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  بيانية چهلمين سالگرد تأسيس شورای ملّی مقاومت ايران
ی مقاومت ايران تير، شورای ملّ ٣٠انقالب مشروطه و شصت و نه سال پس از قيام  پس ازصد و پانزده سال   

  چهلمين سال حيات پر از فراز و نشيب خود را پشت سر گذاشت.
مردم ايران در انقالب بزرگ مشروطه، که اولين انقالب ملّی ـ دموکراتيک در خاورميانه بود، عليه ستم، بی قانونی   

و بی عدالتی به پاخاستند و با واردکردن ضربة سنگينی به استبداد سلطنتی، جامعة ايران را به دوران جديدی 
ورای ملّی بود. عصر بيداری و رهايی مردم ايران، که واردکردند؛ دورانی که برجسته ترين نمود آن مجلس اول ش

سالها پيش از انقالب مشروطه آغاز شده بود، با اين انقالب پيشرفتی چشمگير کرد. دشمنان ترقّی و پيشرفت ايران 
اين جهش تاريخی را برنتافتند. استعمار گران آن زمان (انگليس و روسيه) و ارتجاع جان سخت داخلی (شيخ 

نوری، پدر معنوی خمينی)، به اشکال مختلف عليه انقالب توطئه کردند. مردم و رزمندگان آزادی ايران اهللا فضل
با کمک عوامل داخلی دست به  ا ديری نپاييد که استعمار انگليسمکودتای محمدعلی شاه را درهم شکستند، ا

پايمال وطه، يکی پس از ديگری، کودتا زد و رضاخان قلدر را به قدرت رساند. از آن پس، تمام دستاورهای مشر
  .ندشد

ق خواستهای حقدر جريان جنگ جهانی دوم و برکنار کردن ديکتاتوری رضا شاه، مردم ايران فرصت جديدی برای ت  
خود پيداکردند. زنده ياد دکتر محمد مصدق پرچم مبارزه برای آزادی و استقالل را در دست گرفت و با تکيه بر 

ماهة دولت مصدق توطئه های ۲۸در دوران ملّی کردن صنعت نفت در سراسر ايران شد.قدرت مردم، موفّق به 
مصدق  یقوام به جا ین آن معرفيتره برجستهک و ارتجاع داخلی جريان داشت ، دربارگوناگون از جانب استعمار
تا آن ه کیدر حال ،بود یر قانونيوزارت جنگ به نخست وز یبه جا یوزارت دفاع مل یبود. مصدق خواهان واگذار

    ن تن نداد.يو مصدق به ا ردکیم نييتعر جنگ را شاه يوززمان 
تير سال  ۳۰استعمار و ارتجاع بود، در روز  اتّحاد، که تجلّی مصدق یقوام به جا یريوزنخستمردم ايران در برابر 

. يک سال رهبر نهضت ملی کردن نفت را به قدرت بازگرداندند» يا مرگ يا مصدق«قيام کردند و با شعار  ۱۳۳۱
مرداد سال  ۲۸کودتای  )،یاشانک(آخوند  دربار و ارتجاع باپس از اين قيام، همدستی استعمار (انگليس و آمريکا) 

که منجر به سقوط دولت ملی ـ دموکراتيک مصدق شد. سالها بعد خمينی اين کودتای ننگين  را شکل داد ۱۳۳۲
از پشت از حزب توده هم ن مقطع يمصدق در ا استعماری ملت ايران ناميد. ضدبه رهبر جنبش » سيلی اسالم«را 

  خورد. یخنجر م
تا پرچم مبارزة  ندبه نيروهای انقالبی کمک کردهای گرانقدر آن، ها و تجربهتير با درس ۳۰انقالب مشروطه و قيام 

و  ۱۳۵۷بهمن ۲۲. مبارزه يی که به قيام برافرازندبا قدرت و استحکام بيشتر رهايی بخش مردم ايران را، اين بار، 
ديکتاتوری واليت فقيه را، به  ،با خيانت به انقالب مردم ايران ،ا خمينیمسرنگونی ديکتاتوری سلطنتی راه برد. ا

رغم مقاومتها و مخالفتهای گسترده و سراسری، تحميل کرد. کشاکش انقالب و ارتجاع با عبور از سرفصل 
و آتش گشودن خمينی به تظاهرات نيم ميليونی مردم تهران، وارد دوران مقاومت تمام  ۱۳۶۰خرداد ۳۰تاريخی
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به ابتکار مسعود رجوی، شورای ملی مقاومت بود که چهل سال پيش  عيار برای سرنگونی استبداد دينی شد و چنين
  استبداد مذهبی پايه گذاری شد.  طةدر قامت آلترناتيو دموکراتيک عليه سل

مردم و نيروهای انقالب دموکراتيک مردم ايران، با وجود  يعنی ،طی چهل سال گذشته، شورا و پاية اجتماعی آن  
لحظه از پيکار عليه نظام جهل و جنايت دست برنداشتند. مبارزة چهل سالة شورا  ددمنشی رژيم واليت فقيه يک

عليه رژيم حاکم و البته عليه حقارت پذيری، تسليم طلبی، سرخوردگی، خودباختگی، نااميدی و ناباوری، که 
رکمين نشسته نهادهای گفتمانسازی حکومت آن را به مثابة موذيانه ترين سالح به کار می برند و فرصت طلبان د

ه جريان داشته است. راست اين است که شورا طی چهل سال گذشته پرچم رآن را تبليغ می کنند، به طور روزم
مبارزه برای آزادی، استقالل، دموکراسی و عدالت را با شور و اميد، با پيکارجويی و سربلندی در اهتزاز نگهداشته 

  است.
به شمول نام دهها هزار زن و کالنی سختيهای بسيار و هزينه های  شورا رنجها و لةدر کارنامة حيات چهل سا  

درخشد و ياد یران ميخ ايتار کبر تار یيک جنبش تاريخی است و به راستژرفای بيانگر مرد شهيد، ثبت شده که 
  .کندمی ماندگاررا و نام آنها 

همة زنان و مردانی را گرامی بدارد که در بيش از  خود می داند که ياد و خاطرة ةشورا در اين سالگردها وظيف  
به  اجتماعیا پرشکوه پيکار برای آزادی، استقالل، دموکراسی و عدالت ميک قرن گذشته، در راه پر فراز و نشيب، ا

در  ۶۷شهادت رسيدند؛ به خصوص خاطرة تابناک بيش از سی هزار قهرمان سرموضع و سربه دار را که در قتل عام
  گفتند. » نه«سی يانی چون رئجلّادسراسر کشور به خمينی و زندانهای 

ی مقاومت در چهلمين سالگرد تأسيس خود، به اين قهرمانان سرفراز و به همة شهيدان راه آزادی وطن، شورای ملّ  
ند کردند، ادای احترام می کسال گذشته در مبارزه با رژيم واليت فقيه جان فدابه ويژه آزاديخواهانی که طی يک

  و بر همبستگی و همدردی با تمامی خانواده های شهيدان و زندانيان سياسی تأکيد می کند.
، یشورای ملی مقاومت خاطرة اعضای جان باختة خود در يک سال گذشته، خلبان پرافتخار سرهنگ بهزاد معزّ  

را و جالل پراش  یده شاهرخيچگاه، سعياشرفی افسانه پمجاهد خلق حميد اسديان و مجاهدان  ۀشاعر و نويسند
  دارد. گرامی می

  
  سال گذشتهالت يکومروری فشرده برتح

ت آخوندی در سيرک انتخابات يحاکم چةل سياسی و سرفصلی در تاريخوطی يک سال گذشته مهمترين تح   
ة اجرايی و مقنّنه و قضائية نظام واليت فقيه را با سه مهرة وهر سه قای خامنهرياست جمهوری رژيم رقم خورد. 

يافته زده را در برابر مقاومت سازمانو چماقدار و جنايتکار اشغال کرد تا رژيم بحران جلّادگوش به فرمان و مشهور به 
با دود و  ۱۴۰۰خرداد  ۲۸نمايشی که به همين منظور در روز جمعه ا مدست کند. او قيام مردم به ستوه آمده يک

ت د، به ش»تحريم«به نام دم چندش آور به روی صحنه رفت، در برابر قدرتمندترين و پرشکوه ترين کنش سياسی 
  مفتضح شد. 

گری، سفلگی و خودکامگی گوی سبقت را از همگنان ربوده و برای ماندن در مسند قدرت که در حيلهای خامنه  
نزديکترين کسانش را ـ از رفسنجانی تا الريجانی ـ با رفتار آمرانه، تحقيرآميز و دغلکارانه در پای گماشتگان دون 
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را به طور زورکی و در نمايشی مسخره  ٦٧قربانی کرده، آخوند رئيسی از عوامل اصلی قتل عام تابستان سال اش پايه
  . برگماشتصد در صد مهندسی شده به مسند رياست جمهوری رژيم  ةو در يک نقش

ابراهيم رئيسی،  جلّادآخوند  مهرة سرسپرده اشابتدا ولی فقيه با استفاده از اهرمهای قدرتی که در اختيار داشت،   
توليت آستان عنوان به طبسی  آخوند مرگ از پس، را از اعضای هيأت مرگ در قتل عام زندانيان سياسیيکی 

وقتی در نمايش انتخابات  قدس رضوی بر يکی از ثروتمندترين مراکز قدرت و غارت در رژيم آخوندها، مسلّط کرد.
را بر مسند رياست  جلّادناکام شد، » ادي، نه شجلّادنه «ر تحريم و شعار در براب ۹۶رياست جمهوری رژيم درسال 

رياست جمهوری را با سلّاخی کانديداهای رقيب برايش صادر کرد.  تحت امرش نشاند و سرانجام حکم يةقضاي ۀقو
تحليلی شورا در مورد اصالح ناپذيری و انقباض ناگزير رژيم قرون  يةاين رويداد مهم نشان داد که مهمترين پا

  وسطايی آخوندها درست بود.
ايران، تنها يک  عةطوفانی و متالطم جامرژيم از غرق شدن در دريای  تةشکس برای نجات کشتی درهمای خامنه  

احی و حذف بخشی از نظام و گماردن سه راکثری با يکپايه کردن و جدشناخت: انقباض حراه پيش روی خود می 
عنوان آخرين فرصت و آخرين برگ برای ترين جنايتکاران و آدمخواران در رأس سه قوه، به مهرة سياه از آبروباخته 

  .بقای نظام
آميز شده  ی مخاطرهدحشرايط کشور به «راهيمی، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس رژيم، تصريح کرد: پوراب  

تير ۹حکومتی رسالت ـ  مةروزنا» (دشبست میشد، نظام دچار بنبود که اگر شخصی مانند رئيسی وارد نمی 
۱۴۰۰(. 

اين نظام نعمتی «صراحت گفت: ای به آخوند اژهای، نيز در مراسم معارفة آخوند گلپايگانی، رئيس دفتر خامنه   
اين عبارت بيان واضحی است از نهايت استيصال رژيمی که در ». است که ما بايد با چنگ و دندان آن را نگهداريم

  ته خط رسيده است.ها به همة زمينه 
جبهة خلق  :وجود ندارد دو قطب بيشتر ١٣٦٠خرداد  ٣٠از «مسئول شورا در خرداد امسال در اين رابطه گفت:   

مسئول شورا ». تاتوری و حفظ نظام و رژيم قتل عامکدر برابر واليت فقيه و جبهة ارتجاع و دي ،و مقاومت و آزادی
فريب خلق نداشته و پاسخ خمينی و  انتخابات و اصالحات در اين رژيم هيچ ارزش و معنا و مفهومی جز« :افزود
و آبان  ٩٦و ديماه  ٨٨و ادامة آن در خرداد  ٦٧ جلّادشتار و اعدام و قتل عام و کچيز بيشتر نيست:  کيای خامنه

تاتوری منفور واليت فقيه را از ريشه برانداخت و بند از بندش گسست. خوشا ک. درست به همين دليل بايد دي٩٨
اصالح اين رژيم سال پيش اين حقيقت و اين ضرورت را دريافت. باقی حرفها راجع به  ٤٠ه از کمقاومت ايران 

  ».فريب و فسانه و خطوط ارتجاعی و استعماری است
  
به کشتار ای خامنهبا واليت  اتّحادم سال پيش، ويروس کشندة کرونا در ودر يک سال گذشته همچون نيمة د  

از کارگزاران  اعترافهای تکاندهندة برخی«مردم ايران ادامه داد. شورا در مقدمة بيانية سال پيش خود اعالم کرد: 
دهد که آن گيری اين ويروس و افشاگريهای سازمان مجاهدين خلق ايران نشان می حکومتی پيرامون ابعاد همه
و روحانی ارزش ندارد، جان هموطنان ماست. رژيم در حالی که ای خامنهخصوص چه برای حکّام ايران و به

کند، برای وريسم و بنيادگرايی اسالمی هزينه میميلياردها دالر برای سرکوب، ساختن بمب اتمی و صدور تر
حال خود رها کرده يا عمدًا به قربانگاه فرستاده ی انجام نداده و مردم را به دگيری کرونا اقدام ججلوگيری از همه
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باختگان ويروس کرونا اعالم کرده و برای همة  های جان است. شورا مراتب همدردی و تسليت خود را به خانواده
  ».کندانی که با اين بيماری درگير هستند آرزوی سالمتی و بهبودی میکس

شروع ای خامنهحکم جنايتکارانة  که با ،مردم ايرانبشری و غارتگرانة رژيم پيرامون تهية واکسن برای  دضرفتار   
  شد، ابعاد فاجعه را صدها برابر افزايش داده است.

  
چنان سال گذشته سياست ماجراجويانه، آشوبگرانه و مداخله جويانة رژيم با صدور بحران و تروريسم هم يکدر   

ادامه پيداکرد و البته مورد مخالفت گستردة مردم کشورهای عراق، لبنان، سوريه و... قرار گرفت. در عراق، جنبش 
ازهم گسيختن جبهة  سبب ،مذهبیر فرقه گرايی اجتماعی با شعار مبارزه با فساد و ايجاد دولت تکنوکرات در براب

  شد. » شيعه«واليت فقيه يا ائتالف موسوم به 
در سوريه باعث طوالنی شدن عمر ای خامنهعمل داعش با خالفت  اتّحادهم خطی و «شورا بارها تأکيد کرده که  
اسد شده است. در عراق نيز اين جريان تروريستی بالفعل به سود مداخالت رژيم ايران و چشم  بشارتاتوری کدي

ا اکثريت مردم عراق و سوريه نشان داده اند که با هر شکل مپوشيدن ائتالف بين المللی از مقابله با آن شده است. ا
  ».از خالفت، چه از نوع داعش و چه از نوع واليت فقيه، به جد مخالفند

  
سال گذشته بحران اقتصادی به فاجعة اقتصادی بالغ شد و زندگی اکثريت مردم هرچه بيشتر به تباهی در يک  

ض به سطح زندگی و معيشت مردم به شکلی افزايش يافته که رديف کردن نتيجه آن نياز رسوق داده شد. ابعاد تع
خانمانی، ناهنجاريهای اجتماعی، اعتياد، فحشا و خودکشی به نشر صدها مقاله و تحقيق دارد. بيکاری، فقر، بی

  و بی آبی و بی برقی را هم بايد افزود.نبود واکسن  اينهاروزافزون است و به همة 
در برابر چنين شرايطی، مردم ايران ساکت نبودند و به َرغم موج اعدامها برای ارعاب و تحميل خفقان، به اَشکال   

در  جلّاد یسيو رئ یاخامنه به دستور ،نويد افکاری ،قاومت زدند. اعدام قهرمان کشتیمختلف دست به مبارزه و م
و کين توزی از شهر شورشی شيراز، موجی از خشم و اعتراض را در  یبه منظور ارعاب عموم ۱۳۹۹شهريور۲۲
» یام در برابر نظام آخونديق یقهرمان ملّ«ايران و در سطح جهانی برانگيخت. مسئول شورا نويد شورشگر را  عةجام

اد يفر داد و کيرا  یه الجوردک یبرکبر اکا یعل یياد قهرمان مل«توصيف کرد و به مناسبت شهادت پرطنين او 
  را گرامی داشت.» یسلطنت دضگل سرخ انقالب  يیرضا یمهد

ان، معلّممردمی، جنبشهای خاموشی ناپذير کارگران،  طور قاطع و مداوم از مبارزات و خيزشهایشورا به   
وقفة زنان، جوانان، پزشکان، پرستاران و کادر پزشکی و حرکتهای حق کشاورزان، بازاريان و کسبه، اعتراضات بی 

ان درفش مبارزه برای سرنگونی استبداد دينی و پاخاسته ميهنمان، که در چارگوشة ايرطلبانة ملّيتها و مردم به
های آن،  ق استقالل و آزادی و نفی هر گونه تبعيض جنسی، ملّی و مذهبی را، با قبول همة مخاطرات و هزينهحقت

در چند ماه گذشته ابعاد وسيعی حمايت کرده و برای رساندن صدای اين جنبشها، که  ،دانداشتهبرافراشته نگه 
  .غايت کوشيده استبه گوش عموم مردم ايران و جهان به يافته،

جمهور برگزيدة ناپذير خانم مريم رجوی، رئيس در اين زمينه شورا وظيفه خود می داندکه از تالشهای خستگی  
وقفه از قيامها و خيزشهای مردمی، در افشا و شورا برای دوران انتقال حاکميت به مردم ايران، در حمايت بی
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های رژيم آخوندی، در رويارويی با بنيادگرايی و  المللی جنايات سرکوبگرانه و اعدامها و شکنجهت بينيمحکوم
  .کندو در همبستگی با ملتهای رنج ديده از اين پديدة شوم، قدردانیای خامنهتروريسم برخاسته از خالفت خمينی و 

 
يان داشته که تاکنون به نتيجه نرسيده است. طی چند ماه گذشته چندين دور مذاکره برای احيای برجام جر  

روحانی که در احيای برجام نافرجامش در کادر شروط آمريکا منافع شخصی و باندی مشخّصی داشت، در حرفهايش 
در جلسة هيأت دولت در فی می کرد. او ررا مانع حصول توافق معای خامنهرژيم  ،رياست جمهوریدر کرسی 
ماه،  ۶ماه،  ۴-۵« :گفت ،با اذعان به بن بست در مذاکرات وين و با سرخوردگی و افسوس ،۱۴۰۰تير ۲۳چهارشنبه 

ا درون نظام دعوا باشد، آن مذاکره پيش نمی ماگر مذاکره با غربيها باشد ا«و اضافه کرد: » فرصت از دست رفت!
فی رآن بود ـ عامل شکست و ادامة تحريمها مع بانی و حامیای خامنهکه  ـبة مجلس رژيم را ووی سپس مص». رود!

وقتی هدايتهای «و در ادامه افزود: » آذر نداشتيم... در ماه اسفند تحريم برداشته شده بود۱۱اگر «و تصريح کرد: 
  ».رود!است که آن مذاکره پيش نمی  معلوم ،رهبری نباشد

  
برای گسترش جنبش دادخواهی و برای به مردمی رژيم،  دضدر سال گذشته شورا برای افشای سياستهای   

ت تالشهای بسياری کرده که برجسته ت ملّيمردم ايران برای مقاومت و برقراری حاکم حقت شناختن جهانی يرسم
  اجالس جهانی ايران آزاد طی سه روز بود.آنها ترين 

 ۵۰در بيش از  ،ايرانيان و حاميان مقاومت، با شرکت ۱۴۰۰تير، اجالس جهانی سه روزة ايران آزاد  ۱۹روز شنبه 
شروع  ،یدر آلبان ۳کشور جهان و با حضور هزاران تن از اعضای مجاهدين خلق ايران در اشرف  ۱۰۵هزار نقطه در 

سه روز  در اين .به صورت آنالين گردهم آمدند ،ساعت اختالف ۲۰با  ،نندگان از سيدنی تا هاوايیکت کشد. شر
  اجتماعی سخنرانی کردند. و صدها تن از شخصيتهای سياسی 

فرازی شکوهمند از ، »یروزيپ یبه سو يکراتکو دموياجالس جهانی ايران آزاد ـ آلترنات« کهکشان سه روزه يا   
به سنگ آن آغشته که سنگ به  است دهة گذشته پيموده شده؛ مسيری ۴مسيری صعب و خونبار است که طی 

منتهای مجاهدان و مبارزان  وجب آن با رنجها و فداکاريهای بیخون هزاران زن و مرد آزاديخواه ايران و وجب به 
  اين ميهن طی شده است.

  
سياسی و اجتماعی مسير  نةدر سال گذشته قطب بندی سياسی بين جنبش مقاومت و استبداد دينی در زمي  

 تکاملی خود را طی کرد و راه حل مقاومت ايران خود را هرچه بيشتر در جنبشهای اجتماعی نشان داد. 
ی مقاومت از طريق انتشار نتيجة بحثهای اجالسهای مياندوره يی، از طريق روشنگريهای کميسيونها و شورای ملّ  

از طريق سخنرانيها و موضعگيريهای خانم رجوی، مواضع خود را به  و به ويژه ،عضو شوراسازمانها و شخصيتهای 
  اطّالع عموم رسانده است. 

التی است که با سرنوشت مردم و مقاومت وبيانية حاضر، جمعبندی و فشرده يی از ارزيابی ما پيرامون مهمترين تح  
  ايران پيوند دارد.  ةسازمانيافت
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  فصل اول:
  رئيسی» انتصاب« مهندسیدر ای خامنهخودزنی 

  
انجام شد نه يک » سيزدهمين دورة انتخابات رياست جمهوری«خرداد به عنوان  ۲۸ـ آن چه در روز جمعه ۱

مجرية نظام واليت فقيه بود. مدتها  ۀبدنام در پست قو جلّادانتخابات آزاد و رقابتی، بلکه نمايشی برای انتصاب يک 
 ،برای گرم کردن تنور نمايش ،آن شروع شد. در ابتداون هرم قدرت پيرامون پيش از اجرای اين شعبده، جدالهای در

و در اين مورد موجی از مخالفت  ؛برای در دست گرفتن قدرت اجرايی خيز برداشته اند» پاسداران«شايع کردند که 
از جانب او، به شايعه  به راه افتاد. استعفا يا اخراج سرکردة يکی از مهمترين قرارگاههای سپاه و اعالم کانديداتوری

های » اپيزود«که از مدتها پيش برای اين نمايش سناريو نوشته بود، گام به گام ای خامنها مبرای مدتی دامن زد. ا
  را کارگردانی می کرد. سناريوی خود 

وزارت کشور کلّ کسانی را که می توانند در اين نمايش به عنوان تماشاچی، البته بدون خريد بليط، شرکت کنند    
  .نفر، اعالم کرد ٣٠٧هزار و  ٣١٠ميليون و  ٥٩
ترين آنها  شده اند که معروف نفر برای بازی در اين نمايش کانديدا ٥٩٢با شروع ثبت نامها، مشخّص شده که   

(شامل » جبهه اصالحات ايران«نفر از  ٩نژاد، مصطفی تاج زاده و محمود احمدی ،علی الريجانی، اسحاق جهانگيری
يی به قلع و قمع فلّهای خامنهفرد) بودند. سپس شورای نگهبان تحت امر  ١٣حزب و سازمان و گروه و حدود  ٢٧

کرد که عبارت بودند » احراز«هفت نفر را » ت کانديداشدن يصالح«داخت و فقط پر» خوديها و نخوديها«همين 
محسن هاشمی  ،در باند غالب نظام يعنی ابراهيم رئيسی، سعيد جليلی، محسن رضايیای خامنه ۀاز پنج سرسپرد

تی و مناصر هزاده و عليرضا زاکانی و دو نفر از باند اعتدالی روحانی و حاشية اصالح طلب آن يعنی عبدالقاضی
  محسن مهرعليزاده. 

يی ها و تبليغات ايفاکردند و پس از مضحکههرکدام از اين هفت بازيگر نقش خاصی را برای گرم کردن مناظره   
با نقش آفرينی تماشايی کانديداهای پوششی به نفع رئيسی، زاکانی و جليلی انصراف دادند. مهر » مناظره«به نام 

تی مزاده و هکانديدا، شامل رئيسی، رضايی، قاضی ٤خرداد با  ٢٨رفت و نمايش  ات کنارعليزاده هم در آخرين ساع
  انجام شد. 

  
صالحيتهای گسترده توسط شورای نگهبان و تأييد چند مهرة نمايشی برای رقابت با رئيسی را وحيد  درـ  ۲
معروف است، همزمان با اعالم » آقا«وردست » گماشته«که بسيار به او نزديک و به  ،دفتر خامنه ای ۀانيان، مهرحق

منتشر شد، نوشت: » ايسنا«خرداد طی يادداشتی که در خبرگزاری حکومتی ۲۹برمال کرد. وی روز شنبه  ،نتايج
جناب آقای محسن رضايی و جناب  نةهای صبورااس، از تالشسباشيم که در اين مقطع ح الزم است توجه داشته«

ی زاده هاشمی، کمال تشکّر را داشته باشيم. اين برادران با وجود فشارهای شديد آقای دکتر امير حسين قاض
يی و با تحليل و افکار خاص، صحنه انتخابات را ترک ننموده و خود را نامزد پوششی فرض نکرده و تا آخر عده

رغم تبليغات چندين علی ۱۴۰۰تا انتخابات  ت در صحنه باقی ماندنديهای انتخاباتی، با انرژی، باور و جدرقابت
های حضرات ماهه و سنگين دشمنان، رنگ و بوی واقعی و رقابتی به خود بگيرد و درصد مشارکت، از پيش بينی

  باالتر برود.
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انقالب و  دضتی هم به اين معنا کمک کردند، زيرا مدر اينجا الزم است اين نکته را اضافه کنم که آقای دکتر ه  
رأی «فانه در داخل، ناآگاهانه و يا از سر غفلت، شعار سيی هم متأ هدان کشور، انتخابات را تحريم [کردند] و عدشمن

مختلف  عمومی اقشار نارضايتی شديد واصالحات هم با توجه به انتقاد و  هةدادند. سران جبرا سر می »رأیبی
 ةرها بر روی زندگی روز مها و نابسامانیمردم از دولت مستقر، و با توجه به ضعف عملکرد آنان و تأثيرگذاری گرانی

به ميدان بيايند و تنها به  »إصالحات هةجب«با عنوان خود را به خطر بيندازند و رسمًا  آنان، حاضر نبودند آبروی
اين  مةه ةافراد خاص را ترغيب به حمايت از آقای همتی نمايند که نتيجاحزاب و اين بسنده کردند که تعدادی از 

که خود اتّفاقًا عضوی از دولت مستقر و فاقد  ـعدم رأی آوری آقای همتی فرايندها و نارضايتی شديد مردم برای
  نمود و از قبل هم قابل پيش بينی بود... کافی می ـآمدت به حساب میيمقبول

به حساب آمده و يقينًا بايد گفت اينها خود را  حضور اين سه رقيب برای جناب آقای رئيسی، امداد الهی بنابراين  
صالحيت ها، تحريم انتخابات توسط  ديی، دانسته يا ندانسته، خرج انقالب کردند وگرنه با توجه به شرايط ربه گونه

نامزدهای پوششی، اين سه نفر نيز اعالم انصراف کرده بودند، بيگانگان و حتی احمدی نژاد، اگر بعد از کنارکشيدن 
  ».آمدس جمهوری اسالمی به وجود میدکرد، يقينًا چالش بزرگی برای نظام مقولو وزارت کشور هم قبول نمی

در قلع و قمع رقبا در مسير يکدست کردن نظام است و بدون ای خامنه »رو بستن« بيانگر ازکه » راستگويی«اين   
بودن سه » نخودی«که » انتخابات«ديد بدون چراغ سبز او صورت نمی گرفت، به خوبی نمايشی بودن نه فقط تر
انيان آن چنان گزنده بود که تسنيم، خبرگزاری وابسته به سپاه حقرئيسی را نشان می دهد. حرفهای » رقيب«

.. .انيان!حقجناب آقای «اعالم کرد:  خرداد ٣٠قدس، آن را برنتابيد و در يک متن چهار ماده يی در روز يکشنبه 
افکنيها روشنگری و از ساحت رهبر  خسارتبار هرچه سريعتر دربارة اين شبهه يةشايسته است ضمن ترک اين رو

  ».معظّم انقالب اسالمی و دفتر ايشان صيانت فرماييد
  
قابل توجه داشت. در دوره های  تفاوتهايیجمهوری اين دوره با دوازده دورة پيشين نمايش انتخابات رياست ـ  ۳

 ،يا به صورت رقابتی بين خوديها و غير قابل پيش بينی ،بينی پيش نمايش يا به صورت غير رقابتی و قابل پيش
ای و رفسنجانی منجرشد غير رقابتی و برگزار می شد. نمايشهای انتخاباتی که به رياست جمهوری رجايی، خامنه

  نی بود.بيکامالً قابل پيش 
با پيشنهاد نزديکان رفسنجانی برای ای خامنهپس از مخالفت شديد  ،و در پايان دور دوم رفسنجانی۱۳۷۶از سال   

انتخابات رياست جمهوری رژيم تا امسال بين دو قطب نظام  تغيير قانون اساسی و استمرار رياست او، نمايشهای
خوديها و غير قابل پيش بينی بود. در اين نمايشهای انتخاباتی باند مغلوب رفسنجانی) رقابتی در ميان  ـای (خامنه

با شعار انتخاب بين  ،خاتمیطلبان قلّابی به سرکردگی آخوند محمد نظام شامل رفسنجانی ـ کارگزاران ـ اصالح 
های انتخاباتی، کردند و نمايشت را تحت عنوان قشر خاکستری، وارد صحنه میيبد و بدتر، بخشی از نيروهای حاکم

بينی پيش البته در درون خوديها و سرسپردگان و امضاکنندگان اعتقاد قلبی و التزام عملی به واليت فقيه، غيرقابل 
  .بودندروحانی از اين خصوصيت برخوردار  دورةنژاد و دو احمدی دورة خاتمی، دو دورة می شد. دو 

و اعتالی موقعيت انقالبی، جامعه وارد  ٩٨و آبان  ٩٦ماه قيامهای دیزلزله های بزرگ سياسی و اجتماعی در  با   
نه بدتر، نه شاه  ،خوايمنه بد می«، »طلب، اصولگرا ديگه تمومه ماجرا اصالح«مرحله جديدی شد. شعارهای 

به  ٧٦از سال  خاتمی ـرا، که باند رفسنجانی » تغيير از طريق صندوق رأی«م احتمال ه، تو»خوايم، نه رهبرمی
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ل می شدند، درهم کوبيد و فروريخت و لذا در نمايش انتخابات آخر، دو قطبیِ مردم و مقاومت در برابر سآن متو
رأی ندادن گناه کبيره است «است در مقابل » رأی من سرنگونی«ت شکل گرفت و تحريم انتخابات با شعار يحاکم

  ، قرار گرفت.»و رأی سفيد دادن حرام است
  
 یدجرا م يرژ باندهای تيموقعو بارز شدن  ٩٨ام آبان يم بعد از قيش انتخابات مجلس رژينما قةساب یب یدساک -۴

   رد.کل يمبرم تبد یو به خطر
ن يرده بودند، به اکرا گذرا تصور » ماجرا گه تمامهي، داصولگرا ـطلب اصالح«ه ابتدا شعار ک ،یطلبان قالباصالح

مواجه  یو بحران سرنگون یو اگر آن را نجات ندهند، نظام با خطر جد» سوخت یصندوق رأ« هکدند يجه رسينت
وزارت  ینهايسيو تئور یگرفته تا محمد خاتم ،ه بوديان در سايه سالک ،هاینيخوئ ین باند از موسويشود. سران ایم

است و تنها پادزهر آن  یدج یبراندازه کن بود يدان آمدند و حرفشان ايان به ميد حجاريآنها مانند سع یاطالعات
  شدند. یمرنگ شدن نظارت استصوابکاست و خواهان  یاصالحات واقع

» یهاللّدولت جوان حزب «صراحت  به ،انيدارش با دانشجويدر د ٩٨در اول خرداد سال  یاخامنهگر، يد یسو از  
ردن که يپايکار کراه یاخامنه». شودیمن و شما تمام م ةصّغ«گفت:  یجيان بسيرد و در جواب دانشجوکمطرح را 

و کرد رار کت ،بارها ،گذشته دو سال یو آن را ط دادار قرارکرا در دستور » یهلّدولت جوان حزب ال«نظام با عنوان 
بعد از  اشیدر سخنرانو  دادد قرارکيتأ آن را مورد ،جمهور مورد نظرشس يرئ یژگيو ٧ان يبا ب ،هم ١٤٠٠د يدر ع
 یه از او مکخت ير یسانکدست  یرا رو کینگهبان هم، آب پا یب توسط شورايباند رق یداهاياندک یاخسلّ

  را برگرداند. یجانيالاقل الر یومتکم حکخواستند با ح
 یسرنگونام و يوب مانع قکخواهد با سر یداند و م یتش را در انقباض ميت واليه سالهاست حفظ و امنک یاخامنه  

و » یجمهوراست يم ريانتخابات مستق«نژاد، طرح حذف  یاحمد ینينش و قبل از خانه ١٣٩٠شود، در سال 
 دًادمج یوت ماند. وکمس یت رفسنجانه در آن موقع با مخالفکان آورد يه را به ميلة قوة مجرکردن شاک یپارلمان

» جمهورس يانتخاب رئ«و  یانتخابات یهايان دادن به بازيپا یحل براراه  يکن طرح را به عنوان يا ۱۳۹۵در سال 
آن به نفع خودش  جةيه نتک یرا به نحو یدر قانون اساس یط بازنگريا شرامرد. اکمطرح » م نظامونفر د«به عنوان 
  رد. کن یابيا ارزيشود، مه

ه را در يفق یجمهور و ول سين رئيب یاف ساختارکتش و بستن شيطرح انقباض وال یاخامنهپس از ده سال،   
ل دادن به مجلس کافت و با شيم يه رژيمجر ۀدر رأس قو یسيرئ یبرگمار یبرا۱۴۰۰ش انتخابات ينما یمهندس
با تمام  ۱۳۹۶ش انتخابات ياش در نما یست مهندسکتجربة ش یريگارکباف و به ياست پاسدار قاليه رب یانقباض
  د.يد یم یام و سرنگونيارش در مقابله با بحرانها و خطر قکرا تنها راه نيه اکز برداشت چرايآن خ یقوا برا

  
م يگستردة انتخابات مجلس رژ ميبا اشاره به تحر ۱۴۰۰خود در آغاز سال  یدر سخنان نوروز یم رجويخانم مر -۵

؛ دولت آخوند ر ندارديسال گذشته نظ۴۰ه در کاست  یميت وخيه در چنان وضعيت فقيم واليامروز رژ«گفت: 
ن يترنييبه پا ،هایآمارساز مةبا وجود ه ،ش انتخابات مجلس ارتجاعينما ه است.فلج شده و از پا افتاد یروحان

باف در رأس مجلس ارتجاع، يدار قالبا گماردن پاسدار چماق یارد. خامنهکر سقوط يسال اخ ۴۰ت در کمشار جةدر
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و آن  یبقا یومت براکردن حکدست يک. او به م برداشتيردن رژکه يپاکثر و تکاانقباض حد یگام اول را برا
مش يحفظ رژ یبرا یقيه عاک ،را یطلب قالبر جناح اصالحير ناگزين مسيو در ا ازمند استيه نيت فقيوال یهژمون

و  اميه از قکن مقاومت است يحل هم شود همانا راهیه اثبات و درخشان مکبرد. پس آنچه یان ميبوده، از م
ده و آن را ينخر یزيه را به پشيت فقيم واليرژ یانتخابات یهاسال است شعبده۴۰ه ک یگذرد؛ مقاومتیم یسرنگون

م يبرده و به تحریت آن پيانحقبه  یديها و احزاب جدجات و گروههو دست و هر بار اقشاراست رده کم يتحر
   اند.وستهيپ
گر يا از طرف دما ،خواهدیش انتخابات تنور گرم و داغ مينما یبرا ،طرف يکه از کن است يدر ا یاتناقض خامنه  

از  یاست جمهوريانتخابات ر یبازا شعبدهمخودش را به تنور بچسباند. ا یداياندکه گماشته و کآن است  یدر پ
 یهااميق ةکس یران آن رويانتخابات توسط مردم ا نيا یم سراسريت ندارد. تحريمشروع يیهرذران ينظر مردم ا

  آبان. تةخون خفد بهيشه۱۵۰۰قاتالن  است به یگريو پاسخ د یمردم
و  یشکیبه آزاد ،نه و یبداد مذهباستبه  ،نهت آخوندها، يمکحا به ،نه :نديگویاند و قاطعانه مران گفتهيمردم ا  

 ».يکراتکدمو یبه جمهور ،یجمهور مردم و آر یو رأ یبه آزاد ،یو آر اختناق و غارت.
  
م را حول يرژ یهمة جناحها یگرمبازار یرد براکابتدا تالش  یاخامنه، ۱۴۰۰انتخابات خرداد  یدر مهندس -۶

خواستند فضا را  یم یاخامنهو زائدة اصالح طلب آن، از  یا سران باند روحانماورد. ايش انتخابات به صحنه بينما
دادند و خط انقباض را سوختن  ینظام هشدار م ید براندازيان حضور بدهد. آنها نسبت به تهدکو به آنها ام ندکباز
برد و چالش  یش ميخط انقباض را پ ،یچندوجه یبا مهندس یاا خامنهمردند. اک یعنوان م یحل صندوق رأ راه
 یجمهور«استقرار  ین باند از ابتدايت. ادانس یم ،بودنده وابسته به خودش ک ،انياش را انشقاق باند اصولگرا یدج

با ناطق  است آنير۱۳۸۴در سال که ل گرفت کش »ت مبارزيجامعة روحان«حول  یتف راست سنّي، در ط»یاسالم
است يبودند به ر یتيامن ـ ینظام یشتر وابسته به نهادهايه بکاز آنها را  یجناحای خامنهسال آن بود. در  ینور
ار آوردند، در کنژاد را سریه احمدکشوند  یشناخته م» ینظام ـیتيامن«ان يرد. آنها اصولگراکاد عادل جدا دح

به  ،یت، جناح راست سنّیا در انتخابات بعدما کردند.س مجلس يرئ را اد عادلدافتند و حيت يثرکمجلس هفتم ا
ه ک ،»ینظامـ  یتيامن«س مجلس شد. باند يسه دوره رئ یجانيو الر ت مجلس را بردانتخابا ،یجانياست الرير

ل کرا ش» یداريجبهة پا«نژاد از او جدا شدند و  یروزة احمد ١١بعد از قهر  بودندار آورده ک ینژاد را رو یاحمد
نها را آورد و تمام آ به صحنه کم اهميت تر یبا مهره ها ١٤٠٠ن سه باند را در رابطه با انتخابات يا یاخامنهدادند. 
  رد.کبه صف  یسيپشت رئ ،یپوشش یداهاياندکبه صورت  ،یانتخابات یرسوا کريدر س

  
به  ۹۸و آبان  ۹۶ماه يد یامهايان قين در جريش از ايه پک ،یطلبان قالب به شمول اصالح ،باند مغلوب نظام -۷

 ديد،می سر خود، ینگهبان را باال یغ شورايو ت یل دولت روحانست برجام و تنزّکه رانده شده و چوب شيحاش
 یت او برايصالح ده رکرفتند  ینيحسن خم یداتورياندکسراغ ،  ۱۴۰۰در انتخابات خرداد  یسهم خواه یبرا

دا نشود! آنها سپس در ياندکخواست  ینيم از حسن خميمستق یبا دخالت یاخامنهنه دار بود. اما يهز یاخامنه
 در ،برجام یايم و احيارت رفع تحرکردن با ک ین و بازيرات وکمذا یرا مطرح و رو فيغات خود جواد ظريتبل
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ف و ينوار ظر یهم با ماجرا ین بازيردند. اک یه گذاري، سرمایبون دولتيبا استفاده از تر یروحان یهايريموضعگ
، یجانيالر یمنجر شد. در آخر، عل یداتورياندکف از يظر یدن رسميشکنارک، به تينها در ،یاتند خامنه یريموضعگ

ل کس ي(رئ یتمر سابق راه)، هي(وز یان، آخوندکيشور)، پزشکمعاون سابق وزارت ( زادهتاج ،یرياسحاق جهانگ
ت يصالح دبا ر یاخامنهگر وارد صحنه شدند. در مقابل، ين دييزاده و چند نفر دست پاي)، مهر عل یزکمر کبان
و  يیه رسوايبنشاند و پ یرسکرا به  یسيخواهد رئ یمت ميه به هرقکنشان داد یريجهانگو  یجانيمثل الر یسانک
  ده است. يرا هم به تن مال انتخاباتيش کريس یسادک
  
 ٧ از ساعتچهار دهه برگزار شد.  یدر ط یم آخونديرژ یش انتخاباتين نمايه رسواترکبود  یطين شرايدر چن -۸

ط در سراسر ين شرايواجد یاخذ آرا یهزار صندوق برا ٦٧شور با ک وزارت، ١٤٠٠خرداد  ٢٨روز  ٢٤صبح تا ساعت 
خرداد به انتظار  ٢٩بامداد  ٢رد و تا ساعت کد ينقاط آن را تمد یساعت هم در بعض ٢ار پرداخت. سپس کشور به ک
  نشست.  یرأ
 ٢٨دادن در  یط رأين شرايواجد نفر و ٦٩٥هزار و  ٦١٤ون و يليم ٨٤بر بالغ  ميشور طبق آمار رژکل کت يجمع 

 ٢٩مرد و  ٣٨هزار و  ٩٨٠ون و يليم ٢٩شامل  نفر ٣٠٧هزار و  ٣١٠ون و يليم ٥٩سال به باال)  ١٨( ١٤٠٠خرداد 
هزار نفر  ٣٠٠ون و يليم يکن انتخابات يط در ايواجد شرا یها یاول یزن است. شمار رأ ٢٦٩هزار  ٣٣٠ون يليم

   اعالم شد.
م بود. يتحر یدر آن اتفاق نظر دارند، گسترگ یومتکح یرسانه ها یناظران و حتّ ةه همک ،انتخاباتن يا یژگيو  

پ يلک ۳۵۰۰ش از يران با بيشهر ا ۴۰۰از  یآزاد یمايخبرنگار و گزارشگر س ۱۲۰۰ش از يب یگزارشها یبررس
ن انتخابات يط در اين شرايدرصد واجد ١٠متر از که کدهد  ینشان م یار عمومکو اف یالمللنيارائه به مراجع بقابل 
  ردند.کت کشر

بنشاند  یرسکرا به  ۶۷قتل عام  جلّادد تا هرطور شده يم را به جان خريم تحرکمشت مح يین رسوايدر ا یاخامنه  
   وب ببندد.کبا انقباض و سر ديد ین ميمکه در ک يیامهاينظام را در برابر ق یو گارد دفاع

  
اعالم  یه براک يیانگهبان با تمام تالش و تقلّ یو شورا یاخامنهه کداشت  یش انتخابات چنان ابعاديم نمايتحر -۹

ت دادند. طبق يدرصد رضا ٤٩ر يت زکار نشدند و سرانجام به مشارکن يردند، موفق به اکدرصد ۵۰ یت باالکمشار
هزار  ٧٢٦ون و يليم ٣نفر شامل  ۴هزار و  ۹۳۳ون و يليم۲۸مأخوذه  یآرا ،ميشور رژکر يوز ،یفضل یگزارش رحمان

ت اعالم شده از کزان مشاريت امر ميدر واقع یعني ل آراست،کدرصد  ١٢،٨٨ه معادل کبود باطله  یآرا ٨٧٠و 
  بود. یدرصد واجدان دارندگان حق رأ ٤٢،٥متر از کم يجانب رژ

 ،ندکیع آرا را بازتاب ميخانه تجميکاز و چند برابر شدن در تار بعد ،ميشدة رژ یمهندس یهايرقم ساز ،البته ،نيا  
 يکم و يرژ یاست جمهوريانتخابات ر یشهاينما یتمام ت درکن درصد مشارين ترييم پايا باز هم به اذعان رژما

   است. یمردم ۀوبندکم ير به تحرياعتراف ناگز
ن يشتريب ،یسيه بعد از رئکم يشویته روبرو مکن نيبا ا ،ميشور رژکر يوز یاعالم شده از سو نگاه به آمار يکبا    

  : ش استينما یبر سر تا پا» باطل شد«م کمهر مح يکن يدهد. ایل مکيباطله تش یدرصد آرا را آرا
 نفر  ۱۷,۹۲۶,۳۴۵ :یسيم رئيابراه
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   نفر ۳,۷۲۶,۸۷۰:باطله یآرا
  نفر ۳,۴۱۲,۷۱۲ :يیمحسن رضا

 نفر ۲,۴۲۷,۲۰۱ :یعبد الناصر همت
 نفر ۹۹۲,۹۱۸ :زادهین قاضيحس

رسوا را حماسه  کرين سي، ایانتخابات ةحت شعبديست و فضک، پس از شکمضح فرار به جلوِ يکدر  یاخامنه  
شده به خاطر یاخسلّ یداهاياندکو  ینگهبان ارتجاع و از دولت آخوند روحان یرد و از شوراکف يز توصيشورانگ

 رد. ک رکتش ،یانتخاباتش يشبرد نمايپ
ت يم واليرژ یرد. در قانون اساسکابالغ  یرا به و جلّاد یسيذ رئيم تنفکمرداد، ح ۱۲در روز سه شنبه  یاخامنه  
 هيفق یه ولک یت است تا وقتيشده، فاقد اعتبار و مشروع یدر انتخابات تمامًا مهندس یحت ،»انتخاب مردم«ه، يفق

  ت بدهد. يذ به آن رسميم تنفکبا ح
ار کرا در مورد دولت خود، به» لوتح«لمه کات رکم، او بهيقضاوت قرار ده کرا مال یسياگر اظهارات آخوند رئ  

 یر است برايناپذل اجتنابون تحيا .ل استوتح يکد آنچه مردم خواستند ياز دولت جد«برد و از جمله گفت: 
  ». ل استوبرنامه دولت برنامه تح .فتديفاق بل اتّون تحيد ايشور، باک
خت و گفت: ير» لوتح« یدست منتظران احتمال یرو کیچ نگفت، آب پايل هوه در مورد تحکضمن آن  یاخامنه  

ه کست ين یزيچ يکه کدانند و بدانند یز ما هم مين را مردم عزيبر است. ازمان  یالت اقتصادکحل مش«... 
   ».نها زمانبر هستيرد. نه، اکوتاه بشود حل کا در مدت يشبه، يکالت را بشود کمش

ار اقتصاد يع تمام یستگکاز ورش یوتاهک ی، شمایچند آمار شاخص اقتصاد ئةن راستا، با ارايهم در هم یسيرئ  
هزار ۴۵۰بودجه  یسرک«و » یدرصد۶۸۰ ینگيرشد نقد« ،»یدرصد۴۴م رتو«با اشاره به  یارائه داد. و شورک
د از ياست و نبا رانهيو يکبر راثيه مکخواست نشان بدهد  ،در سالهای رياست جمهوری روحانی »یارد تومانيليم

 او انتظار معجزه داشت. 
  امل اجرا شد. کبه طور  یدست سازيکز در مجلس ارتجاع برگزار و راهبرد يف نيمراسم تحل  
  

م و يانتخابات رژش ياز نما یليران آزاد در تحليا یخود در اجالس جهان یدر سخنران یم رجويخانم مر -۱۰
ان در مرحله يم ماليرژ یو حذف درون یاخر انقباض شتابان و سلّ يران از قبل مسيمقاومت ا«: آن گفت یامدهايپ
 يیست و رسواکن شيباالتر :دثابت شمال و م بر يقت در انتخابات رژين حقي. ارده بودکو اعالم  ینيش بيرا پ یانيپا

