهای جنایتکار حاکم بر ایران را محکوم نموده و خواستار پایان شکنجه روانی اشرفیان و

  
 

 
از حزب حاکم دموکرات مسیحی ضمن سخنانی اظهار داشت: ما مستمرا اخبار تکاندهنده از زیرپا  گارتنر، نماینده پارلمان برلینآقای آلبرت واین

صورت موازات آن اعمال ترور بهکنم. و البته به کنیم. من مجازات اعدام را مطلقاً رد میبشر در ایران را دریافت میگذاشته شدن حقوق
ربایی، محروم کردن افراد از رسیدگیهای پزشکی، مجازات کنم. آدمرا نیز رد می –دهد گونه که در رابطه با اشرف رخ مییعنی آن –غیرمستقیم 

نوال محاصره مواد غذایی و وارد شان در اشرف، همه اینها غیرقابل قبول است. به همین مکردن افراد صرفاً به جرم دیدار با اعضای خانواده
طور عدم دادن اجازه برای پخش اخبار و گزارشات پذیرفتنی نیست. این اقدامات باید بالفاصله پایان پذیرند. اکنون استقرار کردن کاال و همین

 بشر در خصوص این کمپ ضروری است.نیروهای سازمان ملل برای رعایت حقوق
  

 

 
نده سابق مجلس ایالتی براندنبورگ گفت: موضوع مبرم ما رفع محاصره و تضمین حفاظت برای اشرف است. رسیدگی آقای هامر، نویسنده و نمای

  پزشکی، امکان دسترسی به بیمارستانهای تخصصی و دارو برای بیماران ساکن اشرف باید فوراً تضمین شود.
 
  

 

 
 

شگاه برلین، در سخنرانی خود گفت: مسئولیت سرکوب مجاهدین خلق در قرارگاه آقای دکتر لورنس ویلکنز، کشیش کلیسای پروتستان و استاد دان
بشر در رابطه با اشرف تر شدن نقض حقوقوزیر عراق نوری المالکی قرار دارد. ما شاهد وخیمای است که مستقیما زیر نظر نخستاشرف کمیته

که امکان پزشک متخصص و دارو از آنها سلب شده است. مالکی درصدد  العالج متاثر هستندطور خاص بیماران صعبهستیم. از این مسأله به
اجبار به صحراهای دورافتاده بفرستد تا بدین ترتیب با برآورده ساختن خواست رژیم ایران، ماندن خودش است تا اشرف را ببندد و ساکنان آن را به

  در قدرت را تضمین کند.
 
  



 

  
ایم تا از یکسو تی ایران در برلین و براندنبورگ گفت: من و دوستانم امروز در این گردهمایی شرکت کردهآقای هلموت هرتساو رئیس انجمن دوس

کمپ  اعتراض شدید خودمان را به جنایتهای رژیم ایران اعالم کنیم و از سوی دیگر نیز به دولت مالکی بگوییم که این ظلمی را که در حق ساکنان
  دارد، غیرقابل تحمل است.وا میاشرف و بویژه علیه بیماران آن ر

تلویزیون کانال یک  ARDخبرنگاران زیادی از جمله از خبرگزاری د.پ.آ )خبرگزاری آلمان(، خبرگزاری رویترز، تلویزیونهای آ. ار. د )
لت و خبرنگار آژانس تلویزیون برلین براندنبورگ(، روزنامه نویس دویچلند و تاگس سایتونگ و سایت فرایه و Rbb. ب. ب ) سراسری( و ار

  عکس دیویدز، به تهیه فیلم و عکس و گزارش پرداختند. کانال اینفو رادیو گزارش مستقیمی از این آکسیون را پخش کرد.
 
  

 

  
اعالم بشر، دسامبر، روز جهانی حقوق۱۰اند، در روز سایت فرایه ولت در این رابطه نوشت: ایرانیانی که در شورای ملی مقاومت سازمان یافته

ما به این مناسبت همبستگی خودمان را با تالش مردم ایران و ساکنان کمپ اشرف برای احقاق دموکراسی و آزادی و صلح اعالم »کنند: می
و  جا دیکتاتورها جایی نخواهند داشتخواهیم یک عالمت واضح بفرستیم که هر کجا که مردم آزادیخواه وجود داشته باشند، در آنداریم. ما میمی

 «.نباید خودشان را امن احساس کنند

 
 

 
کردند، قطرات اشک در چشمانشان جمع شده و که به عکسهای قبل و بعد مهدی فتحی نگاه میدختر خانم جوان دانمارکی درحالی2در یک مورد 

ًً پیروز میگفتند که ما میکردند و میابراز همدردی می ًً ً تمام مردم دنیا از مقاومت برحق شما حمایت شوید مطمئن باشید که دانیم که شما حتما
 ای و مالکی را محکوم کردند.شدت دیکتاتورهای فاشیست و خونخواری مثل خامنهخواهد کرد و به

  



 

 
اش در پایان برنامه، تظاهرکنندگان با راهپیمایی به کلیسای بزرگ شهر رفتند و با روشن کردن شمع و گلباران عکس مهدی قهرمان یاد و خاطره

 را گرامی داشتند.

 مقاومت - اخبار
 PM 7:50:15 1389/9/15 تاریخ:

 کارزار شهرداران فرانسه در حمایت از مقاومت ایران و قهرمانان اشرف

 

 تصاویر الهام فردی پور و مهدی فتحی بر سر در شهرداری منطقه یک پاریس

نوامبر تصاویر بزرگ دو تن از مجاهدان  ۲۴شهردار فرانسوی از مقاومت ایران و حقوق ساکنان اشرف در روز  ۵۰۰۰همزمان با اعالم حمایت 
العالج شهر اشرف که به علت محدودیتهای ایجاد شده توسط نیروهای مالکی جانشان در خطر پور و مهدی فتحی از بیماران صعبخلق الهام فردی

های حاکم بر ایران و دم و عنوان شاهدی بر جنایتهای ضدبشری آخوندپاریس نصب شد. تا به ۱است، در وردی ساختمان شهرداری منطقه 
  هایشان در عراق در معرض انظار عمومی قرار بگیرد.دنبالچه

 
عملکرد غیرانسانی چنین شهرداریهای مختلف فرانسه بخش قابل توجهی از اخبار سایتهای اینترنتی شهر خود را به درج گزارشهای مربوط به هم

  مزدوران آخوندها در عراق اختصاص دادند.
 

چنین کریستیان دوپسی، شهردار آنماس، مایل است حمایت خود را نثار مردم ایران و هم»شهر آنماس در شرق فرانسه اعالم کرد:  شهرداری
بیانیه حمایت از خیزش مردمی در ایران  ۲۰۱۰اکتبر  ۲۷شان برای آزادی کند. وی روز مخالفان ایرانی ساکن قرارگاه اشرف در عراق در مبارزه

گاه آدرس سایت حفاظت و حمایت از قهرمانان اشرف را لینک کرده سایت شهرداری آن«. الفان در اشرف را امضا کرده استو حفاظت از مخ
  است.

 
آقای ژیلبر مورنان شهردار شهر کلسه، نامه کمیته حمایت از »نشریه لوژورنال از استان سون و لوار فرانسه، در سایت اینترنتی خود نوشت: 

دنبال حذف منظور دادن دست باز به خود در سرکوب ایرانیان، بهن را در نشست شورای شهر قرائت کرد. رژیم آخوندها بهبشر در ایراحقوق
منظور دفاع از ساکنان قرارگاه ضروری المللی بهباشد، و بهمین دلیل یک کارزار و بسیج بینمخالفان ایرانی ساکن قرارگاه اشرف در عراق می

  «.ترتیب تصمیم گرفت بیانیه حمایت از مخالفان ایران در اشرف و خواستهای دموکراتیکشان را امضا نماید است. شورای شهر بدین
 

امیل بلسیگ در کنار تعدادی از منتخبین، »نویسد: امیل بلسیگ نماینده مجلس و شهردار شهر ساورن در شرق فرانسه، در سایت خود می
نوامبر در حاشیه کنگره شهرداران ریاست یک کنفرانس  ۲۴ن و منطقه از تمامی طیف سیاسی، روز نمایندگان، شهرداران، اعضای شوراهای استا

شهردار به ایرانی  ۵۰۰۰شهرداران همبسته با مقاومت ایران را در شهرداری منطقه یک پاریس به عهده گرفت. هدف این کنفرانس اعالم فراخوان 
پارلمانی اروپا در مورد وضعیت انسانی  ۲۰۰۹آوریل  ۲۴وان شهرداران در پی قطعنامه مورخ دمکراتیک و حفاظت از مخالفان ایرانی بود. فراخ
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تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، مخالفان ایرانی، در آن سکونت دارند. این جلسه فرصتی  ۳۴۰۰شهر اشرف در عراق صادر شد که 
ارت سازمان ملل برای این افراد را خاطرنشان کند. امیل بلسیگ، که بر دفاع از المللی تحت نظبود تا امیل بلسیگ ضرورت تضمین حفاظت بین

های دریغ از خواستهآزادی و دموکراسی در ایران بسیار مصر است، بر ادامه راه آغاز شده توسط آدرین زلر تاکید دارد، که از طریق حمایت بی
  «.دموکراتیک مردم ایران شرکت فعالی در این امر داشت

 
 
با درج “ کندشهردار خباثت رژیم ایران را محکوم می”( با عنوان www. ville-taverny. frایت شهرداری تاورنی در صفحه اول خود )س

چندین منتخب استان، که در میانشان البته موریس بوسکاور شهردار تاورنی هم بچشم »نویسد: به اشرف می ۲۰۰۹عکسی ازحمله ژوئیه 
دهند. به شکل یک کمیته هایش ادامه میستگی با مقاومت ایران از طریق محکوم کردن قاطعانه رژیم ایران و بیرحمیخورد، به ابراز همبمی

نوامبر در میدان لوور در منطقه پاریس یک تجمع کردند تا توجهات را به آخرین اقدامات ضدانسانی علیه ساکنان  ۲۴حمایت، این منتخبین روز 
  برند.سر میتن از اعضای اپوزیسیون رژیم ایران به ۳۴۰۰داد( جلب کنند، جایی که شهر اشرف در عراق )شمال بغ

های اخیر تشدید شده است. اقدامات جنایتکارانه منع دسترسی ساکنان قرارگاه به امکانات در واقع، محاصره غیرانسانی شهر اشرف در هفته
  … .اندپزشکی چندین بار تکرار شده

سر کنند، مانع از دستیابی بیمارانی که در فاز پایانی بیماری بهی شدن اشرفیان مبتال به سرطان در بیمارستان جلوگیری مینیروهای مالکی از بستر
  …گردندشوند، و یا مانع رسیدن دارو به این شهر میبرند به امکانات پزشکی میمی

ان در ورودی اشرف چاپ شده و لینکهای متعدد به سایتهایی که و یک عکس از تجمع مزدور ۲۰۰۹های ژوئیه در ادامه خبر یک عکس از حمله
  اند.اند معرفی شدهاخبار مفصل مضایقات علیه اشرف را درج کرده

www. ville-taverny. fr/article. php۳?id_article=۳۰۶۴  
 

شورای شهر ژوی لو موتیه در همبستگی »سد: نویدر صفحه اول خود می“ حمایت از مردم ایران”سایت شهرداری شهر ژوی لو موتیه، با عنوان 
گاه این سایت آن«. کندبا آرمانهای دمکراتیک مردم ایران، از مخالفان ایرانی که در شهر اشرف در عراق در معرض خطر قرار دارند دفاع می

ه توسط نیروهای عراقی مستقر در اطراف اند کلینکهای مختلف به سایتهایی را نقل کرده که جزئیات وضعیت بیمارانی را در اشرف منتشر کرده
 اند.قرارگاه از دستیابی به رسیدگیهای ضروری و اورژانس پزشکی محروم شده

 

 اشرف - اخبار ..
 PM 1:28:20 1389/9/8 تاریخ:

 اعتراض به ادامه محاصره اشرفتظاهرات ایرانیان در مقابل پارلمان فدرال کانادا در 

 

 تظاهرات ایرانیان در مقابل پارلمان فدرال کانادا در اعتراض به ادامه محاصره اشرف

نوامبر تظاهراتی در مقابل پارلمان فدرال کانادا در اتاوا در اعتراض به ادامه ۲۸ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در اتاوا، روز یکشنبه 
ضدانسانی بر علیه مجاهدین اشرف و محاصره ظالمانه آنها برگزار کردند. تظاهرکنندگان خواستار برعهده گرفتن حفاظت اشرف توسط های توطئه

شدند و اعالم کردند سازمان ملل و یونامی باید به شکنجه روانی ساکنان اشرف که با همکاری دولت مالکی در جلوی درب سازمان ملل و یونامی 
  گیرد، پایان دهند.ای صورت میخامنه-رک مالکیاشرف توسط سی

 
العالج به ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت تشدید محدودیتهای جنایتکارانه پزشکی علیه مجاهدین اشرف و ممانعت از انتقال بیماران صعب