در  یاخامنه عةنده و امام جمي، نمایه آخوند علم الهدکقدر . آنیم آخونديرژ یانتخابات یشعبده ها چةخيدر تار
به  یدهند، رأ یباطله م یا رأيدهند  ینم یه رأک یسانکبه صراحت گفت  ،است یسيزن رئ ه پدرک ،مشهد
   دهند. ین ميمجاهد

ش روست، يه پک يیهااميش به منظور سدبستن در برابر قيانتها یب یافهاکبستن ش یه برايت فقيوال ميرژ بله،  
ا در واقع گور خود را ما رده است،کس جمهور خود يرا رئ ۶۷ جلّاد ،محتوم یاز سرنگون یريبقا و جلوگ یبرا یعني
ز جز هراس از يچ چيهزند.  یش ميخود را ن آتش سرانجام ه در محاصرهک ینده است. مثل عقربکدست خود به
ن يجانش ،یمنتظر یه حتّک یسک؛ دهدیح نميرا توض یسيآوردن رئارک یه، رويت فقيوال یاسيحتضار سام و ايق
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نده جزء يم انجام داده و اسم او را در آين رژيت را در اين جنايه بزرگترکاست  یسانکهم گفت در شمار  ،ینيخم
   سند.ينو یخ مياران تارکتيجنا

ن بودند. يدرصد آنها از مجاهد۹۰ه کبوده  ٦٧در سال  یاسيس یهزار زندان ٣٠ار قتل عام کدست اندر یسيرئ  
  نجه و اعدام هزاران نفر دست داشته است.کقبل و بعد از آن هم در ش یسيرئ
 یر قبلي(وز يیاسم اژه بدنام بهگر نجهکاعدام و ش یمجر يک، يیدر رأس دستگاه اجرا جلّاد يکد: ينکحاال نگاه   

ل است. يمکخواران تآدم لةه گک یم؛ راستيل رژکآخوند خونخوار در رأس  يک، يیگشتاپو) در رأس دستگاه قضا
   ه نافذتر است.يت فقيوال یت سرنگونيب از هزار نمود و نشانه در اثبات موقعکين تريهم
آورد. حاال یار مکرا سر  یهاللّدولت جوان حزب يکها یعبور از دشوار یگفت برایش مياز دو سال پ یاخامنه  

 ؛اندازد یآورده و به چاه مه را از چاله دريت فقياست و وال ميرژ یهایانون دشوارکه خودش کرا آورده  یجلّاد
 “تايحسالب  یقاض” ه يت فقيواله ييه در قضاکاست  يیهادر خود ندارد. از ربات یبشر قةچ باريه هک یجلّاد
   .»اندشده یزيرشتن برنامهک یشوند و برایم دهينام
  
 یبه جنگ افروز ،ران بجنگديا یر شهرهايه مجبور نباشد در تهران و ساک نيا یبرا ،خودش تةبه گف ،یاخامنه   

ن ره يا امبرده است. ا در منطقه پناه یافروزو جنگ کیو موش یبرنامه اتممن و به يه و لبنان و يدر عراق و سور
  گورستان است.  رود، بهیم یاه خامنهک
  :شودیل بزرگ شناخته موه با سه تحکاست  یدورانم بهينش رژکش آمده وايآنچه پ  
  ؛ريمهار ناپذ یهابا بحران یاجتماع -یاقتصاد یط اضطراريم در شرايگرفتن رژل، قراروا  
  شته است؛سر بردا ٩٦ماه يه از دکامها يزشها و قيفاز خ ران بهيا عةم، ورود جامود  
ت يمکه مظاهر حايعل یشورش یانونهاکار با آتش شعله ور کر و فداياز شورشگران دل یسراسر يیهکم، شبوو س  

   .ینيسم ديفاش
  :دين در دوران جديبنابرا  
ردن کريو نخست وز یومت نظامکه خط به حشود. شاه هم در تید ميران تشديا عةم و جامين رژيتعارض ب -  

  .وس گرفتکجة معيا نتما ،آورد یرو یارتشبد ازهار
  دهند.یخود را از دست م یاتيح یفضا یو مجاز یعتصنّ یوهايها و آلترناتحلراه شبه -
  شود.یدرخشان و تابان م ،حلگانه راهيمثابه به یشود و انقالب و سرنگونیمردار م یابقلّ یطلبو اصالح یانه رويم -
آمده و  ،فرانسه یسرود ملّ ،زيه در مارسکطور است، همان یارتش آزاد یگردانها يیامها و برپايدوران جوشش ق 

   .ندکیم یا گواهيکاستقالل آمر یه نبردهاکطور همان
  ».شودیران آزاد ميروند. ایش ميپ یروزيپ یسواست. مردم و مقاومت به یبست سرنگوندر بن یم آخونديرژ  

به موازات  ،هيفقتيسپاه و اطالعات وال یسازه گفتمانکقت دوران است ين حقيسرپوش گذاشتن بر هم یبرا
نه شاه، نه « یاساس یهايردن مرزبندک، مخدوش يکراتکن دمويگزيو و جايار آلترناتکان ؛ثرکوب و انقباض حداکسر
و  یپوشش یق انواع و اقسام عوامل و بلندگوهايرا از طر ٦٧ جلّادبا  رهکم و سازش و مذايتسل یريو ناگز» خيش

   ند.کیج ميترو یمزدوران نفوذ
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  :موفصل د
 الن تلفاتک یان با استراتژجلّادنظام  یتيرونا سپر امنکروس يو
  یسن توسط خامنه اکردن ورود واکت در ممنوع يه بشريت عليجنا

  
رونا به کورود  یاز ابتدا ،یس آن خامنه اه و در رأيت فقيم واليه رژکندارد وجود  یديترد یگر جاينون دکا -۱۱

مرموز در محتوا و  یوه هايرد و گسترش آن را، البته با شک یتلقّ »فرصت«يک نظام ت يامن یران، آن را برايا
  ار قرار داد. کل، در دستور کظالمانه در ش

رونا به طور ک یريه از آغاز همه گک یطبق آمار ه،ان مردادمايه در پاکومت موجب آن شده کح نةاست ظالمايس  
 کشمار وحشتنا د شده است،ييمنابع مستقل تأ یاريبس یآن از سو یران ارائه شده و درستيروزانه توسط مقاومت ا

 ۲۱۰۰ش از يباختگان روزانه به بهزار تن و شمار جان ۳۷۸ ش ازيماه بان مرداديهن ما در پايونا در مرکجانباختگان 
ارشناسان کرده و کل يورددار تلفات روزانه درجهان تبدکرونا و رکوع يانون شکران را به يه اک یارقام ؛ده استينفر رس

ه يت عليه جناک یامر ؛ون استيناسيسکمردم از وا یل آن محروم سازي، دلین مقطع زمانيه، در اکفاق نظر دارند اتّ
معتبر و  یسنهاکردن ورود واک بر ممنوع یمبن یاخامنهح يم و فرمان صريبا تصم یعمد یشتار جمعکت و يبشر

  ران است. يبه ا یدر دسترس جهان
ن را من به يا .شور ممنوع استکبه  یسيو انگل يیايکسن آمرکورود وا« :ردکاعالم  ۱۳۹۹ ید۱۹روز  یاخامنه  

ستاد  يیعادسن اکوا یبرا یبه بازار گرم ین سخنرانياو درهم». ميگویم یطور عموممسئوالن هم گفتم اآلن هم به
: ) پرداخت و گفتیسي، معاون اول رئاست مخبريو به ر یاخامنهنترل کارگان غارتگر تحت ( ینيفرمان خم يیاجرا

افتخار  ةيما ،شورکت عزّ ةين مايا ،نندکار نکن را انيا ،افتخار هست ةين مايرونا آماده شد اک یه براک یسنکوا«
 یش انسانيبه آزما یمورد يکخب در  ،نندکیت مکسن دارند حرکدنبال وا یالبته از طرق مختلف .شور استک

  ». نندکار کن را انينند اکن ید و موفق بود سعيرس
ان و کو دلسوزانة پزش یبه موج اعتراضات علم یاخامنه نةحايض وقرو تع یارک، طلب»نندکار نکان«رار عبارت کت  

 کم را مردود و خطرنايرژ يیعادا یسن سازکه واکران است يسن در داخل و خارج اکدارو و وا تةمتخصصان برجس
سن کد وايشمول در روند تولو جهان یمات و ضوابط علمااز الز يکچ يار هکن يه در اکردند ک ید مکياعالم و تأ

تحت  يیستاد اجرا یارد دالريليم۱۰۰ه از ثروت کن يا و ايشرم و ح يیه رذ یبه جا یاخامنها ماست. ا نشده یط
 ی، در راستاین حس انسانيمترکدر فقدان  ند،کنه يمعتبر هز سنکردن واکارد د و ويخر ینترل خودش براک

ز برداشت يخ یرانيونها ايليبا جان م یانباشت ثروت از رهگذر باز یام و برايمقابله با ق یالن تلفات براک یاستراتژ
ب شود. کرا هم مرت کاعتبار و خطرنا یسن بکق وايت تزريسن معتبر، جناکتا عالوه بر محروم ساختن مردم از وا

 مةران بارز شده است. روزنايرونا در اکفاجعه بار تلفات  یوردهاکنون در رکا یبشر دض یتهاين جنايحاصل ا
ه در ک یدر حال«نوشت: » ث خطررونا از مثلّکپرش «ر عنوان يز ۱۴۰۰مرداد  ۱۳روز  »اقتصاد یايدن« یومتکح
ن ينون شاهد بدترکاشور ما هم کدر  ،داردشده قرار نترلکرونا در حالت کت يا وضعيدن یشورهاکاز  یاريبس

  ».ميوع آن هستيش یاز ابتدا يیروناکت يوضع
 یت، انگشتهايمکحا یدرمان یدر نهادها یران و جهان و حتيرونا در اکارشناسان مقابله با کنون شاهدان و کا  

   گرفته اند. یاخامنه یعنين فاجعه يد ايمجرم پل ینشانه را به سو
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 یاميپ ید ۱۹ان روز ، مسئول شورا در همیران توسط خامنه ايسن به اکت ورود وايپس از اعالم ممنوع -۱۲

 یاخامنهه کرسد، ثابت شد یهزار نفر م ۲۰۰ز جانباختگان به يانگو هول که آمار دردناک یدر حال«فرستاد و گفت: 
داند. به وضوح ی، نعمت و فرصت میام و سرنگونيم در برابر خطر قيحفظ رژ یبرا یالن تـلفات انسانکرونا را با ک

  ران است.يملت ا دضت بر يروس منحوس واليحد ورونا، متّکروس يثابت شد و
شرفت است. ين ارتجاع و مخالفت با علم و پيا و انگلستان و فرانسه عيکسن از آمرکد وايه با خريفق یمخالفت ول  
  زد.یم کشورها سر به فلکن يه وارداتش از همک یميرژ ؛ردکیرا بهانه م کیو بان يیم دارويروز تحريم تا ديرژ
ژه ي، به ویشتار جمعکحات يدن قطعات و الزامات تسليرباس و خريردن اکوارد یبرا یارد دالريليم ۲۵رداد قرا  

 یمايردن هواپکساقط  یندارد و چه بسا برا یمنع یعت آخوندياه، در شري، از بازار آزاد و بازار سيیو هسته کیموش
ه کداند ینم یسکالست. چه يرسد، واویه مکران يحفظ جان مردم ا یسن براکد وايبه خر ،اما ،ديار آکبه  یمسافر
م فرتوت و ي، بند از بند رژاست. و االّ یاخامنه »اوجب واجبات«ه کن حرفها بهانه، و حفظ نظام نشانه است يهمة ا
  گسلد.یده ميپوس

ردن حقوق بشر و حق کمال يپا ،تاس یرانيا ضد و یاسالم ضد ،یانسان ضد سن،کد وايدر منع خر یاخامنهم کح  
 یي دانهن گرفته و خواب پنبهران را به گروگايدفاع ا یران است. مردم محروم و بيعام مردم امثابة قتلات و به يح

د شده توسط سازمان بهداشت ييسن تأکند. واک یوم و نفکد او را محيند. جهان بايب ید دوران مماشات ميتجد
  ».ران استيو تمام مردم ا کیماران و پرسنل پزشيم بحق مسلّ یجهان

  
در برابر  یزش عموميبه مقابله و خ ،یاخامنهشوم  یاستراتژ یضمن افشا ،خود تةة سال گذشيانيشورا در ب -۱۳

شورا تحت عنوان  ةيانيب ران فراخوان داد. ما در فصل پنجميمردم ا یه تماميعل یبشر دضافته يت سازمانين جنايا
، »تيوال یروناکستن کدرهم ش یوقفه مقاومت برایارزار بکالن تلفات، ک یرونا و استراتژکم با يهم جبهه شدن رژ«

ع يوع گسترده و سريش یارانه، عامل اصلکتيه با چند اقدام جنايت فقيم واليه رژکهمه روشن است  یبرا«م: ينوشت
 ۀردن تنور شعبدکبهمن و گرم  ۲۲یشيخاطر تظاهرات فرماه بهيفقیران شد. وليرونا در اکروس يو یريگهمه

ارگزاران نظام در کاز  یح برخيصر یرد. او با وجود هشدارها و اخطارهاکران را پنهان يروس به ايانتخابات، ورود و
 یمردم ضد فرصت (مشابه جنگ يکمثابه ند و از آن بهک یرونا را نعمت معرفکه کبود  یانسان ضد شهين انديا
با اعالم دو فوت در  یاارگزاران خامنهک] ۱۳۹۸ند. سرانجام در روز پنجشنبه اول اسفند [کران و عراق) استفاده يا

 یارکخ ورود و پنهانيان تارکماک اماران شدند، يرونا به اکرش ورود يرونا مجبور به پذکشهر قم بر اثر ابتال به 
رونا کبه سود مردم، با  یاستيخاذ سبه موقع و اتّ یرسانت و اطالعيافشفّ یردند و به جاک یخود را الپوشان یعمد
  ت...يرونا و والکروس يو هةجب :ل دادندکيحد تشمتّ هةجب يک

رد و کرونا برمال کاستفاده از فرصت  یخودش را برا یانسانضد  تيماه یاخامنه ۹۸اسفند ۱۳شنبه روز سه   
ن بالها بزرگتر هم وجود داشته و دارد، خودمان هم در يست، از اين یآن چنان بزرگ ینظر ما بالن بال بهيا«گفت: 

العاده ز فوقيچ يکمسأله گذراست،  يکه مسأله کن است يم... و مطلب آخر هم ايردکرا مشاهده  یشور مواردک
هم  یليخ امارم، يبگ کوچک یليخواهم مسأله را خید، البته من نميآیش ميشور پکن حوادث در يست، از اين

 ین براينخواهد بود، ا یطوالن یليه انشااهللا خک یمدت يکش آمده، ياست پ يیهيقض يکم مسأله را. ينکبزرگش ن
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 یدست مبهنه ين زميه ما در اک یاتيتواند تجربیرود و میبندد و م یشور وجود خواهد داشت بعد همه رخت برمک
نه ين زميدر ا یش عمومي، رزمایشيرزما يکنند و در واقع ک ینند، دستگاهها مکیه مردم مک یتيم و فعاليآور

شود به یل ميما تبد یم، بال براين دستآوردها را داشته باشيدستاورد باشد. اگر ا يکتواند  ین ميرد، ايگ یانجام م
نعمت  يکفرصت و  يکفة ارتجاع هر مرگ يخل یه براکن است يچننيا. »شود به فرصتیل ميد تبدينعمت، تهد

  .»است
 

 یر، وابسته به سپاه پاسداران و پروازهايران توسط ماهان ايه مردم ايت عليجنا« رد:کن اعالم يچنشورا هم -۱۴
و  یامجرمانه خامنهرد کاز عمل یگريآور دن، برگ شرميم به چيگر رژيد یتاب پاسداران و مهره هاکحساب و یب

  ت اوست.يسپاه وال
ه ک ،یآخوندم يا رژمرده بودند، اکن قطع يخود را با چ ینيو زم يیجهان ارتباط هوا یشورهاکثر کن زمان ايدر ا  

ر سپاه پاسداران يماهان ا یاز داشت، به پروازهاين نيبحرانها به حفظ ارتباط با چ ۀو محاصر یالمللنيب یدر انزوا
  داد.یادامه م

رونا به سمت کوع يش یهام مردم براانگشت اتّ«نوشت:  ۹۸اسفند ۶روز  رةدر شما »آرمان« یومتکح مةروزنا  
ن يماهان به چ يیمايت هواپکشر یانتقادها، هنوز پروازها مةنشانه رفته و با وجود ه یداخل يیمايهواپ یتهاکشر

 »ران بسته انديا یخود را بر رو یمرزهاگر يد یشورهاکه کاست  ین در حاليادامه دارد. ا
ن يماهان به چ يیمايهواپ یپروازها مةاسفند با اعالم ادا۲۱در  ،“آفتاب”ت ياز جمله سا ،یومتکح یرسانه ها  

 ».شودیران شناخته ميرونا به اکورود  یر اصلها هم مقصّيسکبه طعنه در تا یها حتن روزيماهان؛ ا«نوشتند: 
 ،روناک یرينجات جان مردم از همه گ یبرا يین بودجه يمترکم از صرف يرژ یادامه دار خود دارت يدر بارة جنا  
از «: ن آمده استيچن ۵۱ ۀته شورا در مادسال گذش ةيانيالن تلفات است، در بک یدر استراتژ یاساس ةيپا يک هک

مردم  یرونا براک یط بحرانيغارت شده از مردم را در شرا یخواهد پولهایومت نمکه حکهمان ابتدا روشن بود 
 یهاهنه شده، وعدهک یان مردم به ترفندهايدر م یو درمان یانات بهداشتکع اميتوز یومت به جاکند. حکنه يهز

ن يتریانسان دضن و البته يزتررد. بارکسم، اقدام يوب و صدور ترورکسر یردن براکنه يو، همزمان، هز یتو خال
 به مردم بود. کمک یدن مردم به جايچاپ یبرا یمردم یهاکمکل ستاد کيتش یاار خامنهکراه
 یهايیه و دارايارد دالر سرمايليم۱۰۰د يبا یاخامنه«رد: کاعالم  ۱۳۹۸اسفند ۱۷ام روز يمسئول شورا، در پ  
اد يو بن یانتظام یرويج و نيسپاه و بس یهایم انباشته در تعاونيملعون و ثروت عظ“ ینيفرمان خم يیستاد اجرا”

ران يبه بهداشت و درمان مردم ا ،ندکینه ميه و لبنان هزمن و غزّيه و يه در عراق و سورکرا  يیمستضعفان و پولها
  اختصاص دهد.

چ يبدون ه یالمللنيسرخ ببيو صل یق سازمان بهداشت جهانيتواند از طریه و پول مين سرمايم با هميرژـ  
 مارستانها و مردم قرار بدهد.يار بيند و در اختکه يته کیزات پزشيرونا دارو و تجهکمقابله با  یبرا یتيمحدود

 یز متعددکسم مرايصدور ارتجاع و ترور یه براکاحمر، انات هاللکها و امهيم و سرمايرژ کیو موش یبودجة اتم -
 ماران محروم شود.يرونا و بکان يدرمان مبتالد صرف يرده است، باکر يقا دايانه و آفريدر خاورم

 یهاهيالن سرماکد بالدرنگ از بودجه و يمارستانها بايش بکنان زحمتکارکو  کیادر پزشکقة پرستاران و وحقوق مع -
 سپاه پاسداران پرداخت شود.
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است، پول  یابه نام امام رضا در چنگ خامنه یه با موقوفات نجومک ،در خراسان یآستان قدس رضو یهاييدارا -
ارگران و کو حقوق پرداخت نشده  دستمزدها ،در آستانة سال نو ،تواندینون مکاه همکدارد  یميه عظيو سرما
شمار  ردن حقوق بهکپرداخت ن یانسان دضاست ظالمانه و يند. سکه يدرمان آنها را تأد نةيارمندان و هزکان و معلّم
 ».د متوقف شودياند بافرستاده شده یاجبار یصا به مرخّيرونا اخراج شده که در بحران ک یارگرانکم يعظ
 

 ۱۸روز دوشنبه  »شرق«رونا، روزنامة کندة جانباختگان يم و شمار فزايمجرمانه رژ یاستهايامد سيدر بارة پ -۱۵
 »یهمدل«روزنامة  ».ميادهيبن بست رس يکن حرفهاست، از هر لحاظ به يشتر از ايها بيآمار فوت«نوشت: ۱۴۰۰مرداد 

ن خارج شده است. امروز افراد با يرونا رها شده و ماجرا از دست مسئولک لةامروز مسأ«ن روز نوشت: يهم ز درين
 یوجود ندارد، در حال یآنها تخت خال یه براکشوند، چرا یرش نميپذ یمارستانيچ بيه در هير یدرصد ۶۰یريدرگ
ن است يران مانند ايرونا در اک ینونکت يباشد... وضع یمارستان بستريد در بيه باير یريدرصد درگ ۴۰مار با يه بک
ن يند و اک یز را دارد خراب ميبرد. همه چ یسته باشد و آب پشت آن دارد شهر را با خودش مکسد ش يکه ک

  ».داندیجا برسد خدا مکتا  یخراب
ومت با مانور کنند، حک یر تالش مثّسن معتبر و مؤکبه وا یابيدست یبرا ه دولتها در سراسر جهانکیحالدر   

سن کوا«صحبت از  یومتکح یرده و رسانه هاکرونا رها کسن مردم را در دام کنوع وا ۷ا ي ۶د يتول یمسخره رو
گان نشانة يراون يناسيسکوا یها به ارمنستان برايرانياز ا یاريبس ینند. هجوم تأسف آور و البته اجبارک یم»! تيگ

  گذرد.یهن ما مياست از آن چه در م کیدردنا
است  ین در حاليرونا قرار داد. اکردن در مورد مهار کعمل ن یم را بهانة برايمسألة تحر ،غات دروغيتبلومت با کح  
انتقال پول به ومت در مورد کوجود ندارد و اگر ح یميچ گونه تحريه» دارو و غذا«ه بارها اعالم شده در مورد ک

سم يترور یمال نيتأم برای يیل پولشويه به دلکبه خاطر آن است  دارد،ل کمش» اف .ی. تیاف. ا«رفتن يخاطر نپذ
  رد.يرا بپذ یمان جهانين پيست ايحاضر ن

 یواردات یهاسنکه، اختصاص دادن واياز درخواست سهم یس و خوددارکواک یهاسنکمثل پس زدن وا یعيوقا اما
سازمان بهداشت  یم اعزاميان بدون مرز و رفتار مزورانه با تکم پزشيزدن و اخراج تا پسي ،ميردگان رژکمعتبر به سر

 یجهان در تماس با او در پ یشورهاک یساؤرد رکیه ادعا مک یمسخرة حسن روحان یها، همراه با بلوفیجهان
از تجارت  یومتکح یايماف يیسودجو ،نيچنو هم ؛اندبودهرونا کز يآمتينترل موفقکسب تجارب مربوط به مهار و ک
   همگان است. یش روي، پسنکوا
 ۴سن کوا«د يگویسن مکدر بازار وا يیايماف يیجو، درباره سودميرژ یسازمان غذا و دارو یجهانپور، سخنگو  

» شود!یوارد م یدالر ۷۰تا  ۲۵ یبا پروفورما یدالر۱۰سن کا وايشود  یدالر عرضه م ۵۰تا  يیمتهايبا ق یدالر
د: يگوینه مين زميدر ا یومتکح یاينامد و با اشاره به تاخت و تاز مافیم» تيسن گکوا«را  یومتکن غارت حيا یو
  بهشت).يارد ۱۲» (ست!يسن نکوا ۀدر حوز ارشان اصالًکنند) کیسن وارد مکاه وکتها (کاز شر یاريبس«
م به صدا ينار رژکاز گوشه و » سنکع وايدر توز یفساد مقامات دولت«خطر درباره  یهازنگه کست يجهت نیب

به زغال خواهد  یاهيمور خواهد گذشت و روسيز و تيندر و چنگکرونا هم مانند اسک«ه حواستان باشد، کدرآمده 
  بهشت).يارد ۱۳ـ » مستقل« یومتک(روزنامه ح» ماند!
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از قول  »سنايا« یومتکح ینقل از خبرگزار به ،»روناک یواليه«مرداد با عنوان ۱۳در روز »ستارة صبح«روزنامة   
شدت نون فاجعه بوده و به کران تايون در ايناسيسکآمار وا«نوشت:  ،یعفون یهايماريمتخصص ب ،یتر آرام اسحاقکد
ار يشور آمارها بسکا در ما ،شوندنه يسکدرصد جامعه وا ۷۰د يرونا باک ینترل پاندمک یه براکین است. درحالييپا
ق دوز ياز است چهار هفته از تزريامل نک یمنيا یه براک نيگر با توجه به اين رقم است. از طرف ديتر از ان ييپا
سن در کق وايستند. اگر آمار تزريامل نک یمنيا ینه شده هم دارايسکن تعداد افراد واي، همنيبنابرا .م بگذرددو
م. ياز هموطنان بود یمترکشد و شاهد مرگ تعداد  یم یرير جلوگيو م از مرگ یاديبود، اآلن تا حد زشور باالتر ک

 یرياز مرگ جلوگ یاديحد ز رد، اما تايابتال را بگ جلوافراد نتواند  ین است در برخکچه ممسن اگرکچون وا
نند. کنترل کت را يماهه وضع يک یسراسر یليادر درمان و مردم برسند و با تعطکد به داد ي... مسئوالن باندکیم

 يکیم. يهست یارکبر اثر فشار  .و.. یته قلبکل سيدلادر درمان به ک یاز اعضا یط شاهد مرگ برخين شرايما در ا
ن روال يه اگر اوضاع با همکنيان ايبا ب یرد. وکفوت  یارکل فشار يدلساله بود به۲۷ یه دخترکاران خودم کاز هم

ساله ۳۵تا  ۲۰ساله و جوانان ۸ کودکشاهد مرگ  يکن پيم شد، گفت: در اياشد همه داغدار خواهادامه داشته ب
  ».ميابوده

شان  یرانيا یسنهاکوا یعاده اکران يمسئوالن ا«سد: ينو یسن مکگر در مورد موضوع وايد یومتکروزنامه ح يک  
ه امروز مردم به کنيرده، از اکر کرا  کبهداشت برسد، گوش فل ید سازمان جهانييحاالها به تأ ست حااليه قرار نک

ند. از يگویز سخن ميارانه نکه طلبکستند بلياند نه تنها خجل نون به ارمنستان پناه برده يناسيسکوا یناچار برا
گردند یران دنبال دوز دوم ميها در اساله ۷۰هنوز  یزنند ول یشورها حرف مکر يتام و سايا یسن براکصادرات وا

» سن زده استکوحش خود را هم واوانات باغيا حيکن آمرين بيده است. در ايدرصد هم نرس ۵ون به يناسيسکو وا
  ).۱۴۰۰ر يت ۱۵ -»آرمان« یومتک(روزنامه ح

  
 یسن داخلکق واياقدام به تزر به دروغ ،نندهکش مشمئزينما يکرانه و وارانه و مزکاياقدام ر يکدر  ،یاخامنه -۱۶
 یطيز در شرايش نفرت انگين نمايرونا خبر داد. اکافت دوز دوم ياز در یاخامنهت يرد. در روز اول مرداد امسال، ساک

ا و اروپا، از هر يکسن در آمرکع وايتوز یه از همان ابتدايفق یه ولکده يرس ین آگاهيه جامعه به اکصورت گرفت 
 یم«گفت:  یعموم یسخنران يکبهشت در يارد ۲۰نژاد روز  یرده است. احمدکزر استفاده يسن فاکدوز وادو 
اند، سن را زدهکار مراقب سالمت خودشان هستند و وايشور، بسکه مسئوالن تراز اول کداند یم و ملت هم ميدان

  ». اند، بماند!شور را زدهکدام کسن که واکنيحاال ا
د يمنع خر«گفت:  ،٩٩ ید ١٩ه در يفق یسن توسط ولکردن واکدرهمان روز اعالم ممنوع  ،یرجوم يمرخانم   
شتار هزاران تن از هموطنان محروم کت است. او مسئول يه بشريت عليجنا ،ارکتيجنا یاخامنهرونا توسط کسن کوا

ردن کند موانع وارد کم را وادار يو رژوم کًا محيت را قوين جنايد ايبا یروناست. جامعه جهانکده در قربانگاه يو ستمد
  ».ندکسن را برطرف کوا
ه هزاران کبود  یاخامنهن يا« رد:کآزاد خاطرنشان  رانيدر اجالس ا ،ده شورايس جمهور برگزيرئ ،شش ماه بعد  

ت ياالها حماکن يترمهم یدر پ یپ ین را داد و از گرانيه دستور گران شدن بنزکاوست  ؛شتکام آبان يجوان را در ق
ه کاست  یاخامنهن يارد؛ ک یريسن جلوگکد و از واردات وارونا را عمدًا گسترش داک یماريه بکاوست ؛ ندکیم
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آن قابل  ۀه بخش عمدک ی؛ فاجعه ياست یمارين بيهزار تن از هموطنان ما بر اثر ا ۳۲۰ش از يمرگ ب یر اصلمقصّ
  اجتناب بود. 

ل عامدانه کشور شکرونا در کنترل کو  یريگيعدم پ«گفت:  یشناسروسيقات ويتحقز کس مرين روزها رئيدر هم   
  ». خودش گرفته استه ب

پرستاران  ان وکت از پزشيرا به حما ین الملليگر جامعه بيبارد،  ۱۴۰۰مرداد ۱۰ یريدر موضعگ یخانم رجو  
حقوق و  ن حداقلّيتأم«رد: کد کيتأ فراخواند و ،هستند یامنهت خايوال یروناکان ين قربانيه نخستک ،هنمانيم
 .و سالمت عموم مردم و جامعه است کیخدمات پزش مةالز ،ان و پرستاران به ستوه آمدهکمال شده پزشيشت پايمع

حد ملل متّ روناست.کشتر در بحبوحه گسترش يار بيبس یالن تلفات انسانک یردن راه براکندادن حقوق آنها هموار 
   ».حقوقشان بشتابند احقاق حداقلّ یران برايان و پرستاران اکپزش کمکد به يبا یبهداشت جهانو سازمان 

  
  فصل سوم:

 عتيطب يیرهيعام زنجد، قتلياقتصاد و تول یتباه
  

 ٨٠ش از يت بکاز فقر و فال یدانيم ید و گزارشهايتول ی، تباهیاقتصاد يافتةشدت ت بحران يوضع یبررس -۱۷
 یانسان دضو  یشور و مردم از همه توان ارتجاعک یدر نابود ،مکحا یه آخوندهاکدهد  یران نشان ميدرصد مردم ا
  رده اند. کخود استفاده 

ر صفر، زوال يز در محدودة ینرخ رشد اقتصاد یر نزوليو استمرار س (GDP)ران يا ید ناخالص داخليافت تول  
 یشور، منفکر يود صد سال اخکن ريسابقه بودجه دولت، وقوع بزرگتر مک یسرکشور، ک یارزش پول رسم یبيتقر

گسترش  ر،يدهة اخ يکه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات در يشدن انباشت سرما
جاد اشتغال، يدن توان ايصفر رسا بهيز شدن يشور)، ناچکت يدرصد جمع ۴۰م کرفعال (دست يت غيالعادة جمعفوق

د و گسترش رانت، غارت و يدر تول یه گذاريشدن بورس، توقف سرما يینويازکر خط فقر، يت زيجمعگسترش 
ش واردات، رشد سرسام آور ياهش صادرات و افزاک، یاران، خام فروشيکندة بير بزرگ و فزاکش لشيدايقاچاق، پ

د بحران يتشدة مردم، يحتاج اوليساعت) ما(گاه ساعت به یدرصد، گران ۵۰م ک، صعود نرخ تورم به دستینگينقد
ران با آن يه مردم اکاست  يیگوناگون فاجعه یهاهيسو ...و یطيست محيبزرگ ز یو چالشها یبرق ی، بیآب یب

 یدست به اعتراض م ةروزان ،دستان و فرودستانيژه تهيبه و، رانيه مردم اک روستن يو هم از ا ،ر هستنديدرگ
  زنند.

ان سال ياست، در پا یاريکم و نرخ بره نشاندهنده حاصل جمع نرخ توک ،تکاز شاخص فال یومتکورد منابع حبرآ  
از لحاظ  ۱۳۹۹ان سال يردستان در پاکرمانشاه و ک ی، دو استان مرزن گزارشيطبق هم .درصد بود۴۶,۱گذشته 

درصد  ۵۸ یشور به باالکن دو استان در غرب يا یاريکم و نرخ برن شدند و جمع نرخ تويت صدرنشکشاخص فال
  ).۱۴۰۰بهشت يارد ۲۱ ،»صبح ةستار«( ديرس

زان يم یزکمر کطبق آمار بان«تر نوشت: يدر توئ ١٤٠٠ر يت ٢٧روز  ،تهران یس اتاق بازرگانيرئ ،یخوانسار  
گذشته  یماه ها یبرابر شده است. اگر چه ط ۲ش يرده و نسبت به دو سال پکارد عبور يليهزار م ۳۷۰۰از  ینگينقد

نده دولت يآ یهان روند در ماهيغ". با اي"اما در م هشدار داده شدهربر اقتصاد و تو ینگيش نقدينسبت به عواقب افزا



١٩ 

در  ینگيدرصد از نقد ۹۰ه کاست. قابل توجه آن » شور تجربه نشدهکچگاه دريه هکرو به رو خواهد شد  یمربا تو
  ).۱۴۰۰ر يت ۲۰ ،»لنايا«(درصد از افراد است  ۵ب يج
جة ينت ،شانکشت زحمتيشور و معکاقتصاد  یرانگرش برايو یامدهايم با پرش تويو افزا ینگيانباشت نقد  
ل ياز دال يکیند. کینه ميحفظ قدرت خود هز یشور را براک يیدرآمد و دارا ه عمدةکاست  یميرژ یاستهايس

  مردم) است.  یهاها و سفرهبيردن جک یخال بدون پشتوانه (از محلّ  چاپ پول ینگيش نقديافزا
در  رد وکارد تومان پول چاپ يليهزار م ۸۰حدود  یزکمر کبان ،در زمان دولت نهم ،ميرژ یبه نوشتة رسانه ها  
 ۱۳۹۹آذر ن آمار، در يا طبق آخرما ،ارد تومان بوديليهزار م ۵۳ یزکمر کها به بانکبان یان دولت دهم بدهيپا

  ).۱۴۰۰بهشت يارد ۲۱-» وطن امروز«( ديارد تومان رسيليهزار م ۱۲۶ش از يبه ب یزکمر کها به بانکبان یبده
ران در سال يخالص دولت ا یرد، گفت بدهکمنتشر  ٩٩مهر  ۲۸ه در کدر گزارش خود ، پول  یالمللنيبصندوق   

  شور است.ک ید ناخالص داخليل تولکدرصد از  ۴۴رقم معادل  نيد. ايارد دالر رسيليم ۲۶۰به حدود  ۲۰۲۰
ون يليتر ۵۱۰شور به حدود ک کیبه نظام بان یبخش دولت یهايبده۱۳۹۹ور ي، در شهریزکمر کطبق گزارش بان

  افته است.يش يدرصد افزا ۲۲,۴ ،ور پارساليه نسبت به شهرکده يتومان رس
ارد يليهزار م ۱۶۵به رقم  یزکمر کدولت به بان یبده«سد: ينویدولت م یتهران در مورد بده یس اتاق بازرگانيرئ  

شور کم به اقتصاد رز تويرت موجب سرين وضعي. اسال قبل با اسيقدرصد رشد در  ۴۳ یعنياست. ده يتومان رس
  ).۱۴۰۰مرداد۱۶» (است درصد رشد داشته ۹,۲ یه پوليفصل بهار پا یه تنها طکآن  نةشود. نشایم
  

 ی، تجاریدين انحصارات توليوقفة بزرگتریو ب یتهاجم یهاتيق فعالياز طر یت عمومکيبا سلب مال یاخامنه -۱۸
ه به دولت دستور يابالغ يکدر  ۱۳۸۴رده است. او در اول خرداد کجاد يارگران اکژه يه مردم و به ويرا عل یو مال
نفت و گاز)  یدستن ييع بزرگ پايع مادر (از جمله صنايع بزرگ و صناي، صنایقانون اساس ۴۴ه مطابق اصل کداد 

. شور..ک یو ارز یتجار یاستهايوب سدر چارچ یخارج یت بازرگانينفت و گاز)، فعال یاستثنا و معادن بزرگ (به
، یمادر مخابرات یهاه کشب یاستثناه امور پست و مخابرات بهيلکو صادرات آن،  یمصارف داخل یواردات برق برا

 واگذار شود. ی) به بخش خصوصيیاي(حمل و نقل در یرانيشتک) و يی(حمل و نقل هوا يیمايآهن، هواپراه و راه
ارزش حال  ه جمعکواگذار شد  یبه بخش خصوص یت و بنگاه دولتکپروژه و شر ۹۰۰تعداد « :هکن شد يجه اينت

  ). ۱۴۰۰ن يفرورد ۱۶ -» شرق« مة(روزنا» شودیارد تومان ميليهزار م ۷۲۰آنها 
ت کت مخابرات، شرکمانند شر یساتسشود، مؤیم یدولت یهاسات و بنگاهسها و مؤتکصحبت از شر یوقت  

روگاهها يا ني تبريز یسازن يه، ماشک، فوالد مباریميع نفت و گاز و پتروشياز صنا یرانسل، بخشيار، ايارتباطات س
به  متعلق» ینيفرمان خم يیستاد اجرا«پروژه، به  ۹۰۰ن يا باشد. عمدهیبزرگ و امثال آن م یهاارخانهکو 

ار ارزان، واگذار يمت بسيبه ق ،یومتکداران حهيو پاسدار ـ سرما یانتظام یرويج، ني، سپاه پاسداران، بسیاخامنه
درصد فساد رخ داده  ۶۸تا  یحت هاين واگذارياز ا یوان محاسبات گزارش داده در برخيد«مثالعنوان است. بهشده

» اندردهک یابيارد تومان ارزيليم ۱۸۰۰ارد تومان بوده را يليم ۴۰۰۰آن  یه ارزش واقعکمغان،  یاست. مثالً دامپرور
  (همان منبع).

ت کشور است. دو شرکع دارو در يد و توزيانحصار تولاست،  یاخامنهدست در ه ک یاز انحصارات مهم يکی  
 یگرير مجموعه آن است و ديز يیت بزرگ داروکشر ۲۰ش از يه بک ،»تکبر« يیت داروکبه نام شر يکی یانحصار
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 يیت تابعه داروکشر۲۶و در مجموع يکپيت تکن) است. شريتأم يیدارو یه گذاريت سرماک(شر» ويکپيت«ت کشر
  ع) دارد. يتوزد و ي(اعم از تول

ت، معادل هزار يب یاقتصاد ینهادها ةيلّکثروت « ۹۹خرداد  ۱۲در » مستقل« مةروزنا ه به نوشتهکن است يچن  
  ».ارد دالر استيليم
برآورد » ارد دالريليم ۱۰۰بالغ بر «ش يهاييه داراکامل دارد کنترل ک» ینيفرمان خم يیستاد اجرا«بر  یاخامنه   

دارد و  یو تجار یت بازرگانکشر ۴۰۰است، حدود  یاخامنهنترل که در کهم  »اد مستضعفانيبن«شده است. 
  ار دارد. يران را در اختير اکدرصد ش۲۵مان، و يدرصد س۲۲شور، ک یاجسدرصد ن۲۸

دات ياز تول یهم مهمداشتن سار يه و در اختياردها دالر سرمايليهم با م یآستان قدس رضو یمال یامپراتور  
  است.  یاتحت نظر خامنه ،ینيتزي یهادرصد سنگ۱۱درصد قند و ۱۰از جمله  ،شورک
 یانحصار طةدرباره سل یق مبسوطيتحقدر  ۲۰۱۷ا در سال يکران در آمريا مقاومت یملّ یشورا یندگينما  

 »سپاه پاسداران یمال یران: ظهور امپراطوريا«تاب ک ،هيفق یت وليب متعلق به یادهايو سپاه پاسداران و بن یاخامنه
ن يرد. اکبرمال  را در منطقه ميرژ ید دخالتهايسم و تشديترور در گسترش یاخامنهمنتشر نمود و نقش سپاه  را
 گانة ۱۴ یهاشور در قطبک یصاداقت یها، بنگاه۱۳۸۴در سال  یاخامنهم يه پس از تصمک تاب نشان داده استک

  شود:میبزرگ محسوب  یارتل اقتصادک يکدام کهر است که افته يش يآرا یاخامنه ۀطريتحت س
   ینيفرمان خم يیستاد اجرا -

  اد مستضعفان يـ بن
   یـ آستان قدس رضو

  د ياد شهيـ بن
  ته امداد يمکـ 

  سپاه پاسداران  یاد تعاونيـ بن
  ا ياالنبـ قرارگاه خاتم

  ج يبس یاد تعاونيـ بن
  ر يغد یگذارهيت سرماکـ شر

  ح (ساتا) مسلّ یروهاين ین اجتماعيـ سازمان تأم
  ا ياالوصـ قرارگاه خاتم

  (ناجا)  یانتظام یروياد تعاون نيـ بن
  اد تعاون ارتش (بتاجا) يـ بن
  مسلح  یروهايل نکاد تعاون ستاد يـ بن

  
 ین انباشتن ثروتهايخود و همچن یستيوب و ترورکسر یاستهايشبرد سيپ یم برايسال گذشته، رژ يکدر  -۱۹

از منابع درآمد  يکیسال ن يدر ا ن نقطه رساند.يمردم را به باالتر یها م، چپاول و غارت خود از سفرهيسران رژ
 کونها نفر از دست صاحبان آنها بود. ماليليم کوچک یهاه يدرصد از سرما ۸۰به  يکرون آوردن نزدي، بميرژ
مجموع  ۱۳۹۹د در ساليگو یم يیوزارت اقتصاد و دارا یآمار رسم«د: يگو یم ،ميندة مجلس رژينما ،یعتيشر
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ن آمار را ي... ااست ین آمار رسمي. اارد تومان استيليهزار م ۲۳۰ه [بورس] بالغ بر يدولت از بازار سرما ین ماليتأم
» شورکل کپنجم بودجة  يکبًا يتقر یعني ،ارد تومان استيليهزار م ۳۰۰ش از يب ،ردندکدر مجلس دوستان دنبال 

  .)۱۴۰۰بهشت يارد ۲۹ -ه سهکون شبيزي(تلو
ه سهام بورس ک یمردم«: ردک یابين ارزيچن» ميتسن« یخبرگزار ۱۴۰۰خرداد  ۲ن وضع را در روز يا یخروج  

  ». ردندکدرصد ضرر  ۸۰ده بودند، يخر
 ۶۸۰ش از يه بکبه جا گذاشت  يیوردهاکر ۹۹بورس در سال « رد:ک، اعالم س سازمان بورسيرئ ،یدهنو ،نيچنهم

ر بود. بازار (بورس) ابزار ينظیه بيسال قبل بازار سرما کمکشور بود. کاقتصاد  یبرا ین ماليارد تومان تأميليهزار م
  ).۱۴۰۰ن يفرورد ۲۷ -» بورس«ت ي(سا »دولت در سال گذشته بوده است ین ماليتأم

رون يها بکخود را از بان یهاه سپرده کرد کمجبور » حباب بورس«جاد يراه اونها نفر را از يليآخوندها مم يرژ  
درصد  ۴۱م را رتو ۹۸ان سال يدر پا یزکمر که بانک یرا در حال کینرخ سود بان«نند: کده و روانة بازار بورس يشک

 ۲۵ سپرده گذاران، یارزش پولها یعنياهش داد. ک» درصد ۱۵به  ۹۹بهشت سال يل ارديرد، در اواکاعالم 
ه يبه سمت بازار سرما کدر بان یمردم پول خود را از سپرده گذار«ه کن عامل باعث شد يافت. اياهش کدرصد

  ). ۹۹بهشتيارد ۹ -»آرمان«» (سوق دهند...
ررًا گفته شده، که من به مردم ميتوص« گفت: یاردن بود، خامنهکش کام آبان در حال فرويه قک یدرست در روز  

 يیجاها يکا يها یتعاون نيدر هم ،نند... ازجملهکت کد حتما شرمولّ یهایه گذاريسرما ه درکن است يعرض من ا
  ).۹۸آبان  ۲۸م ـ يرژ یها(رسانه »در بورس

ن ين چنيا». دينده خواهند شنياز بورس در هفته آ یخوب یخبرها«ه کرد کاعالم  یروحان ۹۹بهشت يارد ۳در    
م از يرژ یارشناسان اقتصادکه کبود  ین درحاليل شد. ايمکمردم ت کوچک یهاهيدن سرمايبلع یومت براکدام ح

صحبت » ندکید ميتهد ۹۹ران را در سال يه اقتصاد اک ین خطريترشور، بزرگکبورس  یو حباب کرشد خطرنا«
  ). ۹۹بهشت يارد ۹ ـ» هانکي«(ردند ک یم
ت سود باال وارد بازار يبه ن یون نفر به تازگيليم يکبه  يکنزد: «۹۹بهشت يارد ۲۰در» رانيا«به گزارش روزنامة   

 ید وارد بورس ميجد ینگيارد تومان نقديليم ۵۰۰هزار و  يکبه  يکروزانه نزد« ،گرياز طرف د ».اندبورس شده
  ».شود

از «نوشت:  ۹۹مرداد  ۲۶در  »ارکابت« رد. روزنامةکبورس سقوط  یروزانه شاخصها ۹۹ا از اواخر مرداد ماه ما   
ه دنده کنه تنها ترمز گرفته  حاال ،ران به رنگ قرمز در آمده است و بعد از ماهها صعوديهفتة گذشته بورس در ا

 ۴۳افت  بورس سراسر قرمزپوش شد.«نوشت:  »یهمشهر« روزنامة ۹۹ماه يد ۱۴سپس روز ». رودیعقب هم م
 ۳۵۴ون و يليم يک لةرد و بر پکآغاز  یزشيماه را ر ید ۱۳بورس تهران، شنبه  لّکشاخص  یواحد ۶۸۵هزار و 

  ». ستاديهزار واحد ا
 یدر خالل اعتراضها ۹۹از اواخر اسفند متر از نصف روز اول شد. کمردم در بورس  یهاه يسرما۱۳۹۹ماه يد ۲۴تا   

دة غارت کين شعار چيا». ندکیت ميحماند، رهبر کیانت ميدولت خ«شد: یده مين شعار شنيمالباختگان، ا
  صورت گرفته است.  یاح شده خامنهيت تصريه با طرح دولت و تحت حماکونها نفر در بازار بورس است يليم
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مردم را  ،زند و هم یمها را دور ميتحر ،ن) هميوکت يارز (ب -ستم رمزيسپاه غارتگر پاسداران با استفاده از س -۲۰
  ار مردم زده است.کسب و کبه  یادين امر صدمات زيرده و اکبرق روبرو  یبا قطع

شود. ید ميشهرت دارد، تول» نگينيما«ا ي» استخراج«ه به ک ینديق فرايارزها از طرـ  گر رمزيو د »نيوکت يب«  
 کبال یمرتبط با فناور یاضيده ريچيالت پکحل مش یگر برايديکقدرتمند با  یوترهايامپکنگ، ينيند مايدر فرا

، یليه از نظر سوخت فسکاست  یشورکران يند و اک یمصرف م یاديبرق ز ن پروسه معموالًينند. اکین رقابت ميچ
  تر است.نييشورها، پاکاز  یاريران نسبت به بسيدر ا یمت برق مصرفيرود و ق یبه شمار م یغن
ه کردند ک ین راه اندازيوکتيرفسنجان، معدن استخراج ب ۀژيو قةها در منطينيالت، چين تسهيبا استفاده از هم  