 شدت محکوم کردند.ن پزشکی را بهپور و مهدی فتحی جهت درمابیمارستان به ویژه جلوگیری از انتقال مجاهدین خلق الهام فردی

 اشرف - اخبار
 PM 1:28:20 1389/9/8 تاریخ:
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 برگزاری مراسم دعا برای بیماران اشرف در مونترال کانادا

 

 برگزاری مراسم دعا برای بیماران اشرف در مونترال کانادا

 

ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در مراسمی در کلیسای سنت جرج در مونترال شرکت کرده و ضمن اعتراض به ادامه نوامبر، ۲۸روز یکشنبه 
  های دولت نوری مالکی و رژیم آخوندی علیه اشرف، برای شفای عاجل بیماران اشرف دعا کردند.اشرف و توطئهمحاصره ضدانسانی 

 
پور و مهدی فتحی را در دست داشتند و پدر روحانی ضمن اشاره به پناهندگان در بیماران اشرفی الهام فردیدر این مراسم ایرانیان آزاده عکسهای 

 المللی به وظایف خود در زمینه حفاظت از آنها عمل کند.اشرف دعا کرد که جامعه بین

 

 مقاومت - اخبار
 PM 7:42:08 1389/9/5 تاریخ:

 سخنان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه اول پاریس در کنفرانس شهرداران

 

 فرانسوا لوگاره شهردار منطقه اول پاریس در کنفرانس شهرداران

  

  جمهور ابرازکنم.خواستم احساس خوشحالی و افتخارم را از استقبال از خانم مریم رجوی، رئیسابتدا می
یی که جمهور در دو مناسبت مالقات کنم. در سالن موزه لورو در برنامهام که با خانم رئیسکه این افتخار و شانس را داشتهاینخاطر چنین بههم

کنید قرار گرفتم. پیام شور و انگیزش، پیام برایم بسیار جالب بود و بسیار تحت تاثیر شخصیت کاریسماتیک و افق بلند پیامی که شما مطرح می
  ژی برای مبارزات دشوار و مقاومت علیه رژیم حاکم بر ایران.عزم و انر
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چه که بسیار ارزشمند و مهم بود، دفاع از ارزشهایی بود که مبلغ یک اسالم بردبار، همراه با گشایش و در پیامی که درسالن موزه لور ارائه شد آن
  ان مردم در جمهوری فرانسه.عنوان منتخبتعامل است. پیامی که مخاطب آن همه ما هستیم به ویژه به

 
  رو هستیم.ما در خاک خود با تهدیدهایی از جانب رویکردهای فاقد بردباری و افراط گرایانه روبه

ی من معتقدم هر تالشی که در جهت تشویق به تعامل بین اسالم و دیگر مذاهب باشد، پیامی است که تجسمی از آن را در موزه لوور که رو به رو
های ذیقیمت تمدن اسالمی زودی در این نمایشگاه، گنجینهدانید بخش هنرهای اسالم در دستور کار است بهطور که میکنید. همانمی ماست مشاهده

  ارائه خواهد شد و به نظرم این نیز پیام مهمی از گشایش و تعامل را در بر دارد.
خاطر فرهنگ کهنسال ک کشور مهم است که نه فقط در زمینه استراتژیک بلکه بهکه ایران یخاطر اینچنین بهمن از این برنامه استقبال کردم هم

  های دیگر به ارمغان آورده است.هایی در زمینه فکری و هنری و دربسیاری از زمینهایران مطرح است و گنجینه
 

شود، مخدوش شده و این ناشی المللی ارائه میبین شود و در تصویری که در پهنهمتأسفانه اکنون چهره این کشور در پیامی که از آن جا ساطع می
  از عملکرد و محتوای رژیمی است که در تهران بر سر کار است.

عنوان شهروندان این جهان در پی این باشیم که از اوضاع بیشتر مطلع شویم و به ابعاد سرکوبی در کشور شود که ما بهاین امر نیز موجب می
بریم و در جهت افشاگری و آگاهی دادن در این زمینه تالش کنیم. زیرا در سطح جهانی به دالئل مالحظات مختلف و ستمدیده شما حاکم است پی ب

کنید خود یی که شما دنبال میکنم مبارزهیی است که خیلی اوقات حرفها ناگفته میمانند. فکر میالمللی و استراتژیک، اوضاع به گونهتعادل قوای بین
  یت این رژیم است و نیز درجهت برانگیختن انواع مقاومتها.در جهت افشای ماه

 
تن  ۳۴۰۰جا در آنچنین به این دلیل از این برنامه استقبال کردم که شرایط دردناک موجود علیه ساکنان شهر اشرف را در مقابل خود داریم. من هم

وآمد محروم هستند. بعضی از آنها که بیمارند با وضعیت مل و رفت. آنها از هرگونه آزادی عماه پیش با یک محاصره کامل مواجه هستند ۱۹از 
پور و مهدی ایم: تصاویر الهام فردیکه ما در جلو ساختمان شهرداری تصاویر آنها را نصب کردهرو هستند وخیم از زاویه بشردوستانه روبه

  فتحی.
فان رژیم ایران هستند که با خطر مرگ مواجهند ولی از امکان رسیدگیهای کنند. آنها مخالالعالجی دست و پنجه نرم میآنها با بیماریهای صعب

  .اندپزشکی محروم شده
 

توانند یی دو وجهی است، یعنی از یک طرف ساکنان نمیدراین زمینه یک پیام بشروستانه مطرح هست که باید منتقل شود. این محاصره، محاصره
  توانند وارد اشرف شوند.و ناظران نمی از اشرف خارج شوند و از طرف دیگر خبرنگاران

خواهم تشکر کنم از خبرنگارانی که امروز در یی از سکوت قرار دارد از این رو میبشری امروز در پشت پردهمتاسفانه این وضعیت وخیم حقوق
در جهت تغییر وضعیت برای دیگرانی که در توانند به نجات این بیماران کمک کنند و نیز چنین از منتخبان مردم که میاینجا حضور دارند و هم

خواهم سالم کنم به آقای امیل بلسیگ، شهردار ساورن و نماینده مجلس ملی فرانسه که اثر این محاصره وضعیت شکننده تری دارند. در اینجا می
ژان پیر بکه شهردار اورسوراواز  خواهم ازچنین میامروز ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت، میخواستم از وی سپاسگزاری کنم و هم

کنندگان دیگری خواهیم بود که به ما خواهند پیوست، اعم از مسئوالن قدردانی کنم که او نیز از وفاداران به آرمان شماست ما باز هم شاهد شرکت
  سیاسی، پارلمانترها و شهرداران فرانسوی و ما از حضور آنها بسیار خوشحال خواهیم بود.

 
ما تالش خواهیم کرد که تعداد امضا کنندگان بیانیه و توماری خواستم بمناسبت برگزاری این برنامه در شهرداری منطقه اول پاریس، یدر خاتمه م
تن آن را امضا کرد اند افزایش دهیم. امیدوارم کسانی که هنوز امضا نکرده ان آن را امضا کنند تا تالش کنیم این پیام را و این  ۵۰۰۰که تابحال 

  کنید.جمهور از آن دفاع میومار را گسترش دهیم و درجهت گسترش این کارزار برای آرمانی عادالنه که شما خانم رئیست
 

اکنون مشهود است که این روشود. البته از همکنم و امیدوارم این برنامه با موفقیت کامل روبهبرای شما در همه تالشهایتان آرزوی موفقیت می
یزان شرکتی که در آن صورت گرفته، یک موفقیت است و امیدوارم تداوم آن به روشنگری درباره آرمان عادالنه شما و برای برنامه با توجه م

 درخشش هرچه بیشتر آن و برای پیروزی نهایی آن کمک کننده باشد.

 

 اشرف - اخبار ..............................................................
 PM 7:00:54 1389/9/4 تاریخ:

 به محاصره ضدانسانی علیه اشرف پایان دهید
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 پارلمان آلمان

رئیسه گروه پارلمانی دموکرات مسیحی )حزب حاکم( در مجلس فدرال آلمان و سخنگوی امور سیاست دارایی این آقای لئو داتسنبرگ، عضو هیأت
متحد در عراق، اد ملکرت، یی به نماینده ویژه ملل های جداگانهچنین در نامهیی برای وزیر خارجه آلمان، گیدو وستروله و همفراکسیون، در نامه

علیه اشرف دادن به محاصره ضدانسانی بشر، مارکوس لونینگ و سفیر آلمان در بغداد خواستار تالش برای پایاننماینده دولت آلمان در امور حقوق
  شد.

 
دنبال نویسد: بهرئیسه گروه پارلمانی دموکرات مسیحی در مجلس فدرال آلمان، خطاب به وزیرخارجه این کشور میلئو داتسنبرگ، عضو هیأت

را که محل  نژاد در ایران، یگانهای نظامی عراقی محاصره علیه کمپ اشرفای و احمدیوزیر عراق، نوری المالکی، با خامنهدیدار اخیر نخست
اند. مسئولیت این محاصره برعهده یک کمیته بدنام و برخی باشد، تشدید کردهتن از اعضای مجاهدین خلق، مخالفان رژیم ایران می3400استقرار 

  کنند.وزیری عراق دستورات خود را دریافت میواحدهای نظامی است که مستقیماً از سوی نخست
پور، مبتال به سرطان، به بیمارستان عنوان نمونه از دسترسی خانم الهام فردیبهبرند. طور ویژه رنج میج بهالعالاز این محاصره، بیماران صعب

  عمل آمد.ماه گذشته ممانعت به7درمانی که برای او بسیار ضروری است، برای پنجمین بار طی بغداد جهت برخورداری از شیمی
ماه بعد از تشخیص بیماری و تجویز عمل، مورد عمل جراحی قرار گرفت، زیرا ادارات ذیربط 6لیه، چنین آقای مهدی فتحی، مبتال به سرطان کهم

خاطر این تاخیر، بیماری سرطان در بسیاری از نقاط بدن او گسترش یافته است. بعد از عمل دادند. صرفاً بهاجازه عمل زودتر از این موعد را نمی
  او دریغ شده است. نیز امکانات دارو و درمانهای ضروری از

 
رئیسه گروه پارلمانی دموکرات مسیحی در مجلس فدرال آلمان، خطاب به وزیر خارجه این کشور در ادامه نامه آقای لئو داتسنبرگ، عضو هیأت

  آمده است:
تان اشرف آمده بودند، در همین زمینه گزارش شده که پزشکان متخصص و جراحان عراقی که برای انجام عمل جراحی روی بیماران به بیمارس

چنین پزشکان عراقی که از بیمارستان استان دیالی برای اجازه عمل دریافت نکردند و به همین دلیل عملهای جراحی ضروری انجام نشد. هم
  معالجه ساکنان کمپ اشرف آمده بودند، توسط فرماندهان نظامی مورد تهدید قرار گرفتند تا کار خود را متوقف سازند.

 
نویسد: این یک خواسته مستمر رئیسه گروه پارلمانی دموکرات مسیحی در مجلس فدرال آلمان در ادامه نامه خود میداتسنبرگ، عضو هیأتلئو 

  رژیم ایران از دولت عراق بوده که زندگی را برای مخالفان این رژیم در کمپ اشرف غیرقابل تحمل سازد.
رهای غربی در عراق، بر حق دسترسی بیماران کمپ اشرف به بیمارستانهای عراقی و رسیدگی لذا بسیار مبرم و ضروری است که سفیران کشو
  پزشکی متناسب انسانی برای آنها، فشار بیاورند.

تواند در مقابل اعمال این خودکامگی که بدون شک از گیری دموکراسی در عراق متعهد ساخته است، نمیاتحادیه اروپا که خود را نسبت به شکل
  تفاوت باشد.شود، بیرژیم تهران هدایت می سوی

 
اش خواستار اقدام عاجل وزیر خارجه آلمان برای تامین رئیسه گروه پارلمانی دموکرات مسیحی در مجلس فدرال آلمان در خاتمه نامهعضو هیأت

تواند وریت خاتمه داده شود و اتحادیه اروپا میفاشرف باید بهکند به محاصره ضدانسانیرسیدگیهای پزشکی برای بیماران اشرف شده و تأکید می
 مدافع این خواستها باشد.

 زنان - اخبار
 AM 6:40:50 1389/8/20 تاریخ:

 یی از اقدامات جنایتکارانه دولت مالکی در قبال زنان اشرفنمونه
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 پورالهام فردی

در مورد وضعیت حاد بیماری خود و فشارهای کمیته سرکوب اشرف به مجاهدان اشرف ۱۳۸۹آبان ۱۸شنبه گذشته پور سهمجاهد خلق الهام فردی
  :متحد در عراق، نوشتیی به اد ملکرت نماینده ویژه ملل و بیماران، طی نامه

سال مبتال بودن به سرطان، تحت درمان قرار بگیرم، به ۳که بعد از رای اینچهارشنبه گذشته بعد از ماهها معطلی و در انتظار بودن، توانستم ب
روز بستری شوم. در حالی که ۳مدت نوامبر بایستی مجدداً به بیمارستان مراجعه کنم و به۹شنبه بغداد بروم. دکتر معالج گفت برای یدتراپی روز سه

د با اداره بهداشت دیالی من بایستی با نفر همراه بروم و ترتیب همه چیز داده شده از چند شب قبل دکتر عمر هیچ مخالفتی نداشت و طبق قراردا
درمانی روز در بغداد تحت نظر سربازان عراقی در بیمارستان شیمی۳بود، اما از شب قبل به من اطالع دادند که بدون نفر همراه و مترجم باید 

ًً یک  ًً ًً ًً ً نفر پرستار و مترجم داشته باشم. کمیته و دکتر عمر عمالً برخالف توافقی که خودشان بشوم که عوارض آن جدی است و من باید حتما
  اند، با این کارشان مجدداً مانع درمان من و رفتنم به بغداد شدند.کرده

 
که من برای بیماری های مختلف از اینماه است که به بهانه۶چنین عمر خالد تمیمی، پزشک مقیم بیمارستان اشرف، بیش از کمیته اشرف و هم

آورند. من ماه گذشته شخصاً در اشرف به شما مراجعه کرده و گفتم که از این عمل میسرطان در بغداد تحت درمان قرار بگیرم، ممانعت به
این همان اقدام  ناپذیر برسد وخواهند با تاخیر در مداوای من سرطانم به نقطه برگشتوضعیت بسیار نگران هستم و کمیته و دکتر عمر عمداً می

بشری در دنیا ای است که در حق مهدی فتحی که به سرطان کلیه مبتال بود، انجام دادند و این را همه ساکنان اشرف و ارگانهای حقوقجنایتکارانه
  مطلع هستند.

 
  نویسد:متحد در عراق، میلل به نماینده ویژه م ۸۹مرداد ۱۱پور در ادامه این نامه با یادآوری نامه خود در مجاهد خلق الهام فردی

 ۲اند، در تاریخ وجود آوردهزند، من در اعتراض به وضعیتی که برای من بهبرای من بسیار باعث تعجب است که چرا یونامی دست به اقدامی نمی
کردن من با رئیس هدید و ساکتباشد، برای توقتی من اعتراض کردم، دکتر عمر خالد که مدیر بخش بیمارستان عراق جدید می” نوشتم ۲۰۱۰اوت 

نظر کنم و راستش از که من مجبور شدم از رفتن به بیمارستان صرفطورینفره مسلح وارد بیمارستان شدند، به۱۲پلیس تماس گرفت و یک گروه 
سربازان با سالح وارد بیمارستان دیدن سربازان با سالح در بیمارستان نه تنها تعجب کردم بلکه به رفتار انسانی آنها شک کردم. باالخره در کجا 

  “.کس هم پاسخگو نیستکنند؟ بیماران در بیمارستان عراق جدید امنیت و آسایش ندارند و متاسفانه هیچشوند و بیماران را تهدید میمی
 

خاطر نیات شوم کمیته که من بهتوانید به وضعیت و رنجی رو هستم. آیا شما میعنوان یک زن ساکن اشرف با آن روبهاین وضعیتی است که من به
قدر زجر بکشیم؟ من کشم، پایان دهید؟ چرا برای مینیمم حقوق انسانی، ما زنان ساکن اشرف باید ایننام صادق و دکتر عمر میسرکوب و فردی به

  منتظر پاسخ شما هستم.
 

  با تشکر
  پورالهام فردی

 
دیکتاتوری آخوندی درمانده در برابر خشم و نارضایتی فزاینده مردم و  خاطرنشان شده است،که در اطالعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت چنانهم

از جمله جنایت ممانعت از دسترسی موقعیت بحرانی رژیم و در هراس از اشرف، از اعمال هیچ جنایتی علیه مجاهدان اشرف رویگردان نیست 
  المللی است.شود و قابل تعقیب در محاکم بینیت علیه بشریت محسوب میبیماران به خدمات درمانی که با هر معیاری، در اعداد جنا

 
متحد در عراق و دولت و نیروهای آمریکایی را بر حسب وظایف قانونیشان به اقدام فوری برای ویژه نماینده ملل مقاومت ایران، جامعه جهانی و به

 خواند.کامل و بدون قیدوشرط ساکنان به خدمات پزشکی، فرا میویژه تأمین دسترسی آزاد و اشرف و بهلغو محاصره ضدانسانی 

 اشرف - اخبار
 AM 8:35:47 1389/6/1 تاریخ:

 شد العالجآلخو ویدال کوادراس خواستار لغو محاصره اشرف و نجات جان بیماران صعب
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 آلخو ویدال کوادراس

المللی در جستجوی عدالت خواستار لغو محاصره پزشکی از قرارگاه اشرف و ویدال کوادراس معاون رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیته بینآلخو 
  نجات جان یکی از ساکنان قرارگاه شد.

ویژه عمال شده علیه اشرف بهیی اعالم کرد: محدودیتهای پزشکی اروزنامه الزمان ضمن درج این خبر نوشت: آلخو ویدال کوادراس طی بیانیه
  ای برانگیخته است.العالج به بیمارستانهای تخصصی، نگرانیهای گستردهممانعت از انتقال بیماران صعب

 
دلیل . پیش از این نیز بهبردسر مینام مهدی فتحی است که به سرطان پیشرفته کلیه مبتالست و در وضعیت بسیار وخیمی بهیکی از این بیماران به

های خود را از دست داده است. وی به تشخیص پزشکان ها برای بستری شدن در بیمارستان و تاخیر در عمل جراحی، یکی از کلیهمانع تراشی
  …اندازد. و هر ساعت تاخیر زندگی او را بخطر میمتخصص عراقی هر چه زودتر باید تحت عمل جراحی قرار گیرد 

 
  

 اشرف - اخبار
 AM 5:10:56 1389/12/16 تاریخ:

 پور:مجاهد اشرفی الهام فردی

 افشاگری مجاهد اشرفی الهام فردی پور درمورد تبدیل بیمارستان به شکنجه گاه در اشرف

 

 پورالهام فردی

معالجات ضروری پزشکی توسط کمیته سرکوبگر و عوامل نوری مالکی پور در بستر بیماری، ممانعتهای ضدانسانی از مجاهد اشرفی الهام فردی
  کنیم:را افشا کرده است. توجه شما را به این روشنگری جلب می

 
ئید هستم که قبالً اشاره کوتاهی به ممانعتها پور مبتال به بیماری سرطان تیروبا سالم و با تشکر از فرصت مجددی که به من دادید. من الهام فردی»
کارشکنیهایی که در ریل درمانم شده بود توسط کمیته سرکوب، توضیح دادم ولی اآلن الزمه که بگم این ممانعتها و محدودیتها از حد فقط  و

ه کارشکنی گذشته و به یک شکنجه مستمر برای ما بیماران تبدیل شده. با به تأخیر انداختن ریل بیماری، ریل درمان من، روزانه فقط یک شکنج
و ما رو به یک مرگ تدریجی محکوم کردند. این بیمارستانی که به زندان تبدیل شده، تمامی امکاناتش و تمامی الزاماتش توسط نیروهای  مستمر

عراقی اشغال شد و تبدیل به یک زندان شد برای شکنجه مستمر ما به خیال خام خودشون بتونن یک مجاهدی که نیاز مبرم به درمان پزشکی و 
زشکی دارند رو به تسلیم وادارند که البته کور خوندند و از غلط کرده خودشون پشیمون خواهند شد. من یکی از قربانیان این جنایت رسیدگیهای پ

ای انجام داده، من یکی از قربانیان این جنایت هستم. ای که با خامنهسرکوبگرانه هستم که توسط نوری مالکی که البته به خواسته و توافق دوجانبه
برم. اینها حتی اجازه دسترسی آزاد به پزشکان ل درمان بیماری من تقریباً یکساله به طول انجامیده و من دارم یک سال از این بیماری رنج میری

یی که که شما در جریان قرار بگیرید، فقط روزهاکنند. فقط شاید بهتر باشه برای ایندن و مستمراً قرارهای ما رو کنسل میمتخصص رو به ما نمی
تونم به اجرای قرار برم ولی بعد اون رو کنسل کردن، به اطالعتون برسونم در این صورت شاید بهتر بتونید بفهمید منظور به من اعالم شد که می

د برم. من رو تا تونم برای قرار به بیمارستانهای بغدابه من اعالم کردند که می ۲۰۱۰جوالی 11ای که در ابتدا گفتم چیه. برای مثال در از شکنجه
تونم مترجم همراهم ببرم. آخه که نمیدلیل اینصبح دکتر عمر خالد تمیمی، همین مزدور اومد گفت قرارم کنسل شده به7دم آمبوالنس بردن. ساعت 

کردند. در  قرار من رو کنسل ۲۰۱۰سپتامبر 24فهمم تفهیم و تفاهم کنم. ایضاً در تاریخ من چطوری با دکتر متخصصی که زبونش رو نمی
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تونم با خودم ببرم. قرار من کنسل شد که نفر همراه و مترجم نمی ۲۰۱۰اکتبر 7قرارم رو کنسل کردند. فقط به همین بهونه در  ۲۰۱۰سپتامبر 30
می قرارم رو کنسل کرد. یعنی تما ۲۰۱۰دسامبر 27قرارم رو کنسل کرد. در  ۲۰۱۰دسامبر 9قرارم رو کنسل کردند. در  ۲۰۱۰اکتبر 14در 

تونم مترجم همراه خودم ببرم، قرارهای من رو کنسل کردند و بعد از ساخته که نمیقرارهای من رو به همین عنوان آخوندی، به همین بهونه آخوند
یمارستان تونم برای یک آزمایش به باون هم هیچ قراری به من داده نشد. پس از کنسل کردن قرارهای من بعد از مدتی به من یک قرار دادند که می

اونجا بمونم تا بغداد برم. به بیمارستان بغداد رفتم. آزمایش انجام شد. اسکن توسط اشعه شد. دکتری که این کار رو انجام داد، تأکید که من باید مدتی 
بیماران رو در یک اصطالح حفاظت ما اومد، به این موضوع توجه نکرد. من و اثر دارو از بین بره اما متأسفانه اکیپ حفاظتی که برای به

تر شدن حال من و خطر برای بقیه بیماران شد. که البته از اونها هم بیش از این انتظار نبود، چون آمبوالنس با هم یکجا گذاشت و این باعث وخیم
ود، گفت که به دستور اونها هدفشون شکنجه ما بود. در مسیر حال من بد شد. وقتی به همین بیمارستان مراجعه کردم، دکتری که کشیک اونجا ب

جا دکتر عمر اجازه بستری شدن اونجا ندارم چون از پیش به اون اطالع ندادم. چطوری میتونستم اطالع بدم وقتی تو مسیر حالم بد شد؟ آخر این
آخه چطوری یک دکتر  گران روحی و روانی انسانها؟!وحش مزدوران و شکنجهجا کجاست، باغگاه؟ اینکجاست، بیمارستانه یا زندانه یا شکنجه

جا رو تبدیل به زندان با شاخصها و الگوهای زندانهای رژیم کردین که کنه؟ ای ننگ بر شما که اینباالی سر بیمار نمیاد و وضعیتش رو چک نمی
شکسته قابل رژیم طلسمفقط یک مجاهد خلق رو به تسلیم وادارید، اونهم با شکنجه پزشکی و با حربه پزشکی. فقط مجاهدی که جرمش ایستادن در م

  است، برای حق و حقوق خودش و مردمش، ای ننگ و مرگ بر شما.
ای رو براتون بگم. در دو نوبتی که من رو برای اجرای قرار به بغداد بردن، مزدوری به نام ستوان دوم فارس مسئول اجازه بدین یک نمونه دیگه

بعدازظهر که به اشرف برگردوند، اجازه نداد که حتی نون و 5از اشرف برد، تا ساعت  صبح که ما رو 7اکیپ حفاظت ما بود. این فرد از ساعت 
ترسید؟ البته ساعت بیماران سرطانی را گرسنه و تشنه نگهداشت. از چی می11الی  10آب خالی توسط پول خودمون خریداری بشه. یعنی به مدت 

فقیه ای کوتاه نمیاد. چون حاضر نیست به این شرایط ولیخلقش ذره که خیلی روشن و واضحه که چرا چون مجاهد خلق از حق خودش و
  شکسته تن بده و تسلیم بشه.طلسم

داشتن، آمبوالنسی که از مینیممهای بیمار دیگه رو به بغداد ببرن، در یک آمبوالنس ما رو نگه7نمونه دیگه براتون بگم یک بار که قرار بود من و 
طوری که با هر ترمز این ماشین بیماران ساعت نشوندن به4الی  3بیماران رو روی یک صندلی پالستیکی به مدت استاندارد هم برخوردار نبود. 