   ن وجود دارد.يوکتيز استخراج بکمر ۱۶۰۰ش از يران بيند. در اکیمگاوات ساالنه برق مصرف م ۱۷۵
ت ياستخراج ب یاما برا ند.کیخانه برق مصرف م يکسالِ  ۲۴ن، معادل يوکتياستخراج ب ینر برايهر دستگاه ما

  خواهد.یم یه برق صنعتکاز است ينگ نينيفارم ما یعنينر يدستگاه مان صدها يوک
ن است. اما يوکتيم استخراج بيرژ یهال آن به اعتراف رسانهيه دلکمبود برق و گاز مواجه است کما با  شورک  
ن يتریه اصلک ینند. در حالکیمصرف م یاديه برق زکاندازد یمبود برق و گاز را به گردن مردم مکم يرژ

  ن هستند.يوکت يبه دنبال ب یانترل خامنهکه تحت کهستند  يیننده برق، خودش و نهادهاکمصرف
ل استخراج کدرصد  ۴,۵ه حدود کد يگو ید ميپژوهش جد يک«ن باره نوشت: يدر ا »ايکآمر یصدا«ت يسا   
ا ارز ي“ ارزـ  رمز”ون دالر يليصدها م دهدیران اجازه مين، به ايشود و ایران انجام ميجهان در ا“ نيوکت يب”

  ».ندکها استفاده ميردن اثر تحرکم کاال و کواردات  یاز آن برا به دست آورد و یمجاز
ن به نام يچکل باليه و تحليت تجزکشر يک، طبق آمار ١٤٠٠بهشت يارد ۳۱در  ،ترزيرو یبه گزارش خبرگزار  
ن يوکت يارد دالر بيليم يکبه  يکشور ساالنه نزدکن يران، ايدر ا نيوکت ياستخراج ب ی، در سطح فعل»يکپتيال«
  ند.کید ميتول

 یاست، اما برآوردها» یار چالشيبس«ران يد شده در اين توليوکت يب زانيق مين گزارش اگرچه آمار دقيطبق ا  
نندگان کاز استخراج  ۲۰۲۰ل يتا آور» جيمبرکن يگزيجا یز امور مالکمر«ه کاست  يیبر اساس داده ها يکپتيال
ران تا ماه يبرق ا یت دولتکه شرکاست  يیه هايبر اطالع ین مبتنين آمار همچنيرده است. اکه ين تهيوکت يب

  نند.ک ین استخراج ميوکت يه بکداده بود  یسانک یمصرف زان برقيه از ميژانو
 

ژه اقشار محروم، از يبه و ،رانيمردم ا یزندگنندة آن بر کنابود  یامدهايو پ یال، نوسانات ارزيسقوط ارزش ر -۲۱
 است.  یت آخونديمکران شده در حاياقتصاد و یهاصها مشخّيعوارض 

 یزکمر کن نرخ ثابت در بانيتومان است و ا ۴۲۰۰دالر ارز  يکه نرخ کرد کاعالم  یريجهانگ ۹۹ن سال يدر فرود  
مت يق ۱۳۹۹ادتر شد و در اواخر مهرياد و زيبازار آزاد رفته رفته زمت يبا ق یمت رسميو بازار آزاد است. اما تفاوت ق

 یها دهيران با پديما در اقتصاد ا«ن مورد نوشت: يدر ا یومتکروزنامة ح يکهزارتومان گذشت.  ۳۱هر دالر از 
 -»مانآر«» (رده استکدا يش پيبرابر افزا ۱۰تا  ۶ن يمت ارز بيمدت چهار سال ق یم. طيمتعارف مواجه هستريغ

   ).۱۴۰۰بهشت يارد ۲۵
 یومتکح یها و دستورهاال با دخالتيدر برابر ر یخارج یارزها یم، جهش بهايرژ یهاح مقاميمطابق اقرار صر  

م يرا پشت سر گذاشت يیروزها«گفت:  ۹۹در اسفند  ،یس دفتر روحانيرئ ،ین خصوص، واعظيرد. در ايگیصورت م
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ط ناچار ين شراي.. در ا.مينکجا پول آن را جابه یم حتيتوانستیم و نميداشته فروش نفت کهزار بش۱۰۰ر يه زک
 ینندگان بخشکصادر یم با ارز صادراتي.. و ما توانست.مينکنندگان استفاده کسه سال گذشته از ارز صادر یم طيشد

هزار ۲۷ا ي ۲۵ران ينرخ ارز ا یه از نظر اقتصادکنيد بر اکيبا تأ یم. وينکشت مردم را حل يالت سفره و معکاز مش
اسفند  ۷ -»یخبر فور«ت ي(سا »مينکشور را اداره کم اقتصاد يم تا بتوانيردکار را کن يست، گفت: ما ايتومان ن
۱۳۹۹.(  

س کدرست برع پردازند.یاالها مکبا گران شدن  با بازار آزاد را مردم از سفرة خود یمت نرخ ارز رسميتفاوت ق  
مت ممنوع يش قيهر گونه افزا امسال يیدر سه ماهه ابتدا« :ه گفته بودک ،دولت ی، سخنگویعيرب یعلاظهارات 

 ۵۰ یررسميطور غ ز بهيمت نان نيدرصد گران شد. ق۳۰درصد و روغن جامد ۳۵ عيمت انواع روغن مايق ،»است
  ).۱۴۰۰بهشت يارد ۲۷ ،»اعتماد«» (افتيرشد درصد  ۷۲ یطور رسمز به ير نکدرصد و ش

، نشان یزکمر کطبق گزارش بان ،۹۹ارقام روزانه نرخ ارز در سال  یبررس» ینود اقتصاد«ت يسابه گزارش وب  
بهمن  یده و در انتهايتومان به ثبت رس ۹۰۰هزار و  ۱۴معادل  ۹۸ن روز سال يمت دالر در آخريه قکدهد یم

ماه اول  ۱۱در  یارزش پول رسم یدرصد ۷۰ف يه نشان از تضعکده يتومان رس ۱۰۰هزار و  ۲۵به رقم  ۹۹سال 
به  ٩٩مهر  ۲۴تازه به جا گذاشت و در روز  یوردکر ۹۹ه نرخ دالر در سال کاست ین در حاليا را دارد. ۹۹سال 
  در آن زمان است.  یارزش پول رسم یدرصد ۱۱۴اهش کدهندة ه نشانکد يتومان رس ۸۰۰هزار و  ۳۱

چ گونه يه از هکند ک یم ینيشور سنگکشان کبردوش محرومان و زحمت یو فساد اقتصاد یرانين وکمرشکبار   
ب يشور قرکدر «ه کرد کگزارش  ۹۹ ید ۱۳سنا در يا یستند. خبرگزاريبرخوردار ن یتيو حما مهيا بي یت شغليامن
شان از  ند و همهکینظارت نمس بر حقوق آنها کچ يه هک يیارگرهاک ؛ميدار ینيرزميارگر زکون نفر يليم ۱۰به 

  .»هزار تومان دستمزد دارند ۸۰۰ا ي ۷۰۰ها ماهانه يرند. بعضيگ یم یمترکن شده هم حقوق ييحداقل مزد تع
 یب ،یضرور یاالهاکمت يش قيشود، افزایغ ميارگران ماهها از آنها درکز ين دستمزد ناچيه همک یا در حالما  
] ۱۴۰۰[ ین ماه سال جاريدر فرورد یعنيساله  يک یزمان ۀبازدر کیخورا یاالهاکنرخ عمده « :ادامه دارد ،هيرو

بهشت يارد ۱۵ -»آرمان«(درصد هم داشته است  ۱۰۰ یباال یر و گاهي، رشد چشمگ۹۹ن ماه سال ينسبت به فرورد
۱۴۰۰(.  

  
 یبا ابعاد یومتکح یافانه به رسانه هاکنه چندان موش یشور، با نگاهکافزودن اقتصاد روز یرانيدر بحبوحه و -۲۲

 دض یتهاک، جهل و حریغارتگر یران را قربانيمردم ا یه روزانه جان و هستکم يشویم عت آشناياز قتل عام طب
« ، »هوا یآلودگ«، »یطيست محيب زيتخر«همچون  يید واژه هايلکند. ک یران ميم بر اکم حايرژ یانسان
ات يانقراض ح«، »یآتش سوز«، »ستميوسکب ايتخر«، »یآب یب«، »ستيط زيزوال مح«، »کش خايفرسا

، »یا خواريدر«، »یخوار نيزم«، »یساحل خوار«، »زگردهاير«، »کخا یشور«، »یتراش جنگل«، »وحش
  شوند.میده يبه وفور د یومتکح یهر روز در رسانه ها» یه خواررد«
الن شهر تهران هر ک ،یومتکارشناس حک يکبه گفته  ،هکبه وجود آورده  یتيم وضعيغارتگرانه رژ یاستهايس  

نشده است. » نون گزارشکجهان تا یجا جيزان نشست در هيم«ن يند و اينش یفرو م» متر یسانت ۳۶«سال 
  ).١٤٠٠ر يت ١٩ -» ميتسن«(
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متر  یسانت۱۹از مناطق اصفهان تا  یدر برخ شده است. هيتشب» یبمب ساعت يکبه «تهران  یت براين وضعيا  
 یليم ۴متر از کن در جهان ين فرونشست زميانگيه مکاست  یطين در شراين مشاهده شده است. ايفرونشست زم

  متر است.
 یحق تنفس و هوا«و » اتيحق ح« ندک ینه نميست هزيط زيمححفاظت از  یم آخوندها برايه رژک یدر حال  
اختصاص داده  تجملی یهاردن استخر خانه کپر یارانه برايارد تومان يليم ۱,۲ یرده، روزکرا از مردم سلب » کپا
 شود. یم
مجلس  یز پژوهشهاکمر یصفحه ي ٣٧از گزارش  یي، خالصه »رنايا« یدولت ی، خبرگزار١٣٩٨ر يت ٢٧در روز   

ن يرد. طبق اکرا منتشر » یو نظارت ینيدگاه تقنياز د ستيزط ياقتصاد مح یقيتطب یبررس«ارتجاع با عنوان 
 زند. یان ميران زيون دالر به اقتصاد ايليم ۴۳۰ارد و يليم ٨ مکدست ست ساالنه يز طيب محيگزارش، تخر

ط را در ين شرايترکخطرنا یخراسان جنوب استان«رد: کاعالم  یست خراسان جنوبيط زيل حفاظت محکريمد  
  ).١٤٠٠مرداد  ٢٤ -» رنايا«» (دارد یش باديفرسا یانونهاکد گرد و غبار و ياز نظر نرخ تول شورک
از  یناش یهايماريتنها بر اثر ب یرانيهزار ا ۲۸هر سال  یسازمان بهداشت جهان ۲۰۱۶بر اساس گزارش سال   

  دهند. یهوا جان خود را از دست م یآلودگ
دهد هر سال  یمطالعات نشان م«تهران گفت:  کیدانشگاه علوم پزش یهوا یقات آلودگيز تحقکس مريرئ  

) pm۵،۲رون (يکم ۵. ۲متر از کق ات معلّرذ یندگيل مواجهه با غلظت آاليدلشور به کهزار نفر در  ۴۰حدود 
 ۱۴ -» رنايا«» (ستهايل موارد فوتکدرصد ۱۰بًا معادل ين تعداد تقريه اکدهند یدر هوا جان خود را از دست م

  .)۱۳۹۹ ید
سال گذشته  يکستند. آنها در يتفاوت نبوده و ن یم بيرژ یره ييو قتل عام زنج یبرابر ستمگر ران دريمردم ا  

  م انجام داده اند.يب رژرمخ یاستهايدر مقابل س یت اعتراضکدهها حر
  

دارد و  يیژهيگاه ويجاار آخوندها، بحران آب کومت تبهکاز چهار دهه ح یناش یطيست محيع زيان فجايدر م -۲۳
موجب  یم آبکو  یآب یاز جامعه با ب یت بزرگيثرکر بودن ايل شده است. درگيتبد یه به فاجعه بزرگکسالهاست 

شاورزان اصفهان که اعتراضات کگوناگون مردم شده  یشاورزان وگروههاکاز جانب  یشماريزشها و اعتراضات بيخ
  .موارد آن بودن يدر خوزستان برجسته تر» ام تشنگانيق«و 
ت کر عامل شري، مد۱۴۰۰خرداد  ۵است، در  یسالکو در معرض خطر خش یران در تنش آبيه سراسر اکیدرحال  

آب در تابستان  یامسال نه تنها قطع«به خبرنگاران گفت:  یمصاحبه مطبوعات يکران در يآب و فاضالب ا یمهندس
صد  يکن تعداد يد. از ايشهر خواهد رس ۲۱۰ش از يتنش آب به ب یدارا یه تعداد شهرهاکوجود خواهد داشت، بل

د يروند و باین مياز روستاها از ب یتعداد یمنابع آب ،ت قرمز خواهند بود. عالوه بر آنين آب در وضعيتأم یشهر برا
  ». شود یار آبرسانيس یرهاکز با تانيبه هفت هزار روستا ن

 یگر شهرهاياز د یه آب شرب تهران و تعدادک يیره آب سدهايسال گذشته ذخ يک یه طکن است يت ايواقع  
  م شده است.کدرصد  ۶۰تا  ۴۰ش تر ينند، نسبت به زمان مشابه در سال پک ین ميران را تأميبزرگ ا

در پنجاه سال گذشته خواهد  ها ن تابستانيترکاز خش يکی، امسال یدولت روحان یروير نيوز ،انيانکبه گفته ارد
  ن شهر بدون آب شرب خواهند بود. يدر صد مردم ا ۵۲ز گفته است امسال يبود. فرماندار تهران ن
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 يکیعنوان  ران بهيست ايط زيمح یايبه اح ،ت مردميمکو حا یآزاد یبرقرار یدر مبارزه برا مقاومت یملّ  یشورا  
ن شورا در مبارزه يا یشگامين دالئل پيتراز مهم يکین هدف ينگرد. ا یران آزاد فردا ميتها در اياولون يتراز مبرم 

  ه بوده و هست. يت فقيم واليشوم رژ یيبا برنامه هسته 
  
ت آخوندها در يمکست در حايط زيب محياگرچه تخر«رد: کاعالم  ۹۵ه سال يانيش شورا در بيپنج سال پ -۲۴ 

تر دانست. کآن را از همه بزرگتر و خطرنا يکنده تاريتوان بحران آب و آ یها فاجعه بار است، اما منه يزم یتمام
ه به طور کب بلند مدت، ررات فوق العاده مخيبا تأث یوتاه مدت ولک، با اهداف منفعت طلبانه یاست سدسازيس

شدن  کموجب خش ینيرزميز یاز سفره هاه يرو یب یله سپاه پاسداران اجرا شده، همراه با برداشتهايعمده به وس
  ».شور شده استک یاچه ها و تاالبهايآب و در يکر به منابع استراتژيا لطمات جبران ناپذيامل ک
شور، ک یاچه داخلين دريه به عنوان بزرگترياچة اروميدر«ن خاطر نشان شده بود: يهم چن ۹۵ه سال يانيدر ب  

چند ده هزار سال همواره پر آب  یه طک یغرب یايدر آس یر دائمين آبگيبزرگترا و ياچه آب شور دنين دريدوم
به  يکافته و نزديل يسوم تقل يکمتر از کاچه به ير است. سطح دريشدن درگ کنون با بحران خشکبوده، ا
 یسالمته ياچه اروميدر یايه در صورت عدم احکنند ک یاذعان م یومتکارگزاران حکلومتر مربع است. کي۲۰۰۰

 یتيجمع یاچه، تمام هستين دريشدن ا کاز خش یناش یزگردهايو ر کافتد. طوفان نم یون تن به خطر ميليم۱۴
ان به انواع مختلف يش تعداد مبتاليند و افزاک ید مينند، تهدک یم یاچه زندگين دريه در مناطق اطراف اکرا 

   ) ».۱۳۹۵خرداد  ۱۱ -» ناسيا«(آن است  یامدهاياز پ يکیجان يپوست در آذربا یسرطانها
بحران آب  یبرا يیم به طور مداوم از چاره جويارگزاران رژک«رد: کز اعالم ين ۱۳۹۶ه سال يانيب ۵۱شورا در ماده   

ران يا یميت اقليبر واقع کیه متّکرا  ین و علموبرنامه مد يکتوانند  یزنند، اما هرگز نتوانسته اند و نم یحرف م
 یاريستم آبيردن سکثر در حوزه آب، بدون مدرن ؤم یه گذاريه بدون سرماکن است يت ايواقعباشد ارائه دهند. 

ران را يمردم ا یه هايسرما یاخامنهه ک یو تا زمان یردن دست سپاه پاسداران از سدسازکوتاه ک، بدون یشاورزک
 یتر مکه خطرناکندارد، بل یند، بحران آب نه تنها راه حلک ینه آن ميپر هز یو جنگها یخرج مداخالت فرامرز

  ».شود
» رانيات مردم ايح یبرا یو اساس یزکمسأله مر یآب یفاجعه ب« ۱۳۹۷ه ساالنه شورا در سال يانيب ۴۲در ماده   

ف شده يتوص» عت"يفاجعه" و "قتل عام طب یست و بحران آب به عنوان "فرابحران"، "ماورايط زيت محيوضع«و 
  است. 

ه کاست  یمهم یست از چالشهايط زيب محيمسأله آب و تخر«رد: کاعالم  ۱۳۹۸ه سال يانين در بيشورا همچن  
 یو سپاه منفور پاسداران و وابستگان به آن نقش اصل یاخامنهت ير هستند. واليمردم در نقاط مختلف با آن درگ

موجب  ،پاسدارانژه سپاه يبه و ،ومتکب حرمخ یاستهاينه شده و سيست دارند. فساد نهاديط زيب محيدر تخر
توانست با وجود  ید امسال ميشد یهایان سال گذشته و در بهار امسال شد. بارندگيدر پا یفاجعه بار یهایرانيو

خواست  ینه م یت آخونديت جهل و جنايمکد باشد. اما حايمف یسالکبر خش یغلبه نسب یبرا یمردم یتيمکحا
.. بحران آب در .ردکدا يهمچنان ادامه پ یآب یل بکند و مشکنه ياستفاده بهها ین بارندگيتوانست از ا یو نه م

فاجعه  یشور شده است. زندگکشتزارها و مراتع ک یشاورزان محروم زده و باعث نابودکبه  یالنک یران خسارتهايا
در بحران  یه نقش اصلکژه سپاه منفور پاسداران است يم و به ويغارتگرانه رژ یجه بالفصل طرحهايشاورزان، نتکبار 
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دند و فروختند و آب يرا دزد کدند، خايگفته اند: نفت و گاز را دزد ین چپاول و غارتگريآب دارند. مردم در باره ا
  ».دند!يرا هم دزد

  
ش از يران بيدر ا کش خايه فرساکرده اند کو مستقل اعالم  یومتکارشناسان حک، کش خايدر باره فرسا -۲۵
شت روز به روز کقابل  ینهايه زمکش فاجعه بار موجب آن شده ين فرساياست. هم ین جهانيانگيبرابر م ٦
تار به که ۶/۰از  ۱۳۹۳تا  ۱۳۴۳از سال  یشاورزک ینهايسهم سرانة زم ابد. بر اساس آمار منتشر شده،يش اهک
  برسد.  ۰۱۶/۰به  ۱۴۰۵ه تا سال کشود یم ینيبش يده و پيرس ۲/۰
ران يه اک نيضمن اشاره به ا ٩٩در بهمنمشهد  یدانشگاه فردوس یشاورزکدة کارشناس در دانشکاستاد  يک  

ه کاست  یش عامليفرسا«را دارد، گفت:  کش خاين نرخ فرسايشتريتار بکتن در ه ۲۰ش ين فرسايانگيبا م
بهمن  ٩ -سناي(ا» آورد ین مييرا پا یشاورزک ینهايزم یدهد و باروریاهش مکرا  یشاورزک کت خايفکي

١٣٩٩.(  
ب و از دسترس خارج يشور ساالنه تخرک کون تن خايليم ۵۰۰ارد و يليم ۲حدود « ،»نيست آناليز«به گزارش 

 ٣١» (دهد یرخ م یعيو منابع طب یاهيپوشش گن رفتن يه بر اثر از بکاست  يیهاليجه سيه نتکشود یم
  ).١٤٠٠خرداد 

ن عرصه يغما بردن ايبه در  یاست و نقش آتش سوز ینيهمواره در حال عقب نش«شمال  یهان جنگليچنهم  
 »ستيده نيپوش یسکز ثبت شده است، بر يو نکونسي یه از آن در فهرست جهانکه چند لک یانکرير و هکب یها
  ). ١٣٩٩ ید ٢٧-»وزيشهرآرا ن«(
ه پردازان به اصطالح ينظر یق برخيا از طريخود  یه در رسانه هاکاست  یومتکننده حکت تلخ، افشاين واقعيا  
وحدت بخش  عناصر یومت تمامکن حياما اداند.  یران ميا» یريه ناپذيتجز«، خود را مدافع »ونيسياپوز«

  رده است. کآن نابود  یاسيو س یننده اجتماعکحدران را عالوه بر عناصر متّيا يیايو جغراف یعيطب
  

بان دهيدشور زده است. کبه مردم و  یريجنگلها خسارات جبران ناپذ یسال گذشته آتش سوز يکدر  -۲۶
سد: ينو یم یومتکرسانه ح يکران خبر داد. يا یروز در مناطق جنگل ۶در  یسوز آتش ۱۷۰۸ جنگل از یجهان

جنگل از آتش  یبان جهاندهيسوزند و براساس آنچه د یچنان در آتش مران هميا یعيجنگلها و منابع طب«
مورد،  ۱۹۰مورد، بوشهر با  ۳۰۱ مورد، فارس با ۵۷۹رد، خوزستان با کران منتشر يا یدر مناطق جنگل یسوز

  ).۱۳۹۹خرداد  ۱۷ -ی(همشهر» رو شدنددر جنگلها رو به  یسوزمورد آتش ۱۵۶مورد و اصفهان با ۱۸۱الم با يا
نون کتا  ۱۴۰۰سال  یاز ابتدا«ه کخبر داد  ١٤٠٠خرداد  ١٧در  ،هيفق یت وليدة بيجر ،هانکيروزنامه   

تار جنگل و مرتع از کوسته و هزاران هيشور به وقوع پکدر جنگلها و مراتع  یسوز مورد آتش ۲۷۰۰م کدست
رده کستر کگندمان را سوزانده و خاو  یتاب، بلداجيهن در منطقه دلبران و هورامان تا مارگون، چکزاگرس 

  .»است
ن شهرستان يا کارتفاعات نار یمرتع یجنگلها و اراض«راحمد گفت: يه و بويلويهگکفرماندار گچساران در استان   

  ).۱۴۰۰ر يت ۲۰- لناي(ا» سوزد یساعت همچنان م ٩٦بعد از 
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از عصر روز  یجان شرقي) در استان آذرباداغارسباران (قره یجنگلها«، ميرژ یرسم یخبرگزاربه گزارش   
 یاز مراتع و جنگلها یعيوس یبخشها یسوز ن آتشيق شدند. ايدو باره طعمه حر ١٤٠٠مرداد  ١٤پنجشنبه 

 یدام از دو بالگردکچ يو هبر" را فرا گرفته است... يلکتان "ارق" در شهرسکي" و "یندک"قاسم  یمحدودة روستاها
 رنايا( »ردکیار نمکشان، قيحر ینداشتند چون سبد حمل آب و اطفا يیاراکوزارت دفاع به منطقه فرستاد  هک
 .)۱۴۰۰مرداد  ۱۶ -
تار جنگل در گچساران وجود دارد. کهزار ه ۱۱۵تار مرتع و کهزار ه ۳۰۰ش از يباست که  یادآوريان يشا   

و در  ن شهرستان را به خود اختصاص دادهيا ین وسعت جنگلهايشتريبادام، بلوط و بنه ب یجنگل یهاگونه 
ن يه از اکدهد  یل مکيتش یملّ یهاشهرستان گچساران را عرصه یدرصد از اراض ۹۰است.  یمعرض آتش سوز

  درصد مرتع و جنگل است. ۷۰زان يم
  
  

  فصل چهارم:
  بلوچستانستان و يبران در سام سوختيق

  ام تشنگان در خوزستانيق
  

آغاز شد و به سرعت  ۱۳۹۹اسفند  ۴ن مردم سراوان از ين و آتشيزش خونيخ یهاشعله سوختبران: اميق -۲۷
ان کم را سراپا تيده شد و رژيشکهفته دامنة آن فراتر از استان ۳ ید و طيستان و بلوچستان را درنوردياستان س

  داد.
بزرگ  یجاد موانع و حفر چاله هايه سپاه پاسداران با اکوست يبوقوع پ ین هنگاميخون یهايريزش و درگين خيا  

اسفند با  ۴ن اقدام، روز دوشنبه يند. اکممانعت  یبران محروم بلوچ در منطقة مرزد سوختدرد از ترکتالش 
امل توسط کزات يا تجهه بکمرصاد  موسوم به یمرزبان یروهايبران مواجه شد. پاسداران و ناعتراض گسترده سوخت

ه ک یبران و مردمسوخت یروبه کربار تانيان با تکآس یمحل منتقل شده بودند، در نقطة مرز دهها خودرو به
دند و يشهادت رستن از معترضان به۴۰ش از يانه بين هجوم وحشيآتش گشودند. در ا ،ت آنها آمده بودنديحمابه
، دهها یريان درگيوستند. درجريدان پيشهمارستان بهيز در بياز آنها ن یه شمارکتن مجروح شدند ۱۰۰ش از يب

  .ده شديشکآتش بران توسط پاسداران بهخودرو سوخت
، یخان)، عبدالرحمن شهرسان زه ی(فرزند عل یگنگوزه يیحياز:  دان سراوان عبارت استياز شه یشمار یاسام  

(فرزند بهارشاه)، عبدالوهاب  ی، رحمان بخش دهواری(فرزند بهارشاه)، سلمان شهرسان زه یشهرسان زه یعبد
  .ر)يساله (فرزند بش ۱۷ی، محمد نصرت زهیربلوچ زهي، محمد میانس صاحب زاده، عبدالغفور توتازه ،یدامن

از مردم  یاسفند) گروه ۵بران محروم، روز بعد (ت از سوختيارانه و در حماکتين اقدامات جنايانش بهکدر وا  
تصرف خود وبگر، پاسگاه را بهکسر یروهايبا ن یريهجوم بردند و ضمن درگ یفرماندار ر بهين و جوانان دليخشمگ

گاه سپاه يپا دند. معترضان جاده مقابليشکآتش ردند و بهکرا واژگون  یانتظام یرويدرآوردند و چند خودرو ن
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وبگر در نقاط مختلف شهر کسر یروهاين مردم و نيب یري، بستند. درگيکدن الستيشکآتش پاسداران را با به
 یسپاه پاسداران تجمع اعتراض ینيزم یروينندگان در مقابل قرارگاه قدس نکاز تظاهر یساعتها ادامه داشت. گروه

از مردم  یگريشمار د هايرين درگيان ايار مواجه شدند. در جرکتيم پاسداران جنايمستق يکه با شلکردند کبرپا 
  د و مجروح شدند. يسراوان شه

ن و معترض يخشمگ یاهال ت.افيمناطق اطراف گسترش  سرعت به زش مردم سراوان بهيآتش خروش و خ  
آنان آتش  یروردند، پاسداران بهکگاه سپاه پاسداران اجتماع يشتگان از توابع بخش بم پشت، در مقابل پاک یروستا

  ستند. کگاه را شيمقابله با پاسداران پرداختند و در پا مردم با پرتاب سنگ به .گشودند
ن سرجنگل، از توابع زاهدان، پس از بستن جاده يورکبلوچ در منطقه  یجوانان شورش ۹۹اسفند ۶روز چهارشنبه   

تصرف خود درآوردند د را بهين و قلعه بيورکدر  یمردم دضسپاه  یگاههايپاسداران، پا يکرغم شلگاه، بهيپابه یمنته
بهانة  عناصر شرور به«رد: کاعتراف  ،فرماندار زاهدان ،یدند. نخعيشکآتش پاسداران را به یاز خودروها یو شمار

ن يورکقصد تصرف پاسگاه  انداز بهکو نارنج کسب یپاسگاه شمسر سراوان با سالحها یجعل یشته هاکت از يحما
  ).۹۹اسفند  ۷ -سناي(ا» ردندکن پاسگاه حمله ياد بهيو قلعه ب

  
ستان و بلوچستان يها، هموطنان در نقاط در شهرها و مناطق مختلف استان سيريبه موازات گسترش دامنة درگ -۲۸
داران در سبه و مغازهکاز  یاديرانشهر، خاش، سرباز و... شمار زيد. در سراوان، زاهدان، اوستنيصفوف معترضان پبه

اسفند  ۶شب  یهامهياعتصاب زدند. مردم زاهدان از ن خود را بستند و دست به یهاشتار سراوان مغازهکاعتراض به
سمت آباد بهميرکار در کتيپاسداران جنااعتراض زدند. ردند و دست بهکع مرآباد زاهدان تجيم آباد و شيرکدر 

  از مردم شد.  یشهادت و مجروح شدن شمار ه منجر بهکمعترضان آتش گشودند 
ردند. همزمان کور در زاهدان مبادرت ک یهايراندازيتبه ۹۹اسفند  ۷از صبح چهارشنبه  وبگرکسر یروهاين  
  پرواز در آمدند. رعب و وحشت بر فراز زاهدان به وجاد جيا یسپاه برا یوپترهايکهل
شورش را توسط دهها خودرو دضوبگر کسو مزدوران سر يکط ملتهب منطقه، از يدر وحشت از شرا یم آخونديرژ 

گر از شهرها يد یاز زاهدان و خاش و برخ کیمکوبگر کسر یروهايگر، نيد یرد و از سوکرانشهر اعزام يا رمان بهکاز 
گر استان از جمله يد ینترنت سراوان و سپس شهرهايممانعت از انتشار خبرها، ابتدا ا یم برايسراوان فرستاد. رژ به

  را بست.  یارتباط یرد و راههاکا دچار اختالل يزاهدان را قطع 
گسترده،  یسيت و شعارنوکنصب تراو جوانان شورشگر، با  یشورش یهاانونکدشمن،  نةوبگراکسر یرغم تالشهابه  

ام يبا آنها و گسترش اعتراض و ق یهمبستگ یمقاومت برا یرهبر یدة بلوچ و فراخوانهايهموطنان ستمد یصدا
ز، يتبر یعالوه بر تهران، شهرها یشورش یهاانونک یتهايفعال .ردندکن انداز يشور طنکسراسر  یدر شهرها

 زد،ي راز، زنجان، مشهد،ي، شکنارکرانشهر، بروجن، زاهدان، ي، اکازرون، سنندج، اراکن، يرج، قزوکرمانشاه، ک
  و شهر قدس را فراگرفت. یر الم، رشت، دزفول، شهريرد، خاش، اکار، شهريشهر ، اهواز،یسار بهبهان،

رده بود، به مثابه آتش کن را گداخته ستان و بلوچستاياز س یعيروز مناطق وس۶ه به مدت ک اميق یشعله ها  
در  یابانيوبگر درکسر یروهاينکه بود  ید و آن هنگاميشکگان شعله اسفند در استان هرمز ۲۲ستر، روز کرخايز
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ورش ين ين منطقه آتش گشودند. در اثر ايبران محروم اسمت سوخت هرمزگان به يکريدر س کوهستکبندر 
ه سر جان سپرد و يناح در اثر اصابت گلوله به یسيسان) رئ(شه ینام مهده بران باز سوخت يکیارانه، کتيجنا

وبگر کسر یروهايت با نين جنايابران و مردم منطقه در اعتراض بهر سوختيسا مجروح شد. متقابالً یگريبر دسوخت
سمت ، با شليک بهايو در کیاز خش ميوبگر رژکسر یروهايدند. نيشکآتش را به یابانيدر یقهاير شدند و قايدرگ

  ردند.ک یرا زخم آنهااز  یشمار مردم معترض،
جامعة در  يکو  ینيط عياز شرا ینمودوست، يآنچه در سراوان و بلوچستان و سپس در هرمزگان به وقوع پ  

 یطيژه در شرايوداشته باشد. بهن را به دنبال کانيب و بنيمه یتواند انفجار یم هه در آن هر جرقّکآستانة انفجار بود
، یت انفجارين واقعياز هم یبا ترس و نگران یومتکرسانه ح يکدان است. يدر م افتهيمقاومت سازمان يکه ک

! انددهيد یبعد یهاآشوب یبرا یداند چه خواب شومیخدا م«و » ندکیح دعوت ميجوانان را به تسل عمالً«نوشت: 
و آبان  ۹۶ یسه با ديقابل مقا یده شود، حتيشکها ابانياگر به خ یتياز مقامات امن یاريگفتة بسه بهک يیهاآشوب

م بود (روزنامة يخواه» یالن از سالح و مواد انفجارکها شاهد استفادة گسترده و در ابعاد در آن ست و حتمًاين ۹۸
  ).۹۹اسفند ۵ -» مستقل« یومتکح
باختگان جان زش سوختبران و هموطنان بلوچ،يا خب یمقاومت سراسر ید بر همبستگکيبا تأ یم رجويخانم مر  
غ مردم قهرمان يدر یب یها یزين خونري: آخوندها حساب اردکف و اعالم يران توصيا یه آراددان رايام را شهين قيا

  سراوان را پس خواهند داد.
  

 یاز شهرها یاريتا ده روز اول مرداد، شهروندان بس ريت ۲۴از روز پنجشنبه  :ام تشنگان در خوزستانيق - ۲۹
م، شوش، اهواز، آبادان، يد نعيوت سکرخه، چمران، کذه، شاوور، ياستان خوزستان از جمله بهبهان، رامهرمز، ا

س در يظه ويزه، ابوحمي، هویوت عبداهللا، مالثانکه، بستان، سوسنگرد، بندرماهشهر، خرمشهر، شادگان، يديحم
ردند. معترضان ک یعات اعتراضمتج یو برگزار يیماياقدام به راهپ یدنيبه آب آشام یم دسترساعتراض به عد

را سر دادند. » ردن مردمکوچ کنه به «و » مينکرخه دفاع مى کبا جان و دل از رودخانه «از جمله  ،يیهاشعار
 یدر استان جعل یمنتشر شده از اعتراضات مردم یدئوهايو«ه کرد کاعالم  يی ل ابلهانهکاستاندار خوزستان به ش

  ».صورت نگرفته است یعمن خصوص تجياست و در ا
از شهرها شهروندان  یوت عبداهللا به اهواز را بستند. در برخکر، جاده يت ٢٥از مردم شامگاه روز جمعه  یگروه  

  ».ميخوا ه یم، ما آب ميشو یم نميهرگز تسل«ردند نوشته بودند: ک یه حمل مک يیاردهاکپال یمعترض رو
   ردند.کاهواز به خرمشهر و اهواز به شوش را مسدود  یارتباط یآتش، جاده ها برافروختنشهروندان معترض با 

ران دست به تظاهرات يگر ايد یاز شهرها یبرخ یاجتماع یروهايام شهروندان خوزستان، مردم و نيهمزمان با ق 
  ردند.کت يم، از مردم خوزستان حمايرژ دض یدادن شعارهاع زده و با سرمو تج

مرگ «و » تاتوريکمرگ بر د«شعار  یاخامنهه يشان عليها از شهروندان از خانه یشمار تهران هم کدر محله نارم  
  ردند.کبهبهان رامهرمز و پل مارون را مسدود  ۀسر دادند. در بهبهان، معترضان جاد» یا بر خامنه

با  یه در عطش آب و آزادکر با درود به مردم به پاخاستة اهواز و سراسر خوزستان يت ٢٦در  یم رجويخانم مر  
فراخواند و  ،ژه مجروحانيوبه ،مردم خوزستان یاريعموم جوانان را به  ابان آمدند،يبه خ» هاالذلّمنّهات يه«اد يفر
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 یگر نشان داد تا آخوندهايمردم شادگان، بار د ريسالح و شهادت فرزند دل یمردم ب یآتش گشودن به رو«گفت 
سن را کن و واکادامه خواهد داشت، آنان آب و برق و نان و مس یماريو ب یاريکار هستند فقر و بکچپاولگر بر سر

   ».ندنکن يمدر منطقه را تأ یافروزو جنگ کی، موشیاتم یهنيم دض ینه پروژه هايتا هز دننکیمغ ياز مردم در
ر نقاط يوبگر از ساکسر یروهايم و اعزام نيرژ یارگزاران محلکادانه يش یوبگرانه و مانورهاکبه رغم اقدامات سر -۳۰
ر، يت ۲۹افت. روز سه شنبه يز گسترش يگر نيد یه به استانهاکرد بلکش نکزشها نه تنها فرويشور به خوزستان، خک

مرگ «، »هيت فقيمرگ بر اصل وال«شعار  هيمترو صادق یوکمردم خوزستان، مسافران در س زشين روز خيدر ششم
  سر دادند. » یاسالم یبر جمهور

اقدام » ديريپذ یت نمرد، ذلّيم یم یرانيا«اد يزدانشهر اصفهان با فريمردم  ام،ين روز قيدر هفتم ،ريت ٣٠در روز   
  ردند. کبه تظاهرات 

ن يشهروندان ا خوزستان از اعتراض یاستانداردر برابر ع ماز زنان در اهواز با تج ی، جمعريت ۳۱روز پنجشنبه   
ل يما ذل یشانند، ولکت بخواستند ما را به ذلّ یم«دادند: یشعار م یردند. زنان اهوازکت يحما یآب یاستان به ب

به  یمنته یردند و جاده اصلکع متج یآب یدر اعتراض به ب ش برازجانکاز زنان زحمت یهمزمان جمع». مينشد
ردند. ک يکبه مردم شل یتيامن یروهايبا معترضان باال گرفت و ن یريگودرز درگين روز در اليشهر را بستند. در هم

خوزستان  ردند. روز پنجشنبه اعتراضات عالوه بر استانکع ممارستان تجيگودرز مقابل بيجانباختگان ال یخانواده ها
شهر در استان اصفهان  نيگودرز در استان لرستان، بندر گناوه و برازجان در استان بوشهر و شاهيال یدر شهرها
 ان داشت. يشهر جر ٣٠ر در مجموع در يزش تشنگان در هشت روز آخر تيافت. خيگسترش 

  رد:کاعالم  ۱۴۰۰مرداد  ۲روز مقاومت یملّ یشورارخانه يدب  
با پاسداران  یريوبگرانه، تظاهرات و درگکو سر یتير امنيرغم تدابر خوزستان، بهيام مردم دلياز آغاز ق روز پس۹   
جاد راهبندان، يو ا يکره، با آتش زدن الستيدا یوکدر اهواز در  یوبگر ادامه دارد. جوانان شورشکسر یروهايو ن
  ار گرفتند.يز شهر را در اختکنترل مرک
 شهر را بسته یاصل یابانهايخ یبتون یوارهاي، با دیممانعت از تظاهرات اعتراض یبرا یآخوندم يدر سوسنگرد، رژ  

ادامه دارد  یانتظام یروهايز جوانان با پاسداران و نيجنگ و گر ا،مارده است. کقطع  امالًکنترنت شهر را يو برق و ا
  شود.  یده ميدر شهر شن یانتظام یروهايرگبار ن یو صدا

به تظاهرات » یامرگ بر خامنه«، با شعار یبهمن یام، به نام هاديدان قيازشه يکی یسپارکمراسم خا ...ذهيدر ا  
  ل شد... يم تبديه رژيعل
 ردند. کع مام خوزستان تجيت از قيحما یاز مردم برا یم (تهران) جمع بزرگيرکدر رباط  

  ردند. ک یام خوزستان اعالم همبستگيتهران با قـ  نيردن آتش در اتوبان قزوکر با روشن ين، جوانان دليدرقزو  
  اد زدند. يشان فريا در شعارهار ابان آمدند و خشم خوديبد به خيم ميمق یزد، جوانان خوزستانيدر 
  بزرگ جاده ساوه را بستند.  یمانيدادن موانع سر با قراريدر ساوه، جوانان دل   
  ع زدند.ممهر دست به تج نکراه مس الم، مردم در چهاريدرا  
همت آباد حمله  ۱۲ یالنترک، به یانتطام یرويور نک یهايکنش به شلکدر وا یگودرز، جوانان شورشيدر ال 

از تظاهر  یشمار یانتظام یروهايانه نيور و وحشک يکاثر شل ردند. برکر يآن را تسخ یساعات یورشدند و برا
 ر شده اند. ينندگان توسط پاسداران دستگکاز صد نفر از تظاهر  شيشدند. ب یا زخميشته کنندگان ک
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ور يخوزستان قهرمان شروع شده حاال به لرستان غ یش با پرچمداريروز پ ۹ه از ک یاميق :گفت یم رجويخانم مر  
گر يگودرز و ديذه و اليام از اهواز و اين قيدان ايافته است. شهيه نقاط گسترش يو تهران و بوشهر و اصفهان و بق

 کت مردم و خون پايمکو حا یراسکوو استقرار دم ینيسم ديفاش یسرنگون یران برايملت ا ۀشهرها بازتاب اراد
 .ران استيا یآنها چراغ راه آزاد

 
مردم  اميدان قيتن از شه۱۲ یاسام »۱۵شماره  -ام تشنگانيق«ة يرخانه شورا در اطالعيمرداد دب۳روز  - ۳۱

  رد. کپاخاستند، منتشر ت از خوزستان بهيه به حماکگر شهرها را يخوزستان و د
 ۱۴۰۰ر يت ۲۵خ شهادت ياهل شادگان، محل شهادت اهواز، تار ،ساله ۳۰ ،یماوينع ی. مصطف١

 ۱۴۰۰ر يت ۲۶خ شهادت يوت عبداهللا، تارکوت عبداهللا، محل شهادت کاهل  ،ساله ۱۷) یري(خض ی. قاسم ناصر٢

 ۱۴۰۰ر يت ۲۹خ شهادت ي، محل شهادت شوش، تاری. محمد چنان٣

 ۱۴۰۰ر يت ۲۹خ شهادت ياهل ماهشهر، محل شهادت ماهشهر، تار ساله، ۲۷ یبالد یسي. ع٤

 ۱۴۰۰ر يت ۲۹خ شهادت يروشات اهل اهواز، محل شهادت اهواز (شلنگ آباد)، تارک. محمد ٥

 ۱۴۰۰ر يت ۳۰شهادت خ يگودرز، تاريساله، اهل ال ۲۰د آذرخوش ي. ام٦

 ۱۴۰۰ر يت ۲۹خ شهادت يذه، تاريذه، محل شهادت ايسوسن ا یساله، اهل روستا ۱۷ یبهمن ی. هاد٧

 ۱۴۰۰ر يت ۳۰خ شهادت يمحل شهادت اهواز (شلنگ آباد)، تار ساله، ۲۴)، یساويسات (حمزه الفري. فرزاد فر٨

 ۱۴۰۰ر يت ۳۰خ شهادت ي)، تاریطالقان کساله، محل شهادت ماهشهر (شهر ۲۰راش) کثم عجرش (اي. م٩

 )، محل شهادت چمران یارکد مجدم (جوي. حم١٠

 ذهي، محل شهادت ای. محمد عبدالله١١

 د يمارستان به شهادت رسيه در اول مرداد در بک، مجروح یعباد یر مشاري. ام١٢

وم کن محعضو خواست تا ضم یشورهاکه اروپا و ياتّحادت ملل متحد و يامن یل و شوراکريران از دبيمقاومت ا  
ه يت عليدهه است به جنا ۴ش از يه بک یميمقابله با رژ یمات الزم االجرا براي، تصمیبشر دضات ين جنايردن اک

ت يامن یرند و شورايد در برابر عدالت قرار گين خاطر بايم به همينند. سردمداران رژکت مشغول است، اتخاذ يبشر
 ند.کرا فراهم  بات آنيملل متحد ترت

 
ومت کوب حکه ستم و سريختند و عليابانها ريز به خيام خوزستان، مردم و جوانان تبرين روز قيدر دهمـ  ۳۲

جان يآذربا« :دادند یشعار م نندگانکردند. تظاهر ک یام مردم خوزستان ابراز همبستگيشعار سرداده و با ق یآخوند
سربازان ـ  ميحاضر یدر جانباز«و » یام مردم یمردمـ  یخيام نه شینه شاه«، »خوزستان است یحامـ دار است يب

 ردند آنهاکنندگان تالش کشورش با حمله و هجوم به تظاهر دضژة يو یهاانيکو  یانتظام یرويمزدوران ن». مکيباب
به مقابله برخاستند و آنها را وادار » شرفیشرف، بیب«و » هالذلّ هات منّيه« یا جوانان با شعارهامنند، اکق ررا متف

  ردند. ک ینينشبه عقب
ابانها يخام مردم خوزستان به يبا ق یحال در کرج، زنجان و بجنورد جوانان و مردم آزاده در همبستگن يدر هم

  ». رديپذ یذلّت نمرد ـ يمیم یرانيا» « اتّحاد، اتّحاد -از کرج تا خوزستان«دادند:  یختند و از جمله شعار مير
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نها يه اکست ن ايمهم ا«ش جمعه اول مرداد گفت: يرد، در نماکدر شهر یاخامنه ۀندينما ،ونامکآخوند ن  
ه دارند ک نها هستيا یپا در ،نها در خوزستانيا یپا دامروز در اهواز ر یپا هستند و حت یچنان رون) همي(مجاهد

 .»نندکیجاد مياغتشاش ا
مرگ بر « یبا شعارها یزکمناطق مر یو برخ یابان جمهورين تهران در خيمرداد مردم و جوانان خشمگ ۴روز   
توپ « :ندزدیاد مين فريچنت هميدست به تظاهرات زدند. جمع» نکتو رها کممل ن ـکايح یاخامنه«و  »تاتوريکد
 ».تيت حمايحما ،رتيباغ یرانيا«، »رانيا یه، نه لبنان، جانم فدانه غزّ«، »د گم بشهيفشفشه، آخوند با کتان

 :ن در تهران گفتيام آفريبا درود به جوانان شورشگر و ق ،دة مقاومتيس جمهور برگزيرئ ،یم رجويخانم مر  
 يکیتهران و در نزد یزکمر یابانهايدر خ »تاتوريکمرگ بر د« یادهايام خوزستان، در فريدان قيجوشش خون شه

را به صدا در آورده است. استمرار  یآخوند یبشر دضم يشعله ور شده و ناقوس مرگ رژ یاخامنهبوت کت العنيب
  ه را از سرنوشت محتومش نجات دهد.يت فقيتواند والیز نميقتل عام ن جلّاده کن روز نشان داد يام در دوازدهميق
  

ام به ين قيل ايبا هموطنانمان در خوزستان و تبد یسراسر یهمبستگ ،ام تشنگانير در قيل چشمگوتح يک -۳۳
رد خوزستان را کنترنت تالش يوبگرانه و بستن اکسر یدهايم با ترفندها و تهديرژ یبود. وقت یام سراسريق يک

  شور باال گرفت. کام تشنگان در نقاط مختلف يبا خوزستان و ق یند، تظاهرات همبستگکخاموش 
شعار مرگ بر «رج با کس يدر فرد يیام، تظاهرات گستردهين روز قيدوازدهممرداد در  ۴شامگاه دوشنبه   
زش يت از خيدر حما یاردکه پالکن ياز معترض يکید. يام مردم خوزستان برگزار گرديت از قيدر حما»تاتوريکد

جا کنها همه خرج يگاز دارد، ا انات، نفت وکهمه امنيخوزستان، ا«زد: یاد ميفر ،رده بودکمردم خوزستان بلند 
شعار  ،جملهرج از ک، مردم در تظاهرات شبانه و »هلبنان، غزّ«اد زدند: يت حاضردر پاسخ به او فريو جمع» شود؟یم
 اتّحاد ـ رج تا خوزستانک از«، »رديپذیت نمذلّـ رد يم یم یرانيا«، »تيحما ،تيحما ـ رتيبا غ یرانيا«دادند: یم