افتادن و این عالوه بر دردهایی بود که خودشون داشتن. اما قسمت دردناک قضیه وقتی بود که وقتی به اشرف برگشتیم، به روی کف آمبوالنس می
رستان و زندان تحت ریاست عمر خالد، تمامی مدارک پزشکی ما از ما گرفته شد. همین باعث شد که تمامی همین بیمارستان به اصطالح بیما

پیگیریها، تمامی رسیدگیهای ویژه و تمامی دستورالعملهایی رو که توسط دکتر متخصص به ما داده شد، به پزشکان ما نرسه و پزشکان ما در 
شد، نشد. بعد از او هم قرارهای ما رو کنسل کردن. آخه این فرد عمد خالد تمیمی پزشکه یا یست میباجریان قرار نگرفتن و رسیدگیهایی که می

کنه؟ چه جوریه که با یک بیمار سرطانی، اون هم گر که در لباس سفید پزشکی سیاهترین مقاصد شوم رژیم خمینی رو داره به ما اعمال میشکنجه
بلندگو توسط همین کمیته و با پشتیبانی همین سربازها کار 210ونین در اطراف شهر اشرف نزدیک به زن، چنین رفتاری داره میشه؟ خو به که بد

تای اون در اطراف همین بیمارستان که تحت ریاست دکتر عمر خالده. وقتی به اون به همین اعتراض کردیم و 100گذاشته شده که نزدیک به 
ض کنی، این کار پیگرد قانونی داره در هر جای دنیا کنار بیمارستان تابلوی بوق زدن ممنوع و عنوان رئیس بیمارستان تو میتونی اعتراگفتیم به

کنی، مشخصاً گفت که اینها اجازه دارند و حق دارند این کار رو بکنند چرا که رعایتهای خاص خودش رو داره، تو چرا به این کار اعتراض نمی
ساعته توسط بلندگوهای 24العالج بایستی رفتن. آخر چطوریه که بیماران سرطانی و صعباز طرف دولت یعنی از طرف نوری مالکی اجازه گ

هاش در دولت مالکی، هر کس با هر لباس و با هر ای و ای مرگ بر تمامی گماشتهقوی مورد اهانت و توهین قرار بگیرن؟ ای مرگ بر خامنه
  اسمی که هست ای مرگ بر شما.

ن بار به مقامات آمریکایی و به نمایندگان یونامی اعتراض خودم رو چه حضوری و چه مکتوب نوشتم و گفتم ولی که بدونید، من چندیبرای این
که شده با  متأسفانه اونها هیچ اقدام جدی انجام ندادن. بنابراین از همین جا به این مزدور میگم ای مزدور، تو تمام تالشت رو کردی که به هر نحوی

های تو تن میدیم و نه کوچکترین نیازی به این اقدامات وارد کنی ولی از این لحظه به تو میگم که ما نه به شکنجه حربه پزشکی به ما فشار
گاه و این زندانی که دایر کردی، گیم این بیمارستان این شکنجهنجا داریم بهت میکنی، نیاز داریم. از همیضدانسانی که در پوش پزشکی داری می

  رش بسته بشه و تمامی اقالم اون به ما برگردونده بشه و این اقالم قرار بود در خدمت به ما باشه نه در شکنجه به ما.باید تخته بشه و د
اش هست، داره تمامی فرامین و دستورها رو به کمیته صادر خونهشکسته و این النه جاسوسیش که سفارتفقیه طلسمدر انتها باید بگم این ولی

شکسته، مجاهدی که سوگند خورده، فقیه طلسمشکسته و ای ولیخیال خودش بتونه مجاهدین رو به تسلیم و اداره اما ای طلسمکنه تا شاید به می
کنیم و از شما برای ما عین گاههای رژیم باهاش تنظیم میگاه تبدیل بشه، عین همون شکنجهمجاهد اشرفی قسم خورده، وقتی جایی براش به شکنجه

کنیم که از این پس و دژخیمانید و دیگه ما حرفی با شما نداریم. از همین جا من و همه خواهرانم و برادران بیمارم اعالم می گرانهمون شکنجه
  پذیریم.گونه رسیدگیهای پزشکی رو نمیگاه نخواهیم داشت و از این پس هیچای به این شکنجهگونه مراجعههیچ

رغم همه عواقبی که این بیماری برای ما داره و خطراتی که اون هست برای رغم همه فشار و بهیه و ما بهالزمه که بدونین اینها تماماً جنایت جنگ
داری  فقیه ثابت کنیم سخت در اشتباهی، اشتباه محاسبهپذیریم تا یک بار دیگه به تو ای ولیرویی میما، اون رو با سربلندی و با افتخار و با گشاده

شکسته لبه پرتگاه رسیده، دم موشش توی تله پشت درب اشرف گیر افتاده راه پس فقیه طلسمن کنم که حاال حاال که این ولیبهتره روشبا مجاهدین. 
گیم که بیا، بیا، بیا و یی باز کردی، بهت می. حاال که ما بیماران اشرفی رو اینقدر تحت فشار گذاشتی که برای ما جبهه جنگ دیگهو پیش نداره

م. بین ما و این مزدورانی که لباس پزشکی تن خودشون کردن، حاال هر لباسی، لباس نظامی یا لباس پزشکی تن خودشون کردن، بجنگ تا بجنگی
  هیچ حرفی دیگه باقی نمونده. ما حرفمون با اونها مشخصه: بجنگ تا بجنگیم.

متحد که سر حفاظت توجه به مسئولیت نیروهای آمریکایی و ملل با توجه به اقدامات ضدانسانی نیروهای عراقی که به ما اشرفیها اعمال میشه و با 
خوایم گیره. ما از شما هیچ چیز نمیخوام که مداخله کنند و جلوگیری کنند از ضایعات انسانی که در ا شرف داره صورت میاشرف، از اونها می

یم اجازه دسترسی به خدمات پزشکی داشته باشیم اونهم با تمام هزینه خواهخوایم فقط میخوایم ما هیچ چیز نمیخواهیم نه پشتیبانی مینه پول می
 خودمون همین و بس.

 اشرف - اخبار
 PM 7:08:46 1389/9/13 تاریخ:

http://www.mojahedin.org/list/ashraf


 الملل در مورد محدودیتهای پزشکی اعمال شده بر ساکنان اشرففراخوان عفو بین

 

 الملل در مورد محدودیتهای پزشکی اعمال شده بر ساکنان اشرفعفو بین فراخوان

  در فراخوان جدید خود نوشت: المللبین عفو
 

  المللاز: عفو بین
  به: متخصصان بهداشت و پزشکی

  عملاطالعیه فراخوان به 
  محدودیتهای پزشکی اعمال شده بر روی تبعیدیان ایرانی از جمله پناهندگانموضوع: 

 
دلیل محدودیتهای گزارشها حاکی از آن است که صدها ایرانی تبعیدی، از جمله پناهندگان، ساکنان کمپ اشرف در عراق، در شمال بغداد، به

  برند.پزشکی اعمال شده توسط مقامات عراقی، از عوارض جدی بیماری رنج می
 

ماه گذشته، وضعیت وحشتناک پزشکی در کمپ، بسا بیش از گذشته خراب شده است. گزارش شده است که تعداد کثیری از آنها که از ۵طی 
برند که در صورت عدم چون سرطان، مشکالت قلب، بینایی، کیسه صفرا، مشکالت استخوانی، سنگ کلیه و سایر امراض رنج میبیماریهایی هم

  ناپذیری قرار گیرند.یع و مناسب ممکن است در وضعیت برگشتمداوای سر
 

تن از اعضا و هواداران گروه اپوزیسیون ایرانی، ۳۴۰۰کیلومتری شمال بغداد قرار دارد، محل استقرار حدود ۶۰کمپ اشرف که در 
کنند و اکنون تبدیل به شهر جا زندگی میسال است که در آن۲۵باشد. اعضای این سازمان قریب به )پی.ام.او.آی( میایران خلق نمجاهدی سازمان

  باشد.ها و سایر تسهیالت میکوچکی شده که دارای مغازه
 

قید “ سوفا”ساس شروطی که در قرارداد تحت کنترل نیروهای آمریکایی بود. سپس دولت عراق برا ۲۰۰۹تا اواسط  ۲۰۰۳کمپ اشرف از آوریل 
شده بود، حفاظت آن را به عهده گرفت. عراقیها پس از امضای قرارداد با دولت آمریکا، حفاظت کمپ را به عهده گرفتند. طبق موادی که در 

لیت صورت گرفته است، ساکنان کمپ شدند. از زمانی که این انتقال مسئوقرارداد سوفا آمده بود، نیروهایی آمریکایی از شهرهای عراق خارج می
که نیاز به درمان پزشکی دارند با مشکالت بسیاری برای دستیابی به امکانات برای درمان پزشکی خودشان چه در داخل یا خارج کمپ، مواجه 

می امور مربوط به کمپ بودند چرا که کمپ مذکور توسط نیروهای امنیتی عراق در محاصره قرار گرفته است. یک کمیته عراقی که مسئول تما
تواند گیرند که چه کسی میگیری برای مداوای پزشکی است. اعضای این کمیته خودشان تصمیم میشود که مسئول تصمیمباشد، اکنون گفته میمی

کند. مضافاً کنترل می تواند. همین کمیته ورود کاال به داخل اشرف را نیزبه بیرون از کمپ برای مالقات با پیگیری تخصصی کند و چه کسی نمی
  اند.چون نصب بلندگو و پخش پیام و موزیک با صدای بلند، زندگی را برای ساکنان اشرف سخت کردهکه نیروهای عراقی با کارهایی هماین

 
ن مجبورند که دلیل فقدان مداوای پزشکی مناسب برای بیماریهای مشخصی در بیمارستانی که در مجاورت کمپ قرار دارد، بعضی از ساکنابه

الملل گزارشهایی را دریافت کرده پیگیری درمانیشان را در بیمارستانهای تخصصی بغداد یا مناطق کردنشین عراق انجام دهند. به هرحال، عفو بین
چرا که نیروهای امنیتی  اند که قرارشان را اجرا کننداند، نتوانستهکند بیمارانی که قرار پزشکی در بیمارستانهای بغداد داشتهاست که تأکید می

  چون مترجم همراهشان باشد.اند که کسان دیگری همعراقی به بیماران اجازه نداده
توانند با دکترها در کنند چرا که زبان مادری آنها فارسیست بنابراین بدون حضور مترجم آنها نمیاکثر بیماران در کمپ به زبان عربی تکلم نمی

اند اند، بدون تشخیص بیماریشان یا مداوا برگشتهاکی از آن است که بیمارانی که به سایر جاها برای درمانشان رفتهعراق صحبت کنند. گزارشها ح
دلیل عدم وجود صندلی چرخدار یا اند، بهچنین گزارش شده است که بیمارانی که مشکل تحرک داشتهچرا که مترجمی حضور نداشته است. هم

  اند.عمل آمده است. مقامات عراقی از ایجاد تسهیالتی از این سنخ خودداری کردهمانعت بهتختهای ویژه، از تردد آنها م
 

پور، یک بیمار المدتی را برای تعداد زیادی از افراد ایجاد کرده است. گزارش شده است که الهام فردیتأخیر در مداوا موجب مشکالت جدی طویل
شدن مترجم یا پرستار با وی را ندادند، ت در بغداد مورد معالجه قرار گیرد چرا که اجازه همراهبرد، نتوانسزن که از سرطان تیروئید رنج می

انداز وضعیتش اکنون نامعلوم است اما بدون یک که تنهایی برای اجرای قرارش تردد کند. چشمجای ایناین شد که وی در کمپ بماند بهنتیجه
تن دیگر از ساکنان اشرف نیاز به چک و تشخیص پزشکی توسط ۶۰که بود. مضافاً این معالجه سریع، سرطان وی در حال گسترش خواهد
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های قلبی ممکن است متخصص قلب برای سایر مشکالت متعدد قلبیشان دارند. تعدادی نیاز به جراحی دارند تا از مشکالت بعدی که در اثر حمله
  ایجاد شود، جلوگیری شود.

 
که جا کرده و یا اینهای عراقی نیز گزارش شده است. سربازان با توسل به زور، بیماران را از بیمارستان جابهبدرفتاری با بیماران توسط نیرو

طور مشخص، یک سرباز، اند. در یک مورد بهاند. در بعضی موارد نیز درگیریهای لفظی با بیماران داشتهبدون اجازه بیمار وارد اتاق آنها شده
  وشتم قرار داده است که باعث غش کردن بیمار شده است.عمل جراحی برگشته بود، مورد ضرب بیماری را که به تازگی از

 
  لطفاً سریعاً به ارگانهای ذیل بنویسید:

  بشر نگران هستید،توضیح دهید که شما یک متخصص پزشکی بوده و نسبت به حقوق -
  بردارد، از دولت عراق بخواهید تا فوراً محدودیتهای درمانی بر اشرف را -
عاً کمپ از مقامات عراق بخواهید تا آنها نسبت به نیازهایی که ساکنان به معالجه تخصصی دارند، اقدام کرده و به ساکنان اجازه داده شود که سری -

  را برای رسیدگیهای درمانی در هر محلی که مناسب است، ترک کنند.
، خودشان مترجمین را براساس نیاز خودشان انتخاب کرده و به مترجمین نیز اجازه داده شود از مقامات عراقی بخواهید تا اجازه دهند که بیماران -

  که به همراه بیماران حضور یابند تا در زمان اجرای قرار با متخصصان پزشکی این امر تسهیل یابد.
جویی نیروهای عراقی که خوفی از تالفیبدون این از مقامات بخواهید تا تسهیالت را برای پزشکان متخصص فراهم نمایند که آنها کارشان را -

  داشته باشند، انجام دهند.
طور خصوصی دکترهای خودشان از نیروهای عراقی بخواهید تا به بدرفتاری و سوءرفتارشان با بیماران خاتمه داده و اجازه دهند تا بیماران به -

  را ببینند.

  
 

 
جستجوی عدالت، اقدمات دولت عراق در ممانعت از دسترسی ساکنان اشرف به خدمات پزشکی را قویاً محکوم المللی در الزمان افزود: کمیته بین
  داند.طور خاص این دولت را مسئول جان آقای فتحی میداند. بهنموده و قابل تعقیب می

قید و شرط ساکنان اشرف به عموم خدمات و بی کمیته خواستار مداخله فوری دولت و نیروهای آمریکایی و سازمان ملل برای دسترسی آزادانه
 «.پزشکی در سراسر عراق است

  

 اشرف - اخبار
 AM 9:29:39 1389/10/5 تاریخ:

 شرکت حامیان اشرف در نیایش کریسمس در مونترال ـ کانادا

 

 مونترال ـ کاناداشرکت حامیان اشرف در نیایش کریسمس در 
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دسامبر با شرکت در مراسم دعا و نیایش ویژه این ایام ۲۴ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت و حامیان اشرف در مونترال در شب کریسمس، جمعه 
پور الهام فردی خصوص خواهر مجاهدچنین برای بیماران اشرف بهیاد مجاهد صدیق مهدی فتحی را با در دست داشتن عکس او گرامی داشته و هم

  برد دعا کردند.که تحت محاصره پزشکی اشرف از بیماری سرطان رنج می
در این مراسم پدر روحانی ضمن اشاره به وضعیت اشرف گفت: ایرانیانی که اینجا حضور دارند برای ساکنان کمپ اشرف در عراق که محصور 

  ود دارد.ایرانی پناهنده وج۳۵۰۰کنند که در آن بیش از هستند دعا می
فع پدر روحانی به نامه رئیس اسقفهای کاتولیک کانادا در این زمینه اشاره کرد و گفت در واقع اسقفها و سایر مقامات در سراسر جهان برای ر

راین ما همراه با دلیل همین شرایط درگذشت. بناباند. اخیراً یکی از آنها، مهدی فتحی، بهمحدودیتها و ارائه خدمات پزشکی مورد نیاز نامه نوشته
 کنیم.دیگران در سراسر دنیا برای آنها دعا می

  
 

 

 اشرف - اخبار
 AM 7:10:38 1389/9/15 تاریخ:

  بررسی محاصره ظالمانه اشرف

 در اجالس رسمی مجلس اعیان انگلستان

 

 مجلس اعیان انگلستان

بشر درایران، اعمال تحریمهای جهانی علیه برنامه اتمی رژیم و محاصره ظالمانه مجلس اعیان انگلستان، نقض وحشتناک حقوق در اجالس رسمی
  اشرف در اثر اعمال نفوذ رژیم ایران بر دولت مالکی با حضور نماینده دولت انگلستان مورد بحث قرارگرفت.

 
کوربت آغاز شد، اعضای عالیرتبه مجلس اعیان از احزاب اصلی بریتانیا، خطاب به لرد هاولز  دراین بحث پارلمانی، که با سخنرانی قدرتمند لرد

بدترین نمونه درسطح »عنوان بشر توسط رژیم آخوندی بهوزیر مسئول و نماینده دولت انگلستان، سؤاالت متعددی را پیرامون کارنامه نقض حقوق
های ضدانسانی برای بیماران اشرف توسط کمیته سرکوبگر تحت امر نوری مالکی و نقض ، و درباره محاصره اشرف و اعمال محدودیت«جهانی

عنوان عضو مهم نیروی تعهدات دولت عراق در مورد رعایت استاندارهای انسانی در مورد اشرف، مطرح کردند و بر مسؤلیت دولت انگلستان به
اشرف؛ رفع بالدرنگ محاصره اشرف و محدودیتهای ضدانسانی، و فراهم کردن  چندملیتی؛ لزوم اجرای حفاظتهای کنوانسیون چهارم ژنو در مورد

  الزامات سفر هیأتی از اعضای دو مجلس اعیان و عوام انگلستان به اشرف تأکید کردند.

.... 
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یک نمونه بیشرمانه و غیرانسانی این موارد در ۱۰نوامبر بود وقتی عراق مانع سفر خانم الهام فردیپور ۴۴ساله به بیمارستان بغداد برای معالجه 
 سرطان تیروئیدش شد

 پورفردی الهامنتایج جستجو براى :

 

 اشرف سرکوب کمیته و مالکی دولت فشارهای اعمال مورد در نت تقریر مقاله

◄1389/8/26 7:54:05 AM 

 ... مالکی دولت فشارهای اعمال و محدودیتها مورد در ایمقاله طی یمن نت تقریر خبرگزاری

 ▸جزئیات

 

 اشرف ساکنان علیه ضدانسانی هایتوطئه به اعتراض در ونکوور، در مجاهدین هواداران تظاهرات

◄1389/8/25 4:08:09 PM 

 ... شهر مرکز در تظاهراتی ایران مقاومت هواداران و آزاده ایرانیان نوامبر۱۴ یکشنبه روز

 ▸جزئیات

 

 کانادا مونترال در مجاهدین هواداران تظاهرات ـ اشرف از دفاع کارزار

◄1389/8/25 3:16:25 PM 

 ... در و نوامبر۱۴ یکشنبه روز کانادا، مونترال در آزاده ایرانیان و مجاهدین هواداران

 ▸جزئیات
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http://www.mojahedin.org/news/71194/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.mojahedin.org/news/71150/%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA


 

 اشرف در پزشکی محدودیتهای و نهظالما محاصره به اعتراض در کانادا - تورنتو در تظاهرات

◄1389/8/24 6:51:57 AM 

 ... لستمن میدان در تظاهراتی ایران مقاومت و هدینمجا هواداران نوامبر۱۳ شنبه روز

 ▸ئیاتجز

 

 اشرف زنان قبال در مالکی دولت جنایتکارانه اقدامات از یینمونه

◄1389/8/20 6:40:50 AM 

 ▸جزئیات....... ... خود بیماری حاد وضعیت مورد در۱۳۸۹ آبان۱۸ گذشته شنبهسه پورفردی الهام خلق مجاهد

2 1 
 

.............................................................................................................................................. 
 

 حمید اسدیان) کاظم مصطفوی(
 

 درنقش سفید سازی قتل وشکنجه های رجوی... وسفر به آلبانی وقراگاه گیتی

 ودوسه ما ام اف به هم من وضعیت چک برای قضا واز داشت حضور دراشرف۸۰ سال طعمه درنشست خود که اسدیان حمید

 یک که وسازمان او دانند. می را افتخاری مهدی نشست جزئیات تمام اقبال، محمد با همراه بودیم ها درنشست باهم روز

 آید می تعالی هادی سراغ به درآلبانی است. شتهننو افتخاری مهدی درباره کلمه ویک خط و...یک مقاله یا شعر یا گرامیداشت

است که یک دانشرا درخارج  (۳ )اشرف گیتی پایگاه به متعلق هم، هادی با دونفره ها عکس این پردازد؟. می گفتگو اوبه وبا

ه داده شده از شهر بوده وبدلیل پرت افتادگی ازحومه شهر وغیر قابل استفاده بودن آن، بطور موقت به سازمان مجاهدین کرای

 است.

بود ومّدتی هم درزندان قلعه هم  ۷۳علت این گفتگو ودیدارهم بدلیل اطالعاتی بود که هادی تعالی داشت. او از زندانیان درسال 

http://www.mojahedin.org/news/71077/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81
http://www.mojahedin.org/news/71077/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81
http://www.mojahedin.org/news/71077/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81
http://www.mojahedin.org/news/70814/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81
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اتاق ما بود. اّما پیش ازاینکه به اتاق ما بیاید با قربانعلی ترابی درزندان مهمانسرا هم اتاق وشاهد شکنجه های وخودکشی او 

ت. خود هادی تعالی نفری بود که درب حمام را می زد وشکاند تا فهمیدند که قربانعلی درحمام خود کشی کرده است بوده اس

پس از شکنجه هادی تعالی به زخمهای او می رسید!. آیا مفهوم است چنین رسیدگی به هادی تعالی وفرستادن حمید اسدیان 

درکمپ بابروبود ودرظاهر هم از مواضع  ۹۳آبان ۲۸ی تعالی هم از برای گفتگو، برای حفظ چه اطالعاتی بوده است؟. هاد

سازمان دفاع می کرد. اّما درمحفل های خود با دوستان خیل نزدیک، خیلی ازچیزها را می گفت. علنی کردن بیماری او 

ان اعزامی بود!.آقای درلیبرتی هم آش ریخته بود که نذر امام زاده شد، زیرا کمیساریا از بیماری او مطلع شده وجزء بیمار

یی شد به نام نفرشان گفتگو کردم که حاصلش مجموعه50با بیش از درآلبانی » حمید اسدیان اگر می خوانید بقول خودتان:

سازمان وماشین  تبلیغاتش درسراسر جهان درتناقض بااین فضا سازی هایی است که می کنید.  «.صدایان باشیمصدای بی»

صدای »! چطوراین کمدی درام رابنمایش می گذارید« خلق مجاهدین قدرت و امکانات از نمایی»شما که دریوتیوپ ویدئوی:

سازمان وافرادش درآلبانی به خبرنگاران اجازه ورد به پایگاه و مصاحبه نمی دهند!. آیا  .رابازی می کنید؟ «صدایان باشیمبی

 ۷۳به مضحک بودن عبارت پردازیهای خود واقف هستید!. صدای بی صدایان مربوط به افراد پروژه رفع ابهام و زندانهای 

ی صدا می میرند وآنچه ولوهرچند کوچک بی چهره وبوکشته ها وسربه نیست وشکنجه شدگان دراشرف ...است که بی نام،

 :دراین نوشتار، جزئی ازتل این آوارآمده است

 

 مقاله - مقاالت - اخبار ............
 PM 2:43:40 1394/6/2 تاریخ:

 حمید اسدیان -این پروانه را نکشید! 

 

 حمید اسدیان -هادی تعالی 

 سوختمی که ایپروانه تعالی، هادی
 کنیم کاری برایش توانستیمنمی و

 باشیم ایمعجزه انتظار در که آن جز

 
 برای این پروانه را نکشید!

 شناسممن او را می
 ای پرت استاش در بیشهخانه

 اند.را دفن کرده که شمعهای سوخته
 دانم بعد از هر بارانو می

 بر روی گلبرگها
 با شبنم و نجابت قرار دارد.

https://www.youtube.com/watch?v=Dv0cyidS4Po
http://www.mojahedin.org/list/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20-%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87


 این پروانه را که مردنی است
  در ظهر ساکت سکوت نکشید!

 
  نشد! تسلیم که ایپروانه

  تعالی( هادی سوک )در
حت که به قصد زیارت یارانی که بعد تحمل سالهای متمادی رنج و در اردیبهشت ماه گذشته توفیقی پیدا کردم و سری به آلبانی زدم. نه برای سیا

منتقل شده بودند. دیدار هر یک از این قهرمانان شرف و پایداری بیش از هر چیز درس آموز بود. در « آلبانی»به « لیبرتی»درد با سرفرازی از 
اش، به آنها تحمیل کرده بودند پیروز شده و که مالکی و عمله و اکرهواقع با خواهران و برادرانی مواجه شدم که بعد از یک نبرد سخت و جانکاه، 

ن به میدان دیگری از نبرد منتقل شده بودند. و البته این پیروزی به بهای خون بسیاری بود که شهید شدند و بسیاری دردها که خودشان به جا
زنند... به هرحال در مدتی که آنجا بودم همواره با خودم این را رقم میای و داستانی هستند که سرفرازی نسلی تسلیم ناشده خریدند. هر یک قصه

و در یک گفتگوی درونی با خود، و امه سزر، می گفتم چرا این افتخار « صدایان باشدشاعر باید صدای بی»کردم که جمله امه سزر را تکرار می
؟ این بود که پای « صدا باشدانسان باید صدای انسان بی»گاه و انقالبی گفت: باید تنها متعلق به شاعران باشند. و آیا نباید در تعریف انسان آ

 «.صدایان باشیمصدای بی»یی شد به نام نفرشان گفتگو کردم که حاصلش مجموعه50حرفهایشان نشستم. با بیش از 
 

کرد دیدم. قبالً با هم پایگاهی که در آن زندگی می یکی از کسانی که با او گفتگو کردم هادی تعالی بود. او را برای اولین بار در سالن عمومی
توانم بلند بخشی من نمیآشنایی نداشتیم. اما با خوشرویی و خونگرمی بسیاری جلو آمد و با من دیده بوسی کرد. با صدایی خفه و گرفته گفت: می

 صحبت کنم.
 