تا «و » تاتوريکمرگ بر د« یرج با شعارهاکدر  یجوانان شورش». ميهمه با هم هستما ـ د يد نترسينترس«، »اتّحاد
ه ک یوبگر انتظامکردند. مزدوران سرکد کيام و اعتراضات خود تأيبر استمرار ق» ن بساطهيهرشب هم ،رميمو نگحق

  .ت مواجه شدنديو اعتراض جمع نند با شعارکر ين را دستگياز معترض يکیردند کتالش
ژ به اعتراضات مردم ية دره درو بستن جادة محلّ يکمرداد مردم با آتش زدن الست ۴ز روز دوشنبه يرمانشاه نکدر 

ام خوزستان راه يت از قيرمانشاه در حماکه يمهد کوستند. مردم شهريخوزستان در اعتراض به نبود آب و برق پ
به سمت مردم  يکبا شل یوبگر انتظامکسر یرويمسدود نمودند. ن يکرمانشاه را با آتش زدن الستکبه  یورود

   ند.کق رآنها را متف یع اعتراضمرد تجکمعترض تالش 
 یختند و شعارهايابان ريام، مردم و جوانان تهران پارس در اعتراض به قطع برق به خين شب قيزدهميدر س  
مه به محل فرستاده يه سراسک یانتظاموبگر کسر دادند. مزدوران سر» تاتوريکمرگ بر د«و » یاخامنه مرگ بر«

توجه به حضور یب ،نند، توسط مردم معترض هو شدند و شعارهاکردند مردم را متفرق کیشده بودند و تالش م
   ردکدايادامه پ ،آنها

ن ياـ  فن نشودکتا آخوند «دادند: یختند و شعار ميابانها ريبه خ یرج، مردم و جوانان شورشکدر گوهردشت   
ردن آنها کق رت معترض در صدد متفيورش به جمعيژه با يو یانهايکوبگر و کسر یروهاين». وطن نشود ،وطن

  آمدند. بر
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  ».اتّحاد اتّحادرج تا خوزستان، کاز « :دادندیبامها شعار مرج، مردم در پشتکدر محمد شهر   
ابان يدر اعتراض به نبود آب و برق به خ یمتوالن روز يدوم یژ برايدرنان محله درهکرمانشاه ساکروز بعد در   

  .اندردهکن را مسدود يه نشين محله حاشيبه ا یمنته یهاابانيآمدند و خ
را به  یاخامنهبنر » اتّحاد ،اتّحادـ  اصفهانخوزستان، «داد، با سر دادن شعار مر ۵مردم اصفهان سه شنبه شب  

ع مبرق تج یدنبال قطعردند. در بهارستان اصفهان بهکد کيبا مردم خوزستان تأ یبر همبستگ ودند يشکآتش 
دادند:  یل شده بودند، مردم شعار ميژه به محل گسيان ويکو  یانتظام یروهايه نک یل گرفت و درحالکش یاعتراض

  .»رانيا یجانم فداـ  لبنان، نه هنه غزّ« ،»تيحما ،تيحما ـ رتيباغ یرانيا«، »اتّحاد ،اتّحادـ  خوزستان، اصفهان«
غرب در وانيبرق اقدام به بستن جاده نمودند و در ا یگلستان، مردم در اعتراض به قطع یوکردکمرداد  ۶در   

 ن شهر و با به صدا درآوردن بوقيا یهاابانير برق با حضور در خرکم یهایالم، در اعتراض به قطعياستان ا
   زدندشان دست به اعتراض يخودروها

و با تظاهرات  یدان آزاديع در مم، با تج۹۸ام آبان يدان قيشه یمادران و خانواده ها ۱۴۰۰مرداد  ۸صبح جمعه   
 ،اتّحادـ از تهران تا خوزستان «زدند: یاد ميام مردم خوزستان برخاستند. آنها فريت از قيبه حما یابان آزاديدر خ
  .»ديبلند شو ،بس است یبردگ«، »اتّحاد ،اتّحاد ـ از آبان تا خوزستان«، »اتّحاد

 یخود به مترو یدادخواه یرساندن صدا یدان برايشه ی، مادران و خانواده هایابان آزاديپس از تظاهرات در خ  
 یومتکح دض یر فرزندان خود را در دست داشتند، به شعارهايه تصاوک یه رفتند. مادران در مترو در حاليصادق

به مادران، حجاب  یاشن و فّحيوستن مردم به آنان، ضمن توهيدر وحشت از پ یوبگر انتظامکسر یرويادامه دادند. ن
ت يس امنيرا بازداشت و به پل یآنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و شمار دند،يشکرا از سر آنها 

   .ردندکآباد منتقل جنت
دتان و يخون فرزندان شه یشما به دادخواه :، گفت۹۸ام آبان يدان قيبا درود به مادران شجاع شه یخانم رجو  

نجه و کشتار و اعدام و شکسال  ۴۲ه دادخواه کران است ياد اياد شما، فريد. فريپاخاستفرزندان مردم خوزستان به
  .یروزياست تا پ یامين قينند. اکشما را خاموش  یتوانند صداینم جلّاد یسيو رئ یااست. خامنه چپاول و فقر

  
ختند و يابانها ريهن به خيم یاز شهرها یاريام، مردم تهران و بسين هفتة قيمرداد، در سوم۸شامگاه جمعه  -۳۴

 ،ننگ ما«، »تين واليمرگ براـ ت ين همه سال جنايا«، »شته شهک یاخامنه ـ فشفشه ،کتان ،توپ« یبا شعارها
سم يفاش یخواستار سرنگون» رانيا یجانم فدا ـ نه لبنان ،هنه غزّ«و » تاتوريکمرگ بر د«، »رهبر الدنگ ما ـ ننگ ما

  ران شدند.يم بر اکحا ینيد
» تاتوريکمرگ بر د«ختند و شعار يابان ريدنبال مسابقة فوتبال به خدر تهران، به کمرداد جوانان نارم ۹شنبه شب   

  .ردندکريرا دستگ یورش بردند و شماريوبگر به آنها کسر یروهاين سر دادند.
تظاهرات  »هيت فقيمرگ بر اصل وال« افروختن آتش جاده را بستند و با شعارر تهرانپارس جوانان شورشگر با برد  
  ردند. ک
   د.ة تهران را بستنيدان صادقيم ،وبگر در وحشت از گسترش تظاهراتکسر یروهايشهر، ن یدر آن سو  
ن ساعات يه تا اولکابانها دست به تظاهرات زدند يدر بهارستان (استان تهران) در خ یهمزمان جوانان شورش  

  .افتيبامداد شنبه ادامه 
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  ردند. کبرپا  یع اعتراضمتج» هدف فقط نظامه المه ـکن ين آخريا«با شعار  یشورش در اهواز، جوانان  
  تظاهرات زدند.ردند و دست بهکجاده را مسدود  یدر شوشتر، جوانان شورش  

ام مردم خوزستان در مقابل تئاتر شهر در چهارراه يبا ق یاز مردم در همبستگ یريثکت يعصر شنبه جمع ،تهران در
از «، »رديپذیت نمذلّ ـ رديمیم یرانيا« :دادندیآنها شعار م .ع و تظاهرات زدندمعصر تهران دست به تجیول

   ...و» تاتوريکمرگ بر د«، »تيحما ،تيحما ـ هموطن ،هموطن«، »اتّحاد ،اتّحاد ـخوزستان تا تهران 
تم آمدند و به ضرب و شَت بريردن جمعکق رآور در صدد متف کو پرتاب گاز اش یراندازيوبگر با تکسر یروهاين 

   .مقابله با مزدوران برخاستندبه » شرفیب ،شرفیب«ت با شعار يجمع نندگان پرداختند.کتظاهر
ران يا یگر شهرهايه در تهران و اهواز و دک یبه جوانان شجاع ،مقاومت ۀديس جمهور برگزي، رئیم رجويم مرخان  
ه با ک یاميدرود فرستاد و گفت: ق ،سردادند »هيت فقيمرگ بر اصل وال«و  »تاتوريکمرگ بر د«اد يپاخاستند و فربه
هن يم ۀدر چهارگوش آن را ندارد و شورشگران یخاموش در خوزستان شروع شد سر یآزاداد تشنگان آب و يفر

ن يدن ايمردم بپاخاسته و رس یادهايوستن فريخواهد مانع به هم پینترنت ميبا قطع ا یادهند. خامنهیادامه م
  محتوم ندارد. یاز سرنگون یزيگر یم آخونديا رژمصدا به جهان شود. ا

  
ام يق یالت و تجربه هاون تحيزشها از مهمتريام و خيو جوانان شورشگر در متن ق یشورش یانونهاکحضور  -۳۵

مسعود  یزش خوزستان و در پاسخ به فراخوان آقايبا خ یهمبستگ ر شورشگران دريت۳۰تشنگان بود. در شامگاه 
ت کن حريردند. اکگچساران به بهبهان  ۀوبگر، اقدام به بستن جادکاز انتقال مزدوران سر یريجلوگ یبرا یرجو
ن شب يدر دهم ،م مردادودر شامگاه شنبه د ،افت. از جملهيز ادامه يبعد ن یدر روزها یام مردميدر متن ق یانقالب

 یمواصالت یوبگر، جاده هاکسر یروهاين یرسانممانعت از امداد یپاخاسته برابه یام، جوانان شورشگر در شهرهايق
انمهر)، با آتش مسدود کي(جاده محمد شهر به  رجکن، مشهد و يگودرز، سرباز، نجف آباد، قزويرا در ماهشهر، ال

  ردندک
 یريجلوگ یشهر برا ۱۲ن در يو هواداران مجاهد یجوانان شورش ،امين شب قيازدهميمرداد در ۳شنبه شب يک  

وبگر را مسدود کسر یروهاين یرسانامداد یرهايو مس یمواصالت یهادهنندگان جاکام يوب قکسر یرو براياز انتقال ن
 شد: یمواصالت یهااز جاده یه توسط جوانان شورشگر صورت گرفت، منجر به بسته شدن شمارک یاقدامات ردند.ک

 ۀرج (جادکه)، دريعسلو-بوشهر ۀ(جاد در بوشهر ازرون)،کـ  رازير شيازرون (مسک ج فارس)، دريدر تهران (اتوبان خل
ـ  اسالمشهر)، در لردگان (اتوبان اهواز یرامسر)، در اسالمشهر (جاده اصلـ  رودسر ۀرودسر (جاد م)، دريرج قدک

(جاده  جانيهنگام)، در اله-سراوان)، در قشم (جاده قشمـ  رانشهريرانشهر (جاده ايلردگان و جاده وسط شهر)، در ا
  بستن جاده در بندر عباس و بهبهان. ،نيو هم چن ا)يجان به سمت درياله

 رد، خوزستان زندهيمیتاتور، خوزستان نميکمرگ بر د«دادند یها شعار مهمزمان با بستن جاده یجوانان شورش  
 یهاانونک، زنده باد یه، درود بر رجويت فقي، مرگ بر اصل والیامرگ برخامنه«، »ميتان هستاست ما پشت

مرگ «، »مينکیتت ميخوزستان حما« ، »رديپذیت نمذلّـ  رديمیم یرانيا« ،»ارکتيجنا یسيمرگ بر رئ«، »یشورش
  .»یزنده باد مسعود رجو«و » هيت فقيمرگ بر اصل وال«، »تاتوريکمرگ بر د«، »یابرخامنه

  
  



٣۵ 

  :فصل پنجم
  ینيط عيشرا

  یاعتراض یتهاکو استمرار حر یانفجار عةجام
  

 ، بازیومتکو چپاول ح یسال گذشته به خاطر گسترش دامنة غارتگريکدر  :یاعتراض یتهاکاستمرار حر -۳۶
ژه يط فاجعه بار، مردم و به وين شراينش به اکشتر سوق داده شد. در وايب یخانمان یت و بکمردم به فال یزندگ هم

ا، مومت اکح اعتراض زدند.ال مختلف دست به کرونا، به اشکروس يو یريدستان با وجود همه گيفرودستان و ته
  رد. کبرخورد  یتيامن ۀويهم به ش یصنف یاعتراضها وب پاسخ داد و باکرا با سر یهر اعتراض

ن بودن ييقه، پاوافت مطالبات معي، عدم دریافت مطالبات جاريار و زحمت به خاطر عدم درک یروهاين یاعتراضها  
 یها، عدم اجرايارک، توقف پرداخت اضافه یاستخدام یقراردادهات ي، وضعیشغل یايافت مزايسطح حقوق، عدم در

ه در هر ک نيتها (و اکارخانجات و شرک یساز ی، خصوصیديتول یواحدها یفيلکمشاغل، بالت یبند طرح طبقه
ارگران توسط ک یاراض یرقانونياهش دستمزدها، تصرف غکشوند)،  یل و اخراج ميتعد یت تعداديرير مدييتغ

در اثر نشت  یالت تنفسکو مش یوير یهايماريار (مبتالشدن به بکدر  یمنيانات اک، نداشتن امیدولت ینهادها
..) و نبودن حداقل .ر وياپشن، بادگکش، کفش، لباس، دستکار (کافت الزامات يار)، عدم درکموقع  یمس یگازها

) یس بهداشتيش، سروک، دستکنداشتن ماسار، کدر محل  کننده یعفون دضنده و ي(مواد شو یانات بهداشتکام
  ل گرفته است.کش
ت کحر ٢٧٤٤رده، تعداد کمنتشر  ۱۳۹۹سال  یران برايخلق ا يیفدا یهايکه سازمان چرک يیبر اساس ترازنامه   

، مدافعان انياران، بازاريکونداران، بيامکان، بازنشستگان، پرستاران، معلّمشاورزان، کارگران، کاز جانب  یاعتراض
ار يبس یاعتراض یتهاکالن حريه بکاست  یهيصورت گرفته است. بد يیتوده  یزشهايست و خيزطيحفاظت از مح

  شتر است.يب
 یبه روشن زين یومتکح یرسانه ها یدر داده ها ن اعتراضات است،ينه ساز ايه زمک را، یطبقات کاف وحشتناکش  
  د: يتوان د یم
ن، ي، آرژانتيکزکوادور، مکر اينظ يیهاشورکف يو در رد ین فاصله طبقاتيشتريبا ب ايشور دنکن يران هشتمياـ  
 ین نابرابريشتريبا ب يیشورهاک ءرشده جزکذ یهاشورک، ین جهانيانگيسه با ميه در مقاکدارد قرار یويه و بولکيتر

  رند.يگ یقرار م یدرآمد
ر خط فقر مطلق در يت زيه جمعکدهد ینشان م یاجتماعن يمپژوهش تأ یعال سةسمؤپژوهش از جانب  يک -  
  رسد.  یون نفر ميليم ۲۵ران به يا
نقطه به نقطه،  یدرصد ۴۸م رران با نرخ تويدرصد دارند، ا ۵ر يز یمهارشور جهان توک ۱۵۰ش از يه بک یدر حال - 

  ست. م باال در جهان را دارارن تويششم
 ۱۴۰۰هزار تومان است، در سال  ۳۰۰ون و يليم ۱۴چهار نفره ماهانه  ۀخانواد يکنه يه حداقل هزک یدر حال -

  ن شده است.ييپنجم خط فقر) تع يکمتر از کهزار تومان ( ٦٥٥ون و يليم ٢ارگر کحداقل دستمزد 
  

  ر است:يشرح زه سال گذشته بيکارگران در ک یاز اعتراضها یبرخـ  ۳۷
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روگاهها و ي، نیميع پتروشيصنا یمانيارگران پکخرداد،  ٢٩از روز شنبه ـ  یمانيارگران پکاعتصاب   
دست به اعتصاب » ستيب -/ ده  ١٤٠٠«ن يمپکار با عنوان کل يل دادن وسايمناطق مختلف با تحو یشگاههايپاال

قه وحقوق مع روز و پرداخت ۲۰به  یارک یاهش روزهاکش دستمزدها، يافزا یارگران اعتصابک یاصل ةزدند. مطالب
ه يت فقيوابسته به وال یادهايروگاهها در دست سپاه پاسداران و بنيو ن یميع نفت، گاز و پتروشيثر صناکااست. 
 است.

 ین روز متواليو چهارم یس یبرا یميع نفت و پتروشيصنا یمانيارگران پک یر، اعتصاب سراسريت ۳۱روز پنجشنبه 
ه، گچساران و... ادامه داشت. حدود ي، عسلوک، اصفهان، اهواز، آبادان، ماهشهر، جاسکتهران، ارا یدر شهرها

 یاريردند. بسکت يحما» ستيده، ب /١٤٠٠ن يمپک«وزارت نفت از  یتکو شر یارکمانيپ یروهايهزار نفر از ن۱۰۵
ران، با اعتصاب يشهر ا ۱۹روگاه در يو ن یميز پتروشکشگاه و مريپاال ۹۶ش از يدر ب یز نفتکمرا یها از پروژه

ت و در کشر ١٢٠روز در  ١٥٠٠م کارگران دستکمتوقف شده است.  ،خرداد آغاز شد ۲۹ه از روز شنبه کارگران ک
   استان در اعتصاب بوده اند. ١٢

ت تراورس، در اعتراض به کو شر آهنراه  یفن ةيارگران ابنکآهن و از جمله ارگران راه کـ  آهن ارگران راهک   
ها و توان به حوزهینه مين زميع زدند. در ام، دست به اعتصاب و تجیت شغليافت مطالبات خود، عدم امنيعدم در
اران، يشابور، مشهد، رشت، زي، تهران، نکمشيرج، شاهرود، اندکازجمله شمال، لرستان، دورود،  ،مختلف یشهرها

ز، سلماس، گرگان، بجنورد، مشگ آباد، يسرخس، تبر، کشوا، زاهدان، اراين، گرمسار، پيردان، ورامکهشتگرد، 
  رد.کنورآباد و لوشان اشاره 

 یار، نداشتن حداقلهاکقه، اخراج از وافت مطالبات معيارگران معادن در اعتراض به عدم درکـ ارگران معادنک
بند سرخس، ارگران معدن آق درکتوان به اعتراضات ینه مين زميردند. در اکدر معادن مختلف اعتراض  یمنيا

نون منوجان، مجتمع مس سرچشمه، يوه، معدن آسمکن زرند، معدن زغال سنگ سواديمعدن سنگ آهن ماه زم
معدن مس انجرد اهر  گوجهر راور، یآق دره، معدن رو یسنگ سنگرود، معدن طالرمان، معدن زغالکزغال سنگ 

  رد.کو سنگ آهن بافق اشاره 
ا، اخراج از يافت مزايافت ماهها حقوق، عدم دريدر اعتراض به عدم در یشهردارارگران ک -یارگران شهردارک  
  ن اعتراضات بودند عبارتند از:يه شاهد اک يیاز شهرها یشمار ع زدند.مار، بارها دست به اعتصاب و تجک
رجاوه، روانسر، يبروجرد، م، اهواز، ینيش آباد، بندر خمياسوج، سريرانشهر، يوت عبداهللا، اسالم آباد غرب، لوداب، اک

، سربندر، ماهشهر، یه، آغاجاريديسخت، حم ی، خرم آباد، آبادان، سی، قشم، سراوان، شستون، اللیخرمشهر، خو
ه، لوشان، اروند يه، پرند، عسلويديز، امين، تبريزه، زنجان، دهدشت، سده، قزويسوسنگرد، بناب، دشت آزادگان، هو

الم، يدون، بابل، ايس، بندرلنگه، صيوان، آبژدان، فرديشهر، مر يکهران، ننار، لردگان، سورشجان، جهرم، تک
رمانشاه و کبده، ارون، چوئکل، يرج، چرام، منجکم، بهبهان، يدنعيوت سکار، يه، بوشهر، شهرينيبندرعباس، حس

  .چابهار
ردند. کع مبارها اعتصاب و تج ١٤٠٠بخشها، در سال  یت هفت تپه از تمامکارگران شرک -ارگران هفت تپهک 
مرداد امسال  ۳۱شنبه يکارگران هفت تپه تا روز کردند. ک يیمايارگران معترض بارها در سطح شهر شوش راهپک
 یليتعط روز ۶ت به مدت کت شريريمدن روز يع زدند. در امدست به اعتصاب و تج ین روز متواليميکچهل و  یبرا
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 ین خواستهاياران اخراج شده از مهمترکهم یار تمامکبازگشت به  ق شده وومع یپرداخت حقوق ها .ردک اعالم
  ارگران است.ک
  

دچار تنش آب شرب  در سال گذشتهشهر النک ۱۲شهر و  ۲۵۰ یطبق آمار دولتـ  شاورزانکاعتراضات  -۳۸
 لةست. مسأيبدون آب در دسترس ن یوستااز هزاران ر یفقط معطوف به شهرهاست. آمار ین آمارِ دولتيبودند. ا

ع و مال مختلف دست به تجکششاورزان اصفهان بارها به اَکه کشد  شاورزان شرق و غرب اصفهان سببک بةآحق
  :شود یاز آنها به اختصار اشاره م یه به برخکاعتراض زدند

آبه حق یريگيپ یخود برا یتورهاکرود با ترا بن یبخشداردر برابر شاورزان ورزنه ک ،١٤٠٠بهشتيارد ٢پنجشنبه  -
   .ردندکبرگزار یع اعتراضمتج
 نيمتأشان به ياعتراضها مةشاورز شرق و غرب اصفهان در اداکش از هشت هزار يب، ١٤٠٠بهشتيارد ۴شنبه  -

زد) ينده رود به يانتقال آب زا لةبروجن (لوپروژه بن ـ  ینده رود، راهياز از زارمجيغ یحقآبه و برداشتها نشدن
از  یريجلوگ مودنديبه سمت چادگان را پ یلومترکي ۱۰۰ش از ير بيه مسک معترض، شاورزانکشدند. هدف 

ژه روبرو شدند و در يان وکي یروهاير از طرف نيردن مسکنده رود بود. آنها با مسدوديز زارمجاز ايغ یبرداشتها
  ردند. کع متج دس يکنده رود در نزديه زايشهر چادگان درحاش یورود

عتراض به عدم هنوج و رودبار جنوب، در اکار شهرستان ک شاورزان گوجهکاز  ی، شمار١٤٠٠بهشت يارد ۴شنبه  -
 .زدند یع اعتراضمخود، دست به تج یشهرها یفرمانداردر برابر شان، به مطالبات یدگيرس
سلمان توسط  یانال آبرسانکامل کشاورزان شهرستان اهواز، در اعتراض به بسته شدن ک، ۱۴۰۰خرداد  ۸شنبه  -

  . زدند یع اعتراضمانال دست به تجکن يعوامل سازمان آب و برق خوزستان، در مجاورت ا
رمضان «اعتراض به مسدود شدن رودخانه  یام براکنار، باالمحله چوک راسته یشاورزان روستاهاکن روز يدر هم

  الن زدند.يابان حافظ شهرستان خمام دراستان گيدست به تجمع در خ» ندهکب
خواستار  یاعتراض یعمدر تج ،واقع در استان خوزستان ،سيشاورزان شهر وکاز  ی، شمار١٤٠٠خرداد ۱۶شنبه يک -

  .به مطالبات خود شدند یدگيرس
در شان، به مطالبات یدگياعتراض به عدم رسه، در يديشاورزان شهرستان حمکاز  یشمار، ۱۴۰۰ر يت ۱۲شنبه  -

   .زدند یع اعتراضمه، دست به تجيديت آب و فاضالب حمکساختمان شر برابر
 یروستاها یچه آب در برخيل بازنشدن دريشاورزان شهرستان فالورجان به دلک ،١٤٠٠ر يت ۱۳شنبه يک -

  ردند. کع متج ین روز متواليچندم یشهرستان فالورجان برا
ن يا یي ت آب منطقهکشان مقابل شريهاشاورزان اصفهان همراه با خانوادهکاز  ی، شمار١٤٠٠ر يت ۱۴شنبه دو -

  ردند.کشهر تجمع 
شهرستان تجمع  نيت آب و فاضالب اکشاورزان شهرستان اهواز در شرکاز  ی، شمار١٤٠٠ر يت ۱۵سه شنبه  -
  . ردندک
تجمع  یقابل استاندارم یآب یاعتراض به ب ین شرق اصفهان برايشاورزان خشمگک، ۱۴۰۰ر يت ۱۶چهارشنبه  -
  ردند.ک یاخسلّ ،ندن آب و علوفه شان را نداشتيه توان تأمکرا  يیردند و گاوهاک
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 یاستان خوزستان در پ یو رودهاتاالبها شدن  کاز شهروندان معترض به خش ی، شمار١٤٠٠ر يت ۱۹شنبه  -
  .ردندکاهواز، تجمع برپا  یبرابر ساختمان استاندار متعدد، در یهايسازسد

مقابل ساختمان  ،ردکاز جمله شهر ،م در چهار شهرکدست ۀديدانياز دامداران ز یشمار، ۱۴۰۰ر يت ۲۳چهارشنبه  -
ن شهرها، دست به تجمع يا یشاورزکت جهاد يريمقابل ساختمان مد هيدريرجند و تربت حيشابور، بي، نیاستاندار
  . زدند یاعتراض

شان مقابل ساختمان به مطالبات یدگياعتراض به عدم رسشاورزان دزفول، در کاز  ی، شمار١٤٠٠ر يت ۲۶شنبه  -
  .ردندکبرگزار  ین شهر، تجمع اعتراضيا یفرماندار

  
اقدام به  ١٤٠٠ر يان تيتا پا ١٣٩٩از مرداد  ین اجتماعيبازنشستگان تأمـ  ین اجتماعيمبازنشستگان تأ -۳۹

  ر است.يبه قرار ز یماه اول سال جار ٤ درتها کحرآن از  یه برخکردند ک یت اعتراضکصدها حر
شهر و از جمله  ٢٨در  یت اعتراضکدر پنج روز حر ین اجتماعيمأران تيبگ ین بازنشستگان و مستمريدر فرورد -

شابور، رشت، يرمان، نکالم، ين، گرگان، ايل، اصفهان، قزوي، اهواز، اردبکارارمانشاه، ک، یرج، سارکتهران، خرم آباد، 
تجمع  ١٢٢خود،  یشهرها ین اجتماعيمتأ ۀدر مقابل ادار زديز، مشهد، سنندج، شوشتر و يراز، شوش، تبريش

سر » ميدياز بس دروغ شن ـ ميد ینم یگه رأيما د«، معترضان شعار یتراضاع یتهاکن حريردند. در اکبرگزار 
  دادند.

 ،بارها ،گريد یاز بخشها یو بازنشستگان برخ ین اجتماعيمران تأيبگ یربهشت بازنشستگان و مستميدر ارد -
صورت  ١٤٠٠ بهشتياز جانب بازنشستگان در ماه ارد یت اعتراضکحر ٥١م کع و اعتراض زدند. دستمدست به تج
  سرداده شد. ،بارها ،»ميدياز بس دروغ شن ـ ميد ینم یگه رأيما د«شعار  زين یاعتراض یتهاکن حريگرفت. در ا

الن) يدر تهران، اصفهان، اهواز و رودبار (استان گ ،از جمله ،شهرها یع فوالد در برخيدر خرداد بازنشستگان صنا -
  ردند.کبرپا  یاعتراض یدر شهر خود تجمعها یبازنشستگ انونکبا تجمع مقابل ساختمان 

اصفهان و خوزستان با تجمع  یفوالد در استانها یران صندوق بازنشستگيبگ یربازنشستگان و مستم ماهريدر ت -
  شان شدند.به مطالبات یدگيخود، خواستار رس ز استانکمر یبازنشستگ یانونهاکمقابل ساختمان 

ه، ن مايش حقوق فرورديف یبر رو یسازدوم متناسب  لةمرح یاز مطالبات خود را اجرا یبخش ،بازنشستگان  
شستا  یتهاکه شريسرما ین، واگذارکشت، حق مسيمع کمکر ينظ یشغل یايحقوق، پرداخت مزا نةش سااليافزا

حقوق از بازنشستگان به خاطر  سرکارگران و بازنشستگان بوده و حذف دو درصد کق به ه متعلّ کبه بازنشستگان 
  ردند.کعنوان  یدرمان یهادفترچه 

 يیاز بنرها يیضمن رونما ران، معترضان،يبازنشستگان ا یانال تلگرام شوراکدر  شدهمنتشر یگزارشها بنا به  
فقط « ،»مينينش یاز پا نم م ـيريتا حق خود نگ«، »، عدالتعدالت ـ ین اجتماعيتأم«ل ياز قب يیشعارها، یاعتراض

 یهااز خواست يکی سر دادند.» ميدياز بس دروغ شنـ م يد ینم یگه رأيما د«، »مونحقاد يبه دست مـ  ابونيف خک
  است. ید سازمان بهداشت جهانييمورد تأ یسنهاکله وايگان به وسيراون يناسيسکوابازنشستگان،  یمبرم و فور

 
ثر فشار هستند. حقوق آنها هم کدر حدا یو شغل یشتياز لحاظ مع روناکط يان در شرايفرهنگان ـ يفرهنگ -۴۰

 اند. آورده  یان به شغل دوم روياز فرهنگ یتر است. به ناچار تعدادن يياز خط فقر پا
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  ان عبارت است از:يفرهنگ یاعتراضها یموارد اصل
 یساز یصوصدر آموزش و پرورش، خ ی، عدم استخدام رسمیبه رسم یاز قرارداد یت استخداميل وضعيعدم تبد  

مشاغل، ممانعت از استخدام  یبند طرح طبقه یان، عدم اجرايج آزمون دانشگاه فرهنگيآموزش، اعتراض به نتا
ا، عدم ير مزايقه و ساوافت حقوق معيشور)، عدم درکان خارج از معلّم( یافت مطالبات ارزي، عدم دریبوم یروهاين

افت يض در سطح حقوق، عدم دريار، تبعکان، اخراج از ين فرهنگکمس یشده از تعاون یداريخر یهانيل زميتحو
  .ن حقوقيي، سطح پایس، حذف سنوات خدمتياضافه تدر

م يندگان مجلس رژي، دفاتر نمایمتعدد در مقابل ادارات آموزش و پرورش، استاندار یهاان عالوه بر تجمعيفرهنگ  
رده و در مقابل مجلس، کرونا، به تهران سفر کروس ياد و خطر ابتالء به ويار زيدر شهرستانها، با قبول مخارج بس

خود شبها را  یهااز آنها با خانواده  یاريدست به تجمع زدند. بس یدولت یر ارگانهايوزارت آموزش و پرورش و سا
  شان را برسانند.اعتراض یبه سر بردند تا بتوانند صدا کابان و پاريدر خ

  است: یر قابل بررسيز یهایبند ان در دستهينگفره یاعتراضها
   ؛رازيرج، شکزد، سردشت، ي: یان دبستانمعلّم -
  ؛تهران االستخدام ديان جدمعلّم -
   ؛استان البرز، استان تهران، تهران: یان قراردادمعلّم -
  ؛تهران)رجان، آبادان، اصفهان (در ي: تهران، شوشتر، زنجان، سیسيدرالتّان حقمعلّم -
  ؛جانيراز، الهيش ز،يل، تبريزد، اردبياسوج، دزفول، اهواز، ي: تهران، یآموزش دهندگان نهضت سوادآموز -
  ؛گانيزد، گرگان، ريتهران، رمان، کد خدمات: اصفهان، يان خرمعلّم -
، استان یجان غربيآذرباشور)، استان گلستان، استان ک: دزفول، شوشتر، تهران (از سراسر یش دبستانيپ مربيان -
  ؛، داراب، الشتر، رشتکنار، اراکاسوج، اروندي، کذه، باغمليارون، اکاهواز،  ، استان خوزستان،یزکمر
  ؛: تهرانیي و حرفه یان فنيمرب -
  ؛گاني: ریتکان مدارس مشارمعلّم -
  ؛زدي: استان یتيان حمامعلّم -
  ؛شور)، رفسنجان، زابلک: تهران (از سراسر یرانتفاعيمدارس غ -
  ؛المي: ایردولتيان غمعلّم -
  ؛ن شهريارنامه سبز: تهران، زرکان معلّم -
  ،زيرج، رشت، تبرکراز، يزد، اصفهان، بوشهر، شي: تهران، يیل دانشسرايالتحصان فارغمعلّم -
  ؛: اهوازيیان استثناکودکان معلّم -
  : تهرانمعلّمسرباز.-
  ؛شور: تهرانکان مدارس خارج از معلّم -
  .رمانشاهکان: طرقبه، ين فرهنگکمس یتعاون یاعضا -
  

  سال گذشته: يکگر از اعتراضات يد نةدو نمو -۴۱



۴٠ 

 یحضور یتوسط دانش آموزان به برگزار یت اعتراضکحر ۵۳تعداد  ۱۴۰۰در سال -اعتراضات دانش آموزان  
  : ر بوديز یهایژگيدارای وه کامتحانات صورت گرفت 

  دار بود. و دنباله یافته و سراسريز، سازمانکن اعتراضها متمريا -
  ر بود. يعات چشمگمن تجيآموزان دختر در ات دانشکشر -
هواز، ن شهر، تهران، اصفهان، اين، زريزد، قزويرد، کن شهر، نجف آباد، شهريشاه ین اعتراضها در شهرهايا -

م يرمان، نسکالم، بندرعباس، يل، ايرج، زنجان، سمنان، فوالدشهر، اردبکراز، يز، خرم آباد، شيرجند، تبريبروجرد، ب
ه، خرمشهر، يديمان، اميذه، بابل، مسجدسليش، اکي، هشتگرد، همدان، بندرعباس، مشهد، فم، یشهر، ساوه، ممسن

  رفسنجان، صورت گرفت.
ر ياز دانش آموزان دستگ یده شد و تعداديشک یانتظام یرويبا ن یرين اعتراضها به درگياز شهرها، ا یدر تعداد -

  شدند. 
  رد.کبرگزار  یاعتراضها، امتحانات را به صورت حضور یرغم تمامم به ين همه رژيبا ا  
شور در اعتراض به کشهر  ۲۲م کدر دست ، مردمرماهيت ۱۵تا  ۱۳ یروزها یط -هايه خاموشياعتراضات عل  

ن، ي، قزویازرون، قائمشهر، رکقال، من، آقکاووس، بندر ترکبرق دست به اعتراض زدند: دامغان، گنبد یخاموش
ر، خمام، يدشت، بهشهر، بهنمکنار، گرگان، پاکدون ين، بابل، فريارزک و ريرج، اسالمشهر، قکبابلسر، آمل، بندرگز، 

  س.يفرد
 ،گرفت یشب صورت م يکیا در تاري ا در محالتيت برق شهرها که در مقابل شرکها یخاموشه يدر اعتراضات عل 

  دادند.سر یومتکح دضو  یاعتراض يیشعارهامردم 
  
  
  

  فصل ششم:
  نيرات وکفرجام و مذا یبرجام ب

  ن بقايتضم یبرا یبه سالح اتم یابيدست یسودا
  

ده و يشکه را به چالش يت فقيم واليرژ یانسان دضو  یرانيا دض یاست خارجيه سکران سالهاست يمقاومت ا -۴۲
 یول یاست انقباضيس«م در چارچوب يرژ یاست خارجيساالنه خود س ةيانيش شورا در بيرده است. سال پکافشا 

 یش دخالتهايبا افزا یالمللنيب ید تضادهايتشد«رد: کف يگونه توصنيرا بد» ميردن رژکه يپا يکشامل  ،هيفق
جة يعنوان نتردن آن بهکو قلمداد  يیهسته یسازی، سرعت دادن به غنکیموش یتهايش فعالي، افزايیمنطقه

دن در يار آمدن باک یست ترامپ و روکش یرو یگذارهيبا اروپا و سرما یارتباط یترامپ و حفظ پلها یمهايتحر
ن در درون يسنگ یزشهاير کسيو ر یالمللنيرا در سطح ب م و مماشاتگرانيرژ یانزوا کسياست رين سيا ا...يکآمر
به نعل و  يکیاست يتا روز آخر با س ید بر حفظ دولت روحانکيند با تأکیم یسع یاخامنه یم را در بردارد. وليرژ

  ».اهش دهدکرا  کسين ريا يیاروپا یخ در رابطه با برجام و طرفهايبه م يکی
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به » ن بقايتضم«مقاومت از  یهایدن به خاطر افشاگرياز اوباما تا ترامپ و با یه بحران اتمکن است يدرست ا  
. می يابدخود دست  یهادن به همة خواستيرد با آمدن باک یر مکف یاخامنهل شده است. يم تبديرژ» طناب دار«
 ست.يد و روشن نيخواست، سفیه ميفق یه ولکه صحنه آن گونه کنون روشن شده کا
کرونا به طور حضوری در ن پساکشور بزرگ صنعتی جهان که به مثابه شاخصی از دورا ۷اجالس سران  بيانيه  

هيدا سوگا و ماريو بوريس جانسون، آنگال مرکل، جاستين ترودو، يوشی بايدن، امانوئل ماکرون، لندن با شرکت جو
  ن محورها تأکيد کردند: انتظار رژيم آخوندی داشت. آنها بر اي دراگی برگزارشد، تصريحاتی دور از

  ؛يی توليد نکندد هستيم که رژيم ايران هرگز سالح هستههما متع -
  ؛کنيمبشر در ايران تکرار می نقض حقوق مةما نگرانی عميق خود را در مورد ادا -
کامل با و همکاری  افيت را متوقف و معکوس کندشفّ ۀهمة اقدامات کاهش دهند خواهيمما از رژيم ايران می -

  آژانس را تضمين کند.
از جمله از طريق تأمين مالی، آموزش و  ح غيردولتی راما حمايت رژيم ايران از نيروهای نيابتی و بازيگران مسلّ -

  ؛کنيممحکوم می اوری موشکی و تسليحاتیگسترش فنّ 
يی مغاير با قطعنامه سالحهای هستهو گسترش  های موشک بالستيکتيالعفخواهيم تمام ما از رژيم ايران میـ   

  ؛متوقف کند ها راو ساير قطعنامه ۲۲۳۱
  ؛باشد يی و امنيتیهای منطقهراهگشای رفع نگرانی تواندطور کامل اجرا شده میيک برجام ترميم شده و به -
المللی هواپيمايی بين ۷۵۲در مورد قربانيان پرواز افيت و حسابرسی و عدالتما از تالشها برای پيگيری شفّ -

   ).۱۴۰۰خرداد۲۳-کنيم (سايت کاخ سفيدايران سرنگون شد پشتيبانی می که توسط رژيم اوکراين
در  یاخامنهمزدوران  یهايانداز کن االسد و موشيگاه عيم، تداوم حمله به پايا و رژيکآمر یرشد تنشها و تضادها  

ا، دخالت آشوبگرانه در يکآمر یس العملهاکج فارس و عيخل سپاه پاسداران در يیذايا یارهاکعراق، دخالتها و 
  دهد. یبودن صحنه را نشان م یسترکخا.. .ها ویتيدو تابع و یاتباع خارج یريه و عراق، ادامه گروگانگيسور

در داخل  وبکخط انقباض و سر ،ندارند ینيارشان توان عقب نشکان يه در پاکتاتورها يکمانند همة د یاخامنه  
ار مرگ خود را ک نيا با امند. اک یزد و نابود مير یمحابا خون م یرده و بکد يدر منطقه را تشد یو جنگ افروز

 یبر سر دوراه ،داند ینظامش م يکه آنها را عمق استراتژک ،ه و لبنانيمن و سوريند. او در عراق و ک یع ميتسر
 یم یخال» تيح والير« جلّاد ینيبه قول خم ،بردارد یروزسم و جنگ افياست. اگر دست از ترور یشکمرگ و خود
شود و در هم  یرو مروبه یو جهان یي و مقابله منطقه یمردم یام هايند با قک یستد و جنگ افروزيشود و اگر با

 ند. کشیم
ن يمنطقه از جهان از چنگال خون نيشدن اه خواستار رهاک يیقه و همه طرفهاران با مردم منطيمردم و مقاومت ا 
  جبهه قرار دارند. يکدر  ،ت هستنديوال یواليه
  

 یم صورت گرفته و طناب دار اتميرژ یهايو فعالت یرات اتمکنة مذايدر زم یدالت جوسال گذشته تح يکدر  -۴۳
ازات يموفق به گرفتن امت ايکر دولت آمرييم انتظار داشت با تغيه رژکن يم فشرده تر شده است. باوجود ايرژ یبر گلو

 ین الملليب یاسيس یدل قوام در تعايت رژير موقعييبازگردد، اما تغ ٢٠١٥شود و به نقطه توافق سال  یدج و یفور
رده است. کن کط را نامميان بازگشت به آن شراک، اميیپروژة هسته  ینظام یتهاياز فعال یشدن ابعاد بزرگو افشا
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، نقض تعهدات یاتم یانرژ ین الملليآژانس ب یود داشته شامل گزارشهاسال گذشته وج يک یه طک یتحوالت
به دستگاه  ی، ضربات نظاميکپنج به اضافه  یشورهاکد با يجد يیرات هسته کومت، انجام مذاکبرجام توسط ح

  ران بوده است.يمقاومت ا یهايم، افشاگريرژ یاتم
زان يم ی) در مرحله اول مربوط به بررس٢٠٢٠ه ي(فور ١٣٩٨از بهمن  یاتم یانرژ ین الملليآژانس ب یگزارشها

است. در بخش اول گزارش آژانس  NPT دوم مربوط به نقض قراداد یم به تعهدات برجام و گزارشهايرژ یبنديپا
 یانرژ ین الملليام سازمان بکح یشورا ین اعضاي) در ب٢٠٢١ یماه م ٣١( ١٤٠٠خرداد  ١٠در روز دوشنبه  هک

م خالف يه اقدامات انجام شده توسط رژکدهد  یر شده نشان مکذ يیهسته  یتهايع شد، مجموعه فعاليتوز یاتم
برابر توافق برجام)  ١٦لوگرم (کي ٣٢٤١شده به حدود  یم غنکوم ين گزارش حجم اورانيتوافق برجام است. مطابق ا

ده يلوگرم رسکي ٢,٤به  %٦٠شده  یوم غنيانلوگرم و حجم اورکي ٦١به  %٢٠شده  یوم غنيده است. حجم اورانيرس
رده و به کنها محدود ياز دورب یسر يکبه  را بازرسان آژانس یران دسترسيومت اکن گزارش حياست. مطابق هم

ردن آنها کد و فعال يجد یفوژهايسانتر یسر يکم شروع به نصب ين رژيچندهد. هم ینم یآنها اجازه دسترس
  خالف تعهدات برجام است. هکرده ک
  

ه کان است کم ٤از  یبازرس یافته هايو شامل  NPT به توافق یبنديبخش دوم گزارش آژانس مربوط به پا -۴۴
م کوم ي)، آثار اوران(طورقوزآباد ١ان کدا شده است. در ميشده پ یوم غنيبه آژانس اعالم نشده و در آنها آثار اوران

و  ٢٠٠٢ یان)، در سالهايزان شي(لو ٢ان کد شده است. در ميوم توليل اورانيتبد قيه از طرکدا شده يشده پ یغن
سؤال مطرح  یسر يکن باره يدر ا ٢٠١٩وجود داشته است، آژانس در اوت  یفلز کسيل دکوم در شياوران ٢٠٠٣

وم يتهران)، مربوط به پردازش سنگ اوران یجنوب شرق -هکت مباري(سا ٣ان کنگرفته است. م یجواب یرده ولک
وم يان آثار اورانکن ميب شده است. در ايآن تخر یار گرفته شده و سپس ساختمانهاکبه  ٢٠٠٣ه در سال کاست 

مربوط  یشهايم آزمايت آباده)، رژي(سا ٤ان کبه آن نداده است. در م یم پاسخيه هنوز رژکدا شده يد شده پيتول
  نداده است.  یانجام داده و درباره آن جواب ٢٠٠٣را در سال  ینوترون یارسازهاکبه آش

ره داشته کم مذايمحل فوق با رژ ٤) در مورد ٢٠٢١ یل و مي(آور ١٤٠٠بهشت و خرداد يارد یآژانس در ماهها  
. از دينرس یجه ييچ نتين جلسه داشتند اما به هيگر طرفيبارد یم ٢٦ف نشده است. در يلکن تيين موارد تعيا یول
نان از يآژانس در اطم يیبر توانا یده پاسخ نگرفتن آژانس در موارد فوق، به طور جکن رو در گزارش آمده است يا

  گذارد. یر ميثم تأيرژ یز بودن برنامه هسته ييت مسالمت آميماه
 یمعضل جد يکل به ياعالم نشده بود، تبد ه به آژانسک يیتهايشده در سا یوم غنيدا شدن اورانيب پين ترتيبه ا  
  م شده است.ين آژانس و رژيب

 ،راتکن مذايه در ايأت روسيس هيرئ ،انفي) اول١٤٠٠خرداد ۱۱ت (ين را در توئيرات وکه گزارش آژانس بر مذايسا
درباره ارتباط «و گفت: رد ک یداد، ابراز نگرانیرات ارائه مکاز روند مذا یر مثبتيه همواره تصوکانف يد. اوليتوان دیم
  ».ده استيچيپ یليز خيچ ، متأسفانه همهیاتم یانرژ یالمللنيران و آژانس بيم ايان رژيم
  

مطابق  هکرا  يیتهايرشته فعال يکم ي، رژ١٣٩٨بهشت يارد ١٨ ا از توافق برجام دريکآمر نش به خروجکدر وا -۴۵
مشخص شده در برجام از سر  دشده از ح یوم غنيزان اورانيش حجم ميتوافق برجام متوقف شده بود، از جمله افزا
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 ٢٤خ يرده است. در ادامه آن در تارکوم را آغاز ياوران %٢٠ یساز یرد غنکم اعالم يرژ ١٣٩٩ ید ١٦گرفت. در 
بود.  یرات هسته اکم همزمان با شروع مذايقدام رژن ايرد و اکرا اعالم  %٦٠ یساز یشروع غن ١٤٠٠ن يفرورد

 یاز جامعه جهان یقرار گرفت و باجخواه ین الملليه نقض توافق نامه برجام است مورد اعتراض بکم ياقدامات رژ
 شد. یتلق

 کون مشتريسيمک«در  يکپنج به اضافه  یشورهاکم و ين رژيره بکنون شش دور مذاکتا  ١٤٠٠سال  یاز ابتدا  
  انجام شده است. » برجام

ها در يزنيش) برگزار شد و با توافق جهت ادامه راين (اتريدر گراند هتل و ١٤٠٠ن يفرورد ١٧دور اول نشست در   
ون يسيمک یان اعضايم یمواز یارشناسکافت. براساس توافق صورت گرفته، دو نشست يان يپا یارشناسکسطح 
  ل شد.کيتش یم و هسته ييدر حوزه رفع تحر یفن یهايزنيبرجام جهت انجام را کمشتر

ه گفتند ين و روسيندگان چين برگزار شد. نمايبازهم در گراند هتل و ١٤٠٠ن يفرورد ٢٠دور دوم نشست در    
نده ين هفته آيشرفت است و طرفيامل به برجام، رو به پک یبنديحده به پااالت متّيران و ايبازگرداندن ا یتالشها برا
  جلسه خواهند داد. لکيدوباره تش

مها برگزار شد يتحر یبررس یار گروه سوم براکرامون يدر گراند هتل پ ١٤٠٠ن يفرورد ٢٤دور سوم نشست در    
براثر حادثه نطنز  یيداد مخالفان توافق هسته ه گفت اجازه نخواهد ير قرار داد. روسيثأه انفجار نظنز آن را تحت تک