ای است که چهار سال است او را تواند بلند صحبت کند سرطان ریهکه نمیاش کرد. شصت سالی سن دارد و علت اینبعد که رفت شهرام معرفی
داد. شهرام گفت: چندی پیش برده بودمش دکتر. به بود اما خودش با لبخند و چشمانی هوشیار پیام از سرزندگی می« خفه»دهد. صدایش رنج می

خصوص هادی است باور نکرد. به که بیماری که باید ویزیت شود قدری سرحال بود که دکتر ابتدا فکر کرد من بیمار هستم. وقتی هم به او گفتم
هادی را  اش را خواند زد زیر گریه. دکتر او در آلبانی یک دکتر مسلمان به نام دکتر علی است. فرد بسیار روشنی است. هربار کهوقتی پرونده

 زند زیر خنده.هادی با همان صدای خفه و گرفته قاه قاه می را ببینند. و هادی کند تا بیایند ورود همکارانش را صدا میکند. میبیند گریه میمی
 

درمانی و این مسائل گذشته. باید فقط منتظر بود تا چند روز بعد شهرام گفت وضعیت هادی بسیار خطرناک است. یعنی کار از پیگیری و شیمی
هادی به آمدن به آلبانی مصیبتی بوده  نش برایم تعریف کرد که راضی کردنگرفت. یکی دیگر از دوستاام میمن هم داشت گریه«. کی رسد اجل؟»

دانم مدت گوید من میگریسته و میشود بیاید. زار زار میکنند راضی نمیاندازد. هرکاری میهمه را به گریه میاست. در یک نشست عمومی 
جا آمده است. در کارهای جمعی بسیار فعال است و ورزشش م. و حاال به اینخواهم همین جا میان شما بمیرزیادی به عمرم باقی نمانده. ولی می

 شود.قطع نمی
 

کشید. با شدم. کار زیاد مشکلی نبود. به قدری گرم و خوش صحبت بود که بیشتر زحمت در تنظیم رابطه را او می« اخت»روزهای بعد با هادی 
خواستم نه خواستم خون بگریم. و میدر همین سالهای اخیر بگوید. گفت و شنیدم و میاو صحبت کردم و از او خواستم مقداری از وضعیت خودش 

  خوانید(ام که در پایان همین نوشته مییک بار که صدبار صورت و دست و پایش را غرق بوسه کنم. )نوار صحبتهایش را پیاده کرده
 

تکه شده بود. روز آخری حالی که قلبم نزد تک به تک خواهران و برادرانم تکه گشتم. درروزهایی که نصیبم شده بود به پایان رسید. باید باز می
بود. در سالن هادی را دیدم. نجیب و « شام جمعی»ای بود مصادف با میالد امام زمان. در پایگاه جشنی برپا بود و قرار بر که آنجا بودم چهارشنبه

دانست که راهی هستم. با شیطنت پی زدیم. چند بار سعی کرد و از شرم سرخ شد. میکرد. با هم گساکت نشسته بود و تلویزیون را تماشا می
خواهم ببرمت! بیشتر نتوانست حرفی بزند. رفتیم و شد گفت: بیا برویم یک شطرنجی با هم بزنیم میلبخندی زد و با صدایی که به سختی شنیده می

بینم. شب بعد از کردم که روز آخری است که هادی را میا بودم؟ همه به این فکر میبساط را چیدیم. او دست به تهاجم زد. اما من مگر در آنج
ریزد. به ام نوشتم: از بس این بشر نجیب و شریف است تمام دستگاه فکری و عاطفی آدم به هم میباختی که به هادی داشتم در یادداشتهای روزانه

کردم کند. احساس میکه این همه نجابت و شرافت را از دست بدهیم آدم را گیج میر اینشد. تصوکردم و بغضی در درونم منفجر میاو نگاه می
اش نگاه کنم خواست حتی به چهرهای از او بیندوزم. دلم نمیخواست او را ببینم و خاطرهشود. دلم نمیشرافت کم مییی از این جهان بییک سرمایه

 «.که روزی را ببینم که او نباشد را ندارمکردم ظرفیت اینخواست و احساس میدند. دلم میو به چشمهایش خیره شوم. مثل شمشیر برنده بو
 

توانستم آن که دلم بیاید به کسی بگویم. چه میاش کردم بیام محفوظ مخفیبه او تقدیم کردم و در نهانخانه« این پروانه را نکشید»این بود که شعر 
دردناک است. بسیار دردناکتر از شهید شدن »ام نوشته ام: سر کنم. در یادداشتهای روزانهیاد او بهه بیبکنم؟ روزهای بعد حتی یک روز نبود ک

ای و یا خونی نیاز داشت و به گویم ای کاش چشمی یا کلیهتوانستم برای او کاری کنم. با تمام دل و قلبم میشد و مییکی از برادرانم. ای کاش می
 «.بود برایش دادم. شاید که مفیداو می

 
توانیم از که اجل در رسید و خبرش را شنیدم. با چشمی اشکبار و قلبی پرکینه نسبت به قاتالن او که آن قدر رنجش دادند. یقین دارم که میتا این

یدن ما در این وادی چقدر همه رنجهای فردی خود بگذریم. اما اجازه نداریم از جالدان و خائنان در گذریم. اجازه نداریم فراموش کنیم که نفس کش
شب هادی را « تا آخرین نفس، زنده باد انقالب، زنده باد مجاهدین»مدیون صدای خفه هادیها است. و با تمام وجود باید صدای او باشیم که گفت: 

خانه »کنم. هادی راهی اه میاز موضعی دیگر نگ« هادی تعالی»ای به نام به مقوله»دیدم. با او حرف زدم و تجدید پیمان کردم. و صبح نوشتم: 
است. چه فرقی با ما دارد؟ ما هم همگی راهی خانه دیگر هستیم. منتها هادی در رفتن یک زمان نسبی را در اختیار داشت و ما کمتر و یا « دیگر

رود و ما هم از پی او می« دیگرخانه »صورت پنهان و مخفی روانیم. پس رفتن او نباید زیاد دل سوز باشد. اگر که یقین داشته باشیم او به به
دهد. هدر نشدن. برباد نرفتن. برعکس به جاودانگی رسیدن. محو شدن در تمام هستی. و هستی جدید یافتن. هادی روانیم. این دید به من آرامش می



بازی خواهم کرد و حتماً او را  با هادی شطرنج« خانه دیگر»رود. بکوشم من نیز چون او بروم. در حالش که سرفراز میپیشتاز است. خوش به
 «.خندیم و دفعه بعد او مرا خواهد برد. در خانه دیگر هادی با صدای بلند برایم حرف خواهد زدخواهم برد. بعد می

  
 

 
 مجاهدین باد زنده انقالب، باد زنده نفس، آخرین تا

  تعالی( هادی )شهادتنامه
سال فراری 7فاز سیاسی با سازمان آشنا و فعال بودم. ولی ارتباطم قطع شده بود و در نتیجه  در شیراز هستم. از 1333من متولد  تعالی: هادی

که در با قاچاقچی به عراق و اشرف آمدم. در فاصله این چند سال دو سه بار به مدت کوتاه زندان بودم. به بهانه این 67که در سالبودم. تا این
مان را زیر و رو کردند و با خود بردند. گذشت و من به اشرف ام. خانهیا دستگاه تکثیر نشریه داشته ام.ام برای مجاهدین سالح مخفی کردهخانه

ها به عراق آمدند. ما در واقع محاصره که آمریکاییگوید خیلی هم شیطان بودم( تا اینخندد و میکردم. )با شیطنت میرسیدم. سالم بودم و کار می
دیدم ولی به من اجازه رفتن تواند بلند حرف بزند( من برخی عالئم بیماری را در خودم میکند که نمیعذرخواهی می کند وشدت سرفه میشدیم. )به

ام گسترده شده و نوبت من شد و به بغداد برای ویزیت رفتم. دکتر گفت دو تومور توی ریه 2012که در دادند. تا ایننزد دکتر متخصص را نمی
دادند؟ تازه سهمیه ما مگر چقدر بود؟ دیگرانی بودند که نسبت به کردم. ولی مگر اجازه میدرمانی میر کم است. باید شیمیامکان زنده ماندنم بسیا

درمانی داشتم. ولی مأموران همراه ما که از استخبارات بودند به ساعت شیمی4درمانی رسید. من نیاز به من الویت داشتند. باالخره نوبت شیمی
شد بکنم. آمدم به کمیساریا شکایت ساعت صبر کنیم. سرم را از دستم کشیدند و به تخت خودم برگرداندند. کاری نمی4توانیم نمی دکتر گفتند ما

ساعت یک ساعته 4کردم. جوابی ندادند. دو ماه بعد، مجددا، نوبتم شد و به بیمارستان رفتم. این بار سرعت سرم را زیاد کردند. به جای 
ای. به بیمارستان رفتن هم برایم مصیبت بود. هربار بقدری شد. هر بار با یک بهانهگرفتم و کار انجام نمیشد. تشنج میاما نمی درمانی شدم.شیمی

نتیجه رسیدیم وقت گذشته بود. دکتر رفته بود یا قسمت مربوطه تعطیل شده بود. بیکردند که وقتی به بیمارستان میمن را توی آفتاب داغ معطل می
های مختلف من را سر دواندند. یک بار گفتند مترجم نیست. یک بار گفتند خودرو خراب است و یا دکتر عمل دارد و بار به بهانه11گشتیم. یبرم

ها های عربی ترتیب دادند. من وضعیت خودم را تشریح کردم. استخباراتیهای خودمان برایم یک مصاحبه با رسانهها. بچهاز این قبیل بهانه
بریم بیمارستان. اما وقتی بردند که دیگر دیر شده بود. کار از کار گذشته بود. دکتر گفت با این اری ترسیدند و گفتند این بار سر ساعت میمقد

ولی نامه نوشتم. وضعیت باید در بیمارستان بستری شوی. ولی نگذاشتند بستری شوم. با زور برم گرداندند. آمدم دو بار دیگر به کمیساریا شکایت
کیلو از وزنم کم شده بود. اما هر بار برای یک بیمارستان رفتن باید سه ساعت تمام زیر 25شد. تر میهیچ کاری نکردند. وضعم روز به روز وخیم

ری. یا دست از مبارزه داریم تا از همین بیماری بمیجا نگه میگفتند اینقدر ترا اینها علناً میماندم. استخباراتینشستم و منتظر میآفتاب جلو در می
گفتند دادن میفرستیم تا درمان شوی. بعد برای در باغ سبز نشانو سیاست و سازمان بردار. دست از کارهایت بردار. تو را به خارج می

شت حتی یک کپسول ایم که بهداری کمپ قبول کند تو از امکانات بهداری استفاده کنی. حاال بهداری کمپ چه بود؟ هیچ امکانی ندادرخواست داده
داد یک خشاب پاراسیتول بود. با وجود داشتند نداشت. تنها قرصی که به هر بیماری می اکسیژن برای بیمارانی که وضعیت حاد و حمله آسمی

راحتاً به آنها گفتند بیا برو خارج آنجا امکانات درمانی برای معالجه هست دست از مبارزه بردار! من هم صکردند. میمزدوران عراقی ولم نمی
ام و حاضر نیستم میدان را ام. این هم بخشی از مبارزه من است. من جانم را کف دستم گذاشتهام را در راه مبارزه گذاشتهگفتم: من تمام زندگیمی

و نفر همیشه زیر بغلم را ماه نتوانستم پایم را از تخت به زمین بگذارم. د7شد. تقریباً تر میترک کنم. در این میان وضعم روز به روز وخیم
کرد. گاهی حتی یک ام میتوانستند من را تشخیص دهند. درد واقعاً گاهی خستهترین دوستانم هم نمیکیلو. نزدیک48گرفتند. وزنم شده بود می

یک آه را هم به دلتان گفتم حسرت گفت دست از مبارزه بردار و بیا برو خارج! من هم مینوشتم میمسکن هم نداشتم. به هرکس هم نامه می
  ام و مجاهد هستم و مجاهد خواهم مرد!گذارم. مجاهد بودهمی

 
نفر بیمار سرطانی 30وقتی هم که به لیبرتی رفتیم وضعیت بدتر شد. فشارها افزایش یافت. نه تنها در مورد من که در مورد همه بیماران. بیش از 

یادم هست که بیش از  2011کردند. در سالاز انجام یک عکسبرداری معمولی هم ممانعت میشان تحت فشار بودند. العالج داشتیم. همگیو صعب
دادند به بیمارستان برویم. روز به روز وضعیت بیماران بدتر نفر منتظر آزمایش و عکسبرداری بودند. مأموران دولت عراق اجازه نمی400