م، يشنو یاز تهران م يیر خارجه آلمان هم گفت خبرهايوز نند.کرا خدشه دار و متوقف  نيرات در وکروند مذا
  ندارد. ین مثبتيه طنکتها در نطنز، يخصوص در ارتباط با توسعه فعالبه
 یارشناسان بررسکن نشست ين برگزار شد. در ايدر گراند هتل و ١٤٠٠بهشت يارد ١٧دور چهارم نشست در   
از  یا حاضر است بخش بزرگيکآمر :ن نشست گفتيدر باره ا یردند. عراقچکه را شروع س توافق ناميش نويپ

ا يکآمر :ر خارجه فرانسه گفتيوز .رات ادامه خواهد داشتکست و مذاين یافکما  ین برايا یمها را بردارد، وليتحر
  ران نه.يا یمصمم است ول

مشورت  یأتها برايان نشست هيپس از پا .برگزار شددر گراند هتل  ١٤٠٠خرداد  ٥خ يدور پنجم نشست در تار  
مسائل  یحاصل شد اما بعض یخوب یشرفتهايدر دور پنجم پ :گفت یدر مصاحبه ي یشان رفتند. عراقچيهاشورکبه 

 یگريدور د یدر دور پنجم حاصل نشد به احتمال قو یشرفتيچ پيشود. اما اگر ه یگر برقرار ميدور د يک .حل نشد
  .نخواهد شدبرقرار 

افت. يان يپا ١٤٠٠خرداد  ٣٠ن شروع شد و در يدور ششم نشست در گراند هتل و ١٤٠٠خرداد  ٢٢ا در ما  
س يش نويژه در مورد پيبه و يیشرفتهايپ :گفت یحاصل شده است. عباس عراقچ يیشرفتهايشدند پ یعدن ميطرف

تختها خصوصًا در يدر پا یجد یهايريگ ميازمند تصميمانده ن یحاصل شده و موضوعات مهم باق یراتکمتون مذا
برجام،  یايجهت حفظ و اح یت و اراده قويمقابل خواست تا با جد یاز طرفها یره است. وکطرف مذا یشورهاک

  نند.کمات الزم را اتخاذ يتصم ینيبا واقع ب
 یس سازمان انرژيرئ ،یتوان در نامة صالحیم در آن گرفتار است، ميه رژک را یحال تناقضنيآثار وحشت و در ع   
 یم تفاهم فنيم گرفتيتصم«سد: ينو یم يیمسخره يیگوض يو نق دضن نامه با يدر ا ید. صالحيد یگروسبه ،یاتم

ها را  داده یران و آژانس، ثبت و نگهداريا یفن یجه رساندن گفتگوهاينتم، اما با هدف به ينکد نيتمدرا  کمشتر
  ).۱۴۰۰خرداد۱۱ ـرنا يا ی(خبرگزار» ميگر ادامه دهيماه د يک یبرا
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نظارت بر  ید توافق برايران تا روز جمعه در مورد تمديم ايرژ رد:کاعالم  يیهيانيب یآژانس ط۱۴۰۰ريت۴روز - ۴۶

   تهران است. »یفور«آژانس خواستار پاسخ  شده و ینون منقضکا ن توافقينداده است. ا یاش پاسخ یبرنامه اتم
 رينش به درخواست مدکدر وا ،یاتم یانرژ ین الملليم در آژانس بينده دائم رژينما ،یب آباديغر ،گريد یاز سو  
 .ستيران نيتعهدات ا ۀن خواسته آژانس در زمريم. اينکم درخواست آژانس را اجرا يندار یما الزام ل آژانس گفت:ک

گم بعد از ين هم مر دادم و اآلکتذ ن رايابطه با آژانس من قبالً هم ادر ر«رد: کباف اعالم يبعد پاسدار قالدو روز 
ه ک یدوم از موضوعاتکچ يد نشده است و بعد از اون هيتمد یزيچ چيه گذشت از بعد از اون هک یزمان سه ماه

قًا داره اجرا يو قانون دق یاسالم یر جمهوراين در اختيشود و ایوقت به آژانس داده نمچيضبط در داخل شده ه
 ».شود یم
 یسيار آمدن دولت رئک یرات به روکول شدن ادامه مذاکل از مويان سفر به برزيدر جر یر رافائل گروسيت۲۸روز   

ن يآژانس ببا  رانيم ايرژ یارکار، همکن يم و تنها راه انجام اينک يیآزما ید راستيرد و افزود: ما باک یابراز ناراحت
ن؛ يست توافق در وکر صورت شدرمجاز است. يارشان غکنند، کار را نکن ياست. اگر آنها ا یاتم یانرژ یالملل
  نند.کآغاز  ران رايم اين است فشار بر رژکنگتن مميگذاران واشاستيس
 یقدرت اصل ۳باعث خشم شده یوم غنيفلز اوران یران بر رويم ايار رژکترز گزارش داد: يمرداد رو ۲۶و۲۵ یروز ها 

 یساخت هسته بمب اتم یتواند براید آن ميو دانش نحوة تول یآورن فنيرا اياالت متحده شده است؛ زياروپا و ا
 رد.يمورد استفاده قرار گ

نون از کران هم ايم ايژراطالع داد عضو  یشورهاکروز سه شنبه به  یاتم یانرژ ین الملليترز افزود: آژانس بيرو   
آمده است در گذشته  یاتم یانرژ ین الملليدر گزارش آژانس ب .ندک ین منظور استفاده ميا یز برايآبشار دوم ن

 نين آبشار و همچنينون از اکرد، اک یدرصد استفاده م ۶۰تا  یساز یغن یبرا IR-6وژ يفيسانتر ۱۶۴ران از يم ايرژ
 ند.ک یار استفاده مکن يا یبرا IR-4گر يدستگاه د ۱۵۳

ه در حال کتوافق را  یاياح یرات براکمذا ین اقداماتيه چنکآن هشدار داده اند  يیاالت متحده و متحدان اروپايا  
 ند.ک ید ميق درآمده است، تهديحاضر به حالت تعل

 
ن دولت معلوم يدر ا«گفت:  یزدن به و یبا توسر یدار آخرش با دولت روحانيمرداد در د ۶روز  یاخامنه - ۴۷

زنن يه ضربه نمک يیزنند اونجایند هر جا بتوانند ضربه مکیبه ما نم کمک ،دهد یه اعتماد به غرب جواب نمکشد 
 یراتکن مذايدر هم است... یار مهمين تجربه بسيا .ان داشتن ضربه زدنکهرجا ام .انش را ندارندکه امک هيياون جا

پلوماتها واقعًا خوب ظاهر ياز د یبعض .دنيشکما زحمت  یهاپلوماتيهمه دن يا، خوب، ان بوديرًا در جريه اخک
اغذ کامدند، رو يقدم جلو ن يک ،ستادنديم اکز خودشون محيها بر سر موضع عناد آميياهايکه. آمرين قضيشدن تو ا

ند يگویگذارند و م یشرط م دارند.یبرنداشتن و بر هم نم .ميدار یها را بر مميند بله ما تحريگویا در مقام وعده مي
ن جمله يه اکد يرو بگنجان یيجمله يکن توافق، اآلن يهم ا ید تويها برداشته بشه باميد تحريخواه یاگر م

ا ن جمله ريچه ام. اگر چنانينکم و توافق ينکن موضوعات با شما صحبت يا ۀد درباريه بعدًا باکن باشد يا یمعنابه
 یبعد یهادخالت یبرا يیبهانه يکن جمله يا ؟هين جمله چيم داشت. ايگه اآلن نخواهيد ما توافق با هم دينگنجان
ه کد يه اگر شما بعد گفتک، درباره منطقه، کمسائل گوناگون، درباره موش ۀد برجام، درباريخود برجام، تمد ۀدربار
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شما نقض  ،خوب یليخ ،دهيا مجلس اجازه نمي ،دهيشور اجازه نمکاست ينم مثالً سکین مورد بحث نمينه من در ا
   .ن استيا ،نهاياست ايس ،نهايتوافق. اآلن روش ایتوافق ب ،یچيد، پس هيردک
ن يما تضم ،گن نهيد. مينکیه نقض نمکد ين بدهيتضم ،ديقول بده یستيه شما باکشه ياآلن هم گفته م  
 ». مينکه نقض نکم يدهین نميما تضم :نديگویما، م یهاپلوماتيدوستان ما، به دند به يگویح ميصر ،ميدهینم
ه ارتجاع با يفق یت ولين بود، سايرات وکجواب بودن مذا یاز ب کیه حاک ،یهمزمان با اظهارات خامنه ا  

 یاتيبا نقل جزئ یآبادب ين گفتگو غريرد. در اکگفتگو  ،نيرات وکم در مذايننده رژکرهکم مذاي، عضو تیآبادبيغر
درمورد مسائل  یآت یفتگوهادرخصوص انجام گ یرش بنديتفاهم را به پذ لّکها ييايکآمر«ن گفت: يرات وکاز مذا
 یو حقوق یقينفر از اشخاص حق ۵۰۰ش از يه بيترامپ عل یهاميا حاضر به برداشتن تحريکآمر.گره زدند یيمنطقه

ه با ما ک يیهاتکار شرکتداوم  یرا برا یمعقول یحاضر نشدند دوره زمان یاتسا نشد و حتک یميو لغو قانون تحر
فراتر از برجام است. آنها  یه حتکردند کرا مطرح  يیهایخواهادهيآنها ز رند.يشوند، درنظر بگیوارد تجارت م

بحث درباره خسارات داتش بپردازد و حاضر به هتع یبه اجرا یاسالم ی، جمهوريیآزمایه پس از راستکرفتند ينپذ
  ).۱۴۰۰مرداد ۶ـ  یات خامنهي(سا »وارده به ما در اثر خروج از برجام نشدند

ن يمرداد براساس هم ۳۱خود در  ینفرانس مطبوعاتکن يم در اوليرژ یاست جمهوريپس از انتصاب به ر یسيرئ  
ا نسبت يکم دولت آمرينکید مکيما تأ« جواب دانست و به خبرنگاران گفت: ین را بيرات وک، مذایخامنه ا یحرفها

. ستيره نکقابل مذا کیا مسائل موشي یي، مسائل منطقهبند باشديند و پاکن قرارداد عمل بيبه تعهداتش در ا
د وارد خواهنیردند چگونه مکقرارداد منعقد شده و متعهد شدند عمل ن ،توافق شده ،ره شدهکه مذاک یيمسأله

   ».د و نو بشوند؟يمباحث جد
  

ادامه  یم به سالح هسته ييرژ یابياز دست یريجلوگ یران برايمقاومت ا یهايسال گذشته افشاگر يک یط -۴۸
 ینفرانس افشاگرک يک) ٢٠٢٠تبر کا ١٦( ١٣٩٩آذر  ٢٦نگتن، در يدر واش مقاومت یملّ یشوراداشت. دفتر 

در  را )یمان سپند (ارگان ساخت سالح هسته يد توسط سازيت جديسا يکجاد يدر آن ا هکرد کبرگزار  یمطبوعات
رات برجام و توافق کم در حال مذايه رژک یرد و مشخص شد در حالکمنطقه سرخه حصار در شرق تهران افشا 

ز از کن مرياآمده است، پروژه ساخت  ین افشاگرياز ا یرده است. در بخشکت ين سايبرجام بوده اقدام به ساخت ا
 یاز گروهها يیبخشها ٢٠١٧ده و از حدود سال يشروع شده و ساخت آن چند سال به طول انجام ٢٠١٢سال 

ن يرد. درباره سابقه اکن محل يموسوم به گروه چمران شروع به انتقال به ا يکزيمختلف سازمان سپند ازجمله ژئوف
ساخت سالح  یبرا یمقدمات یرانفجا یشهايآزما یچمران رو يکزيه گروه ژئو فکمقاومت آمده  یگروه در افشاگر

در  یت اتميبه ساخت سا ین افشاگرين در ايچنرده است. همکار کجه آن توسط زلزله نگار يو ثبت نت یهسته ي
 یتهايه مرتبط با فعالکح داده شده يتوسط سپاه توض ٢٠٠٠وان در سال يشمال شهر آباده موسوم به پروژه مر

  شود. یر مجموعه سپند محسوب ميز یاز ارگانها يکیه کانفجار و ضربه) است  یقات فناوريتحقز کمتفاض (مر
 ١٢در  مقاومت یملّ یشورا یون خارجيسيمکه توسط کن با حضور خبرنگاران، يآنال ینفرانس خبرک يکدر   

وان) يمر ةآباده (موسوم به پروژ تيت سايدر باره فعال یدي) برگزار شد، اطالعات جد ٢٠٢١مارس ٢(  ١٣٩٩اسفند 
ه سالها ک ،»انفجار و ضربه«ن متخصصان ياالتر، از بید برجيآمده است؛ سع ین افشاگرياز ا یافشا شد. در بخش

ر پروژه يدرگ ،ردک یار مک یپروژه بمب اتم یديلکزاده، نفر  یپ پاسدار محسن فخريت سرتيتحت مسئول مًايمستق
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بخش  یقات براين متخصصان به تحقيباالتر از یبا برخ یگرينون تحت پوش دکا ید برجيبوده است. سع وانيمر
  دهد. یار ادامه مکبه  یحات هسته ييدر پروژه تسل» و ضربه انفجار«
 ٤خ يدر تار مقاومت یملّ یشورا یون خارجيسيمکن توسط يه به صورت آنالکگر يد ینفرانس خبرک يکدر   

و  یارکبيسالها فر ـ رانيا یيهسته  یبرنامه نظام«ه نام جزوه ب يک) برگزار شد،  ٢٠٢١ یم ٢٥(  ١٤٠٠ خرداد
 یت نظاميسا ١٩جزوه مشخصات ن يدر ا شد. یم معرفيرژ یهسته ي یانه نظاميمخف یتهايه فعالدربار» یارکپنهان

ند، فاش شده است. ک یتالش م یساخت سالح هسته ي یانه برايور مخفه در آنها سپاه پاسداران به طک یهسته ي
ر ياخ یه در گزارشهاکاست  یتيسا ٤ار گسترده تر از يه بسک ینه هسته ييم در زميرژ یارکبياد فرن جزوه ابعيدر ا

مقاومت  یهايطور مفصل نقش افشاگره ن جزوه بيدر ا ،نيچنهم ،برمال شده است ،آمده یاتم ین الملليآژانس ب
   .ح داده شده استير انداختن آن توضيو به تأخ یم به سالح هسته ييرژ یابياز دست یريدر جلوگ رانيا

  
ن انفجار در يچنو هم یزاده مهاباد یشته شدن محسن فخرکن تحوالت، ياز مهمتر يکیدر سال گذشته  -۴۹
شده  یوم غنيبه اوران یابيسرعت دست نهيم در زميشرفت رژيارشناسان، پک یابيه مطابق ارزکنطنز بود  یز اتمکمرا

  را عقب انداخت. يیو سالح هسته 
سازمان «موسوم به  یارگان سازنده سالح هسته ي یردگکسره سالها ک یزاده مهاباد یپ پاسدار محسن فخريسرت  

آبسرد شهر  يکی) در نزد٢٠٢٠نوامبر  ٢٧( ١٣٩٩آذر  ٧(سپند) را به عهده داشت در » ین دفاعينو یپژوهشها
شته کدرباره نحوه  یمتناقض و متضاد ینترل اطالعات سپاه گزارشهاکتحت  یتيامن یشته شد. نهادهاکدماوند 
ه ک را، یشته شدن وکن نهادها نحوه يا ،تيا در نهامل نسبت دادند. اييردند و آن را به اسراکمنتشر  یشدن و

نظام  یتيامن یستمهايل سکال رفتن ر سؤيموضوع باعث ز نيردند. اکخص نمش بود، یحفاظت جةن دريباالتر یدارا
  ن وزارت اطالعات و اطالعات سپاه شد. يد بيو اختالف شد

و  یه و دبکيه و تريه سرداران هوسباز را در روسک يیپرستوها«نوشت:  ١٣٩٩آذر  ٩در  »نگام« یومتکت حيسا  
ارد يليارد، ميليمها و تجارت قاچاق ميزدن تحراز محل دور ی، وقتاندازند یه و لبنان به دام خود ميعراق و سور

ه کنند و همانجا هست کخود  یهايبازو هوس یاشيخرج ع يید آنها را جايبا ،نندک یسب مکف يثکحرام و  یپولها
سرداران  یسوهام به هاست و انگشت اتّيان خوديشوند. جاسوس در م یافتند و جاسوس م یبه دام پرستوها م

  ».ديشانکام جنگ و آشوب نکشور را به کد و ينکن ینکفراف ،دياه دور نرواست. ر
صورت  ١٤٠٠ن يفرورد ٢١بزرگ در  یت نطنز، انفجاريسا یوژهايفيگر در سالن ساخت سانتريد یداديدر رو  

از  یمياز آن منتشر شد، ن ه پسک يیوژها قطع شد. مطابق گزارشهايفيسانتر یستم برق رسانيگرفت و س
سال عقب افتادن  يکن ضربه را ي، ابعاد ایارشناسان اتمکاز  یفعال در نظنز ضربه خورد. برخ یوژهايفيسانتر
، اما در اخبار منتشر ندک کوچکن ضربه را يه ابعاد اکرد کم تالش يردند. رژک یابيوم ارزياوران یساز یغن یتهايفعال

  ار بزرگ بوده است.يه ابعاد ضربه بسکمشخص شد  یشده بعد
رج کت تابا در غرب يوژ موسوم به سايفيگر به مجموعه ساخت سانتريد یضربه نظام يکخبر  ،١٤٠٠ر يت ٣در   

وژ بود. يفيمحل ساخت قطعات مختلف سانتر تين سايمنتشر شد. ا یمتناقض یبه صورتها یومتکح یدر رسانه ها
ن بار محل ياول یران براين ضربه هم بزرگ بوده است. مقاومت ايمنتشر شده در رسانه ها، ابعاد ا یمطابق گزارشها

  رده بود.کافشا  ١٣٨٩ن سال يفرورد ١٨ت را در ين سايا
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برجام،  یو سپس در فروپاش یاتم در پروژه یاخامنهست مضاعف کنوشت: ش ١٣٩٨ه مرداد يانيشورا در ب -۵۰

 یسرنگون یبا جنبش مقاومت برا يیارويدر رو يکست استراتژکش يکدر جنگ هشت ساله،  ینيست خمکمانند ش
ست کار از شيبس یامکتلخ با تأسف و ۱۳۹۸ر يت۱۱م، روز يس مجلس رژي، رئیجانيالر یم نامشروع است. علين رژيا

 يکمرتبه يک يیران در مسائل هستهيا یشرفتهايوران پکشما در «گفت:  یاخامنهم يو برجام و تحر یپروژه اتم
ن خلق] آمدند و آن ماجرا را ين [سازمان مجاهديه منافقک یش، موقعيسال پ٢٠د. حدود يردکرا خلق  يیماجرا

ا يدر دن يیاندختند و سر و صداها راه ييايکران و سر و صدا آمريآمد ا یو برادع يیردند در مسأله هستهکجاد يا
ات يردند عملکنند و شروع کیت نميند، چطور ضوابط آژانس را رعاکیار را مکن يه چرا دارد اکوجود آمده بود به
ه کهست  یسال٢٠بًا يردند و بعد امروز تقرکجاد يردند و بعد فشار اکجاد يا یالمللنيران در صحنة بيه ايعل یروان

ه مرجع کرهبر انقالب  یخواهم بسازم، وقتینم يید من سالح هستهيگو یه مکران يم. چرا؟ ايماجرا هست نيما تو ا
ر يين قابل تغيبه هر حال ا ین را، ولينها بفهمند ايد است اين حرام است، بعيه اکند کید است، فتوا صادر ميتقل
 ید، چينکم بيردند. خوب تحرکم يرا تحر یترامپ رهبر یم آقايديرًا ديه اخکخورد یف مسآدم تأ یليست، خين

  ).١٣٩٨ر يت ١١ ـ ميون رژيزي(تلو» دينکم بيه شما تحرکشون يدارد ا
 ین فرصت سازيه مهمترک، یران در مقابله با پروژه شوم اتميارزار مقاومت اکش دربارة يشورا پانزده سال پ   
ه ساالنه يانيرد، در بکل يتبد یسم مذهبيفاش یمرگبار برا یديرا به تهد یهنيم دضومت آخوندها پس از جنگ کح

 یاتم ینه فقط افشاگر طرحها مقاومت یملّ یشورار، يژه در سه سال اخيدو دهه گذشته و به و یط«خود نوشت: 
 ن مماشاتياست فاجعه آفريم، در مقابل سيرژ یاتم یاست قاطع در برابر طرحهايس يکج وشگام و مريه پکم بليرژ

فه در قبال ملت و دفاع يوظ یتگر و سمت دهنده، نه تنها اداين نقش هداياست غالب است. ايه هنوز هم سکبود 
انه يصلح و ثبات منطقه پرآشوب خاورم یدر راستا یبه جامعه جهان ین خدمتيچنه همکشور، بلک یاز مصالح عال

شور با تظاهرات و کدر داخل و خارج  مقاومت یملّ یشورااست ين سير و اين مسيل، اين دلياست. درست به هم
مختلف در  یندگان ملتهايع نمايت وسيبا حما ین المللين در سطح بيران و هم چنين مردم ايپرطن یشعارها

  پارلمانها رو به رو شده است. 
مرهون  هک يیهايشرو و صلح دوستانه و از روشنگرياست پين سين خود را از اکيم بارها خشم و يسردمداران رژ  

ة يانياند (بران است، ابراز داشتهيان دانشمندان و اقشار مختلف جامعة اين مقاومت در ميان ايروها و حامين یارکفدا
  ).١٣٨٥مرداد ١٤، مقاومت یملّ یشورا

در  کنطنز و ارا یز اتمکمرا یننده افشاکن ييت تعياست شورا و اهميس یح مبانيز در توضيش نيهفده سال پ  
است استفاده از يم و در برابر سيض و تجاوز رژراست تعيدر مقابل س«ه ساالنه آمده بود: يانيدر ب ۱۳۸۱مرداد سال 
رده و تا کران اتّخاذ يمردم ا یبر اساس منافع عال یاستي، سیاسالم يیادگرايمنظور صدور ترور و بنبه یسالح اتم

 ی، ملیت انسانيم احساس مسئولکند. ما به حکیم را افشا ميرژ یرانيا دضو  یمردم دض یهاه بتواند نقشهکهر جا 
 یدر شهرها ید بمب اتميتول یبرا یومت آخوندکه حک، یز مخفکمرا یطلبانة خود، به افشاو مواضع صلح  یهنيو م

ن ينند. اگر اک یرين فاجعه جلوگياز وقوع ا یالمللنيم تا مراجع مسئول بيوجود آورده بود، پرداختبه کنظنز و ارا
گرفت، یر نظارت قرار نميز یاتم یهالحاظ موضوع پروژهن حد هم بهيم در هميها وجود نداشت و اگر رژيروشنگر

 ی، سخنگو٨٢آذر١٥در  ی.سی.بیرده بود. به گزارش بکر يغافلگ یردن سالح اتمکنون جهان را با روکچه بسا تا 
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 یزيعنوان مثال تنها چبود. آنها به یمتعدد یشهايحال انجام آزماران در يگفت: ا یاتم یانرژ یالمللنيآژانس ب
بازرسان،  یردند. براکیفوژ استفاده ميدست آورده بودند و از چند دستگاه سانتروم را بهيگرم پلوتون يکمتر از ک

 یار بزرگيشور بسکران يه اکشها ساده نبود، چرا ين آزمايشف اکن مورد داشته باشند, يدر ا یه اطالعاتکنيبدون ا
شف شوند. ما به کن موارد يه اکشد انتظار داشت یشد, لزومًا نمیق انجام ميدق یار بازرسکاست و هر قدر هم 

زات نطنز و يعنوان مثال در مورد تجهه بهک، یرانيگروه مخالف ا يکق يت از طريم و در نهاياز داشتياطالعات ن
با دنبال  یاتم یانرژ یالمللنيه آژانس بکم. از ماه اوت بود يدست آورداطالعات را به نياطالعات دادند، ا کارا
شف کا را من معيح خواست و جزء جزء ايران توضيها از اافتهيش رفت و در مورد ين اطالعات گام به گام پيردن اک
  ).۱۳۸۳، مرداد مقاومت یملّ یشوراة ياني(ب» ردک
   

 یشد، مواضع يین نهايه در وک یدر همان روز یران در قبال توافق اتميمقاومت اش، ين شش سال پيهمچن -۵۱
ن توافق را با وجود همه ي، ایم رجويده است. خانم مريته آن، امروز به اثبات رسکته به نکن یه درستکرد کاتّخاذ 

 یاخامنه یبرا یليتحم ینيعقب نش يکان داده شده، يم ماليه در آن به رژک یهجنامو یازهايمبودها و امتک
 يکه الزامات کتوافق بدون امضا،  يکت و يامن یشورا مةدور زدن شش قطعنا«رد: کح يد و تصرکيا تأمدانست، ا

ن يبندد. با ا یرا نم یآنها به بمب اتم یابيان و دستيمال یارکبيرا ندارد، البته راه فر ین الملليب یمعاهده رسم
رده است، در کران از قبل خاطرنشان يه مقاومت اکرا همچنان  یاخامنه یهژمون، ینيزان عقب نشين ميهمه هم

 یت به خرج ميقاطع ٥+١ یشورهاکاگر  …ندک یف و متزلزل ميرا تضع ینيسم ديت فاشيند و تمامکش یهم م
 یبمب اتمبه  یابيدست یاز تالش برا یدن دائميشکامل و دست ک ینيجز عقب نش يیچ چاره يران هيم ايدادند رژ

د با ينون هم باکنداشت. ا یبمب ساز یامل پروژه هاکل يو تعط یساز یو مشخصًا دست برداشتن از هرگونه غن
  ». نندک یانه پافشاريم در سراسر منطقه خاورميد از رژيعدم دخالت و خلع  یت بر رويقاطع

د ينترل شدکد تحت يبا«ن پولها يافزود: اشود  یخته ميب مالها ريه به جک ینقد یدر مورد پولها یخانم رجو  
ان و معلّمارگران و کو پرداخت نشده  کژه حقوق انديران، به ويمبرم مردم ا یهايازمنديسازمان ملل صرف ن

ان در چارچوب کماکپولها را  نياای خامنهن صورت ير ايتوده مردم شود، در غ ین غذا و دارو برايپرستاران و تأم
ب پاسداران يند و قبل از همه، جک یر ميمن و لبنان سرازيه و يو ارتجاع به عراق و سورسم ياست صدور تروريس

  ).۱۳۹۴ريت۲۳ -مقاومت یملّ یشورارخانه يه دبي(اطالع» ندک یشه مينظام را پرتر از هم
  
و  کانبوه موش ديبرجام را با تول یرش اجباريپذ یخسرانها یاخامنه« :ردکز خاطرنشان يش نيشورا دو سال پ  

 یم یبزرگ همراه یشورهاکه با مماشات کاست ين سيا امرد. اکجبران  یگر به طور نسبيد یشورهاکدخالت در 
 یط انفجاريانه، شرايخاورم یشورهاک یتيگسترده مردم و خشم و نارضا یتيمقاومت، نارضا یهايت افشاگرشد به علّ

  ).١٣٩٨مرداد  -شورا هياني(ب» ردکجاد يا
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  فصل هفتم:
  صدور ارتجاع و ترور در تنگنا و پسرفت

  
 یاخامنهد شده و يمن، لبنان تشديه، يم در عراق، سوريرژ ینون، بحرانها و بن بستهاکتا  ٩٩ور سالياز شهر -۵۲

ختن يرده تا از فرورکد يدر منطقه را تشد سميو صدور ترور یران، جنگ افروزيبه موازات خط انقباض در داخل ا
 یشکمرگ و خود یران با دو راهيز مانند داخل ايدر منطقه ن یاخامنهند. اما ک یرينظامش جلوگ يکعمق استراتژ

ند، اختاپوس ک ینيعقب نش ین الملليب یمنطقه و طرفها یشورهاک ینشهاکروست. اگر در برابر نفرت مردم و واروبه
 یامها و اعتراضها مردميت ادامه دهد با قيو جنا یدهد و اگر به جنگ افروز یش را از دست ميبقا یاهرمهات يوال
  شود. یمواجه م یمنطقه و جامعه جهان یشورهاکنش کو وا

را ندارد و  يیمنطقه یاستهايو انعطاف در س ینيت عقب نشيه ظرفکرده کر دوم ثابت يبا رفتن در مس یاخامنه  
 يیر تعادل قوا و تحوالت منطقهيير فشار بحرانها و تغيش زيکت در عمق استراتژينظام وال یهاهيل پايدلن يبه هم

  ست.ک، خواهد شین الملليو ب
ز يمن نيد جنگ در يا تشديدر عراق در قرارگاه اشرف  الشّعبیحشد  رژةا يل جنگ غزه ياز قب يیهاييقدرت نما  

ه ک یتين جنگها و بحرانها را ندارد. واقعيگر توان اداره ايم ديرا رژيداده است ز سکجه عيا نتيرده کحل ن يیله أمس
  نند. ک یت رو به افول نظام در منطقه اشاره ميز به موقعيم هم دور نمانده و آنها نيلگران رژياز نگاه تحل

خرداد گفت:  ٢٦ »نياعتماد آنال« یومتکت حيدر مصاحبه با سا ،ین الملليل بئارشناس مساک ،یگدليب یعل 
ران يران نخواهد بود، چون اين قطعًا به نفع ايه اکد است يجد یاندازفارس در آستانة پوست ج يانه و خليخاورم«

  ».دهدیاش را در منطقه از دست ميیو منطقه یاسينفوذ س
 یرييچ تغيندها هومت آخوکه رفتار حکده اند يران رسيمقاومت ا یشگيز سرانجام به حرف هميمنطقه ن یشورهاک  
 ران است. يم توسط مردم و مقاومت اير رژييتغ ،ند و تنها راه نجاتک ینم
 یاستراتژ«ون الشمس مصر گفت: يزيدر مصاحبه با تلو ،یتر عادل العسومکد ،یعرب یشورهاکس پارلمان يرئ  
ه ک یصورت ران بهيرابطه با ا ج [فارس] خواهانيخل یشورهاکاست.  یعرب یشورهاکختن همه يران به هم ريم ايرژ
سم يند دست بردارد لذا ترورکیم ینون بازکه اک یتواند از نقش یران نميم ايستند. رژيخواهد ن یم مين رژينون اکا

 یم یگذاره يران سرمايمردم ا یرو ند. همزمان ماکیدخالت م یعرب یشورهاک یرده و در امور داخلکق يرا تشو
 یران نخواهد توانست به هدفيم ايد رژيتردیران بازگردد. بيران به مردم ايا یهاييها و دارا هيسرمام يدواريم و امينک
  ).۱۴۰۰خرداد ۱۶ ون الشمس ـ مصريزي(تلو» ند برسدکیآن تالش م یه براک
  

ه گرفته ان جنگ غزّياز سران حماس بعد از پا یوابسته به سپاه و برخ یو ارگانها یاخامنهه توسط ک یمواضع -۵۳
م بود. يرژ یابانتخابات قلّ یه مهندسي، آتش تهیه دامن زدن به بحران غزه و جنگ افروزکند ک یثابت م ،شد

زمان آغاز «م گفت: يرژ یجمهوراست يبس در غزه همزمان با شعبده انتخابات رامش پس از آتش يدر پ یاخامنه
نه و حضور قدرتمندا یسازآماده  یاست، ول ینيفلسط یاسيو س یص بزرگان جهاديته به تشخها بسيريو توقف درگ

  .)١٤٠٠خرداد  ٨ -»ميتسن» («ستيبردار نليدر صحنه، تعط
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از شما « :رد و نوشتکم در جنگ غزه، اعتراف يبه نقش رژ یاخامنهدر نامه به  ،یس جهاد اسالميرئ ،اد نخالهيز  
) خصوصا حاج یمانيد (سلينم... دوستان و برادران شهک یر مکر و تشيار تقديقدس بس یرويبرادرانمان در نو 

ت ي(سا» نار ما بودندکن نبرد، لحظه به لحظه در يا یت و فرماندهيشان، همواره در هداياران اکو هم یل قاآنياسماع
  ).۱۴۰۰اول خرداد ،یأخامنه 

ن جنبش قرار يار ايحات در اختيران پول و تسليهم گفت؛ ا ،حماس در نوار غزه س جنبشيسنوار، رئ يیحي   
  .)١٤٠٠خرداد  ٥ -»هيالعرب«ت يدهد (سایم
شد و آنها را  ین الملليب یمنطقه و طرفها یشورهاک یم در جنگ غزه باعث نگرانيم رژيافشا شدن نقش مستق  

است محمود ين به ريت از دولت فلسطيصلح و حما یبرقرار یردن حماس و تالش براکمحدود یبرا کربه تح
  ق حماس. يند اما نه از طرک یم کمکغزه  یبازساز یرد براکا هم اعالم يکر خارجه آمريعباس واداشت. وز

 ن جنگيا يینها ۀ، برنديکاز لحاظ استراتژ«ن مورد نوشت: يدر هم ،ميالملل رژنيلگر مســائل بيتحل ،یدآباديز    
  ).١٤٠٠خرداد  ٢ -»مستقل« یومتک(روزنامه ح» ل خواهند بوديمحمود عباس و احزاب خواهان صلح در اسرائ

ـ  يیايکت آمرکه به مشارکرد کد کيدن به محمود عباس تأيه باکرد کرش د گزايسفاخکبهشت يارد ٢٥در   
 یشورا یشورهاکنشست  یانيه پايانيمتوقف شود. ب لييها به اسراکست پرتاب موشيملتزم است و ضرور ینيفلسط

  رده است.کد کين تأيفلسط یاز رهبر یبانيت و پشتيز بر حمايبهشت نيارد ٢٦در  یاسالم یارکهم
حماس را به  ه تالش دارندک» جبهه مقاومت یروزيپ«بر  یانش مبنيم و حاميرژ ین در پس دود و دمهايبنابرا  

ت اقدامات حماس در سطح يومکتها دال بر محکن نشان دهند، فايفلسط یبرا ین در هر راه حليعنوان وزنه سنگ
 یشورکه راه حل دو ين بر پايپارچه معضل فلسطيکاوضاع به سمت حل و فصل  یريو سمتگ یالمللنيو ب یعرب

و  یش در صحنه عربيش از پياست محمود عباس بين به رير، دولت فلسطياخ یرين راستا بعد از درگياست. در ا
م يقًا بر خالف اهداف رژيه دقکت شناخته شد ين به رسميمشروع تمام مردم فلسط یبه عنوان سخنگو ین الملليب

   ن است.يدر رابطه با فلسط
 »العرب«روزنامه ندارد.  ین رنگيت مردم فلسطيثرکا ین برايت از فلسطيدر حما یاخامنه یو دغلباز يیدروغگو  

ه کن شد چرا يدر نوار غزه موجب خشم و انزجار مردم فلسط یمانيقاسم سل یسهاکنوشت: نصب ع ۹۹ ید۱۲در 
 یت جنگيشتار و جناکه در کشناسند  یم یسک، و یار جنگکتيجنا يکرا  یمانيها قاسم سلينياز فلسط یاريبس

در  یمانيقاسم سل یسهاکب عيو تخر پاره شدن .دست داشت ميطور مستقبه یو عراق یدر حق شهروندان سور
  از او است. یومزان خشم و نفرت عميدهندة مان در غزه نشان کن ميچند

ن هشتگ در پاسخ به نصب يا .گرفتتر قراريدر ترند توئ» یمانيسم سللعنت به روح قا ـه غزّ«العرب افزود: هشتگ 
 غزه آغاز شد. نياديدر م یمانياز قاسم سل یر بزرگيتصاو

  
و  ینيخم«در غزه گفت:  یاخامنه یدر در مورد جنگ افروز ۱۴۰۰بهشت يارد ۳۱ام يمسئول شورا در پ -۵۴

خنجر زدن  اند.بخش از زمان عرفات بوده ين و سازمان آزاديفلسط ین به آرمان و رهبرين خائنينخست یاخامنه
وه شناخته شده يثر، شکت حدايالجن با ديبال قرار دادن موضوع فلسط و سپر یانداز، تفرقه یافروزاز پشت، جنگ 

س خواهان جنگ و کش از هر يب یاخامنهران است. يدر ا یستيو ترور ینيد یتاتوريکد یبقا یبرا یآخوند
انتخابات  ۀهمزمان با شعبد ،بس در غزهامش پس از آتش ي. در پسم در منطقه استيو صدور ارتجاع و ترور یزيرخون
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 ینيفلسط یاسيو س یص بزرگان جهاديها بسته به تشخيريزمان آغاز و توقف درگ"د: يگویم، ميرژ یجمهور استير
در “ جنگنه ”است يس ی. به پشتگرم"ستيبردار نليو حضور قدرتمندانه در صحنه، تعط یسازآماده  یاست، ول

از يش از گذشته مورد نيه امروز بک یمال یبانيپشت”و “ ینظامت يتقو”محابا به  یرا ب“ مسلمان یدولتها”ا يکآمر
ار کراه ”و “ دستورالعمل”ن يمردم فلسط ین برايت فلسطيفه و پدرخوانده واليخواند و در نقش خلیفرا م“ است

م کدر برابر ح یرفت سودمندبس در غزه را برون  ن آتشيچنهم  یاخامنه ند.کیمقرر م“ پارچهيکام يق” و “ ندهيآ
ه کاست  ین در حاليا .ردکم کح یمسافر یمايبودن سقوط هواپ یسم و عمديه به ترورکافته است يانادا کدادگاه 

سن و قوت کوا یبرا یپول یاخامنهنوردد و  یمهزار را در ۳۰۰فوق تصور  یران مرزهايرونا در اکان يآمار قربان
زنشسته و پرستار با خانواده و با معلّمش و کشاورز و زحمتکارگر و کون يليپردازد. دهها م یتوده مردم نم موتيال
 خةنس سوزند.یاه مرگ مين خط قرمز فقر و خط سيب ،دهند یل مکيران را تشيم مردم ايت عظيثرکه اک ،شانيها
ام به خارج، يتر است. صدور ق یران ضروريمردم ا یبرا ،چديپ ین ميمردم فلسط یبرا یاه خامنهک“ پارچهيکام يق” 

دارد ”دهد:  یهشدار م »یأسالة خامنه  ۸جمهور  سيرئ ،نژاد یاحمد ین در داخل است. حتيام آتشياز ترس ق
ل کاز آن طرف ش یگريبهمن د۲۲دفعه  يک”و “ بردید و شما را با خودش ميآ ین ميسنگ یليد، سيآ یل ميس
  “.رديگیم
  ».ن منطقه از جهان استيالمسائل ا، حليکراتکن دمويگزيران، انقالب و جايدر ا ینيد یتاتوريکد یسرنگون 
  

شروع  ۹۸ه از مهر کم يان مزدور رژيه احزاب و شبه نظاميمردم و جوانان شورشگر عل یام سراسريدر عراق، ق -۵۵
م بر عراق بود. يرژ طةبه سل ینکشمرکضربه  هکد يانجام یل عبدالمهدشد به سقوط دولت دست نشانده عاد

  م بر عراق شده است.کفاسد و مزدور حا یشتر باندهايف هر چه بيام در دو سال گذشته باعث تضعين قياستمرار ا
ارانه زنان و مردان کتيباوجود ترور جنا یول .بود یاخامنهام درعراق از اهداف مهم يق یردن شعله هاکخاموش   

 یروهايان و نيعهده داشتند و باوجود حمالت شبه نظامه مختلف را ب یاعتراضها در استانها یرهبره ک یشجاع
 يکام نشد و بعد از ين قيردن اکم هرگز موفق به خاموش يرژ ،ینندگان عراقکعراق به تظاهر یتيو امن ینظام

از سر گرفته شد و  یعراق یجوانان شورش یش آمده بود، اعتراضهايرونا پک یتهايه به خاطر محدودکدوران توقف 
  ام جوانان اضافه شد. يز به قياقشار مختلف مردم ن یشتين بار اعتراضها و تظاهرات معيا
 یم از عراق، سرنگوني، اخراج رژینندة عراقکتظاهر  ۷۰۰ش از ياز قاتالن ب یتظاهرات عراق حسابرس یخواست اصل  

در  .است یومت ملکح يکل کيم در عراق و تشيفاسد و مزدور و غارتگر رژ انيهمه احزاب و باندها و شبه نظام
تظاهرات  ،تبرکام ايدر سالگرد ق ۲۰۲۰تبرکا ۲۵در  .در عراق برگزار شد یسال گذشته چند رشته تظاهرات سراسر

مزدورش ان و احزاب يم و شبه نظاميمردم عراق از رژ ینفرت عموم د.يم و مزدورانش برگزار گرديه رژيعل یبزرگ
ز ياز شهرها ن یده شد و در برخيشکعراق به آتش  یاز شهرها یآنها در برخ یگاههايه پاکاست  یددر عراق به ح

احزاب مزدور از  یگاههايپا ۱۳۹۹ور يعراق، مردم در اول شهر یشهر شورش ،هيمجبور به بستن آن شدند. در ناصر
ن به جوانان يمجاهد یدند. سخنگويشکرا به آتش  کیالمال یر منحوس نوريو تصو جمله حزب الدعوه و بدر

  رند.يد در برابر عدالت قرار بگيه در عراق بايت فقيمان واليگر دژخيو د کیمال :گفت یشورشگر عراق
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جوانان شجاع به ۱۴۰۰بهشت يارد ۲۰در  ،ربالکگردانندة تظاهرات  ،یهاب الوزنيا ارانةکتيبه دنبال ترور جنا -۵۶
را به آتش  کیمال ۀگاه حزب الدعويه پايدند. در ناصريشکردند و آن را به آتش کربال حمله کدر  ميرژ ینسولگرک
  ده شد.يشکلت به آتش يگاه حزب فضيپا ،گاه حزب الدعوهيز عالوه بر پايدند در حله نيشک
 یاز هر بار ترور تظاهرات سراسر پردازد و بعد یم ین تريسنگ یبها یترور فعاالن عراق یم برايبر خالف قبل، رژ  
عقوب، يهام يتر رکارانه خانم دکتيبه دنبال ترور جنا ۹۹مرداد  ۳۰خ يشود. در تاریم و مزدورانش برگزار ميه رژيعل

م يه مزدوران رژيعراق تظاهرات عل یر استانهايام بصره بود، در بصره و سايه از گردانندگان قک یزن شجاع عراق
از  يکی ،ه قاسم مصلحکرد کدولت عراق را وادار یاخامنهار کتيان جنايه شبه نظاميدم علبرپاشد. تظاهرات مر

گر از ترورها دست يد یاريسربال و بکام در ي، فعال قیهاب الوزنيه در ترور اکرا  الشّعبیردگان مهم حشد کسر
ترور  یمهايت یباعث افشا یرين دستگيردن او شد اما اکهر چند دولت عراق مجبور به آزاد ند،کر يدستگ داشت،

 یه اعترافهاکنوشت ۱۴۰۰خرداد  ۱۴زدند. روزنامه الشرق االوسط در  یم یه دست به قتل جوانان عراقکد يگرد
   پوشاندند، بود. یتها را مين جنايه اکآن  یاسيو بازوان س ميان وابسته به رژياه شبه نظاميبه مثابه جعبه س یو
ان عراق از او يعيرد شک یعا مده اکاست  یاخامنه یتهايالجعراق مفتضح شدن د اميرات قيثن تأياز مهمتر يکی  

 یاخامنهه شخص يخود عل یو با شعارها یاخامنه یسهاکنند. مردم عراق با آتش زدن عک یت ميو نظامش حما
 هکعراق، نشان دادند  نيعه نشيش یر شهرهاين و ساياظمکربال و نجف و ک یبه عنوان قاتل مردم در شهرها

  دانند.  یم یشورشان و قاتل جوانان عراقکرا اشغالگر  یاخامنه
م و يه رژير شهرها عليسا و در ربال و نجفکن يحرم در یم در تظاهرات بزرگردر مح یعراق یجوانان شورش  

 یم فداياز عباس آموخته ا«، »ردندک، ما را غارت نين و امام حسين دزدان به نام ديا«دادند:  یشان شعار ممزدوران
گر عمامه يد«ه سرود: کداد  یجوان عراق یشاعر انقالب ،ف المهنايرا س یاخامنهن پاسخ به يباتريا زما .»ز رايهمه چ
ه او ک یده. در حالين پوشيما لباس حس یبرا یاخامنهنم. ک یفش خودم هم استفاده نمکبند  یرا برا یاخامنه

ده يشکاز مردم ما را به بند  یميه نکاد يش یا، و لعنت بر اربابش خامنهیمانيد است. لعنت خدا بر قبر سليزي
  ».است

  
ان و احزاب يق شبه نظاميدن، از طريدر دولت با» نه جنگ«است يس یبا محاسبه رو یاخامنهاز آبان گذشته  -۵۷

و  یپران کرا با موش ايکآمر یه داعش به رهبريعل یالمللن يائتالف ب یروهايه نکرد کمزدورش در عراق تالش 
امل کط تسلّ  یند تا دست باز براکعراق  کق مزدورانش در پارلمان عراق وادار به تريا از طري ،یپهباد و بمبگذار

و به  ليا در اربيکآمر ینسولگرکا در بغداد و يکار به طور مداوم به سفارت آمرکنيا یبر عراق داشته باشد. برا
رد ک یپران کل موشيه اربر در فرودگايگاه حرين االسد در االنبار و پايگاه عيا در فرودگاه بغداد و پايکآمر یگاههايپا
ائتالف  یروهاين يکه مواد لجستک یعراق یونهايامکر يوقفه در مس یبه طور ب بًايرد و تقرکاد به آنها حمله ا با پهپي

دن را وادار به يه دولت باکد بليا نه تنها به هدف خود نرسمگذاشت. ا یاده ينار جک یهابمب ،ردندک یرا جابجا م
ه در يدر سور الشّعبیگاه مزدوران حشد ين آن حمله به پايه اولکرد کانش يشبه نظام یگاههايبه پا یحمالت نظام

ه يانيه بکبود  ۱۴۰۰ر يت ۷ه و عراق در يم در سوريان رژيز شبه نظامکحمله به سه مر ،یگريبود. د ۱۳۹۹اسفند  ۸
ل عصر امروز حمالت يحده اوااالت متّيارتش ا یروهايدن، نيجمهور باس يبه دستور رئ.. .«پنتاگون در باره آن گفت: 

ران در منطقه يم ايت رژيمورد حما ینظامشبه  یسات مورد استفاده گروههايه تأسيرا عل یقيدق یدفاع يیهوا
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ان ينظام سات توسط شبهين تأسيه اکل انتخاب شده بودند ين دلياهداف به ا نيه انجام دادند. ايعراق و سور یمرز
االت متحده در يسات ايه پرسنل و تأسين (پهپاد) عليبدون سرنش یماهايران در حمله هواپيم ايت رژيمورد حما

  ».شدند یعراق استفاده م
بر خروج  یمبن يیبه ودر پارلمان عراق مص یاخامنها، احزاب مزدور يکآمر یگاههايبه پا یپران کبه موازات موش  
ص را مشخّ يیايکآمر یروهايخروج ن یردند و از دولت عراق خواستند زمانبندکب ياز عراق تصو يیايکآمر یروهاين
ن يبود توافقنامه ب ۱۴۰۰ن يفرورد ۱۸ن آن در يه آخرکا يکن دولت عراق و آمريرات بکدر سه دور مذا یول .ندک

    گرفت.د قراريي مورد تأا در عراق مجددًايکآمر یائتالف به رهبر یروهايو عراق و حضور ن ايکآمر
 یبرا یخيتار یرده است، ولکم کاهش حضور در منطقه، کاست يش در عراق را بر اساس سيروهايا نيکهرچند آمر  

ناتو در عراق  یروهايرد تعداد نکعراق توافق  ت نمود و دولتيه آن را تثبکرد، بلکارائه ن يیايکآمر یروهايخروج ن
  ند.کدا يش پيا هستند، افزايکآمر یه تحت فرماندهک
  

ت و تشتّ  سةردة خود را از دست دادند و پروکم در عراق سري، مزدوران رژیمانيم قاسم سليت دژخکبا هال - ۵۸
 ۀم، در اداريرژ یبه اعتراف مزدوران عراق یل قاآنيرد. پاسدار اسماعکدا يسال گذشته ادامه پ يکضعف آنها در 

مجبور به گرفتن  یمانيرا برخالف سل ی، قاآنیاظمکرسد. دولت ینم یمانيقاسم سل ی، به گردپایمزدوران خامنه ا
 یگفت: در مورد قاآن ٩٩ ید ١٤در  يیدر مصاحبه  ،یاظمکمشاور  ،رده است. هشام داوودکسفر به عراق  یزا برايو

به  ید قاآندمتع یسفرها .شود یزا وارد مين با و. او اآلميردکزا يلت عراق او را ملزم به درخواست وما به عنوان دو
پ يت ۴شود  یند. گفته مکمهندس را چاره  یت ابو مهدکپس از هال الشّعبیت مزدوران حشد عراق نتوانسته تشتّ

از » برکا یپ عليت و تيانصار مرجع پيو ت یر امام علکر عباس و لشکلش« یبه نامها ،»حشد عتبات«موسوم به 
م هم ي) هستند. رژیاظمکل قوا (کفرمانده  یرده اند تحت فرماندهکخارج شده و اعالم  الشّعبیحشد  یفرمانده

  ند.کحد نده عراق احزاب مزدور خود را متّيانتخابات آ ین نتوانسته برايچن
ست کز شينه نين زميا در اما ،شود یعرب یشورهاکمانع روابط عراق با  ردهکم همواره تالش يگر، رژيد یاز سو   

 ،ر عراق و عبداهللايوزنخست ،یاظمکال یجمهور مصر، مصطفسيرئ ،یسيه عبدالفتاح السک یخورده است. به طور
 جلسات عمدتًا به نيا دار نوشت:ين ديتدپرس دربارة ايوشردند و آسکدار يدر بغداد د ۱۳۹۹ريت ٦ ، درپادشاه اردن
االت متحده قرار گرفته يشود و مورد استقبال ا یده ميران در منطقه ديم ايردن نفوذ رژک یخنث یبرا یعنوان تالش

   برگزار خواهد شد. یو غرب یعرب یهات دولتکبا شر یت در بغداد به زودکو مشار یارکنفرانس همکاست. 
 ۱۷تا۱۵ یدر روزها ،انيکرهبر وات ،سيبود. پاپ فرانس یاخامنهت يضربه به موقع يکدار پاپ از عراق هم يد   

لگران آن را يتحل هکبه منزل او در نجف رفت  یستانيت اهللا سيمالقات با آ یرد و براکبه عراق سفر  ۱۳۹۹اسفند 
ظ آلود يغ ینشکهم در وا ،مشهددر  یاخامنهنده ينما ،یردند. علم الهدک یابيارز یاخامنهبه  یبه عنوان ضربه ي

ت اهللا يهم به انتقاد از آ ،هانکيدر  یاخامنه ۀندينما ،یعتمداريشر .داشت يیايکت آمريمأمور يکپاپ  :گفت
  .شد يیردم گوکم مجبور به غلط يدر درون رژ ید حتيشد ینشهاکه در اثر واکپرداخت  یستانيس
  

ا به پاسداران و شبه يکل و آمرياسرائ یدر پ یپ یضربات نظام نةصح سو يکاز  هيسال گذشته سور يکدر  -۵۹
خود را در  يکه، نقش هژمونيل گسترش نفوذ روسيم به دليگر، رژيد یبوده، و از سو یاخامنهان مزدور ينظام
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ت يباره، سا نيند. در اک یم را اقتضا ميردن دست رژکوتاه کهم  یو جهان یالت منطقه يوه از دست داده و تحيسور
، در یطلبانه و اقتصاد توسعه یران با طمعهايم ايرژ«نوشت:  ١٤٠٠خرداد ۹روز  ،»الحدث« ،هيون العربيزيتلو

انش ينظامو شبه  ینظام کمکثر کحدا۲۰۱۲ان يه پاسخ مثبت داد و از پاينظام سور کمکبه درخواست  ۲۰۱۱سال
ست دادن کا در شيکت آمريران تمام شد و موفقيم ايان رژيه، به زيائتالف با رشد نقش روس نيا امرا ارائه داد. ا

ه از تهران شروع شده و از بغداد و دمشق کران يم ايرژ یبستن جاده آرزوها یبرا“ تنف”گاه ينترل بر پاکداعش و 
م و ياستن از حضور رژکبا هدف  زيل نيياسرا اف برداشته است.کش ،رسدیترانه ميرده و به مدکروت عبور يو ب

اهللا، به ان حزبينظامها به شبه کدن موشياز رس یريدوربرد و جلوگ یهاکموش یهاارخانه کاز ساخت  یريجلوگ
  آورد. یران رويم ايان رژينظام باران مواضع شبه کموش

ثبات  یب یاستهايا سخصوص ب ه بهيران در سوريم ايز به نوبه خود نسبت به رشد نقش رژين یعرب یشورهاک 
ه ير در بحران سورمؤثّ یطرفها مةه هکرسد  ینظر منون بهکنند و اکیم یننده تهران در تمام منطقه ابراز نگرانک

 ».ران استيم ايان رژينظام، خروج شبه یه و بازسازيحل در سورعنوان شرط هر گونه راهه گام اول به کتوافق دارند 
م اسد است تا يرژ یمهايدنبال رفع تحر ه بهيشتر شده است. روسيه بيران در سوريم ايه و رژيتضاد منافع روس  

انجام  يکاستراتژ یهايه گذاريشور سرماکن يشود و بتواند در اه بازيسور یبازساز یبرا یخارج یره گذايراه سرما
ن يست و از ايانداز نمها در چشميران، رفع تحريم ايرژ یعلت حضور سپاه پاسداران و مزدوران خارجا به مدهد؛ ا
  ند. کیه عمل ميروس یراهبند برا يکعنوان م به يبابت رژ

 یشورهاکه دهد. ن یاسد را نم بشارار کتيم جنايبه رژ کمکاجازه  ،سزار یمهاينام تحره ا بيکد آمريشد یمهايتحر  
ستند يه نيبه سور کمکو  یه گذاريج فارس حاضر به سرمايخل یشورهاکو نه  ین الملليب یسات مالسو نه مؤ یغرب

  ه است.يم و باند حسن نصراهللا از سوريوتاه شدن دست رژکو شرط همه آنها 
ر يه اروپا وزياتّحادد شده است. يار اسد تشدکتيم جنايه رژيا عليکاروپا و آمر یمهايسال گذشته تحر يکدر   

بر  یمبن یيحه يال ٢٠٢٠نگره در دسامبر کده نينما١٥٠رد. کم يبالفاصله بعد از انتصابش تحره را يخارجه سور
 یپلماسيد«ت يردند. ساکم ارائه ين رژيروابط با ا یساز یاز عاد یريجلوگ یم اسد برايم مقامات رژيد تحريتشد

رده که اشاره يه در سوريم و روسياختالف نظر عمده رژ ۴به  ۹۹ور يم در شهريبه وزارت خارجه رژ يکنزد »یرانيا
 ه است. يدر سور ۲م به عنصر درجه يل شدن رژين آن تبديه مهمترک
  

تائب حزب کل يه از قبيان مزدورش در سوريسپاه و شبه نظام یگاههايسال گذشته به طور مداوم پا يکدر  -۶۰
گرفت  یل قرار ميير مزدورانش مورد حمالت اسرايلبنان و سا طانيون و حزب الشينبيون و زياهللا و نجبا و فاطم

  ه مانع آن شود. يا روسي نشان دهد ینشکم بتواند وايه رژک نيبدون ا
بًا يل، تقريياسرا يیحمله هوا ١٠٠٠حدودًا  یدر سه سال گذشته ط نوشت: ٢٠٢٠در سپتامبر  »فوربس«مجله   

ستم يپنجم س يکن و ين به زميزم یهاکادخانه موشرچهارم ز يکهمراه اسد به  يیدفاع هوا یستمهايسوم س يک
  ت آنها منهدم شده است.يهدا یرادار

ات يو دهها عمل يیحمله هوا ۵۰۰ش از ي، ب٢٠٢٠در سال  :گفت ٢٠٢٠ل در دسامبر ييس ستاد ارتش اسرايرئ  
خود  یگاههاياز پا یاريران بسيسپاه پاسداران ااست و ه انجام دادهيحدانش در سورران و متّيم ايه رژيمحرمانه عل

  رده است.که يه را تخليدر سور
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 یماهايهواپ۱۴۰۰خرداد ۱۷ه، روز يم در سوريرژ یروهايل به نياسرائ يیل شدن حمالت هوايماه تعط يکبعد از    
دبان يردند. به گزارش دکه حمله يز سورکه، حمص و مريدر اطراف فرودگاه دمشق، حما، الذق یبه مناطق یلياسرائ

  شته شدند.که ياهللا لبنان و از ارتش سورسپاه و حزب یروهاينفر از ن۱۰ن حمالت يا ه، دريحقوق بشر سور
رد. که و عراق حمله يم در مرز سوريرژ یان عراقيز شبه نظامکبه مرا ۲۰۲۱ه و ژوئن يفور یز در ماههايا نيکآمر  
صورت گرفت  ٢٠٢١ژوئن ٢٨ دن بود و حمله دوم دريارآمدن باک یبالفاصله بعد از رو ٢٠٢١ه ين حمله در فورياول
   گاه آنها در عراق را مورد حمله قرار داد.يپا يکه و يم در سوريان رژيگاه شبه نظاميه دو پاک
، یليتحم ینين عقب نشيند تا در اک یند تالش ميب یه منافع خود ميتحوالت را عل یريه سمت گک یاخامنه 

ب کير تريي، و تغی، فرهنگی، مذهبی، نظامیاقتصاد یهادر حوزه  يیتهايحداقل خسارت را متحمل شود و به فعال
   آورده است. یرو یتيجمع

آورند.  یرالزور به عمل ميت خود را در شرق فرات و استان دين فعاليشتريب یاخامنه، مزدوران ینه نظاميدر زم  
  است.  الشّعبیار مزدوران حشد يانش قرار گرفته و مرز آن با عراق، در اختيشبه نظامنترل سپاه و کن استان در يا
ه ياز سور یعراق، در مناطق الشّعبیان حشدينظامشبه  کمکسپاه با  :گفت ١٤٠٠ر يت ٢ه يبشر سوردبان حقوقيد  

ن ياز ا کپرتاب موش یبرا یعمل یشهايرده و آنها آزماکانداز احداث کموش یوهاکساخت س یبرا يیگارگاهها
   اند. وها را انجام دادهکس
م و حزب اهللا از يند. رژکت يه را تقويسور يیخواهد پدافند هوا یه مکم گفت يمسلح رژ یروهايستاد ن یسخنگو  

استفاده مال کن تا البوياديان از الميردن و جذب آنها به صفوف شبه نظامکعه يش یمردم برا یم اقتصاديت وخيوضع
ان آنها در يم و شبه نظاميه، تعداد داوطلبان در صفوف مزدوران رژيبان حقوق بشر سور دهينند. طبق آمار دک یم

ت مردم يثرکه اک یطيم در شراي). رژ٢٠٢٠تبر کا ١٢ -است (الشرق االوسطده ينفر رس ۷۹۰۰ه به يجنوب سور
ان يند و به شبه نظامک یه خرج ميسور یاردها دالر برايليان مکماکروزانه خود را ندارند  یازهاين نيران توان تأميا

   پردازد.یم یقابل توجه یدالر یمزدورش حقوقها
رنا از يا یدولت یخبرگزار ١٤٠٠ر يم اسد است. روز اول تيبا رژ یگسترش روابط اقتصاد ین در پيچنم هميرژ  

منظور عرضه محصوالت و در دمشق و تهران به یتجارز کمر يکجاد يا یاسد برا بشارومت کران و حيم ايتوافق رژ
دو  یومت بشار اسد، گفت تراز تجارکم و حيرژ کمشتر یس اتاق بازرگاني، رئیاشفکشور خبر داد. کدات دو يتول
  د.يون دالر خواهد رسيليم ٣٠٠ون دالر به يليم ١٧٠شور از ک
 نييتع یهاجاد محله ين و اکن و مسيد زميعمدتًا افغانها و خرو  یان خارجيعيه به شيت سوريم با دادن تابعيرژ  

  ه است. يعناصر وابسته به خود در سور یتيب جمعکيش تريرالزور، درصدد افزايآنها در دمشق و د یشده برا
آنها  .نندک یاشغالگران و قاتالن نگاه مانش به عنوان يو سپاه پاسداران و شبه نظام یاخامنهه به يه مردم سورالبتّ  
 »رانيم ايمرگ بر رژ« یه شعارهايسور یوارهايد ینند و روک یاران تالش مکتين جنايه از ايسور یسازکپا یبرا
    شود.یده ميد ،فراوان ،»رانيم ايسرنگون باد رژ«و 
  

سال  يکر باند حسن نصراهللا و همدستان د یحاتيو تسل ین ماليو تأم یاسيس یبا دخالتها یاخامنهدر لبنان  -۶۱
لبنان را در آستانه  ین الملليب یسات مالسه از سازمان ملل گرفته تا مؤکرسانده  یشور را به نقطه يکگذشته 
  نند. ک یم یابيارز یاجتماع یدگيو از هم پاش یاقتصاد یفروپاش
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 ین الملليطان، فشار مردم و جامعة بيشده توسط حزب الشوم انباريترات آمونيروت با نير بب بنديبعد از انفجار مه  
تا ه کل دولت شده کير عوامل خود مانع تشيق حزب اهللا و سايم از طريا رژمد باال رفت ايل دولت جدکيتش یبرا

ل يدللبنان به ی، بحران اقتصادیجهان کگفته بانلبنان شده است. به یدارد و منجر به سقوط اقتصاد ادامه کنون
 یاز سه بحران گسترده اقتصاد يکیرانگر، به يو یاسيس یدرست و رقابتها یاستهايس یومت در اجراکح یوتاهک

  ل شده است.ينون تبدکجهان از قرن نوزدهم تا
 ١٠٠ر يگر مقروض است. متوسط درآمد مردم به زيد یشورهاکارد دالر به يليم ١٠٠ش از يلبنان در حال حاضر ب  

قادر به  یزکمر کرا ندارد و بان یاساس یاالهاکارانه يه دولت توان پرداخت ک یاست. درحال دهيدالر در ماه رس
ر يو سا یجهان کبان ،نندهک کمک یشورهاکست، ين یاساس یاالهاکن سوخت و دارو و يتأم یپرداخت دالر برا

شناخته شده آن  ه مانعکرده اند کدر لبنان  یقعرا مشروط به انجام اصالحات وا کیمکهر  ین الملليب یارگانها
  حزب اهللا است. 

ند تا حقوق مزدوران را با دالر نقد ک یم یمال کمکران به باند حسن نصراهللا يبا زدن از سفره مردم ا یاخامنها ما  
ون دالر توسط يليم ۷۰۰-۶۰۰ساالنه  :گفت ،ايکآمر یزکند. ورمن رول، مقام ارشد سابق اطالعات مرکپرداخت 

 ،»العرب«(شود یه مردم لبنان را به گروگان گرفته است، فرستاده مک ینظامو شبه یستيسازمان ترور يک یم برايرژ
  ).١٤٠٠ر يت ٣
براثر بحران  ١٤٠٠ريسال گذشته در خرداد و ت یريم پس از اوجگکه دستگاه فاسد حايام مردم لبنان عليق  

گرفت. تظاهرات لبنان گر بااليها و داروخانه ها بار ديينها و نانوايدر پمپ بنز یطوالن یل صفهاکيو تش یاقتصاد
ختند و جاده يابانها ريدا و طرابلس به خيروت و صير شعله ور شد و مردم در بيخرداد و ت) ۲۰۲۱در(ژوئن دًادمج

تمام احزاب و  یردند. خواست مردم لبنان سرنگونکه لبنان حمل یزکمر کها را بستند و به وزارت اقتصاد و بان
ا يکشانده اند. آمرک یشورشان را به ورطه نابودکبا حزب اهللا  یارکخاطر فساد و همه ه بکم لبنان است کحا یباندها

اصالحات  یعتر دولت لبنان و اجرايل هر چه سرکيعرب و سازمان ملل خواستار تش یشورهاکه اروپا و ياتّحادو 
  ند. کیق حزب اهللا همچنان ممانعت ميم از طريرژ یهستند ول

ا يکر خارجه آمريمعاون وز ،ليد هيويل دولت است. دکيتش یم مانع اصليه رژکدانند  یهم م ین الملليب یطرفها
شور ک يکمردم لبنان را از ساختن  رانيم ايرژ :روت گفتيجمهور لبنان در بسيدار با رئيبعد از د ،یاسيدر امور س

ند و به اختالفات کیم ین ماليرا تأم ن چالش دامن زده و آنيشد و به اکیوفا به چالش مکش یشورکز و يآمصلح
پردازد و منافع و دوستان خودش یران ميم ايننده رژکثبات یا به رفتار بيکافزود: آمر یزند. ویدر لبنان دامن م

  ).١٤٠٠ن يفرورد ۲۶ -»وزيعرب ن«(واهد ساخت در لبنان را رها نخ
روست. اگر در مقابل خواست مردم لبنان و جامعه روبه یشکمرگ و خود یدر لبنان با دوراه یاخامنهه کداست يپ  

 یسيدهد و اگر با آمدن رئینظامش را از دست م یبقا یه گاههاکيگر از تيد يکیند، ک ینيعقب نش یجهان
رو روبه یمنطقه و جامعه جهان یشورهاکام مردم لبنان و مقابله يند با قکد يشرورانه اش در لبنان را تشد یدخالتها

  دهد.  یز را از دست ميشود و همه چیم
  

ه به کرا  یم، جنگ فاجعه باريتحت امر رژ یهايشور توسط حوثکن ياز ا یبا اشغال بخش یاخامنهمن يدر  -۶۲
له از دولت يوسنيرد تا بدکد يبازهم تشد ،سال گذشته يکرده، در کل يجهان تحم یشورهاکن يرترياز فق يکی
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ه آلت کها ي، حوثدنيار آمدن باک یه روز بعد از رول سين دليند. به همک یريباجگ یرات اتمکا در مذايکد آمريجد
جنگ را از سر گرفتند و پس ز يردند و در تعز نکقدس هستند، حمله به استان مهم مأرب را شروع  یرويدست ن

  ردند. کصلح رد  یرا برا یشنهادياز آن، هر نوع پ
 یو فشار به دولت سعود یستيست تروريها از ليردن حوثکا قصد داشت با خارج يکه دولت آمرکبود  ین در حاليا  

ند کب ادامه جنگ اعالم بها را مسيا حوثيکادامه جنگ باعث شد آمر یبرا یاخامنهند. اما خط کجنگ را متوقف 
من ادامه يم در يرژ یابتيدر جنگ ن یت از سعوديرد و به حمايش بگيه آنها در پيعل یديجد یميو اقدامات تحر

  دهد. 
 يیوئن در نامه ژ ٨رد و سپس در کد يمن را تمديا در رابطه با يکآمر یت اضطراريوضع ۲۰۲۱مه ۱۱دن در يبا  

و اطالعات محدود  یبه ارائه مشاوره نظام یررزمينقش غ يکاالت متحده در يمسلح ا یروهاين«نگره نوشت: کبه 
 یعربستان سعود یارزار ائتالف به رهبرکه به ک یفقط در موارد یو آموزش یاهداف دفاع یمنطقه برا یروهايبه ن
اعزام  یمتحده به عربستان سعوداالت يح امسلّ یروهاين دهند... یشود، ادامه میمربوط ممن يها در یه حوثيعل

ت يتحت حما یهاا گروهيران يم اياالت متحده در منطقه در برابر اقدامات خصمانه رژيروها و منافع اياند تا از نشده
  ».نندکآن حفاظت 

 هایثاالت متحده فشار خود را بر حويا«تر خود نوشت: يدر توئ ٢٠٢١ژوئن  ١٠هم در ،ايکر خارجه آمريوز ،نکنيبل  
رد. امروز، ما کمن حفظ خواهد ي شةحل مناق یبرا یواقع یشدن در گفتگوهاريبس و درگرش آتشيپذ یبرا
ها یاز حوث وابسته به سپاه پاسداران قدسِ یرويبا ن یه در همآهنگک را، یمقدمات یهاتها و واسطهکاز شر يیهکشب
   ».ميردک یگذارستيلنند، کیم یبانيپشت

 یت جمهوريتحت حما یحوث یروهاينش به حمالت نکدر وا«رد: کا اعالم يکآمر یخزانه دار زيژوئن ن ٢٠در   
  ».رده استکم يرا تحر یارشد حوث یمن، دو تن از مقامات نظاميتصرف منطقه مأرب در  یران برايا یاسالم

در دفاع از خود  یسعود کمکچنان به ا هميکگفت، آمر ،امکفرمانده سنت ،ینزککهم ژنرال م ینه نظاميدر زم  
 ).١٤٠٠خرداد  ١٨ -شود (الشرق االوسط یت شمرده مياولو يکآن  ین مسأله برايدهد و ایادامه م

حات و پهپادها و ين جنگ و تسليا یارد دالريليم ینه هاياست و هز یمن جنگ افروزيدر  یاخامنهخط   
 یپر ازسالح و مهمات یهايشتکنه ينند و هزک یم يکها به صورت انبوه به سمت عربستان شليه حوثکرا  يیهاکموش

ست حقوق يه حاضر نک یطيهم در شرا ند آنک ین ميران تأميفرستد، با زدن از سفره مردم ا یآنها م یه براکرا 
    اندازند.یرونا به خطر مکماران مبتال به يب یه جان خود را براکرا بپردازد  یانکپرستاران و پزش

و پمپ  یونکزدن به فرودگاه عدن و مناطق مس کزند. از موش یدست م یتيجنگ به هر جنان يدر ا یاخامنه  
و تا فرستادن  یو فرودگاهها در سعود یونکمن گرفته تا حمله به مناطق مسي ین ها در مأرب و شهرهايبنز
ملل، ابعاد تلفات و سازمان یهاطبق گزارش. يیايدر یرهايدر مس یگذارنيجنگ و م یدانهايبه م یمنيان کدوک

  .رده استکدا يش پيافزا کیبه طرز وحشتنامن يدر  یو گرسنگ یبحران انسان
وب در داخل کندارند، خط انقباض و سر ینيارشان توان عقب نشکان يه در پاکتاتورها يکمانند همه د یاخامنه  

ع يار مرگ خود را تسرکنيند. اما با اکیو نابود م زديریمحابا خون م یرده و بکد يدر منطقه را تشد یو جنگ افروز
مرگ و  یداند بر سر دوراه ینظامش م يکه آنها را عمق استراتژکه و لبنان يمن و سوريند. او در عراق و کیم

  ح داده شد. يشتر توضين پيه از اکاست  یشکخود
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ن ين منطقه از جهان از چنگال خونيخواستار رها شدن اه ک يیران با مردم منطقه و همه طرفهايمردم و مقاومت ا  
  هستند. يیادگرايبن دضجبهه واحد  يکت هستند در يوال یواليه
  

  :مفصل هشت
  ران آزاديا یاجالس جهان
  س شورايسن سالگرد تأيرژة بزرگ در چهلم
  تيوال یروناکپادزهر 

  
 ،»یروزيپ یسوبه يکراتکوو دميآلترنات ـ ران آزاديا یاجالس جهان«ران با عنوان يساالنة مقاومت ا يیگردهماـ  ۶۳
 ۵۰نندگان از کت کشر ريت ١٩ن اجالس روز شنبه يبرگزار شد. در نخست ١٤٠٠ر يت ۲۱و  ۲۰، ۱۹ یروزها یط

ران در ارتباط ياخل اشورشگر در د ١٠٠٠و با هموطنان و  ۳ن در اشرفيبا مجاهدجهان  شورک ۱۰۵هزار نقطه در 
  وستند. يبه هم پ نيآنال ۀزند

ن، يبرل یاز جمله در شهرها ،مختلف جهـان یشـورهاکها و تظاهرات هموطنان در عمبا تج ،نيهم چن ،ن اجالسيا
انجمن و جامعه  ٣٠٢رم در ارتباط بود و  ن ويبخارست، و نو،ياورب نو،يلندن، تور نگتن، آمستردام،يواش ،س، اسلويپار
  ت داشتند. کا در آن مشاريانادا و استرالک ا،يکدر اروپا، آمر یرانيا
 یشورهاکاز  نيشير پيوز ۷۰س پارلمان و يرئ ۵، رينخست وز ۱۱ شامل ،یاسيت سيشخص ١٠٠٠ش از يب  

 یشورهاکقانونگذار از  ۲۵۰و يیايکت برجستة آمريشخص ۳۰ا، يکنگره آمرکنده يسناتور و نما ۳۰،مختلف جهان
  ردند. ک یت و سخنرانکسه روز شر یهاييگردهمان ياناد در اکو  یو عرب يیاروپا

ران مشهور شده، يمقاومت ا یاسيات سيه در ادبک ا آن چنانيساالنه،  يین گردهماي، هجدهم۱۴۰۰يیگردهما  
ا ژوئن و همزمان ب۱۷ن يننگ یودتاکستن ک، پس از درهم ش۱۳۸۲ه از سالکاست  یاسيشان سکهکن يهجدهم

، با وجود ۱۴۰۰يیساله، گردهما۱۸ر ين مسيبرگزار شده است. در ا، هر سال، بی وقفه، یسالگرد مقاومت انقالب
برگزار  يیژه يامالً وکط ممتاز و ي، در شران است، اما از هر لحاظيشيپ یهايي، اگر چه تداوم گردهمايیروناکط يشرا
هم  ،گذشته یسالها مةههنمان نسبت بهيمتفاوت م یلّکژه و بهيو یاجتماع ـ یاسيط سيلحاظ شراه هم به کشد 
  امالً متفاوت است. کران، يگاه مقاومت ايت و جايخاطر موقعم و هم بهيت خاص رژيخاطر وضعبه
م از غرق شدن در يسته رژکشدرهم یشتکنجات  یفه ارتجاع برايه خلکبرگزار شد  یطياجالس سه روزه در شرا  

ه يپايکبا  یثرکشناخت و آن، انقباض حدایخود م یش رويراه پ يک، تنها رانيو متالطم جامعة ا یتوفان یايدر
اران و آدمخواران در رأس سه کتين جنايتراه از آبروباختهيس ۀاز نظام و گماردن سه مهر یبخش یاخردن و سلّ ک
   نظام است. یبقا یه ارتجاع برايفقین برگ ولين فرصت و آخريعنوان آخره، بهوق
ه کز شده بود يآممخاطره  یدح شور بهکط يشرا«رد: کح ي، تصرمجلس یون اقتصاديسيمکس ي، رئیميپورابراه   

   ).۱۴۰۰ر يت ۹ -»رسالت« یومتکح مة(روزنا» شد یبست مشد، نظام دچار بن یوارد نم یسيمانند رئ یاگر شخص
است  ین نظام نعمتيا«صراحت گفت: به یا آخوند اژه ۀدر مراسم معارف ،یأس دفتر خامنهيرئ ،یگانيآخوند گلپا  
 »م.يد با چنگ و دندان آن را نگهداريه ما باک
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سرفصل  يکو  یخيداد تاريرو يک ،خچة مقاومتيدر تار ،ديترد یب ،سه گانه آن یران آزاد و اجالسهايا يیگردهما 
ران و مقاومت يسود مردم اران، به يا یاجتماعو  یاسيمعادالت را در سپهر س مةه هکاست. چرا  یدرگذار جيتأث

 يک ،ن سخنيبخشد. ا یرا شتاب م یام و سرنگونير داده و روند قييتغ یبشر دضان دشمن يزستان و به  یآزاد
 ندهيپا در آ يکپا در گذشته و  يکه کاست  يیرشد و اعتال رو به یي دهياز پد یابيارز يکه کبل ست،ين يیشگويپ

  موده شده است.يدهه گذشته پ ۴ یه طکصعب و خونبار  یريوهمند است از مسکش ین فرازيدارد. ا
، روز شنبه یديتبع یرانيگروه مخالف برجسته ا يک«گزارش داد:  ر)يت۱۹فرانسه در روز اول اجالس ( یخبرگزار  

، یسيم رئيسابقه بود و ابراه یث وسعت، بيه گفته است از حکرد کبرگزار  یبکيتر یو مجاز يکیزيجلسه ف يک
ن ير ضرب برد. ايدًا زيضعف آن بود، شد ۀه انتخابش نشاندهندک یميرژ“ ميدژخ”عنوان  را به ،یجمهور آتس يرئ
ان در سراسر يبا حام یشان در آلبانرران را در مقين خلق اين هزاران عضو سازمان مجاهديصورت آنالداد به يرو

ن تظاهرات در يچن ندگان پارلمان انگلستان و قانونگذاران فرانسه و همي، نمايیايکآمر یسناتورها ،از جمله ،جهان
  ».وند دادين پيهمچون برل يیشهرها

ش قدرت ياز نما یم بخشيردکآنچه امروز مشاهده « :خبرداد »وزيس نکفا«ر) يت۲۱ن روز اجالس(يدر سوم  
  ».م آخوندهاستيرژ یه خواستار سرنگونکران است يا مقاومت یملّ یشورا یروزه جهان۳
 
 ه بزنگاهِ کم ياستادهيخ اياز تار يیما در نقطه«در سخنان خود در روز اول اجالس گفت:  یم رجويخانم مر -۶۴

ا در درون خود ماست؛ ا یرونا و گرسنگکو  ینيرات بزرگ است. جامعة ما در محاصرة استبداد دييها و تغشدن
ان يم ماليرژ یو حذف درون یاخر انقباض شتابان و سلّيران از قبل مسيند. مقاومت اکیها را حمل ماميق آتشفشان

ست کن شيمال و ثابت شد. باالترم بريقت در انتخابات رژين حقي. ارده بودکو اعالم  ینيش بيرا پ یانيدر مرحله پا
نده و امام جمعه ي، نمایه آخوند علم الهدکقدر . آنیآخوندم يرژ یانتخابات یشعبده ها چةخيدر تار يیو رسوا
دهند، یباطله م یا رأيدهند  ینم یه رأک یسانک :به صراحت گفت ،است یسيه پدرزن رئک ،در مشهد یاخامنه

  دهند.  ین ميبه مجاهد یرأ
ش روست، يه پک يیهااميدر برابر ق ش به منظور سدبستنيانتها یب یافهاکن شبست یه برايت فقيم واليبله، رژ   
گور خود را  ا در واقعما رده است،کس جمهور خود يرا رئ ۶۷ جلّاد ،محتوم یاز سرنگون یريجلوگ بقا و یبرا یعني
ز جز هراس از يچ چيه زند. یش ميخود را ن ،سرانجام ،آتش ۀه در محاصرک یمثل عقرب نده است،کدست خود به
  ».دهدیح نميرا توض یسيار آوردن رئک یه، رويفق تيوال یاسيام و احتضار سيق
ه يپاکت یبرگزار شد، خانم رجو» رانيا ت از مقاومتيانه در حمايخاورم ـاروپا « ه با عنوان کن اجالس يدر دوم  
امها يمقابله با ق ،سو يکه هدفش از کرد کف يوبگرانه توصکو سر یش جنگيآرا يکرا  جلّاد یسيم با رئيردن رژک

 یهاييو ماجراجو یيمنطقه  یهايو جنگ افروز کیو موش یاتم یداشتن دست باز در برنامه ها ،گريد یسوو از 
 ۱۳۷۰م از سال يرژ یاتم مةبرنا یافشا. گره زده است یاتم مةش را به برناسرنوشت یاخامنهاست...  یالمللنيب
م به ين رژيا یابيعت از دستدر ممان ،یالمللنيب یفراتر از اقدامات تمام دولتها و نهادها ،توسط مقاومت ،نونکتا

و مماشات خالصه  یارکبياز فر یتسلسلو م در دور يغرب با رژ یشورهاکنش کنش و واکر بوده است. ثّبمب مؤ
 ۀاز و مماشات پروژيخواست با امتیم یجهان عةرد و جامکیاش را پنهان میاتم مةبرنا ،ارانهکبيفر ،ميشده است. رژ

د قوا و گسترش برنامه اش بپردازد. يرد تا به تجدکاستفاده  یم از معامله اتميند. رژکا مهار يف و را متوقّم يرژ یاتم



۶٠ 

ند و که امضا کهم  یدرحال ساختن بمب است و از آن دست برنخواهد داشت. هر توافق یاخامنه ،هکن يجه اينت
م يرا رژ یاتم یمخف یهاتيا فعالي هاتياز سا يکچيته هسال گذش ۲۰بدهد، دروغ محض است. در  که یهر قول

 یومتهاکسقوط ح یاخامنه ر منابع افشا شده باشد.يا سايمقاومت  یاز سو قبالً هکرده مگر آن کخودش اعالم ن
مانند آبان  يیامهايق یا وقتمم است. ايرژ ین بقايتضم یه بمب اتمکرده ک یبند ن طور جمعيرا ا یبيعراق و ل

رد. ارادة کد ننخواه یاخامنه یبرا یارکه داشته باشند، ک یتيمکت و يفکيوژها هر يفيند، سانترک یفوران م ۹۸
  ».شود و خواهد شد، سرنگون یا بدون بمب اتمي ،ه، بايت فقيوال ینيد یتاتوريکه دکن است يران ايمردم ا

ش يان قتل عام بيقربان یران برايمردم ا یبه جنبش دادخواهه ک ،ن اجالسيموشورا در س ۀديس جمهور برگزيرئ  
هزار  ۳۰قتل عام  یاد شهدايبه  ۳ه در اشرف کادوارة خاوران ياختصاص داشت، ابتدا از  یاسيس یهزار زندان ۳۰از 

 جلّادنشاندن  یرسک، به خود یاو در سخنرانرد. کاحترام  یداران ادادار و به سربهيد ،بنا شده است یاسيس یزندان
است مماشات يست سکش طةم و نقيرژ یانه رويم مات مربوط بههان تويپا طةنق«را  یاخامنهسط ن قتل عام تويا

اند، دستگاه سپرده جلّاد يکرا به يیحاال دستگاه اجرا«: رد و گفتکف يتوص» ینيسم ديبا فاشغرب  یهادولت
ها زنچوب جزء”گفت:  یت مه خودش به صراحکاست  ینه چماقدارس مقنّي، و رئيیش حرفهکآدم يکرا به يیقضا

بهشت يارد ٢٢ -فيشر ی(دانشگاه صنعت“ ميزد یچوب م یه مسعود رجويعل ۵۸هستم، افتخار هم هست، از سال 
١٣٩٢ .(  

  ».بگذارد؟خواران را در رأس دستگاه خود آدم لةه گکداشت  یازيه در احتضار نبود، چه نيت فقياگر وال یراست  
ا ينند کیعام مراوده و معامله ما با نظام قتليه آکاست  یدر برابر جامعه جهان یشين آزمايا« افزود: یخانم رجو 

 یسيآخوند رئ رد.يبپذ یمجمع عموم یرا در اجالس آت یسيد رئيستند؟ سازمان ملل نبايایران مينار مردم اکدر 
سران  را در زمرةياو مجرم است، ز مجرم است... ،۶۷در سال  تيبشره يت عليجنااب کارت و یشکنسلبه خاطر 

شتر يبرابر ب ۳ یند عدد واقعيگو ین ميقحقه مکام آبان دست زده يجوان در ق ۱۵۰۰شتار که بهکاست  یميرژ
رده کدا يدست پ یجمهوراستيبه مقام ر یسيم رئيه ابراهکن يا”الملل گفت: نيل عفو بکريه دبکچناناست. هم

نجه، کو ش یقهر یدسازيخاطر قتل، ناپدت، از جمله بهيه بشريت علياب جناکخاطر ارته به ک آن یاست به جا
  ».“ران استيت در ايمطلق مصون طةع از سليفج یرد؛ نموديقرار بگ یفرکيقات يتحت تحق

  
نندگان کت کشر«: سخنان خود گفت، در یر اسلوونينخست وز ،انشايانس ي یران آزاد آقايا یدراجالس جهان -۶۵
ام امروز من به شما يه پکنم کد کيز تأيد قبل از هرچيز، بگذاريران آزاد، دوستان عزيا یز، در اجالس جهانيعز
ق يه از طرک یسانکران برسد. از همة يق شما به مردم ايه از طرکن است ياز ا یامي، پینندگان گرامکت کشر

 ینم، متأسف هستم، سالمهاکصحبت  یحضوربرای شما نند. نتوانستم کیدنبال من جلسه را ين، ايماهواره آنال
م يران، خانم مريا مقاومت یملّ یشورا ۀديس جمهور برگزيرئ یعنين اجالس است، يا یمن به سخنران اصل ژةيو

  . یرجو
 یو برخوردار ی، آزادیراسکودم تةسيران شايام، مردم اه قبالٌ بارها گفتهکنم کرار کرا ت یزيد ابتدا، آن چيبگذار  

ه اروپا ياتّحادد، يدانیه مکرند. همانطور يت قرار بگيمورد حما یاٌ توسط جامعه جهانيد قوياز حقوق بشر هستند و با
 ،طور خاصه رده است، بکمها را اعمال ياز اقدامات و تحر یعيف وسيننده، طکاز مسائل نگران  یاريدر پاسخ بس

خاطر نقض حقوق ه قرار داد ب ید مورد حسابرسيران را بايم ايرژ .ننده، به خاطر نقض حقوق بشرکاقدامات محدود 
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 یهزار زندان۳۰ یهاخانواده خواهم باین ميچنند. من همکتر عمل تر، قاطعیدد جيبا یالمللنيبشر و جامعة ب
تم را از يشته شدند. من حماک ۶۷ان قتل عام سال يزانشان در جريه عزک يیهاخانواده نم؛کصحبت  یاسيس

عام، ن قتليق سازمان ملل در مورد ايون تحقيسيمکل کيق تشياز طر یعدالت و حسابرس یدرخواست آنها برا
ند. کق يد تحقين بايرده بود. اکشتار را فراموش کن يان ايجهان قربان سال است ۳۳ه ک ینم. طرحکمیاعالم 

ان به يقربان یهاار مهم است. خانوادهي، بس۶۷ کعام وحشتناردن قتلکروشن  یسازمان ملل براق يون تحقيسيمک
ژه مهم است، يوهان داد. بيرد و به اندوهشان پاکق هستند تا سرانجام بشود عدالت را برقرار يون تحقيسيمکدنبال 
الملل، او را نيه سازمان عفو بکاست  یسيم رئيم، ابراهيد رژيس جمهور جديه رئکت هست ين واقعيه اک چون

  شتار. کن يخاطر نقش او در اه ت، بيه بشريت عليرده به جناکهم متّ
ت يران حماياز حقوق بشر در ا ،لکرياز دب ،بلند از درخواست سازمان ملل یوضوح و با صداه گر بيبار ديکپس من   
س يومت و نقش رئکبه دستور ح یاسيس یهزاران زنداناند در مورد اعدام قق مستقل شدهيه خواهان تحکنم کیم

  ه آن موقع معاون دادستان تهران بوده است. کم يد رژيجمهور جد
ت من يمن و حما کدر ید روينتوایشه مينم، شما همکیم یريگيرا شخصاٌ پ نندهکن موارد نگران يا من تمام 

  ». دينکحساب 
  

خت و ملتمسانه يت به دامان جوزپ بورل آويتوئ يکدر  یر اسلوانينخست وز یف روز بعد از سخنرانيجواد ظر -۶۶
 یگريد بةا جواب بورل، ضرمند، اکوم کران را محيمقاومت ا يیدر گردهما یر اسلوونيوزت نخستکاز او خواست شر
نظرات  یالمللنياست بيس لةه در رابطه با هر مسأکعضو، آزاد هستند  یشورهاک«گفت:  که یبود بر زخم قبل

  ).۱۴۰۰ر يت ۲۱ -ون اروپايسيمکت ي(سا »خودشان را داشته باشند
نمونة  یر مشتيف نبود. موارد زيم آخوندها منحصر به جواد ظريردگان رژکسر یز از سويجنون آم یهانشکوا  

  خروار است: 
 یخوانخود با رو یاطالعات، در نشست خبرو معاون سابق وزارت  یدولت روحان یسخنگو ،یعيرب یم عليدژخ -

ار يظ بسيران آزاد، با غيشده در بارة اجالس ا یاحرش طيال از پجواب به سؤ م شده، دريش تنظيمتن از پ يکاز 
يا به  ،رجوی ةهای فرقگردهمايی«ران آزاد با بالهت گفت: يا يیماا در گردهيکآمر یقبل جةر خاريت وزکاز شر

نظر من فرصتی برای شناسايی و رسوايی سياستمداران رياکار است به ،اين گروهک تروريستی منافقين ،تعبير شما
احی و پشتيبانی از ر.. البته ما هيچ وقت از آنهايی که طی ساليان اخير با ط.خصوص سياستمداران آمريکايیبه

انتظار نداشتيم که راه  ،اکثری بر آن گذاشته بودنددار حنام سياست فش ، کهتحريم جنگ و ترور عليه مردم ايران
  ). ۱۴۰۰ر يت ۲۲» (خود را از گروهک تروريستی منافقين جدا کنند

ن يالبته من قصد ورود به ا«رد: کعا دمسخره ا ی»طاقچه باال« يکبالفاصله در  یروحان یه سخنگوکنيجالب ا  
  »!پاسخ دادم ،ديردکارزش را نداشتم، چون شما سؤال  یموضوع ب

نند ک یچند روزه برگزار م يیراحت در اروپا گردهما یلين خيمجاهد«: ، هم نوشتیت خامنه ايارگان ب ،هانکي  
  )۱۴۰۰ر يت ۲۳»! (شندک ینظام خط و نشان م یو برا

 ین بيدر جلسه مجاهد يیايکآمر یحضور سناتورها«: ردک یريجه گي، نتیمتعلق به پاسدار شمخان ،»وزينور ن« -  
 )۱۴۰۰ر يت ۲۲»! (ردکا را ثابت يکبه آمر یاعتماد
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راتها و کان دمويم ینگتن با نظام تفاوتيتقابل واش لةدر معاد«: ردک، خاطرنشان باند مؤتلفه مةروزنا ،»رسالت« -
   )۱۴۰۰ر يت ۲۲»! (خواهان وجود ندارديجمهور
ت ين حمايا یار بوده و حتکامالً آشکا يکآمر یتم دو حزب سنّير و مستقرکم یتهايحما«: گفتم هم يون رژيزيـ تلو

  ).۱۴۰۰ر يت ۲۰» (رده استکدا يپ یرتس يیاروپا یشورهاکبه 
  

ستة خود يگاه شايجاران بهيبازگرداندن ا یبرا«:در سخنان خود گفت ،ايکآمر یقبل جةر خاريوز ،پمپئو يکما -۶۷
ن انقالب در يه از همان لحظات سهمگکاست  ین همان جنگ واقعيا ؛ن استيترمهم یريدرگ يک کدر ،خيدر تار
ن مردم و ياف بکن شيان است؛ ايرانيها، مساجد و ذهن اابانيجنگ در خ ،یجنگ اصل ؛آغاز شد ۱۹۷۹سال
  گر است.يد یم از سويت رژيو تمام ،طرف يکاز  یراسکو دمو یافتة خواهان آزاديون سازمانيسياپوز

م البته يام... رژن مبارزه قرار گرفتهيه در سمت درست اکدهه است  يکش از ينون بکه اکنم کیمن افتخار م  
 ینياستبداد د ،رحم استیب ،است یم در ذات خودش افراطين رژيشود. ایو سپاه اداره م یسي، رئیاتوسط خامنه

ات ين جنايب اکه مرتکرا  یشند و سپس افرادکیسران آن هزاران نفر از مردم را م ،عاجز و دزدساالر است ،است
 یمايتوانند هواپیم مين رژينند. سران اکیم خود انتخاب ميت سازمان ترور و رژيهدا یاند براگسترده شده

ار و کتشان را انيولمسئ ین نگرانيترمکشند و بدون کرا ب یرنظامينند و صدها غکرا سرنگون  یرنظاميغ یمسافربر
ا او مند؛ اکیصحبت م یسيپوشد و با لبخند، انگلیم یت و شلوار غربکف يظر نند.کاه را از جهان پنهان يجعبة س

م يشد. و حاال ابراهکیم یامان خامنهيگر دژخيم با همان سرعت دينجات رژ یه مردم را براکاست  یستيترور
ه با لغو کرد يگیعهده مم را بهمنندة مصکرهکمذا يکه) و يت فقينظام (وال یبرا ین احتمالياو نقش جانش ،یسيرئ

ه ک کن دريا ند...کیا غلبه ميکآنها، بر آمر یه مردم و بهبود زندگيشده علاعمال یراخالقياصطالح غه ب یهاميتحر
احتمال م بهيبفهم هکشود یم یت منتهين واقعيبه ا ،تًايهستند، نها یهمة آنها افراط وجود ندارد و يیچ مدرهيه
 یارکن يم. ايردکار را کن يم و اينکف يم آنها را تضعيتوانیما م یند ولکیر نمييا تغيکاست آمريم با سين رژياد ايز

  ه دولت ترامپ انجام داد... کاست 
، از صحنة شدیشور استفاده مکپرستان در داخل و خارج از وب وطنکسر یه براک» قهرمان فاتح سپاه«  

  م حذف شد...يرژ یهاشرارت
فاسد  ینيد یتاتوريکد يکت، از ير جمهوريتصو يکران فقط در خدمت ارائة يدر ا ی، هر انتخابات۱۹۷۹از سال   
با انتخابات قبل از آن دارد؛ در درجة اول  یاديتفاوت ز ۲۰۲۱سال یجمهوراستيرحم بوده است. انتخابات ریو ب
 ۱۹۷۹ت خود از سالين وضعيترنندهکدر ش ینيد یتاتوريکم ديه رژکاست  یطين انتخابات در شرايه اکل ين دليابه
و  یرود و توسط مردمِ ناراضیر سؤال ميم زيرژ یهایار توسط خودکطور آشآن، به یانداز بقابعد است و چشمبه

  دادند... یرأ یسيرئبه یطور واقعبه کیالم، تعداد اندک يکشود. در یده ميشکچالش خواه بهيآزاد
ت او روشن است. ياست. مأمور یاجمهور خامنهسيرئ یست. ويران نيجمهور مردم اسي، او رئیسيدر رابطه با رئ  

ادامه دهد. از آخوندها و سپاه پاسداران  غارت و چپاولبه ند وکند، آنها را ارعاب کشتر يدرد و رنج مردم را ب
  ند...کمحافظت 

ت مورد يه بشريات عليخاطر جنارا به یقدم شود تا وشيد پياالت متحده بايطلبد، ایپاسخ واضح را م يکن، يا  
 یراخالقينه تنها غ نيننده است. اکعامقتل يکمراوده با  یمعنا، بهیسيقرار دهد. هرگونه مراوده با رئ یحسابرس
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ز او را مورد يم تا آنها نينکز روشن يا نيحدان خود در اروپا و آسمتّ یرا برانيد ايهم ندارد. ما با يیجهيه نتکاست، بل
رده است تعامل کقتل عام  ۱۳۶۷شور را در سالکه هزاران نفر از مردم کن فرد يقرار دهند و اگر با ا یحسابرس

  رد...کم يخواه ینند، ما از آنها حسابرسک
ت در يه بشريات او عليخاطر جنابه یسيم رئياز ابراه ید با حسابرسيران بايمردم اابراز عالقة ما به ین قدم براياول 