ان را از دست بدهیم. تقی عباسیان و مهدی فتحی از همین بیماران بودند که هردو بیمار سرطانی بودیم که هر لحظه ممکن بود جانم7شد. ما می
یار شهید شدند. در واقع زجرکششان کردند. مهدی فتحی را دیر و با تأخیر بسیار زیاد یک سال و نیمه به دکتر رساندند. مهدی با درد و رنج بس

شد. قبالً هم سکته کرده بود. در سکته آخر دست و د حتماً به بیمارستان بغداد منتقل مینام فاطمه. سکته کرده بود و بایشهید شد. خواهری بود به
توانست حرف بزند و غذا بخورد. از طریق پایش فلج شده بود، سکته مغزی باعث شده بود عالوه بر دست و پا سیستم فک و دهانش فلج شود. نمی

شود او را با هواپیما خواستند او را به آلبانی بفرستند. اما دکترها گفتند نمیداد. میر جواب میکردند. او با تکان دادن سکبد به او مواد تزریق می
که به آلبانی منتقل شدند شد که این امکان هم اصال وجود نداشت. چند نفر هم بعد از اینحرکت داد. باید از طریق زمینی به خارج فرستاده می

شدند. خواهرم رؤیا درودی تومور مغزی داشت. این قدر کش دادند که در حال کما به آلبانی رسید و بالفاصله شان شهید خاطر تأخیر در مداوایبه
ماندند. آخرین شد زنده میهم شهید شد. خواهر دیگرم راضیه کرمانشاهی و فریده ونایی بودند. هردو آنها طوری بودند که اگر به موقع اقدام می

باران در لیبرتی حالش وخیم شد های موشکرادرم اصغر شریفی بود. به ظاهر رفع خطر شده بود. اما بر اثر ترکشنفری که در آلبانی شهید شد ب



اند. جنایتی که شان را از دست دادهخاطر ممانعت از رسیدگی پزشکی جاننفر از دوستانم به25زودی شهید شد. یک روز حساب کردم دیدم و به
اند هنوز هم ما را رها اند یک جنایت تمام شده نیست. آثار و بقایای فشارها که همگی جنایتی علیه بشریت بودهدهآخوندها با دست مالکی مرتکب ش

درمانی ام اما شیمیدرمانی شدهبیمار سرطانی هستیم که باید روزانه تحت نظر پزشک باشیم. اآلن من دوازده بار شیمی7نکرده است. همین اآلن ما 
گویم چه یک روز زنده باشم، چه هزار یا هزاران روز دیگر، دشمن در همان وضعیت اورژانس هستم... اما با تمام قلبم میجواب نداده و هنوز 

جهان را ترک خواهم « زنده باد انقالب، زنده باد مجاهدین»باید آرزوی تسلیم من و ما را با خود به گور ببرد. من در میان مجاهدین و با شعار 
 کرد.

 لیبرتى و اشرف - مقاومت - اخبار
 AM 8:12:02 1394/5/19 تاریخ:

 بیست و ششمین شهید محاصره ضدانسانی پزشکی:

 درگذشت مجاهد خلق محمد هادی تعالی در آلبانی

 

 مجاهد شهید محمد هادی تعالی

 
 غلغلی اندر جهان انداختیم

 آتشی اندر دل خلقمان زدیم
 شورشی بر عاشقان انداختیم

اثر ابتال به سرطان ریه مرداد، در 17سال سابقه مبارزه در برابر دو دیکتاتوری، ظهر روز شنبه 40مجاهد اشرفی، محمد هادی تعالی، با بیش از 
و لطمات جانکاه محاصره ضدانسانی پزشکی در اشرف و لیبرتی و جلوگیری دولت عراق از انتقال موقت وی به اربیل، در بیمارستان در آلبانی 

 جان باخت.
 

ست و به همین خاطر توسط به هواداری از مجاهدین برخا 50، از دهه1333مجاهد خلق هادی تعالی فرزند دلیر مردم کازرون، متولد اسفند
کرد اخراج شد. وی در سالهای قیام و انقالب ضدسلطنتی، از پیشگامان اعتصابها و یی که در آن کار میساواک دستگیر و متعاقباً از کارخانه

 مبارزات کارگران در قزوین بود و پس از انقالب به نبرد ضدارتجاعی علیه دیکتاتوری آخوندی برخاست.
 

 خاطرات خود از دوران مبارزه سیاسی با رژیم خمینی را بیان کرد و گفت: 89مرداد 4 ر مصاحبه با سیما آزادی در د هادی تعالی
زدند. برای دفاع از او رفتم خودم را هم دستگیر کردند و به کمیته بردند. تو کمیته که شدت میاللهیها خواهری را با چماق بهدیدم حزب 60سال 

روز هر طوری بود از اونجا قدر این را زده بودند که جای سالمی رو بدنش نمانده بود. من آنآن 3-اند و با قنداق ژرا آوردهبودم دیدم این خواهر 
ها را آوردند؛ سه تا از همرزمام و اون خواهر رو. بستند به درخت فرار کردم. چند شب بعد که در یکی از باغات شهر مخفی شده بودم، دیدم بچه

ره وقت از یادم نمیای است که هیچاعدام کردند. موقعی که اونها را اعدام کردند همه یکصدا شعار مرگ بر خمینی سردادند. این صحنه و اونها رو
وی قلبم و همونجا با خودم عهد بستم که تا آخرین قطره خونم و تا آخرین انتقام خون اونها رو بگیرم. همونجا و همونشب من با خودم عهد بستم و ر

 حک کردم؛مرگ بر رژیم خمینی و درود بر رجوی.
 

ویژه هادی تعالی که بیست و ششمین شهید محاصره ضدانسانی در اشرف و در لیبرتی است، طی سه دهه در صفوف مجاهدین و ارتش آزادی و به
در برابر حمله وحشیانه مزدوران  88 مرداد7و  6در دوران پایداری در اشرف، در همه کارزارها دلیرانه جنگید، در جریان حماسه ایران در 

شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مجروح شد اما با ایستادگی و پایداری همراه با همرزمانش رژیم به اشرف دالورانه پایداری کرد و به
 اش علیه مجاهدان اشرفی را به شکست کشاند.های رژیم آخوندی و مزدوران عراقیتوطئه

 
اندازی و تعمیرات ژنراتورها در لیبرتی نقش ارزشمندی در کارزار مقاومت در برابر در شمار متخصصان برق و راه مجاهد خلقهادی تعالی،

 محدودیتها و محاصره ضدانسانی و تأمین نیازهای ضروری همرزمان مجاهدش داشت.
 

رای معالجه به اروپا یا اربیل منتقل شود. اما نه تنها پزشکان در بغداد تشخیص دادند او مبتال به سرطان ریه است و توصیه کردند ب 1392از سال 
نتیجه ماند، بلکه محدودیتهای ظالمانه و تأخیر و تعلل عمدی نیروهای عراقی برای تالشهای نمایندگان ساکنان برای انتقال او به اروپا یا اربیل بی

http://www.mojahedin.org/list/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20-%20%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%20%D9%88%20%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%89


نمایندگان ساکنان و گزارشهای روزانه لیبرتی در این باره خطاب به هادی تعالی و تر کرد. دهها نامهدرمان او در بغداد، بیماری او را وخیم
 کند.متحد و مقامهای آمریکایی نقش دولت عراق در زجرکش کردن او را به خوبی برمال میمقامهای ملل

 
بار خواستار انتقال سریع هادی در نامه به نیکالس مالدنف، نماینده ویژه دبیرکل در عراق، برای چندمین  2014آوریل 2نماینده ساکنان در روز 

معالجه تعالی به اروپا برای معالجه شد. وی تأکید کرد اگر چنین امکان سریعی وجود ندارد از دولت عراق بخواهد مانع انتقال او به اربیل برای 
 هدین پرداخت خواهد شد.های انتقال و درمان او توسط مجانشود. نماینده ساکنان یادآور شد در هر یک از این دو حالت همه هزینه

 
ماه پیش از سرطان ریه 9آقای هادی تعالی از »تصریح کرد:  2014المللی در جستجوی عدالت در گزارش به شورای امنیت در ژوییه کمیته بین
های کمیساریای عالی دهرغم وعاند که برای معالجه به اروپا و اگر ممکن نیست به اربیل منتقل شود. اما بهبرد. ساکنان درخواست کردهرنج می

 «.پناهندگان، او هنوز به اربیل منتقل نشده است
 

دار بیمارانی که در شرایط کنونی انتقال آنها از عراق از اولویت بسیار باال برخور»نماینده ساکنان، هادی تعالی را جزو  2014 ژوئن17 در
طور موقت خواهم آنها را هر چه سریعتر به یک کشور اروپایی ولو بهاز شما می»برای کمیساریای عالی پناهندگان ارسال کرد و نوشت: « است

 «.منتقل نمایید
 

 بشر یونامی نوشتبه حقوق 2014ژوئن 25هادی تعالی در 
ما به بغداد متوقف شده است... . با این کارشکنیها و محدودیتهای دولت عراق  دلیل ممانعت دولت عراق از ترددام بهدو هفته است ریل درمانی:»

 «.خواهم که تا دیر نشده، مداخله کنیدشود لذا از شما میبیماریم در حال پیشرفت است و امید به بهبودیم هر روز کمتر می
 

ز دوستانم به نام تقی عباسیان... زجرکش شد. من... از نزدیک امروز با خبر شدم یکی ا:»به نماینده ویژه دبیرکل نوشت  2014سپتامبر 19در 
وزیری ای ا ز طرف عوامل نخستام. خودم هم در معرض چنین شکنجهشد، بودهشاهد زجر و دردی که برای اجرای یک قرار پزشکی متحمل می

دسترسی آزادانه به خدمات درمانی درحد یک شهروند  سابق عراق مستقر در کمپ بوده و هستم. برای من مسجل است... اگر تقی عباسیان مینیمم
های کشید. ... . آیا من هم باید به سرنوشت او دچار شوم. من بارها در نامهقدر زجر نمیکرد و اینعادی را داشت سالهای بیشتری زندگی می

قدرتأخیر شد که بیماری اوالً در تشخیص بیماری آندلیل همین محاصره ظالمانه بوده، ام وضعیت کنونی من و پیشرفت سرطانم بهمتعدد نوشته
هر بار طور مثال تر از سرطان شده است. بهقدر مورد آزار و اذیت قرار گرفتم که درمان برای من کشندهپیشرفت کرد ثانیا در ریل درمان... آن

رسیدم، ثانیا وجی کمپ با تأخیر بسیار به بیمارستان میوزیری در خردلیل تأخیرات عمدی عوامل نخسترفتم، اوالً بهکه برای شیمی درمانی می
ساعت انجام شود که نتیجه آن 2ساعته در 4آوردند که پروسه تزریق آمدند فشار میهر بار همین عوامل که همراه ما برای شکنجه بیشتر ما می

 شوک و دردهای وحشتناک بود که خود یک شکنجه برای من شده بود.
 

گذرد دسترسی آزاد به خدمات پزشکی داشته باشیم بودید که ما در کمپ موقت لیبرتی که اکنون نزدیک به سه سال از عمر آن می... شما تعهد داده 
که نه تنها خبری از آن نیست بلکه بیشتر ابزاری برای شکنجه و زجرکش کردن بیماران است. آیا وقت آن نرسیده که مجریان این محاصره 

سازی و محاصره شوند... . لطفاً به خودتان اجازه ندهید تا شاهد مرگ جانگداز دیگری در لیبرتی در اثر این زندانضدانسانی از کمپ اخراج 
 «.جا مانده از دولت سابق هستند باشیدظالمانه از طرف عوامل استخبارات که به

 
 ی شد.برای معالجه به آلبانی منتقل و در بیمارستان بستر 93مجاهد خلقهادی تعالی در آبان

 
کردند، وزیری عراق بر مجاهدان اشرفی وارد میفرسایی که مزدوران رژیم در کمیته سرکوب در نخسترغم دردهای جانکاه و فشارهای طاقتبه

از تأخیر  دلیل پیشرفت بیماری ناشیاما او همراه با همرزمانش مقاومت تا فراسوی جان و روان را برگزید و این مسیر را سرفرازانه پیمود. اما به
ر در معالجه، تالشهای پزشکان مؤثرواقع نشد و سرانجام مجاهد قهرمان محمد هادی تعالی، پس از سالها ایستادگی و پایداری شکوهمند در براب

 محاصره ضدانسانی و بیماری، با سرافرازی به عهد خود وفا کرد و به همرزمان شهیدش پیوست.
 