از  يکی یسيه رئک یآنها در قتل عام ه خانوادةکهستند  یسانکار، ان حضّ يدانم در میآغاز شود. من م ۱۳۶۷سال
  اند...شته شدهک ،مسئوالن آن بود

خواهند داشت؛ من  یر اتميو غ يکراتکن و دولت، دمويد يیبر جدا یمبتن یجمهور يکران يان مردم ايدر پا  
ه ک یسانکنند و کیم یه در سراسر جهان زندگک یانيرانيت ايفرا برسد و با حما یزودن روز بهيه اکنم کیدعا م

دانم همة شما هم ید هستم؛ مهن هدف متعيارسد. من بهینند، آن روز زودتر فرا مکیمقاومت مران يدر داخل ا
  ». ديد هستهمتع

  
ن يبرجسته تر ۲۰۱۷سال  و در ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۱یدر سالها ،ايکرات آمرکس حزب دمويرئ ،ليدانا برز خانم -۶۸
او در سخنانش از جمله گفت:  .ردک یآزاد سخنران رانيه در اجالس اکا بود يکرات در آمرکم دموکحزب حا ۀچهر

د با ييايران. بيا مقاومت یملّ یشوراس ين سالگرد تأسيدر چهلم  شوم،یشما ملحق مبه یامروز من در همبستگ«
م يجمهور منتخب خانم مرسيرئ یخاطر رهبرو به يیوفاکخاطر چهل سال بقا و شم بهيق بپردازيتشوقدرت به

  .یرجو
خانواده است؛  يک ینينشن همياز خواهران است. ا یا دژياز برادران  یفراتر از گروه يین گردهمايد ايدانیم  
ن مناسبت يشدن در ايکاز شر یشناسحق یهمه معتقدند. من فقط برا یبرا یحقوق بشر و آزاد ه بهک یسانک
خضوع  ؛ر شمايچشمگ یدة شجاعت و رهبراز مشاه یخضوع ناشنجا حضور دارم؛ يه با خضوع در اکبلستم. ينجا نيا
 ؛ینير ديومت غکح يکدن بهيرس یخضوع در برابر عزم راسخ شما برا ؛ینيشما در برابر استبداد د یستادگيدن ايد

   ؛شبرد حقوق بشريخاطر په خضوع در برابر شما ب
خضوع ت توسط شما؛ يانسان یبرابرمتانت  رش بايخضوع در برابر پذ؛ یآزاد یاق شما برايزان اشتيخضوع در برابر م 

و  یر اتميران غيا يکشما بر  یخضوع در برابر پافشار ،و البته ؛ح شما از حقوق زنان و دخترانيدر برابر دفاع صر
... رديد از آن سرمشق بگيبا ،االت متحدهياز جمله ا ،ه جهانکد يهست يی. در واقع شما الگویر اتميجهان غ يک

مان يآرمان شما اه بهکنم کاد يپرست بزرگ هنيد از دو ميد و اجازه بدهيا داريکنجا در آمريا یاريشما دوستان بس
ت يحما مقاومت یملّ یشورا ه ازک ،خواهيجمهور یگريرات و دکدمو يکی ؛برجسته بودند یداشتند. آنها دولتمردان

ا، خطاب به مبارزان يکنگرة آمرکس در ساختمان ييجان لو یبخوانم از سخنرانتان يبرا یخواهم نقل قولیم اند.ردهک
بشر و حقوق یحقوق مدن یجاست، چون مبارزات او برانون مانند آن زمان بهکسخنان او ا. ۲۰۱۰در سال یرانيا

به مبارزان  یباشد. و نيز چنينجا هستند نيه امروز در اک یسانک ین است براکه ممکطور العمر بود، همانمادام
د و هرگز ييايوتاه نکد، هرگز يم نشويم، هرگز تسليشما بگوام تا بهنجا آمدهيابه”ه گردآمده بودند، گفت: ک یرانيا
 کاشترازونا را بهين از آرکيکد جان ميد احساسات سناتور فقين اجازه بدهيچنهم“....ديمانتان را از دست ندهيا

سناتور . ح سنا..مسلّ  یتة قوايمکس يو رئ ۲۰۰۸خواهان در سالیجمهور یجمهوراستير یداياندک ؛بگذارم
شما ”رد. او از جمله، گفت: کصحبت  ،دار داشتنديبا هم د یه در آلبانک ،مقاومت یملّ یشورا ین براکيکم
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 یندة خودتان، برايآن ييحق تع یآزاد، برا یحق زندگ ید؛ براياردهکتان فدا یآزاد ید و برايادهيد، جنگيابرخاسته
 یروز”م: يد بگويرد و من هم باکن اضافه کيکسناتور م ...“ديالگو هست يکه ک. از شما سپاسگزارم یحقوق خداداد

 “...مييآیدان گردهم مي، همة ما در آن میروز ؛ران آزاد خواهد شدي، ایروز ـ ميآن باور دارهمةمان بهـ 
ت از شما ادامه ياالت متحده در حماينگرة اکن يم۱۱۷ یعني ینونکدر دورة  یة دو حزبيه روحکد يخواهم بدانیم  

 یقت جهانيحقه بهکخواهند بود  یسانکنار کشه در يا هميکستاد. مردم آمريم اينار شما خواهکافت. ما در يخواهد 
  ».همه اعتقاد دارند یو عدالت برا یبرابر
 

از  یت دو حزبيانگر حمايران آزاد، بيا يیا در گردهمايکآمر ۀنگرک ۀنديسناتور و نما ٣١ یت و سخنرانکشر -۶۹
  ا عبارت بودند از:يکن منتخبان مردم آمرياالت متحده است. ايدر ا یاختالفات حزب یبه رغم تمام ،رانيمقاومت ا

سناتور تام  ،روزکتد  بالنت، سناتور یر، سناتور روکبو یورکن، سناتور يهن شهيسناتور رابرت منندز، سناتور ج 
  ات کاس يکارنست و سناتور ر یحسن، سناتور جون ین، سناتور مگيورنکسناتور جان  ،سيليت
راتها کوت دميثرکا ۲ۀشمارز (يم جفرکينگره)، حکخوان يرجمهور(رهب یارتک کن ميوکنگره، کندگان ينما  

تز يف اني، برایسون لکال جيوهن، شکو ينده استيپس، نمايلي، دن فلسوي، جو وکنتايلکرد شرمن، تام منگره)، بکدر
 ت سشن،يل، پيفرنچ ه تام امر، در،يگ، برد اشنايرک یس، انجکيرايلين، بيک، دان بیات پرکچو، اس ی، جوديکپاتر

  .ازباالرديو ديس و مارکيو تايول ماليکز، نيرائول روئ
از «ران آزاد گفت: يا اجالس سخنانش درا در يکآمر یسنا یروابط خارج تةيمکرات کس دمويرئ ،سناتور منندز  

ه در داخل ک یرانيا یسپاسگزارم. برا يکراتکران آزاد و دمويا يکدر دفاع از  یداريخاطر پابه ،رمکهمة شما متش
رًا نشان داده رکه مکهستند  یومتکران تحت حيگانش در صلح باشد... متأسفانه، مردم ايوفا و با همساکشور شک
 یراه یوب در داخل عالقه ندارد و در پکجاد هرج و مرج در خارج و فساد و سريت خود، ايمکجز حفظ حا یزيچبه
ه کم ينکران نگاه يم) اير (رژياخ یجمهوراستين انتخابات ريهماست به یافکاست. یسالح اتم به یابيدست یبرا

جمهور سيعنوان رئاالت متحده است، بهيبشر احقوق یهاميه تحت تحرک ،هيفقید سرسخت ولي، مریسيم رئيابراه
ط انزجار خود را با عدم يدهندگان واجد شرایت رأيثرکدر آن ا هکشد،  یبرندة انتخابات قالب یسيانتخاب شد. رئ

ه روشن است کیدر حال بود. ۱۹۷۹از سال ین درصد رأيترنيياش پاجهيت در انتخابات نشان دادند و نتکشر
د ييرا تأ یسيرئ ه نه تنهاکت اوست يمکفرخواست حاکين يا یماند، ولیم یباق يیم نهاکعنوان حابه یاخامنه

 یشدن اجبارديال در ناپدعطور فه بهک یران بشود. فرديم) ايجمهور (رژسيند تا او رئکیه اعمال نفوذ مکند، بلکیم
انة يوب وحشکاالنه در سرعطور فه بهک یفرد ؛نقش داشته ۱۳۶۷در  یرانيهزاران مخالف ا یر قانونيو قتل غ

ه ک ینقش داشته است. فرد ۲۰۱۹ر در سالياخو تظاهرات  ۲۰۰۹در سالتظاهرات ۲جو در نندگان صلحکتظاهر
ق يتحقت مورد يه بشريت عليخاطر جناد بهيبا :اش گفته استدرباره یتازگبه ،االمارکس يآن ،المللنيل عفو بکريدب

  رد.يقرار بگ
ران تحت يه اک یران و خطريمردم ا یهاین حقوق و آزاديتریبه اساس يیدالنهسنگ يیاعتناین بيدر برابر چن   
  است. یاتيامالً حکت مستمر شما يند، فعالکیجاد ميمنطقه و جهان ا لّکدر  یسيو رئ یاومت خامنهکح
ران برخوردار يدر ا یجهان از دولت یحده و در واقع تماماالت متّيران، ايمردم ا یه روزکاست  یدواريام یجا 

  ند.کندة بهتر مردم خود تالش ين آيتأم یباشد و برا یه در صلح با جامعة جهانکخواهند شد 



۶۵ 

ه آن روز فرا برسد؛ روز ک یستاد تا زمانيم اينار شما خواهکنم و در کیم یقدردان ،مجددًا ،شما یوشکاز سخت   
  ».ستة آن هستنديران شايه مردم اکد يباش یالمللنياز جامعة ب یه مجددًا بخشکنيحقوق بشر و ااحترام به، یآزاد

ه امروز با شما هستم کخوشحالم «ران آزاد گفت: يخطاب به اجالس ا ،نگرهکخواهان يرهبر جمهور ،یارتکن ميوک 
 يید آن، سابقهيجمهور جدسيوبگر در تهران و رئکم سريرژ ستم.يبا يکراتکران آزاد و دمويا يکت از يتا در حما

زان يه عزک يیهاخانوادهبه دارد. یسالح اتمبه یابيدست یسم و تالش برايت از تروريان، حمايب یوب آزادکاز سر
م يتان سهيهایمتأسفم و در نگران زانتان)يم: بابت فقدان (عزيگویماند م از دست دادهين رژيخود را در مخالفت با ا

ه کباشد  يکراتکران دمويا يکا، همراه با شما و متحدان ما، شاهد يکدوارم آمريد دارم. امين اميچنهم یول ،هستم.
ند يه فرو بنشيفقیومت ولکوحشت تحت ح يکتار یدوارم روزهايام ند.کان و حقوق همة مردم حفاظت يب یاز آزاد

  ران آزاد!يا يکد، ينکرش را بووفا شود. تصکل شده و شيو مسئول تبد يکراتکشور دموک يکران بهيو ا
  ».ل شوديت تبديواقعما به ین هدف در طول زندگيم اينکه تالش کممنونم 

  
ا از هر دو يکآمر ةنگرکندگان ارشد ياز نما یه توسط شمارک ینفرانسکدر ، ۱۴۰۰بهشت يارد ۷شنبه روز سه -۷۰

رات و کنده از هر دو حزب دموينما ۲۲۵ ینگره با امضاکت يثرکا مةن برگزار شد، قطعنايطور آنالبه  یحزب اصل
سم يفاش یانتهايتها و خيه تمام جناک یالعاده قوفوق  مةن قطعنايد. انتشار ايعموم رس یآگاهخواه به يجمهور
نموده، د کيم تأکم حايه رژيران عليت از مردم و مقاومت ايرده و بر حماکران را فهرست يه مردم ايم علکحا یمذهب

 یاسيدرخشان س یروزيپ يکو  یزوال آخوند م رو بهيآسا بر رژ کضربه پت يکن و يست سنگکش يکنه تنها 
ا يکآمر یرا دو حزب اصليشود، زیمحسوب م یشگفت يکز يا نيکآمر یاسيه در جامعة سکران است، بليمردم ا یبرا

 یو همداستان یهمدل ،ن رويتضاد و تعارض دارند، از ا گريديکبا  یاسيمسائل س مةهة بًا درباريدر حال حاضر تقر
 یملّ یشوران و ي، اعتبار سازمان مجاهديین وحدت استثنايالعاده است. اخارق  یران امريآنها بر سر مسأله ا

ل گرفته، کو اهداف آنها ش دو حزب حول برنامه یاسيس اتّحاده ک، رانيا یون اصليسيعنوان اپوز به را رانيا مقاومت
تن از  ۱۹ د.يافزا یًا ميز بر وزن و اعتبار آن قوينندگان قطعنامه نکب امضاکيند. ترکیش برجسته ميپ از شيب

اطالعات  تةيمک یاز اعضا یميش از نيها، بتهيمکريز یتن از رؤسا۱۰۴ها، ته يمکخواه يرات و جمهورکدمو یرؤسا
 نندگان قطعنامه هستند.کمضاادهند، یل مکيآن را تش یت اعضايثرکه اکنگره ک یتة خارجيمکعضو  ٢٧و 
 یجمهور يک یبرقرار یران برايت شناختن حق مردم ايرسمطور خالصه، به، بهیدو حزب مةن قطعنايا یمحتوا  

 یي ماده۱۰ت از طرح يو حما یراتميآزاد و غ رانيا يکت از ين از دولت و حمايد يیبر اساس جدا يکراتکدمو
بشر ن با وضوح تمام، نقض حقوقيچنا هميکآمر ةنگرک ةاست. قطعنام یم رجويران خانم مريدنت مقاومت ايپرز

ومت کتوسط ح یسم دولتين اعمال تروريچنو هم ینيتوسط استبداد د یآزاد یام آنها برايوب قکران و سريمردم ا
 رده است.کوم کران را محيا

جانبه همه یتهايجنا یدر احصا یاسيالمعارف سدائره  يکا را يکآمر رةنگک۱۱۸ست اگر قطعنامه يگزافه ن   
 م.يم بناميرژ يکراتکو دمويران و تنها آلترناتيت از مردم و مقاومت ايسو و حمايکه از يت فقيوال یتاتوريکد
[آمريکا] نگره کنده ينما ۲۲۰«نوشت:  ۱۴۰۰بهشت يارد ۸در شماره روز  »نياعتماد آنال« یومتکت حيسا  

ت از يماا به بهانه حيکنگره آمرکندگان يتن از نما ۲۲۰ش از يران شدند بيه ايدن عليد مواضع بايخواستار تشد
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ه يعل ،ايکجمهور آمرسيرئ ،دنيد مواضع دولت جو بايه خواستار تشدکردند کت يحما یيران از قطعنامه يمردم ا
 ».شودیران ميا یاسالم یجمهور

ا دوباره حول يکاست در آمرياب سيا، آسيکد آمريار آمدن دولت جدک یه با روکطمع بسته بود  یاخامنهت يوال   
خام مهر باطل  ین سوداينگره است، بر اکل قاطع يانگر تمايه بک ،ین قطعنامة دو حزبيا اممحور مماشات بچرخد، ا

 یمماشات هرگز برا» يیدوران طال«و  »ختيمانه ريست و آن پکآن سبو بش«ه کد ياثبات رسگر به يبار د يکزد و 
   گردد. یم دوباره برنميرژ
مردم  یستادگيبر مبارزه و ا یران مبتنيمقاومت ا یانقالب یپلوماسيند دکین قطعنامه اثبات ميگر، ايد یاز سو   
ف يان شريرانياالن مقاومت، اعادرها و فک یوشکو سخت یدان راه آزاديشه کپا یآوران، خونهارزم یرزمندگران، يا

 بنا شده است. یمکار مستحيبس یهاشور، بر شالودهکران در خارج ين خلق ايار سازمان مجاهدکو هواداران فدا
آن  یه آجرهاک يیبنا ؛نديبینم یگزند یغرب یشورهاکدر  یاسيالت سوع و استوار از باد و باران تحيرف ین بنايا

 ی، آباد و مستقل و عاريکراتکآزاد، دمو یرانيا ؛ران استيمردم ا یم آرمان آزادسران و تجياز رنج و خون فرزندان ا
  خ.يشاه و ش یهايتاتوريکد یايوب و اختناق و بقاکاز سر

  
 ن قرار است:ياز ا ۱۱۸متن قطعنامه  -۷۱
م يرد، رژکران فوران يشهر ا ١٠٠ش از يسلسله تظاهرات در ب ،آن مةو در ادا ٢٠١٧سال  یاز ابتدا هکاز آنجا «  
از  يکینفر شد،  ٤٠٠٠ یريو دستگ نفر ٢٥شته شدن که منجر به کرد کوب که سريقهر یروين تظاهرات را با نيا
  اعدام شد؛ ین الملليرغم اعتراضات ببه ٢٠٢٠خ سپتامبر يبعدًا در تار هکبود  یارکد افينو یشتکنها قهرمان آ
شهر  ١٠٠ش ازيشروع و به سرعت در ب ٢٠١٩نوامبر  ١٥ران در يم ايه تظاهرات در مخالفت با رژله سلسکاز آنجا   

 یروهايمتر از دو هفته تظاهرات توسط نکنفر در  ١٥٠٠افت، و طبق گزارشها حدود يگسترش  شورکدر سراسر 
 ر شدند؛ ين تظاهرات دستگيشته شدند و هزاران نفر در طول اکشنده کاز سالح  با استفاده یتيامن

 یران برايت از حقوق مردم ايحما” ٧٥٢خود، قطعنامه اچ  ١١٦ا در دوره يکندگان آمريه مجلس نماکاز آنجا   
  رد؛کب يتصو را“ گريل ديو دال وب تظاهرات مشروعکل سريدله ران بيم ايردن رژکوم کده، و محياظهار عق

ا کت به همراه شريامن یشورا سةجل یه خواهان برگزارکخواهد یا ميکاز دولت آمر ٧٥٢ه قطعنامه اچ کاز آنجا   
سم يانکم يک یم و راه اندازين رژيا حقوق بشر توسط عوامل رردن نقض مستمکوم کمح یا برايکان آمريو حام

  حقوق بشر شود؛ یهان نقضيتور ايمان
 ینجه هاکش”ر شده تحت ينندگان دستگکن الملل، تظاهر يعفو ب ٢٠٢٠مطابق گزارش دوم سپتامبر  هکاز آنجا   

، یبا آب، آزار جنس ی، خفگی، اعدام مصنوعيکیزي، فشار فيکیترکال کزدن، شالق زدن، شو کتکشامل  ،گسترده
  اند؛بوده  “یدرمان یدگيردن هر گونه رسکو منع  با زور، يیايميخوراندن مواد ش

 یعل ،ميه رژيفق یول هيران عليه در سراسر اک ینندگانک، تظاهر٢٠٢٠ هيژانو ١٣ه تا يژانو ١١ه از کاز آنجا    
رد، به پاخاستند، توسط کشهروند را سرنگون  ١٧٦با  ینيراکاو یمسافربر یمايهواپ هکو سپاه پاسداران  یاخامنه
  وب شدند؛کآور و گلوله سر کران با گاز اشيم ايرژ یمقامها
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و  يکستماتي، سرمستم یهاتيعمال محدودرا با ِا یرانيطور مستمر حقوق شهروندان اه ران بيم ايه رژکاز آنجا   
خبرنگاران و سانسور اظهار  یريان، شامل بستن مطبوعات، دستگيب یزادو آ يیعات و گردهمامتج یآزاد ،یدج
  رده است؛کن را نقض يده آناليعق
  رده است؛کر يا دستگيشته کروزنامه نگار را  ٨٦٠ران يم ايه رژکاز آنجا   
رده و در آنجا ربوده که يهمسا يیشورهاکب به رفتن به يرا با توطئه ترغ یاسيال سعران سه فيم ايه رژکاز آنجا   

  رده است؛کاعدام  ٢٠٢٠دسامبر  ١٢از آنها، روح اهللا زم را در  يکیرده و کران منتقل يو به ا
مانند  یمذهب یتهايردها، بلوچها و عربها و اقلکمانند  یقوم یت هاياقل طور خودسرانهه ران بيم ايه رژکاز آنجا   

ض قرار يوب و تبعکن سريدتريمذهب را تحت شد یمسلمانان سن یان، و حتّيان، زرتشتيان، بهائيميلکان، يحيمس
 آنها را به قتل رسانده است؛ یاريرده و درموارد بسکمحروم  یداده و آنها را از حداقل حقوق شهروند

وم کمح”ا خواستار يکاز دولت آمر ٤٧٤٤ا در قطعنامه اچ. آر. يکندگان آمري، مجلس نما١١٥نگره که در کاز آنجا   
ردن کوم کو مح ١٣٦٧- ١٩٨٨ در سال یاسيان سيه مخالفان، شامل قتل عام زندانيردن نقض حقوق بشر علک

امل کدادن اطالعات  یران برايم ايو خواستار فشار بر رژ ٢٠١٧و  ٢٠٠٩ ،١٩٩٩ ینندگان در سالهاکوب تظاهرکسر
  ؛“ شده است ،انياز جمله محل دفن قربان ،به خانواده ها

ان به يزندان یه براک، قام از وزارت اطالعات و دادستانم يک، یقاض يکشتار تحت فرمان کن يه اکاز آنجا   
صورت گرفت و هدفش حذف  ١٣٦٧ريت٢٨ ـ ١٩٨٨ه ييژو  ١٩ خيشد و در تاریشناخته م” ون مرگيسيمک”

  مخالفان بود؛ 
ارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را ک١٣٩٩ور يشهر١٣ - ٢٠٢٠سپتامبر  ٣ه يانين الملل، بيه عفو بکاز آنجا   

ور ير و شهريت - ١٩٨٨ه و سپتامبر ييژو  نيب”ه ک دانست یدر مورد اطالعات ”نقطه عطف”و ” ل مهموتح” يک
 یگروهها ه بهکرا، مخالف  یاسيس یردن هزاران زندانکست ياقدام به سر به ن رانيا ميرژ یمقامها هک ١٣٦٧

 یجمع یثرًا در گورهاکرد و اجساد آنها را اکام اعد یه طور پنهانشهر ب ٣٢در  داشتند، یوابستگ یاسيمختلف س
ه يت عليتواند به مثابه جنا ین اعمال ميا”ه کردند کملل اخطار  ارشناسان سازمانکو سپرد،  که خاب یمخف
  ؛“ ديايحساب به ت بيبشر

قات يتحق يک یقات اقدام به راه اندازيتحق یه براکفراخوان داده  ین الملليه سازمان ملل به جامعه بکاز آنجا   
  ند؛ک ین الملليب
 یرانيمخالفان ا ١٣٦٧- ١٩٨٨ یشتار فراقانونکدر مورد  یالمللن يقات بيد در هر تحقياالت متحده بايه اکاز آنجا   

  ت داشته باشد؛ کشر
حقوق بشر  کدهه ها دستور نقض وحشتنا یران برايومت اکح یتيو امن ی، قضائیه مقامات ارشد نظامکاز آنجا   

  رده اند؛ کا خود به آن عمل يا داده اند و ي ،را یستيو اعمال ترور
رده و مخالف کرا رد  یسلطنت یتاتوريکل دين دليمحروم بوده و به هم یآزاد ةيران از حقوق اوليمردم ا هکاز آنجا   
  هستند؛ یمذهب یتاتوريکد
نشان  یران آزاد برايا يیس در گردهمايدهها هزار نفر در پار ١٣٩٧ريت٩- ٢٠١٨ژوئن  ٣٠خ يه در تارکاز آنجا   

 ۱۰ت از طرح يحماو  یو جمهور یر اتمين و دولت، غيد يیبر جدا یآزاد، مبتن رانيا يکان يت از حاميدادن حما
دادن،  یرأ یه خواستار حق جهانکران ينده ايآ یبرا، یم رجويران، خانم مريدنت مقاومت ايپرز يیماده 
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ز و يمسالمت آم یستيه همزيبر پا یاست خارجيس يکزنان، مذاهب و قوم ها،  یاقتصاد آزاد، برابر انتخابات آزاد،
  ردند؛کت کاست، شر یر اتميران غيا يک

 يیه گردهمايعل یستيتوطئه ترور يکشدن  یخنث يکفدرال بلژ یدادستان - ٢٠١٨ه ييژو  ه در دومکاز آنجا   
 یآزاد یران برايت از خواسته مردم ايه در حماکرا  ١٣٩٧ريت٩ – ٢٠١٨ژوئن  ٣٠و" در يآلترنات ـ ٢٠١٨ران آزاد ي"ا

  رد؛کبرگزار شد، اعالم 
نگره کارمندان کژنرال بازنشسته،  شامل چند ا از هردو حزبيکلت آمرن دويشين مقام برجسته پيچند هکاز آنجا  

  ت داشتند؛کشر يین گردهمايدر ا يیايکا و هزاران شهروند آمريکآمر
ن ـ يران در ويم ايتقر در سفارت رژران مسيم ايپلومات ارشد رژيد يک، یاسداهللا اسد يکه دولت بلژکاز آنجا   

مه کر و محايه در آلمان بود، دستگک یس، در حاليشده در پار یاحرط یستيش را در ارتباط با توطئه ترورياتر
 رده است؛ک
ز به يهم شده و در آلمان نس متّيپار یستيدر ارتباط با توطئه ترور يکران، در بلژيم ايپلومات رژيه دکاز آنجا   
  هم شده است؛متّ“ اب قتلکارت یو توطئه برا یمور خارجه عنوان مأب تيفعال”
 درا به اش یاسداهللا اسد رانيم ايپلومات رژيد ١٣٩٩بهمن١٦ – ٢٠٢١ه يفور ٤خ يدر تار يکه دادگاه بلژکاز آنجا   

 ١٣٩٧- ٢٠١٨آزاد در سال  رانيا یدر گردهماي یبمبگذار یبرا یاحردر ط نقش او یسال زندان برا ٢٠مجازات 
  رد؛ کز لغو يآنها را ن يکیبلژ تةيوناليوم و ناسکسال مح ١٨تا  ١٥به  زين جرمش را يکشر ٣رد و کوم کمح

جرمش با  یاکرده و به شرکبه اروپا منتقل  یمسافربر یماياستفاده از هواپ ران و بايبمب را از ا یه اسدکاز آنجا   
  رده است؛ کمنتقل  ٢٠١٨س در سال يدر پار يیگردهمان در يجاد تلفات سنگيهدف ا

ان يدر م یاز گروه ترور بزرگتر یهم بخشچهار متّ”ه کد يرس یريجه گين نتيبه ا يکه دادگاه بلژکاز آنجا   
اطالعات  یجمع آور ۀن، نحويهمن متّيپرداخت شده به ا یلش پولهاران هستند و دالييم ايرژ یاطالعات یسهايسرو

“ ران بوده استيدر خود ا یانفجار ۀو تست ماد يکپلوماتيت ديران، استفاده از مصونيآنها در ا ی، مالقاتهاآنهاتوسط 
  ؛
 یخود را برا یران سفارتهايم ايرژ”گفته است  ٢٠١٨ه يژوئ ١٠مقام ارشد وزارت خارجه در  يکه کاز آنجا   

 یها خنثيکیه بلژکاست  يین نمونه آن توطئهيآخر”و “ برد یار مکبه یستيپوشش دادن در توطئة حمالت ترور
رهبران  يیگردهما یبمبگذار ین توطئه براياز ا یش بخشيران در سفارت اتريم ايپلومات رژيد يکردند و ک

  ؛“س بوده استيران در پاريون ايسياپوز
ران و دو تن از يم ايوزارت اطالعات رژ یت داخليه اروپا بخش امنياتّحاد ١٣٩٧ ید - ٢٠١٩ه يه در ژانوکاز آنجا   

ست يس در ليپار یدر ارتباط با بمبگذار یستيگر اعمال تروريو د یم را در رابطه با طرح بمب گذارين رژيمقامات ا
  ه اروپا قرار داد؛ياتّحاد یستيترور

  ٥خ يا در تاريکتوسط وزارت خارجه آمر هک ،ران در اروپايم ايرژ یهاتيطابق گزارش منتخب فعال، مهکاز آنجا  
 یل توطئه بمب گذاريبدل“ سميهام تروربه اتّ یآلبان یران توسط مقامهايا ميدو مأمور رژ”، منتشر شد، ۲۰۱۸ه ييژو

  ر شدند؛ يرانا دستگيدر ت یرانيهزاران عضو مخالف ا در مراسم سال نو با حضور ١٣٩٧ن يفرورد -٢٠١٨در مارس 
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، کیرود یا و مصطفين یدمن محيران غالمحسيم اير رژيسف ١٣٩٧آذرـ  ٢٠١٨در دسامبر  یدولت آلبان هکاز آنجا   
 ی، اعضایرانيه مخالفان ايعل یستياعمال ترور یو اجرا یاحرط یبرا را، یوزارت اطالعات در آلبان یعال ۀندينما

  رد؛کاخراج  ان،رين خلق ايسازمان مجاهد
ران ين خلق ايمجاهد هيعل یستياعمال ترور یبرا یزيه برنامه رک ران،يم ايپلومات رژيدو د یلبانه دولت آکاز آنجا  

  رد؛کاخراج  ١٣٩٨ ید – ٢٠٢٠ه يدر ژانورا داشتند، 
 یم یام درستيه پکاست  یاقدام مثبت و قدم مهم يک یران توسط دولت آلبانيم اير رژيه اخراج سفکاز آنجا   

ار کن بهيه مخالفيعل یجاسوس یت هايو فعال یستيترور یطرحها ید برايران نبايا ميرژ نةچ سفارتخايه هکفرستد 
  گرفته شود؛

د عمده يتهد يک، یطور خاص حضور آنها در آلبانه ان، بکران در باليم ايرژ نةايزه جويست یهاتيه فعالکاز آنجا   
  است؛يکآمر یت مليه منافع امنيعل
عنوان ران بهيم ايرژ یار گرفتن سفارتهاکه شورها در مورد بکهمه ”رده، کد کيمقام وزارت خارجه تأ هکاز آنجا   

  ؛“ار باشندي، هوشیستيحمالت ترور یحارط یبرا يکپلوماتيپوشش د
ب يبوده و تعق رانيم ايه در خدمت وزارت اطالعات رژکرا  یرانيحده دو ااالت متّي، دولت ا٢٠١٨ه در اوت کاز آنجا  

از  یمجموعه ي یبوده و با هدف جمع آور رانيا مقاومت یملّ یشوراه دو مقام يا عليکدر آمر یو مراقبت مخف
، سوء استفاده یريگربودن، عضو”تواند شامل یم فدرال، ۀادار یوزارت دادگستر مةناتياکه طبق شکاهداف 

  وم شدند؛کرده و به زندان محکبه جرم خود اعتراف  ،باشد“ شتنکو  یريات دستگيا عملي، یبريسا
  : ندکیحده اعالم ماالت متّينگرة اک ،ن مواردينون بنا بر همة اکا   
ا يک، مقامات آمريیايکه شهروندان آمريران در گذشته و حال عليم ايت شده توسط رژيحما یستيحمالت ترورـ ١

سال  ران آزاد " دري"ا يیدر گردهما یرانينندگان مخالف اکتکشره يعل یستيات ترري، شامل عملیرانين ايو مخالف
  ؛ندکیوم مکس را محيدر پار٢٠١٨

نند کارک، انکبال یشورهاک، شامل يین اروپايحده با متّکدهد یا فراخوان ميکمرتبط با دولت آمر یبه آژانسهاـ ٢ 
  قرار دهند.  یمورد حسابرس يکپلوماتيد یهالکاز پروت یران را به خاطر تخطّيم ايتا رژ

نند و به بستن ک یريران جلوگيم ايرژ يکپلوماتيد یهاأتيب هرمخ یتهايه از فعالکخواهد ین از دولتها ميچنهم  
  نند. کاقدام  یران در آلبانيم ايبستن سفارت رژ ،جملهآن، از  یسفارتها

م ادامه کوبگر و فاسد حاکم سريه رژيمشروع خود علز و يه به تظاهرات مسالمت آمکران ينار مردم اکنگره در کـ  ٣
 ستد. يا یدهند، میم
ر يو غ یرمذهبيغ يکراتکدمو یجمهور يک یبرقرار یران و مبارزة آنان براينگره حقوق مردم اکـ  ٤
  شناسد. یت ميرا به رسم یاتم
  

به اوج  »ران آزاديا« یسه روزه جهان يیر در گردهمايت ۳۰ه در آستانه کمقاومت  یالمللنيو ب یاسيارزار سک -۷۲
س جمهور يس شورا با حضور رئين سالگرد تأسيبه مناسبت چهلم مقاومت یملّ یشورا ۀد، با اجالس دو روزيرس

  ل شد.يمکران تيت به مردم ايمکدوران انتقال حا یده برايبرگز
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شور؛ فرانسه، آلمان، انگلستان، ک ۱۲نقطه در  ۵۵ر آغاز شده بود و در يت ۲۷شنبه يکه از ک ،ن اجالس دو روزهيا  
ر يت ۲۸شب دوشنبه مه ين یان داشت؛ حواليجر یس و آلبانيا، سوئيتالي، ايکش، هلند، بلژيا، سوئد، نروژ، اطريکآمر
  . ديان رسيبه پا

ن يعربمان در انان خوزستان و هموطنان يام آفرين درودها به قيبا گرمتر یم رجويدر آغاز اجالس، خانم مر  
رخه، کارون و کخوزستان « د و گفت:ينام »پاخاستهاجالس خوزستان به «را  مقاومت یملّ یشوراتان، اجالس اس

 پاخاستهاد العطش بهيا حاال، با فرماست. ا یت آخوندها خوزستان رنج و تشنگيمکخوزستان نفت و ثروت، در حا
را فرا گرفته است؛ از اهواز تا ماهشهر و دشت آزادگان و  ه همه جاکاست  ین عطش آب و عطش آزادياست. ا

 یشورا يیاندورهيد اجالس ميه و شوش. اجازه بدهيديوت عبداهللا و حمکرخه و سوسنگرد و کبستان و شاوور و 
 یهاهياد فديام و بهين قيدان مظلوم ايشهاد يم و بهينک ینامگذار "پاخاستهخوزستان به"را اجالس  مقاومت یملّ

 ».ميف بزنکقه يدق يک، یآزاد یما برا ۀديشکخوزستان رنج
ه ک یآتش بس ؛هم هست ینيبه خم یلير، از قضا همزمان با روز آتش بس تحميت ۲۷امروز «افزود:  یخانم رجو 

 یه هايات درخشان با فديصد رشته عمليکآن را بعد از ۱۳۶۷در سال  یبخش ملين مقاومت با ارتش آزاديهم
ون يليم يکبا  یهنيم دضجنگ  يکنام گذاشت.  "بسزهر آتش"آن را  ینيرد و خمکل يتحم یني، به خماريبس
ن روزگار مردم ي. در ا"ربالکق يفتح قدس از طر"ران با شعار يون معلول و مجروح فقط در طرف ايليشته و دو مک
. درآن روزگار هم همه "استيکگن آمرينجاست، دروغ ميدشمن ما هم"ند: يگویم یو روشن یران به سادگيا
 یاراي یه با شعار صلح و آزادکن مقاومت بود يگفت دشمن ما عراق است و تنها ایبه دروغ م ینيه خمکم يدانیم
ران در تنور جنگ يا یه هايردن منابع و سرماکختن خون جوانان و تلف يت بزرگ و ريالجدر برابر آن د یستادگيا

 .را داشت
 ۱۳۶۰ريت ۳۰ه در کران است يا مقاومت یملّ یشوراس يراه مصدق بزرگ، تأس یخيامل تارکتداوم و ت هک یبه راست  

ابتدا به  ۱۳۳۱ر در سال يت ۳۰ یام مليرو به مناسبت سالگرد قنيتوسط مسئول شورا در تهران اعالم شد. از ا
ت يحما یه آن روز براک یهمه هموطنانو  دانيم به شهينک یاحترام م یم و ادايپردازیل از مصدق بزرگ ميتجل
امان با یدر چهار دهه مبارزه ب مقاومت یملّ یشوراه که مباهات است يردند. ماکام يران قيا ینهضت مل یشواياز پ

ن يگزيو جا قا داده استران را ارتيا یت و نهضت مليانقالب مشروط يکراتکث دموي، موارینيارتجاع و استبداد د
ند. ک یم یندگيران آزاد را نمايا يک يیم و برپاين رژيا یسرنگون یران برايه خواست مردم اکرده کعرضه  یمناسب
و عدالت، با  ین از دولت، با برابريد يیمردم و انتخابات آزاد با جدا ی، بر اساس رأیجمهور يکراتکنظام دمو يک
 یت ارضيتحت ستم در چارچوب وحدت و تمام یتهايمل یه از خودمختارک، ینيو د یو قوم یض جنسيتبع ینف
ران يا یخواهيجنبش آزاد یاتيح ین شورا و مسئول آن، در دفاع از مرزهايامان ایند. مبارزات بک یران دفاع ميا

ران يآن دستاورد بزرگ مردم ا یو خارج یحدان داخلو باندها و متّ یاستبداد وحش یدر برابر هجوم و تاراجگر
  ».ران استيا یامروز و فردا ةيوقفه، سرما یسال نبرد و مجاهدت ب ۴۰ن بعد از يگزيجان يه اک یاست. راست

ژه يبه و ،معترضان یبه رو یاخامنهت يام تشنگان در خوزستان و آتش گشودن پاسداران والياجالس شورا، ق  
ه شعله ک، بلیو محل یمقطع یاعتراضام سوختبران بلوچ در سراوان، نه ين استان را، مانند قيهموطنان عربمان در ا

 .ردک یابيران ارزيمردم به ستوه آمده در سراسر ا ۀام و فوران خشم فروخورديدن آتش قيشک
استان، و  یگر شهرهايژه جوانان مقاوم در سوسنگرد و ديبه و ،شورا به مردم و جوانان به پاخاسته خوزستان  
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ها از آنها ر مناطق و استانيمردم سا یبانيت و پشتيمردم خرم آباد و لرستان درود فرستاد و خواستار حما نيچنهم
ه ک یفاسد و غارتگر آخوند یتاتوريکه ديران عليمردم ا یزشهايفراخوان داد از خ یالمللنيشد. شورا به جامعه ب

  .نندکت يند، حماکیغ ميران دريآب را از مردم ا یحت
  

ه يت فقيه واليپاکت یتاتوريکن ديب یاسيس یبندش از دستور خود بارز شدن قطبيشورا در سخنان پ یاعضا -٧٣
 ی(شورا) را نقطه عطف يکراتکن دمويگزيگانه جاي افته ويسو و مقاومت سازمانيکاز  ۶۷قتل عام  جلّادو  یاخامنهبا 

چه از درون  ،ويع مونتاژ آلترناتيدن صناکيردند. پوکف يتوص» خينه شاه، نه ش« یدر اعتال و درخشش مرزبند
 یاطالعات آخوندها و مزدوران نفوذ یارگردانکو برمالشدن  یسلطنت یتاتوريکا نبش قبر دي ینياستبداد محتضر د

   ت است.ين واقعيهم ةکس یآنها، آن رو کدشمن در فصل مشتر
از آنان برگزار شد. در اجالس  یشمار یتن از ناظران و سخنران ۱۳۲ران با حضور يا مقاومت یملّ یشورااجالس   

  ردند.ک یتن سخنران ۶۰دو روزه در مجموع 
ن سلطنت و يان دو نبش بکردن دکباز « ۱۴۰۰ن يفرورد یياندورهيشتر، در اجالس مين پيز اشورا ا 

ان کردن دکو باز یخورمانورها و دوبله«ه ک رده بودکشاه را برمال و خاطرنشان  یايبقا یاز سو» یخواهيجمهور
 ۴۰بد. مبارزات يفریپرست و آگاه و مستقل را نمهنيان ميچ فرد و جريه یخواهين سلطنت و جمهوريدونبش ب

ام آبان يمخصوصًا ق دان ويخون شه یايبا در“ خ ينه شاه، نه ش”و استقالل و عدالت با شعار  یادآز یسالة شورا برا
 ینينشعقبرده و آنها را وادار به کوارد  ی، ضربات اساسیطلبان قلّابو اصالح یو استعمار یارتجاع یبه پروژه ها ۹۸
  ». رده استک یردن اضطرارکا رنگ عوض ي
سازمان ه کست بلي[خودش] هم ن یرهبر«ه يفقتيم واليرژ یتيامن یروهايه خط قرمز نکدانند ینون همه مکا  

ند. کیل ممست و تحيخط قرمز ن یاخامنه یحتّ«ه کم بارها و به صد زبان گفته است يرژ. »ن خلق استيمجاهد
و  ٦٦(مواد » ن استين نام، نام مجاهدين و ممنوع تريتر، سرخ٦٧ان در سال يان مثل زمان قتل عام زندانکماکا ما

   ).١٣٩٨مرداد ـ ه شورايانيب ٨٥
 دضو  يیت قرون وسطايماه یت را اقتضايمکردن حاکدست يک یم و تالش برايرژ یاست انقباضيشورا س یاعضا  

ل يتحل یه گذشت زمان، هم درستکردند کد کيدانستند و تأ مقاومت یملّ یشورات و اثبات نظرگاه يمکحا یخيتار
م را ثابت ين رژيو تمام ا متا یسرنگون یانقالب برا یم آخوندها، و هم اصالت و درستيت رژيت و هويشورا از ماه

 .ردک
و اصالحات  یروانهيم نةادايش یه مانورهاک یبه خصوص در مقاطع ،شورا یه هايانير قطعنامه ها و برکحات ميتصر  
د و قضاوت عموم است و افشاگر ينون در برابر دکرد، اک یدود و دم به پا م ،یو روحان یتا خاتم یاز رفسنجان ،یابقلّ

  م.يست خورده رژکش یتالشها
و اژه  يیاجرا ۀدر رأس قو یسيه پس از گماشتن رئيت فقيم واليه رژکرد ک یريگجهين مبحث نتيشورا در هم   
 یو به دورانداختن تمام یابدن بساط اصالحات قلّ ينه و برچباف در رأس مقنّيه و پاسدار قاليدر رأس قضائ یا

شده تا در برابر » یهدولت جوان حزب اللّ « یاخامنهدست و به قول  يک، به ظاهر یمه شب بازيخ یهاکعروس
م در يه رژکنده نشان خواهد داد يا آمند. اکرا مهار  یببندد و بحران درون دس ،ندک ید ميه نظام را تهدک يیامهايق
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ن يتضاد مشتعل ب ليز به دليآن ن یتر شده و بحران دروننندهکف تر و شيافته ضعيام و مقاومت سازمانيمقابل ق
  .ستير نيپارچه جامعه، سازش پذ يکم و خواست يرژ
 ،اخبپورط یران آزاد توسط خانم بدريا یجهان یهايیگردهما یدرباره برگزار يیدر اجالس شورا، گزارشها  

 .ئه شدااران ارکگر از دست اندريد یران و شمارين خلق ايف مسئول اول سازمان مجاهديهمرد
  .ت به اطالع شورا رساندنديمورمحل مآ یشورهاکخود را در  یتهايالشورا گزارش فع یهايندگينما ،نيهم چن  
 يیبر جدا یو مبتن يکراتکدمو یجمهور يک يیاز برپا یاسيع سورتبه و متنيف عالين طيت چنياجالس شورا حما  
ا يکنگره آمرکت يثرکا یه دو حزبيانيه در بکرا  یم رجويخانم مر یده ماده ي مةن و دولت و استقبال آنها از برنايد

 یانزوا یرو در رو يکراتکن دمويگزيت و اعتبار جايدرخشان و گواه موقع یهم خاطر نشان شده است، دستاورد
   رد.ک یابيارز یآخوند یتاتوريکد یجهان

نمونه  یخصوص مورد بحث قرار گرفت. برا نيران در ايمقاومت ا یتهايو فعال یدادخواه لةدر اجالس شورا مسأ  
 ؛بود ۶۷ جلّاد، یسين در باره رئيآنال یمطبوعات نفرانسک ی، شهر لندن شاهد برگزار١٤٠٠ر يت ٣روز پنجشنبه 

است ياعالم شد. ر یسيم رئيابراه جلّاده آخوند يعام شده علن قتل يت بستگان مجاهدياکه در آن شک ینفرانسک
عدالت  تةيمکاست يه رکبرعهده داشت  ،حد در عراقبشر ملل متّن حقوقيشيمسئول پ ،بومدران جلسه را طاهر يا

  .را هم برعهده داشت ۱۳۶۷عام ان قتليقربان یبرا
 ،»کفال يکن«ت داشتند. از جمله کانگلستان شر یو پارلمان یاسيس یتهاين شخصيترنفرانس برجسته کن يدر ا  
  .ل و حقوقدان عضو آن هستندکيهزار و۱۸۰ه ک ،انگلستان یالکانون وکن يشيس پيرئ
 یالمللنيت بيت و حماياکن شيت اينده پارلمان انگلستان در باره ضرورت و اهمينما ۲۵ه يانينفرانس بکن يدر ا  

م ين رژيا تيه بشريت عليدر جنا يینقش گسترده یسيرئ«د شده است: کيه در آن تأک يیهيانيب ؛از آن خوانده شد
ن يو اعضا و هواداران سازمان مجاهد یاسيس یهزار زندان۳۰عام در حال و گذشته داشته است؛ از جمله در قتل

  ».رانيخلق ا
و در سازمان ملل  یالمللنيدولت انگلستان در سطح ب«رد: کد کيه تأيانين بيت از ايز در حمايپرفسور لرد آلتون ن 
ننده در کتظاهر ۱۵۰۰شتار کدرباره  یالمللنيقات مستقل بيتحق يکافتن از ينانيشتاز خواستن و اطميد پيبا

 .»باشد ۶۷عامن قتليچنو هم) ۹۸(آبان
ت توسط ياکن شياز ا یاسيت سيو حما ۶۷جلّاد، یسيه آخوند رئيعام شده علن قتليت بستگان مجاهدياکش 

م يت رژيو تمام یسي، رئیاگر بر بناگوش خامنهيدن يسنگ یليس يکندگان پارلمان انگلستان، ين نمايتربرجسته
ن اجالس يچهل و هفتم«در  یسيرئ یتهايجنا یريگيندگان پارلمان خواستار پياست. نما یت آخونديشتار و جناک

  ».دولت انگلستان باشد یت براياولو يکد يبا«ن مهم يا که ندردکد کيشدند و تأ» ازمان مللبشر سحقوق یشورا
م در بحران يرژ یتيامن یو راهبردها يکراتکو دمويآلترنات دضبر  یسازطانيشدر اجالس شورا به موضوع    

ه در مورد مقاومت يت فقيم واليار رژکراه«رده بود: که سال گذشته خاطرنشان يانيپرداخته شد. شورا در ب یسرنگون
 یخت افزارشامل دو محور س ،طور خاصن خلق بهيمورد شورا و مجاهد طور عام و درران بهيافتة مردم ايسازمان

نجه، اعدام، ترور، ربودن و نابود کص است. زندان، شار مشخّيم بسيرژ یار سخت افزارکاست. راه یو نرم افزار
م يرژ یرار نرم افزاکاند. راهار گرفته شدهکتوقف به  ه بدونکهستند  يیهايکتکتا ،یپرانکو موش یردن، بمبگذارک
ومت که حک یطيم است. در شرايرژ یتر از روش اول برانهيده و پرهزيچيع، پوه، متنيموارد چند ال یاريا در بسما
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را رها  یات خامنهيلحظه وال يک یام و سرنگونيابوس قکر و جامعه در حال انفجار است، يجانبه درگبا بحران همه
به  یسم (سخت افزار) و جنگ روانيترور ،انکماک ،تنها راه نجاتش را یم آخونديرژ یطين شرايند. در چنکینم
  ».نديبی(نرم افزار) م یسازطانيل شکش
 ،به قم رفت ینيه خمک یاز زمان ،ن در بازاريل فساد در ستاد مجاهديش وسايه از نماک ،ساله ۴۳ بةبنا بر تجر  