 پرچم در لیبرتی و ابالغیه چراغ خاموش در آستانه فروغ جاویدان حسینی: پاسخ مجاهد قهرمان هادی تعالی به عهد
 

 حجت پرچم فروغ و ابالغیه ترک لیبرتی اینست: هزار بار هیهات منا الذلهجواب من به اتمام
افتخار و سربلندی نه  دادم که باعثایکاش به جای یک جان هزار جان داشتم و همه را در راه و رکاب رهبری برادر مسعود و خواهر مریم می

 تنها خودم بلکه خانواده و تمام اجدادم است
 ۱۰/۸/۹۳محمد هادی تعالی 

ترین شرایط بیماری بود، با عزمی انقالبی و توحیدی برای مجاهدت در راه خدا و خلق و آزادی در ماه مبارک رمضان امسال، او که در سخت
ساز و حساس خاصی هستیم آنچه ارتجاع و استعمار برای ما تهیه در شرایط خطیر و سرنوشتایران از چنگال استبداد شوم دینی نوشت: بارالها 

های مختلف از کشتار مستقیم تا فروپاشی نرم کیدشان به خود برگشت و به یمن دیده بودند و کمر به آن بستند که از ما اثری باقی نماند با پوش
 رهبری مسعود و مریم رسوای خاص و عام شدند

اند مرا چه باک ولی اگر فرصتی و امانی باشد بزرگترین نکرده و تعهدم همانا رساندن خواهر و برادر به تهران است که دکترها جوابم کردهنبا ای
 دانی آرزوی چند ده ساله من است آن هم برای خلقی اسیر و در زنجیر و در انتظارخواهم محقق کنم و خودت میمی

                                                                                                                                                                        
ولی باز هم                                                                                                                                                            

 گویم هر چه مشیت توست گردن خواهم گذاشت الهی الک الحمد و لک الشکرمی

http://www.mojahedin.org/events/4945


 
 ۱۷/۴/۹۴محمد هادی تعالی 

سال ریشه در خاک  کنیم، بیش از صدای که ما میآفرینان مردم و جوانان ایران هست. بدونید این مبارزهخوام بگم به قیامموضوع بعدی که می
ژیم میهنمون داره. از زمان ستارخان، باقرخان، میرزای جنگل، و تا مصدق کبیر و تا حنیف کبیر و تا مسعود و مریم. مصدق کبیر در بیدادگاه ر

گم اونجا که ژخیم به تو میگفت اونجا که منافع مملکتم باشه، اونجا که منافع میهنم باشه، نه پدر دارم نه مادر دارم نه پسر دارم و نه دختر. و د
 کس. فقط وطنم و آزادیشه که جلوی رویم دارم.منافع خلقمونه، اونجا که منافع آزادی میهنمونه، نه پدر دارم، نه مادر دارم، نه فرزند دارم، هیچ

 
گون خواهیم کرد. منتظر باش همین روزها ها تو را سرنکنیم که محاربیم. با کمک همین قیام کنندهگویی محارب! آری افتخار میدژخیم! تو بما می

 مثل عقاب باالی سرت فرود خواهیم آمد.
 

جمهور برگزیده مقاومت، خانم مریم رجوی، با درود به روان پرفتوح و رزم پایدار مجاهد خلقهادی تعالی گفت: سالم بر او که درصفوف رئیس
را برگزید، در صفوف مجاهدین و نبرد  ایران خلق مجاهدینه پاخاست و راهرنجبران و کارگران ایران برای آزادی علیه دیکتاتوری پیشین ب

 وفا کرد.آزادیبخش با فاشیسم دینی، دلیرانه چنگ درچنگ شد و در سالهای سخت نبرد و پایداری در اشرف و لیبرتی به عهد خود با خدا و خلق 
 

خانم رجوی با تسلیت به مجاهدان اشرفی و ستایش از مقاومت و صبر و شکیبایی بیست و ششمین شهید محاصره ضدانسانی، دولت آمریکا، 
ق سازی و محاصره ضدانسانی لیبرتی که از مصادییونامی، کمیساریای عالی پناهندگان و دولت عراق را به اقدام فوری برای پایان دادن به زندان

خاطر جنایت علیه بشریت است فراخواند و افزود: ممانعتهای صورت گرفته در درمان به موقع بیماریهادی تعالی، یک جنایت آشکار است و به
اش به یک شکنجه تبدیل شده بود، اما در این تر از سرطان و شوک و دردهای وحشتناکهمین فشارها، به گفته خودش، درمان برایش کشنده

 فقیه را به شکست کشانید.نیز رژیم والیترویارویی 
 

 اش نیز یکسره نبرد است و پپامش یقین و امید.این است راه و رسم یک مجاهٍد ایمان و آرمان که بیماری و شهادت

 لیبرتى و اشرف - مقاومت - اخبار
 PM 4:17:13 1394/5/17 تاریخ:

 درگذشت مجاهد خلق محمد هادی تعالی در آلبانی، بیست و ششمین شهید محاصره ضدانسانی پزشکی

 

 مجاهد شهید محمد هادی تعالی

سال سابقه مبارزه در برابر دو دیکتاتوری، ظهر امروز در اثر ابتال به سرطان ریه و لطمات 40بیش از مجاهد اشرفی، محمد هادی تعالی، با 
جانکاه محاصره ضدانسانی پزشکی در اشرف و لیبرتی در بیمارستان در آلبانی جان باخت و به دیگر همرزمان شهیدش پیوست. وی از مصدومان 

 برای معالجه به آلبانی منتقل و در بیمارستان بستری شد. 93د که در آبان به اشرف بو 88مرداد سال 7و6حمالت وحشیانه 
به هواداری از مجاهدین برخاست و به همین خاطر توسط  50، از دهه1333مجاهد خلق هادی تعالی فرزند دلیر مردم کازرون، متولد اسفند 

. وی در سالهای قیام و انقالب ضدسلطنتی، از پیشگامان اعتصابها و کرد اخراج شدیی که در آن کار میساواک دستگیر و متعاقباً از کارخانه
 مبارزات کارگران در قزوین بود.

ویژه هادی تعالی که بیست و ششمین شهید محاصره ضدانسانی در اشرف و در لیبرتی است، طی سه دهه در صفوف مجاهدین و ارتش آزادی و به
دلیرانه جنگید و سرانجام پس از چند سال ایستادگی و استقامت شکوهمند در برابر محاصره در دوران پایداری در اشرف، در همه کارزارها 

 ضدانسانی و بیماری، با سرافرازی به عهد خود وفا کرد و به همرزمان شهیدش پیوست.
نسانی، دولت آمریکا، خانم رجوی، با تسلیت به مجاهدان اشرفی و ستایش از مقاومت و صبر و شکیبایی بیست و ششمین شهید محاصره ضدا

سازی و محاصره ضدانسانی لیبرتی که از مصادیق یونامی، کمیساریای عالی پناهندگان و دولت عراق را به اقدام فوری برای پایان دادن به زندان
 جنایت علیه بشریت است فراخواند.

 مقاله - مقاالت - اخبار
 AM 6:38:19 1394/5/19 تاریخ:

http://www.mojahedin.org/pages/aboutus.aspx
http://www.mojahedin.org/list/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20-%20%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%20%D9%88%20%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%89
http://www.mojahedin.org/list/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20-%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87


 نسیم هامون -در رثـای هادی تعالی  -بـا من سخن بگو 

 

 مجاهد شهید محمد هادی تعالی

سازند. اینان به مثابه: زالل، صمیمی، مهربان، افتاده میشان با دیگران را با ساده بودن یابی که نخستین پل رابطههایی را در این جهان میآدم
شکند. داستان این اند ـ معماران پلی هستند که هرگز نمییابست. اینها ـ که خیلی هم کمیی از ارزشهای زیبا و ستودنیوجود و حضورشان خالصه

ها و حکایتها تبیین ها، ترانهها، فیلمهای رنگارنگ کتاباش را در قالباند فلسفهها، خواستهها و قلمست که بسیار اندیشهپـل، همان رمز و رازی
 ست که هرگز بسته نشده، نیفتاده و تاریک نخواهد شد.ی حیات آدمییی از نمایش در عرصهکنند، به بلوغ برسانند و بشناسانند. این پل، پرده

 
های زندگی را سازند. آنان که جلوهشان، برای دیگران خاطره و ارزش میهای زیبندهست که با پرتوهای تابنده خوبیی آنهاییهادی تعالی در زمره

کنند. آنان که در های حسرت میهای بودنشان را بدل به بارقهدهند. آنها که با عبورشان از گذرگاههای تلخ و شیرین روزگاران، لحظهجال می
 کنیم:مه میهای خاطرشان، آرام و شکیبا، زمزسار کوچه ـ باغسایه

 فرصت شمار صحبت، کز این دوراهه منزل»
  )حافظ(« چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن

آسمان »گونه که ساز؛ نه از آننگر و زیبایییابنده، ژرفهایی هستند عمقی اندوه و غم سکوت نیست. دلتنگیآنان که دلتنگی برایشان، جامه
  ت بیکل()مارگو«. گیردشان میپرستاره، نادیده

 
 

زمین نشسته است. هادی هم در سلک دیگر خواهران و مروت دنیا، سالهاست به کمین صید کردن مبشران آزادی ایرانسلسله زنجیرهای ارباب بی
آموزان نشینان پلشت قدرت، همراه با دستگی و دایرهپیشهی سیاستاندیشان عرصهبرادران بیمار و مجروح در اشرف و لیبرتی بود که تاریک
مروت ی ارباب بیی در قلعهشان، چیزی کم نگذاشتند. اما شأن و منزلت هادی، حلقهآخوندهای ابلیس در عراق، از تطاول روح و جان و هستی

 دهر را نکوبید.
 
 مروت دهری ارباب بیمرو به خانه»

  )حافظ(« که گنج عافیتت در سرای خویشتن است
قرار داده بودن بریم بغداد. »ش رفتم. مثل همیشه سرحال و بگو و بخند بود. از آخرین وضعیتش پرسیدم. گفت: قبل از رفتنش به آلبانی، به دیدار

اش. به سختی و نشستم کنارش و دست انداختم دور شانه«. ها نگذاشتند بریم. سر مترجم، بازی درآوردن و قرار کنسل شدرفتیم جلو در، اما عراقی
اش(. یاد محسن انصاریان جاست )با کف دست زد به سینهخیال! دکتر اینبی»ستم آرام و شمرده حرف بزند. گفت: زد. خوابریده بریده حرف می

 در اشرف درگذشت. 90مرداد 27ی، روز ی سنگدالنهتوانست راحت حرف بزند. محسن هم در محاصرهافتادم. او هم آن آخریها نمی
 
 

کنند. شوند. آنجا خانه مییی به انتهای آرزوها و رؤیاها پرتاب میتا در زنده بودنشان ـ چون برق حادثهکنند ـ حانسانهایی هستند که وقتی ترکت می
رسی، آسوده جاست. به این حس و نگاه و دریافت که میگی آنروست. جاودانهشود. افق، آنجاست که همیشه روبهشان بدل به یک افق میخانه
ست که خاطره و رو. افق، جاییهای روبهشان. آنجایند، در افق، در همیشهیابیخوری. همیشه میحسرت نمی آنها نیستی. دیگرشوی. دیگر بیمی

های ها و چهرههای رفته، در نامها و چهرهآید. نامشوند. گذشته در آینده است. آینده از گذشته میکنند. از یک جنس میآرزو با هم تالقی می
ایم. ایم. بسیار به مالقاتشان رفتهجا دیار موعود اتوپیا نیست؛ اما معبد تولد انسان تاریخی هست. انسان تاریخی را زیاد دیدهآمیزند. آنسرشت، میآینده

ایم. با آنها زیر درخت توت و انجیر و گردو، زیر آبشارها و بارانها و برفها، زیر بیدهای مجنون و سپیدارهای صبور و با آنها بسیار سفر کرده
ها و تختهای شکنجه، و در بسیار سطرهای « دار»ها و راههای کوهستان، در زندانها و باالی ای مغرور و متین، در خیابانها و جادههسرو

ایم، تیرباران ایم، جنگیدهایم، قصه گفتهایم، آب و غذا خوردهایم، موسیقی گوش کردهساز زندگی بر این جهان، آری، با اینان زندگی کردهتاریخ
ی گیتی و زندگی ما ایم. انسان تاریخی از حوا و آدم تا اآلن، عرصهها پرتاب شدهایم و با آنها به افقایم، برخاستهایم، شهید شدهایم، شعر خواندههشد

روزی گوارا و را معنا داده است. این معناها روزی اسمش ابراهیم خلیل بود. روزی اسپارتاکوس. روزی حسین. روزی زاپاتا. روزی چه
  سازند...ها را ساختند و میها و افقها معناها را به دنیا آوردند و تاریخو... و روزها و سالها و قرن ستارخان هم
 
 نگاه موجزت»

http://www.mojahedin.org/events/4433


 بازگشت دوستی
 های غربت انسان.از کرانه

 مردمکانت
 ثقل جهان و

 گی حجم عشقندازهابی
 تا نوباوگان زمین من

 هایت خانه کننددر مژه
 و در ناقوس محبتهای گرسنه

  از چشمانت شیر خورند...
 چنین زیباییتو این

 ی انسان راتا من ترجمه
 های واژهدر رنجباری سفرنامه

 «..مشق ننویسم.
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