 یه رهبرکن يه مجاهديعل ینکو سپاه و اطالعاتش هرگونه لجن پرا یعت ننگ آلود او و دادستانيشروع شد، در شر
ن يه مجاهديب و افترائات مجرمانه علياذکسر نخ ا ،رونيبوده است. از ا» ثواب«رفته بودند، مجاز و يت او را نپذيو وال

 یشورو یبرا یجاسوسرسد. از یمختلف نظام م یهاه در ارگانيفقیوتات وليگر بيو د یات خامنهيامروز هم به ب
از طالق  ؛»نيدر درون مجاهد کوکمش یقتلها«ان موهوم و يت و آزار ناراضيل و عراق گرفته تا اذييا و اسرايکو آمر
شان يهانهين هزياز تأم؛ ردن گلو و دهانکآوردن چشم از حدقه و پاره ن دريرون آوردن رحم زنان و تمريبتا  یاجبار

ل انتشار ياز قب یجعل یهایسندساز ؛ليياز اسرا یاتم یهایطالعات و افشاگرتا گرفتن ا یتوسط عربستان سعود
ان، ين ساليتاب در اک ۵۷۶ن و چاپ يه مجاهديعل یمستهجن آخوند یهایها و مستندسازه مجاهد و مصاحبهينشر

  شناسد.  یحد و مرز نم
 یهالميه ساختن فکرد کاحمقانه اعتراف  يیخودنما يکدر  ۹۹بهمن  ۲۰در  ،یر اطالعات روحانيوز ،یآخوند علو  
م اطالعات يست. سردژخار وزارت اطالعات اکن ياز مجاهد یسازطانيش یبرا یونيزيتلو یهااليو سر يینمايس

با  .ميردکال يلم و سريار ساخت فکه من داشتم در وزرات، وزرات را وارد ک یاتيرببا توجه به تج«آخوندها گفت: 
 یهالمي. فمينکق بحقرا م یو اهداف اطالعات یانت جامعه در برابر جاسوسيص یار اموزش عمومکال هم يلم و سريف

 ر ويه تعبک يیايؤر پازل، یالهايامل شد و سرکه ماه ک ینا، روز صفر، شبيان مکانور، اميمروز، سين یماجرا روباه،
  ».ميزان انجام داديعز یارکه با همکن بود يامن محصول ا نةارانه شد، سارق روح، خا

خود دارد. در بهمن ماه گذشته  یوزارت اطالعات و مزدوران هم جا نةروزا» یخروار« یهاان دروغين ميدر ا  
را از  یسرهنگ خلبان بهزاد معز یبزرگداشت قهرمان ملّرد سوزش و جنون خود از کتالش  یاطالعات آخوند

سه هفته در  یا سرهنگ معزيه گوکن بدهد کين تسينجاست و مزدوران معلوم الحال وزارت چن یهاق انجمنيطر
نش يخواست در تدفیند. نميايخواست سر قبرش بینم« ،ردين ارتباط بگيخواسته با مجاهديمارستان بوده و نميب

اول بهمن  ـ یرج مصداقي(ا» رده بودکش رو قطع يهاداد. تلفنینها را نميجواب ا سرهنگ مطلقًا ...نندکت بکشر
۹۹(.  
ون يسيمک« ،ف پرداخت. متعاقبًاين اراجيردن همکبه رله  زيگر وزارت اطالعات نيد بةشع ،»کنينترليا«همزمان    
و به احتمال  ۲۰۲۱ه يدر ماه ژانو یم معزّيبه اسم مر یترييحساب تو«ه کرد کفاش  »سم شورايترور دضت و يامن
او تمامًا معلوم  یجاد شده است و فالورهايف اين اراجيدرج هم یاد بعد از درگذشت سرهنگ و به فرموده برايز

نده يسال آ۲۵ل يياسرا”، “)یارهبرم (خامنه يیفدا” ، “خلق دضن يمزاحم”، “انجمن نجات” ل يال هستند از قبالح
   ».“یدعليف سکجهادگر و سرباز جان بر”و “ دينخواهد درا 
  

ر يه به عنوان ناظر در اجالس اخکمان هنيهنرمند مبارز م ،یرکسو شايگر را خانم گينمونة جالب توجه د -۷۴
 رد.کدر اجالس بازگو  ،ت داشتکشورا شر
ف به کم و مزدوران يو سردمداران رژ یداخل یهاز رسانهيآمو جنون يکستريه یهابازتاب«در مورد  یرکخانم شا
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م با تمام عوامل و مزدوران و ين مردم و رژيب یبندو صف یبندن جبههيقت ايدر حق« :گفت» دهان آورده
ه در کاست  يیارويم همان ينجا بگويها را بتوانم ايبندن صفينمونه ا يکاگر  .ردکیش را مشخص ميهاینفوذ
م... ينيم ببيتوانیم ميرژ یهاتيش را در سايهان گفتهيه عکت اطالعات است وزار یهلم نشسته است، بلندگوکاست
 یزدند و حت یهلم زنگ مکه به مردم در استک نيان بود از ايدر جر يین اجالس ترفندهايمدتها قبل از ا یحت
گفتند یاشتباه م خيتارم و يزنین زنگ ميگفتند ما از طرف مجاهدیگفتند و مینفرانس را اشتباه به آنها مک خيتار
  ».ن مقاومتيزدن به اردن و ضربهکجدا یرد براکیم ميه رژک يیارهاکن ياز ا

الع شما و اطّ یآگاه یم فقط برايگویته را مکن نيرده بود... اکهم  یگريد یهایزيربرنامه«: افزود یرکخانم شا  
 یستن درب ورودکوشش در شکو  یتلفن یادداشتهايد و ين از تهديه اکه در جلسه حضور دارند. ک یزانيگر عزيو د

 یتا حت .ترسمیزها نمين چيه از اکمن  یمنته .جاد رعب و وحشت بوديا یبعد برا .ما شروع شد یونکمحل مس
مارگونه و يب یهایالپردازيف و قصه و خياراج یدر لباس دوست و آشنا و دلسوز با گفتن مشت یفرستادن افراد

ردن کدار ] و مسعود و خدشهیشما [خانم رجو یعنيب رهبران مقاومت يبا هدف تخر یول یز با نام افشاگريستزن
م. ماندگار ياستادهيال باطل. ما ايخ یا زهمقطع رابطه با مقاومت. ا یبرا یطيشرا يکردن کفراهم  یمن برا یباورها

 .بها دادن یبا در راه آزاد ،نار مقاومت بودنکدر  ؛نار مردم بودنکدر نةخ. با انتخاب آگاهايم در برابر تاريو سربلند
د و ينکد راه مبارزه را سد يخواهیه مکازآن شماست  یت و خوارما... خفّ  یستادگيو ا ین است رمز ماندگاريا ،بله
شتر و يد و بينکخواهان فراهم یزمان را از مغز آزاد کاضحّ  یهامار شانه کت خورايد و در نهايشانکانحراف ببه 
مان توجه یمرداب ن و گندتعفّ یچ بوياست. هياندازمان درد. ننگ بر شما باد. ما چشميم فرو بريشتر در باتالق رژيب

  ». دنکیرا جلب نم
م کفرستد، یت ميه آنها را بر سر بزنگاهها به مأمورک» خفته یهاسلول«ن يه اطالعات آخوندها از اکواضح است  

  ندارد. 
ست يترورـ مات وپليت ديتحت هدا» در اروپا یبزرگ جاسوس قةحل يک«شف کون آلمان از يزيتلو ۹۹در بهمن   

 ۲۸۹ یق به اسداهللا اسددفترچه متعلّ يکس آلمان خبر داد. تنها در ي) توسط پل یترور خانم رجو یگذار (برابمب
شور وجود ک ۱۱ان در کمان و مر زکها با ذها و رستورانها، هتل، مغازهیدنيز دکس شامل آدرس مراينودست
  : داشت

 ، به رنگ سبز ویشطرنجه کگر يادداشت ديدفترچه  يک، یل اسديس آلمان از وسايپل یهاافتهيان يدر م« -  

در  یرادان افيران در ميم ايپلومات رژين ديدهد ایه نشان مک يیدهايز وجود دارد. همراه با رسياست ن یبرگ ۲۰۰
  ». رده استکع يتوز “پول نقد” يیمختلف اروپا یشورهاک
افت پول همراه داشته ين قبض دريچند یريبه هنگام دستگ یه اسدکن است يرده اکس را جلب يآنچه توجه پل« -
ه کهستند  یرانيج ايار رايبس یهابا نام یها افرادن پوليرندگان اياست. گ ینقد یهاه نشان دهنده پرداختک

ورو ي ۵۰۰ن افراد مبلغ دو هزار و ياز ا يکیاز جمله  ص نشده است.ت آنها مشخّياند و هنوز هوردهکدها را امضا يرس
س يپل یروهايرده است. نکد ييتاپ را تألپ يکافت يدر یگريشخص دورو و يپنج هزار  یگريرده و دکافت يدر
  ».انداستخدام شده یجاسوس یه براکباشد  یتواند مزد افرادیها مپرداخت نيه اکدهند یاحتمال م يیجنا ۀادار

 یهاتيرامون فعاليق پيتحقشور در حال کن يل اکت از دادستان يموربه مأ (BKA) فدرال آلمان يیجنا ۀادار« -
  ).۱۳۹۹بهمن  ۲ـ  آلمان ۱انال کون يزيت تلوي(وب سا» است یاسد
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 یادآوريرا  ۱۳۹۲ر يت ۷ا در شور یلية تفصيانيبه نقل از ب ،اطالعات آخوندها ۀشناخته شد» دک« يک دينجا بايدر ا  
  : مينک
ه اطالعات کرده است کق اعالم اطالعات موثّش بر اساس يسم شورا از سالها پيترور دضت و يون امنيسيمک«

 یغ برچسب اطالعاتيدريه مخالف آنها باشد، بکس کآنها به هر يین و همراهان شورايند، مجاهدک یع ميشا یآخوند
عوامل و مأموران و مرتبطان اطالعات  یبرا یاسيچتر و حفاظ س يکردن که يار تعبک نيزنند. منظور از ا یم

ا در يجا بزنند و “ نيمخالف مجاهد”ا ي“ منتقد”شوند و بتوانند خود را  یدسازيفله سين وسيآخوندهاست تا بد
شود،  یه به اطالعات آخوندها مربوط مکشوند. تا آنجا  یجاساز ین به خوبيمنتقدان و مخالفان مجاهد کسل

 یشورهاکو ادارات حراست  یتيامن ین رابطه است. ارگانهايز در همين“ نيق مجاهدساب یاعضا” خاستگاه و عنوان 
نفوذ در  یاطالعات آخوندها برا یل تالشهاين قبينون بارها و بارها اکخود تا  نةساال یدر گزارشها يیمختلف اروپا
  رده اند.کم را برمال يون رژيسيصفوف اپوز

شور است) کن يا یت داخليه همان سازمان امنکدر آلمان ( یاداره فدرال حراست از قانون اساس ،به عنوان مثال  
ه آلمان صورت يه علکران يم) اي(رژ یجاسوس یتهايفعال” رد:کخاطر نشان  ۲۰۱۲ه يژوئ در گزارش منتشر شده در

 يیران شناسايا یجاسوس یتهايدر فعال یموضوع محور يکشود.  یرد اغلب توسط وزارت اطالعات انجام ميگ یم
ن يشود. در ا یهزار نفر بالغ م۵۰ت آنها به يه جمعکباشد  یم آلمان ميان مقيرانين جامعه ايدر ب یديمخالفان تبع

ن يز اکدر مر ،به طور خاص ،رانيا مقاومت یملّ یشوراآن  یاسيران و چتر سين خلق ايان سازمان مجاهديم
خصوص در ه در آلمان ب یاهداف يیشناسا یبرا یاتيد عمليعالقه شد يک کواوا ،نيدارند. عالوه بر اتها قرار يفعال

 “. دهدیاز خود نشان م یتيو امن یاست خارجيبخش س
ت هلند يسازمان امن” سد:ينو یم ۲۰۱۳ل يت هلند در گزارش منتشر شده در آورياداره اطالعات و امن ،نيهمچن  
ده شده يال است و دعن خلق فيه جنبش مقاومت مجاهديران همواره در مبارزه اش عليه دولت اکبرده است  یپ

ه کن شبيا یال است. اعضاعه در هلند هم فکند ک یت ميرا هدا يیه اروپاکشب يکران يه وزارت اطالعات اکاست 
 یار عمومکه افکفه دارند يآنها وظ .شده اندران جذب يه توسط وزارت اطالعات اکن هستند يسابق مجاهد یاز اعضا

دهند. ر قراريتحت تأث یه طور منفن بيمجاهد دض یهاييات و گردهماي، نشرردنک ین خلق با البير مورد مجاهدرا د
 یران اطالعات جمع ميوزارت اطالعات ا ی) آنها برای(احتمال ین خلق و اعضاين در مورد مجاهديچنآنها هم

  ».“نندک
  

ن يهستند مجاهد یعده مک یسانکا ي یسکه کنمونه وجود ندارد  يک یا حتيکنون در اروپا و آمرکه تاک نيا عجب
رده باشند. کت ياکزنند به دادگاه شیم یبه آنها برچسب مزدور ،ا به دروغيبه غلط  ،رانيمقاومت ا یگر اعضايو د

و هرگونه قهر و  یا طالق اجباري کوکمش یهاقتلان يعدن از ميمجاهد رر و مستمرکم یهان بر خالف دعوتيا
به  یافشاء اسناد زن مأمور یدر پ» تياکد به دادگاه و شددعوت مج« ،ت بوده است. از جملهياکگر، به شياجبار د

و  یخدمتگزار«تاب ک ۲۷ ۀاند (صفحرون آوردهين در اشرف رحم او را بيرده بود مجاهدکعا ده اک یتينام خلج هدا
  ).»یاطالعات آخوند یبرا یمزدور

د در يترد یت ساده و روشن است و جايحرف مأموران وال« :رده استکخاطرنشان  ۱۳۹۸در مرداد شورا  ةيانيب  
اران کتين جناياز بزرگتر يکی”ه کن است يگذارد. حرف اینم یباق ،ه بر عهده دارندک یتيت آنها و در مأموريماه
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 یار براکان دادن آشکن دم تي). ا۱۳۹۸مرداد  ۳ یو یهن تيمـ  یرج مصداقي(ا“ است یت مسعود رجويه بشريعل
د يشه یض جايتعو یه ارتجاع در فتوايفق یت از وليتبع یو به روشن یو پورمحمد یسيم رئيابراه جلّاد یآخوندها

دهة حوادث  ۶۰دهة ”گفت: “ نيست ها و منافقيترور”در بارة  یادر موضوع اعدامهاو قتل عام است. خامنه جلّادو 
 ۶۰اند راجع به دهة لمند، اهل تأرکه اهل فک یسانکنم به کیه ميشور اتّفاق افتاد... من توصکه در کاست  یبزرگ

  ).ینيبرسر قبر خم ۱۳۹۶خرداد  ۱۴“ (منافق]عوض نشود.. [شعار مرگ بر  جلّادد و يشه ینند، جاکیقضاوت م
 ی(برا“ نيدر درون مجاهد کوکمش یقتلها”ه مبلّغان کست يسبب ن یآخر خط، ب یهاکن گرد و خايدر ا  

مه اند. يسراس یم) از باالگرفتن جنبش دادخواهيرژ یتهايردن جناکبارنمودن و باالنس مکو هر چه  یماستمال
ت ادامه يجنا يکتحت عنوان " یاسيان سين سالگرد قتل عام زندانيامیالملل در سن يه گزارش عفو بکچنان آن

گزارشگران عفو را به خاطر نام بردن از مجاهدان  یت، حتينظام وال یرکتابند و در چا یت" را هم برنميه بشريدار عل
 یومتکرات حيو تعز یشرع دره و مستوجب حيبکب گناه کمرت ،دار و مصاحبه و گفتگو با همبندان آنهاسر به

  دانند!یم
به  یانساليه در مکاست  يیدهيار گرفتن مزدور بچگان و مستخدمان نورسکن وحوش، به يا یهاگر طرفهياز د  

از اروپا “ یمغزیب یشستشو”ا با ين آنها را به اجبار يم سن و سال بوده اند، مجاهدک یه وقتکافتند  یصرافت آن م
  ».بخش برده اند!يا به ارتش آزاديکرا آمي
ن يشناخته شدة اطالعات آخوندها در مورد برچسب زدن مجاهد» دک«ت در رابطه با ياکز از شيالم، پرهک يکدر   

فش نداشت، کبه  یگير یعداگر م ،االّ و ندکیا را باطل مه قسم ملّکاست  ین، همان دم خروسين و منتقديمخالفبه 
ها و نفلگان وزارت به طعمه کمضح کتمس. استش باز بوده يوسته برايا پيکو آمر يیاروپا یشورهاکراه دادگاه در 

 ینند فقط جا خالکت ياکد بروند شين بايه مجاهدکن هم ياست. يده نيد فايز مفيبرای مزدوران ن» اصل برائت«
هم آمده است  یناف احسان نراقيم دادگاه استکه در حکرا آنچنان يدادن و نعل وارونه توسط مزدوران است ز

خود، افترا محسوب  یگر، به خوديشخص د يکبه  یشور خارجک یمخف یسهايصرف نسبت دادن مأمور سرو«
ند کت ياکد شيبا یسک ،نندکت ياکش یگريدن شخص دبود از مأمورين نبايگر، مجاهديرت دبه عبا». شود...ینم
ران يدر دادگاه مردم ا يیف نهايلکن تييه قضاوت و تعکم يبگذر داند.ین است و آن را افترا مير حرف مجاهدکه منک

    رد.يگیصورت م
  

ه توسط ک ،»سميو ترور یز جاسوسکمر ،یران در آلبانيم ايسفارت رژ«تاب کگر در يقابل توجه د یهانمونه -۷۵
  ز است: يانگار روشنگر و عبرتيبس ،نوشته شده ،ردکیم یارکه چهار سال با آنها همک یسانکاز  يکی
ش يه بکرده است کاز وزارت اطالعات او را مأمور  یآباد یعل یدون زنديه فرکسد ينویار سفارت از جمله مکهم
   :سدينویند. او مکه ين تهيز مجاهدکلم از مرايس و فکع ۳۰۰از 
تا محافظ  که چند بياوری و اينن مجاهدين را دريو مسئول ینم رجوکيد می کرد بايد مکان خاتأ یزند« -

  ».ت با من همراه بودنديمورن مأيعبدی و سعداهللا سيفی در اهر گر منوچيدارند. دو مزدور د
ن يه مجاهديعل یسين مزدوران مقاله نويا ۀفيردند. وظکاز مزدوران  یمرا سرشبکه گروه۱۳۹۵در اسفند «- 

  ردند. ک یص ما برادران خدابنده مشخّي یمقاالت را زند یضوعات و محورهابود. مو
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سايت راه  -سايت فراق -به سايتهای وزارت اطالعات مانند انجمن نجات را که مزدوران می نوشتند، مطالبی  
« ق به علی اکبر راستگو در آلمان)، سايت کانون آوا (متعلّ -ق به مسعود خدابنده)ک (متعلّننو، ايران اينترلي

 . »ردمکین منتقل ميريدر پاريس و مزدورانی مثل محمدکرمی و سا» فرقه ها

تی آن از قبل چک ييا در مغازه هايی که شرايط امن از مزدوران را در سفارت یجب بخشدوران موا يک یبرا« -
هزار ۱۵ن مبلغ هر ماه حداقل يکردند و من آنها را بين نفرات توزيع می کردم. امی شد، به من پرداخت می

 ةمجموع”به من اطالع داد که برای گرفتن پول ماهانه افراد شبکه سر قرار او در  زندی ۲۰۱۷در آوريل يورو بود. 
تی يه دوربين نداشته و از نظر امنکنم کرا در اين مجموعه انتخاب  یبروم و خواست از قبل محل“ تجارتی تگ
رفتيم و او مبلغ  ،قرار داشت ZARAی که در جلوی فروشگاه شد. با محمل خوردن قهوه در کافه يمناسب با
سی دی را هم با خودش آورده  ۸۰چنين يک پاکت حاوی يورو را در پاکتی به من تحويل داد. او هم ۱۵۰۰۰

شده و هر يک پيراهنی انتخاب کرده و به اتاق پرو  ZARAل دهد. با هم داخل فروشگاه يبود که به من تحو
دی ها شامل تبليغات وزارت اطالعات برعليه  رفتيم و آنجا زندی سی دی ها را در کيف من گذاشت. اين سی

 آنها ۀکه ارسال يکبار رهبری مجاهدين بود. تا مدتها کار من ارسال پستی اين سی دی ها بود. باتوجه به اين
کردم. در جريان اين کار عدد سی دی را برای پارلمانترها، خبرنگاران و... پست می ۱۰شک برانگيز بود، هر بار 

ع يدرکار توز) و ساير مزدوران نيز دست انو (مزدور وزارت اطالعات در آلمانلی اکبر راستگمتوجه شدم که ع
د هر روز به راستگو يمختلف هستند. من با یشورهاکن در يه مجاهديمشابه عل یهاید یا سي ید ین سيهم

ه مسعود خدابنده کشد  ن ماجرا روشنيدادم که چه تعداد سی دی به چه کسانی ارسال کرده ام. در اگزارش می
ارتباط دارند   با سفارت رژيم در آلبانیدر انگلستان، علی راستگو در آلمان و ابراهيم خدابنده در ايران مستقيمًا

  ».نندکیرا هماهنگ م ین در آلبانيه مجاهديشان عليارهاکو 
  
 

  :فصل نهم
 آخوندی در دادگاه آنتورپ،تروريسم رژيم  مةمحاک

 کارزار سياسی مقاومت ايران دربرابر رژيم قتل عام و ترور
  

 مةوم شد. محاککسال زندان مح ۲۰گذار به دام افتاد و به ومات بمبپليد يکخ اروپا ين بار در تارينخست یبراـ  ۷۶
گردهمايی بزرگ  که اداره و فرماندهی عمليات بمبگذاری در یم آخونديتروريست رژ ـ اسداهللا اسدی، ديپلومات

نسيمه نعامی، مهرداد  دست وی،را برعهده داشت، به همراه سه مزدور هم ۱۳۹۷رماه يمقاومت ايران در پاريس در ت
  برگزار گرديد.  ۱۳۹۹آذر  ۱۳و  ۷ یامير سعدونی، در دادگاه آنتورپ بلژيک در روزها عارفانی و

رژيم آخوندی در خارج دوساله  ننده در مورد حسابرسی از تروريسم چهل وکنييبرگزاری اين دادگاه سرفصلی تع  
ستگاه وزارت اطالعات در يس ايدستگير شد، رئ۱۳۹۷تير ۷وقتی که در  شمار می رود. اسدیاز مرزهای ايران به

 ،ص مواد منفجرهبا سابقة وزارت اطالعات و متخصّ  مورت اطالعات در اروپا) بود. اسدی مأوزار یزک(پايگاه مر شياتر
االنفجار  ديبمب شد يکعهده داشت، شخصًا يات تروريستی عليه مجاهدين را برکه سالها در عراق هدايت عمل

TATP  جاسازی شده در يک کيف ديپلوماتيک را از تهران با يک هواپيمای مسافری شرکت هواپيمايی اتريش به
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ل يدر پاريس به مزدوران تحومقاومت  يیدر گردهما یارگذارک یزامبورگ بمب را براکدر لو تير۷وين آورد. او در 
اسدی سپس در يک روند  .ر در حال برگشت به وين در خاک آلمان توسط پليس دستگير شديت ۱۰روز  داد و

  شد. به بلژيک تحويل دادهقانونی و قضايی برای تحقيق و محاکمه 
 یورای ملی مقاومت، شمارران و شين خلق ايسازمان مجاهداسدی در دادگاه آنتورپ عالوه بر  مةدر جريان محاک

حضور  یان خصوصکيعنوان شا ت داشتند، بهکشر ۱۳۹۷تير  ۹ يیکه در گردهما یالمللنيهای سياسی باز شخصيت
   يافتند.

  
تش به وحشت افتاده بود، يسراسر ترور و جنا مةارناکشدن و برمال یاسد مةکج محايه از نتاک یم آخونديرژـ  ۷۷

با  ۹۷اسفند  ۲۱در  یقه ييدق ۳۱مالقات  يکود. اسدی در مه شکد و شانتاژ مانع محايمذبوحانه تالش کرد با تهد
نسبت به احتمال تالفی توسط گروههای « صورت گرفته بود، به آنها اومقامات پليس بلژيک، که به درخواست 

نند که در صورت صدور يک ک ینم کدر« هايکیو گفته بود بلژ» هشدار داده او مجرم شناخته شود،ناشناخته اگر 
صورت جلسة اين مالقات که توسط وکيل اسدی ». فاق می افتدمش) چه چيزی اتّيو رژ وه ايحکم نامطلوب (عل

وی از نزديک توسط  ۀپروند«کند که دهد که اسدی به مقامات بلژيکی اخطار میمورد تأييد قرار گرفته، نشان می
يمن و سوريه  ح در عراق، لبنان،گروههای مسلّ«و » ان و کشورهای همسايه زير نظر استهای ناشناس در ايرگروه

اين پرونده ذيعالقه بوده و در حاشيه در حال نظارت هستند که ببينند آيا  جةچنين در ايران نسبت به نتيهم و
 ) ۱۳۹۹مهر ۱۸ ،»ترزيرو«( »ها از آن حمايت می کنند يا نه؟بلژيکی

 ،خارجهم تحت عنوان افراد سفارت و وزارت يمختلف رژ یر و مأموران ارگانهايطی دوران بازداشت اسدی، سف  
    در زندان رفته بودند. یبه مالقات اسد ،بارها

استاندارد و ، مانند لوموند در فرانسه، يیپامعروف ارو یهادر خبرگزاريها و رسانه یدهای اسديبه دنبال انتشار تهد 
 هراس آلودیالعيه اطّ در بروکسل در یم آخونديا، سفارت رژيتاليردالسرا در ايورکو  يکلوسوار و دمورگان در بلژ

رده اند و به کمنتشر  ۹۹مهر ۱۸ دررسانه ها  یه برخکرا  یاساس یب یايران گزارشها«رد کاعالم  ۹۹مهر  ۲۲در 
، »ندک یدنبال م یشود، با نگرانبازداشت است، مربوط می  در آنتورپ در یر قانونيصورت غه ب که ،یرانيديپلومات ا

جويی کامالً مضحک است انتقام لةاره رسانه ها به مسأاش«و » نکردهنه تهديدی عليه بلژيک مطرح گوهيچ یاسد«
  ». و هرگونه مبالغه رسانه ها با هدف تخريب روابط ايران و اروپا صورت می گيرد

  
لپنت يارانه به وکتيحمله جنا ئةه توطکنبود  یباق یديترد يکبلژ یتيو امن یالعاتو اطّ يیاز نظر مقامات قضاـ ۷۸

، جاک ۱۳۹۸در اول اسفند «نوشت:  ۹۹مهر  ۱۹لوموند در  شده بود. یزيمه راحی و برنارط یآخوندم يتوسط رژ
م) يمقاومت) به نام (رژ يیبه گردهماحمله (" ، به دادستان فدرال نوشته بوديکراس، رئيس سرويس اطالعاتی بلژ

 ۲۱ مورگان نيز در تاريخبلژيکی د.  مةروزنا». ابتکار شخصی اسدی نبود شد. اين، یاحرايران، و تحت رهبری آن ط
ريزی ران برنامهيم اياين حمله توسط رژت دولتی به نظر می رسد که يدر يادداشتی از شورای امن«نوشت:  ۹۹مهر 

ايران  رژيم][عامل مخفی سرويس اطالعاتی  به عنوان يک یشده و اقدام شخصی نيست. عالوه بر اين، اسدو اجرا
و به وفور وجود دارد به  یافک ۀشواهد به انداز :ا نوشتيتاليدر ا »اسرادلّ رهيورک«همان روز، در ». شناخته می شود

 ».هم می کندمتّ تهران را مستقيمًا ند و [رژيم]ک ینم یبروکسل اين ابتکار را به عنوان عملی فردی تلقّ«ه ک ینحو



٧٩ 

ساعت  ۷به مدت  در جريان تحقيقات حول اين پروندهتروريستی بود،  ئةکه هدف اصلی توط ،خانم مريم رجوی  
 یاست روحانيم به ريت رژيامن یعال یدر شورا یستيات ترورين عمليه اکشهادت داد  کاسناد و مدار ئةبا ارا
 یستهايگر تروريو د یآن را داده بود. خانم رجوی تأکيد کرد که عالوه بر اسد یدستور اجرا یاخامنهب شده و يتصو

ران يوز ،یف و محمود علوي، ظری، روحانیخامنه ا یعني یت، آمران واقعين جناير شده به عنوان عامالن ايدستگ
  خته آخوندهاست. يسم افسارگسيردن ترورکف متوقّ مةن الزيمه شوند. اکد محايخارجه و اطالعات رژيم با

- ت و جنگيو جنا یستيات تروريد عملرکت دولت اذعان أيه سةدر جل ۱۴۰۰بهشت يارد ۸در  یحسن روحان  

 یريم گيم تصميرژ یو نظام یاسيردگان سکو سر ۀسه قو یسام با حضور رؤيت رژيامن یعال یدر شورا یافروز
 ۀل پيچيدرچوب بسيار دقيقی دارد. تمام مسائکشور ما، نظام و چا«گفت:  یرسد. ویم یاخامنهد ييشود و به تأیم

اتی يخواهيم يک عملشود، چه وقتی میی بحث میت ملّيسياست خارجی و ميدان دفاعی در شورای عالی امن
ر د انجام دهيم... حتمًا خواهيم کار سياسی مهمچه وقتی که می ،انجام دهيم ات تهاجمی يک جايیيعمل دفاعی و

ه آنجا وکه رؤسای سه ق ت ملی درست شده برای اينيت ملی بحث می شود. شورای عالی امنيشورای عالی امن
که بخش لشکری و کشوری در کنار هم قرار بگيرند. فرماندهان نظامی و مقامات  برای اين ؛حضور داشته باشند

شود بايد به تأييد مقام خاذ میکه اتّکنيم و در نهايت هم تصميمی سياسی آنجا حضور دارند. بحث و بررسی می
ا در نهايت مممکن است اختالف سليقه و اختالف نظر داشته باشيم، ا هبری برسد، بنابراين مشکل نداريم.م رمعظّ

چه عراق، چه سوريه، چه قبالً افغانستان، ؛ ل مهم منطقهمسائ مةشود. در هگيری میدر يک شورايی بحث و تصميم
  ».گيری شدت ملی بحث و تصميمياينها در شورای عالی امن مةلبنان، هچه يمن، چه 

ه در مخاصمات درونی رژيم در آستانة نمايش انتخابات رياست ک یپ صوتيلکز در ين ،آخوندها جةر خاريوز ،فيظر  
وزارت امور تی دارد. يما ساختار امن جةبيشتر سفرای وزارت خار«ند: ک یح ميجمهوری رژيم منتشر شد، تصر

کاری که برای وزارت خارجه تعيين شده، تی مواجه بوده، دستور يکرده با مسائل امنما از وقتی که چشم باز جةخار
يل و به ، معاونت اقتصادی وزارت خارجه را تعط۷۰ هةتی بوده... در دياز ابتدای انقالب، دستور کار سياسی امن

   ».تی بوديامن ـ ايشهای آنها هم بيشتر سياسیی درست کردند که گريجای آن معاونتهای منطقه
 
ردند کرد  ،قاطعانه م،يگستردة رژ یرغم تالشهابه ،را یاسد يکت ديپلوماتيعای مصوندقضات دادگاه آنتورپ ا ـ۷۹

هم رديف چهارم (اسداهللا اسدی) در استداللی که متّ«نوشتند:  ،صادر شد ١٣٩٩بهمن  ١٥ه در کم خود کو در ح
ی سران کشورها و وزرای خارجه ت کلّيت خود به عنوان ديپلومات را با مصونيآن تالش می کند مصون چارچوب

قانون عرفی قابل يا  ین پرونده يي، قوانو از هيچ قاعدة قانون بين الملل ، معتبر نيستکشورها مقايسه کند مةدر ه
نشان می دهد  یدعاو .چنين دامنة وسيعی دارد ،ديپلوماتيکت ي. در هيچ کجا ذکر نشده که مصوناستنباط نيست

ن است که در واقع ديپلومات نبوده است. گفته می شود وی يک افسر اطالعاتی يهم رديف چهارم مظنون به اکه متّ
کرد. ممکن است که وی از جاسوسان خود در اروپا عمل میاست که به عنوان يک هماهنگ کننده برای  یايران
قاچاق يک وسيلة انفجاری  یی براا حتّيارتکاب جرائم جنايی در ساير نقاط اروپا و  یيپلوماتيک در راستات ديموقع

طور مشترک) سازمان وی مظنون است که (به .استفاده کرده باشده اروپا تحت پوشش ديپلوماتيک سوء از ايران ب
های تيالعفعنوان چ عنوان نمی توان بهياقدامات را به هدهندة حملة احتمالی خنثی شده در فرانسه بوده باشد. اين 

که اثبات شود، یدر صورت .ف وی انجام شونديکه در کادر وظا يیهاتيفعال یعنيلوماتيک در نظرگرفت، (عادی) ديپ
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ت يون وين درخصوص مصونيسوم کنوانس ۀی با مادهم به انجام آنها مورد ظن است، حتّکه متّ ،های واقعیتيالعف
”... گردد: یر مي شامل موارد زد که وظايف يک هيأت ديپلوماتيک بعضًايگوین ماده ميديپلوماتيک مغاير هستند. ا

“. ن شده از طرف قوانين بين المللی در کشور پذيرندهييغ منافع کشور فرستنده و اتباع آن، در محدوده مجاز تعيتبل
به انجام آنها مورد ظن است، به هيچ وجه در حدود مجاز حقوق بين الملل نمی گنجد  های غيررسمی که ویتيالعف

، در چهارم به انجام آنها مورد ظن استهم عا کنند که اعمالی که متّدتوانند ا یون نمين کنوانسيو امضاکنندگان ا
جهت برنامه  یاتيعمل یفرمانده ،مکا دست ي یف چهارم به سازماندهيهم ردمتّ .ت ديپلوماتيک هستنديمصون ۀحوز

 یتوانيم فرض کنيم که اين اقدام ربطا احتمال تلفات، مورد ظن است. میدر فرانسه ب یستيترور لةحم يک یزير
قطعًا مربوط  العاتی به طور خاص ندارد. اينت اطّيا فعاليی و های رسمی يک مقام دولت ايران به طور کلّتيالعفبه 

در اصل  ست، کهيهای اطالعاتی مرتبط نچنين به وظايف رسمی سرويسست، هميبه شغل يک افسر ديپلوماتيک ن
ت ديپلوماتيک برای ارتکاب جرايم ياو از وضع .آوری، تجزيه و تحليل و پردازش کنندفقط بايد اطالعات را جمع

اعتمادی را که بايد در تبادل مقامات رسمی دولتی وجود داشته باشد تروريستی سوء استفاده کرد و به اين ترتيب 
    ».تضعيف کرد

  
اين «ايت تروريستی در حکم خود نوشت: آنتورپ در خصوص نقش ارگانهای وابسته به رژيم در اين جندادگاه  -۸۰

زارت اطالعات نقش کليدی را سازماندهی شده است... و ۳۱۲و به طور خاص بخش  حمله توسط وزارت اطالعات
 تةبه گف متمرکز است. روی مخالفان ايرانی در خارج از کشور ۳۱۲داراست... بخش انتی ايريهای امندر سرويس

تماس  با آنها ۱۳۹۴يک مأمور ايرانی در اروپا در سال  ،(امير سعدونی و نسيمه نعامی) همان رديف اول و دوممتّ
هم رديف چهارم (اسداهللا اسدی) بود. اين زوج برای اولين بار در تابستان . اين متّناميدمی“ دانيل”گرفت که خود را 

هم رديف چهارم اظهار داشت که وی برای سفارت ايران در وين کار با او در مونيخ مالقات کردند. متّ ۱۳۹۴سال 
گرفتند. با يکديگر تماس میاز طريق ايميل يورو بابت هزينه ها دريافت کردند. آنها  ۴۰۰۰می کند. آنها سپس مبلغ 

هم رديف چهارم نيز در آن حضور در ايران صورت گرفت که متّ وزارت اطالعات ، مالقات ديگری در۱۳۹۴در آبان 
ز (فرانسه) جمع شورا و مجاهدين در اوِر سوروآ رداشت. در آنجا از آنها خواسته شد تا اطالعات بيشتری در مورد مق

  .»زامبورگ و وين صورت گرفته است، لوک، از جمله مونيخ، ميالنبعد، ديدارها در سراسر اروپاه نند. از آن زمان بک
  

نهای همراه و کامپيوتر برداری از تلفتحقيقات بعدی، از جمله بهره«ست: ن آمده ايچنم داگاه همکدر حـ  ۸۱
دهد که م، نشان میول و دورديف اهم بازيابی شده و اظهارات متّ ی، تجزيه و تحليل پيامهای ايميلتوقيف شده

هم رديف چهارم از طريق ايميل بوده است که در آن فيلمها يا کليپهای صوتی در مورد ارتباطات عمدتًا با متّ
های الکترونيکی استفاده شده د در نامههای اعضای مجاهدين خلق ارسال يا تحويل داده می شدند. از زبان کتيالعف

ئه داده ارا اعضای شورا و مجاهدين تيالعفهم رديف اول و دوم اطالعاتی در مورد ص است که متّا مشخّماست، ا
های همراه عملياتی وجود داشت که فقط برای تبادل پيام کوتاه يا مالقات با يکديگر استفاده اند. عالوه بر اين، تلفن

که هيچ دوربين  اين یيش، هميشه پس از بررسمی شدند. اين امر در مکانهای مختلف اروپايی، اغلب در خارج از اتر
نيز انجام می شد. به قول  مراقبتی و افراد زيادی وجود ندارد، انجام می شد. تبادل اطالعات از طريق تلگرام

 ۴۰۰۰تا  ۳۵۰۰هم رديف اول از پرداخت شد. متّتر پرداخت میم، اکنون ديگر حقوق آنها به طور منظّخودشان
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يورو در ماه صحبت  ۱۷۰۰تا  ۱۵۰۰بازجويی ديگر او از پرداخت  در هر سه تا چهار ماه صحبت کرد و در يک يورو
هم رديف چهارم در مورد اجرتشان هم رديف اول و دوم با متّتجزيه و تحليل ايميلها نشان می دهد که متّ .کندمی

همان رديف داده شده است. واضح بود که متّ ص به آنها، به ويژه هنگامی که اين مأموريت مشخّمذاکره کرده اند
هم نشان داد که مبلغ هنگفتی پول اول و دوم دنبال پاداش زيادی بودند. تجزيه و تحليل حسابهای بانکی هر دو متّ

  ».آنها نيز مقدار زيادی پول پيدا شد نةهم واريز شده است. در خانقد توسط هر دو متّ
 

همان رديف اول و دوم نشان می دهد که ها و اظهارات متّتجزيه و تحليل گزارش«د: يافزا یم دادگاه مکحـ  ۸۲
اطالعات داده شده از "بمب" در ايران ساخته شده است. بمب در آنجا تنظيم و چندين بار آزمايش شده بود. طبق 

ص مشخّ  .شده است ، بمب در يک چمدان ديپلوماتيک در يک پرواز معمولی بين تهران و وين آوردهامنيت کشوری
، قصد رد خاص آنکن دستگاه با توجه به محتوا و عمليردن اکف چهارم، با دستور منفجريهم رده متّکشده است 

هم رديف اول و دوم ت را داشته است. وی دستورات روشنی را به متّيپرجمع ۀنگرک يکمرگبار به  لةحم يکانجام 
گيری آنتن در حين حمل و نقل دستگاه در فويل پالستيکی و جهتی بنددر مورد نحوة شارژ دستگاه، نحوة بسته

هم رديف چهارم در هنگام يادداشتی که از متّ چة، از دفتروه بر ايندريافت نکند. عال Wi‐Fi داد تا دستگاه سيگنال
ی با احتمال لة، بلکه در مورد حمتنها در مورد عملکرد اين دستگاه هايی نهرهگيری وی پيدا شده است، يادداشت
از  .دهدمی قصد قتل را نشان شده است. اين امر غيرقابل انکار،ی نيز يافت ماسيد يا ساير عوامل بيماری زای س

)، به ايران رفته و با مأموران وزارت یهم اول(سعدون) بدون متّیهم دوم (نعامرسد که متّشنود مستقيم به نظر می
  اطالعات در آنجا مالقات کرده است.

با  کمشتر یبوده و زندگ یزن مأمور اطالعات يکاز ابتدا  یمه نعاميه نسکن است ياز ا کیقرائن و شواهد حا 
  ن وزارت اطالعات بوده است. يف و ننگيثکت ياز مأمور یهم بخش یسعدون

  
) در مسيرشان ن اول و دوم (امير سعدونی و نسيمه نعامیمتّهما«بوعاتی دادگاه آمده است که مط يةدر اطالعـ  ۸۳

هم ی مرگبار، تحت فرماندهی ميدانی متّبا يک بمب برای استفاده در حمله ياپوزيسيون ايران  ۀبه سمت کنگر
يک همدست  کرد وهم سوم (مهرداد عارفانی) در خود کنگره نقش خود را ايفا میچهارم (اسداهللا اسدی) بوده اند. متّ 

م بخشی از يک گروه تروريستی ه.. دادگاه تشخيص داد چهار متّدر اين تالش به قتل تروريستی محسوب می شود.
 ۀهمان، نحوص ايرانی هستند. اين از مبالغ پول پرداخت شده به متّتر در داخل يک سرويس اطالعاتی مشخّبزرگ
بمب آزمايش  ت ديپلوماتيک، و ساختن وي، استفاده از موقع، مالقاتهای صورت گرفته در ايرانآوری اطالعاتجمع

 ».در خود ايران نتيجه گرفته می شود

ر يدستگ ١٣٦٠در سال  یوقت یآمده است که عارفانفرخواست کيمهرداد عارفانی) در ( ۳هم شمارة در مورد متّ  
شد. او بعدًا به وزارت  نياز هواداران مجاهد یشمار یريپرداخت و باعث دستگ یارکمان به هميشده با دژخ

و  یزات به جمع آوريس و تجهکلم و عيبوده و با ف یبا اسد در ارتباط مستمر ید. عارفانياطالعات منتقل گرد
 ۀشددک یامهايه دست آمده، مهرداد عارفانی پطبق اسناد ب ن مشغول بوده است.يه مجاهديات علانتقال اطالع

از تلفن  یگرفته است. عارفان یپول ماز او مختلف مالقات داشته و  یشورهاکدر  یش داشته و با اسدياز اتر یاديز
ارشان ک یو سعدون یه نعامکرده کینترل مکد يبا یگرفته است. عارفان یارتباط م یه داشته فقط با اسدک يیاکينو
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 یاد عارفاندبوده مهر ه تا آخر برنامه هم ماندهکن يزم یرو یا نه؟ طبق اسناد، مرد اصليداده اند  یرا خوب انجام م
   ند.کنترل که به او خبر بدهد و کبوده  یمنتظر عارفان یاسد .بوده است

  برد.یش ميت خود را پيبا مذهب مأمور ضديت سنده و شاعر ويدر پوشش نو» سلول خفته« يکبه عنوان  یعارفان
 یخبرنگار یهااز عوامل اطالعات از پوشش یاريبس ،گفته بود یر اطالعات رفسنجانيان وزيم فالحيه دژخکهمچنان 

از  زين یآخوند یقبا یجاش بهيشکاز عنوان هنرمند و لباس  نند. سوءاستفادهکیاستفاده م یتجارت یارهاکا ي
  خفته است. سلولهای  یم براين رژيهم یترفندها

  
 یرده و ازجمله مکح يتشروزارت اطالعات را  کارکرد یدر گزارش يکبلژ ةپليسِ مسئول تحقيقات پروندـ  ۸۴
دهد. اقدامات وزارت های مختلفی به منظور کنترل و تضعيف اپوزيسيون انجام میتيالعفوزارت اطالعات ... «سد: ينو

  شود.اطالعات از نفوذ مخفی تا تصفيه های آشکار را شامل می
ها، اعضا، ساختار، تيالعفاطالعات در مورد احزاب مختلف اپوزيسيون و مخالفان ( اصلی عمدتًا کسب ۀوظيفـ  

 ..) است. روشهای کالسيک عبارتند از:.منابع مالی و کارکرد، ارتباطات،

 ؛نفوذ در جنبش از طريق عضوگيریـ  
  ؛که در ارتباط با اپوزيسيون هستند ،نفوذ در سرويسهای دولتیـ  
 ؛کات آنهارهای اجتماعی مخالفان و تحدنبال کردن شبکه ـ  
 ؛های مخالفهای گروهتيالعفعکسبرداری و فيلمبرداری (نه در علن) از ـ  
 ؛اعضای اپوزيسيون یهاوب سايت ـ هک کردن حسابهای ايميل،  
مخالفان،  هایتيالعفتواند برای اقدامات مختلف برای جلوگيری و ايجاد اختالل در دست آمده میهاطالعات بـ   

 مورد استفاده وزارت اطالعات قرار بگيرد

 ؛ندکست قلمداد ياز اپوزيسيون ارائه نموده و آنها را ترور یر منفيند تصوکیوزارت اطالعات تالش مـ   
  ؛کندمی تيالعفران در پارلمان اروپا ين خلق ايه سازمان مجاهديتبليغات عل نةدر زمي ،به ويژه ،وزارت اطالعاتـ  
 ؛فرستدگری میتبليغات و البيجدا از هم را برای گسترش  وزارت اطالعات شبکه های مختلِفـ  
کشور اروپايی اعضای سابق مجاهدين خلق هستند که در چندين  از ها بيشترـ مأمورين تبليغاتی اين شبکه  

 پراکنده شده اند...؛

کند تا افراد مخالف را نادرست به ادارات پخش می چنين گمانهايی وجود دارد که وزارت اطالعات، اطالعاتهمـ   
های اپوزيسيون ممنوع تيالعف ت تروريستی اين امکان را فراهم کند کهيهم کند تا تحت عنوان ماهبه تروريسم متّ

  » ...شود
  

ل او ياتوموبدر  ،هنگام بازداشت اسداهللا اسدی به مدارک و اسناد بسياری دست يافت. از جمله پليس آلمان ـ ۸۵
دهد اسدی پول نقد توزيع است که نشان می يیدهايه شامل رسکدا شد يرگ سبز رنگ پب ٢٠٠ چةدفتر يک
دهد اين اسنادی که نشان می ؛چنان در حال بررسی اين اسناد هستندتی آلمان هميکرده است. مقامات امنیم

بزرگ از کسانی را بر عهده  قةاو رهبری يک حل .داشته است زيادی در اروپا ديپلومات جمهوری اسالمی سفرهای
 چةخبررسانی و جاسوسی در چندين کشور اروپايی را برعهده داشتند. در دفتر ،از جمله ،داشته که وظايف مختلف
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 به آلمان فقرة آن ۱۴۴نويس وجود دارد که يادداشت دست ۲۸۹در مجموع  ،سبزی که به دست پليس افتاده
  .مربوط است

، رسيدهای سوختگيری و رزرو هتل GPSسازمان اطالعات آلمان توانسته برخی از اطالعات را بر اساس داده های  
رد. به کیاد به آلمان سفر ميز یبررسی کند و دريافته است که اسدی هميشه پول نقد پرداخت کرده است. اسد

 شور استخدام شده بودند. ک نيه در اکرده کیدار ميد یرسد او با افرادینظر م

ندين قبض دريافت پول همراه مورد ديگری که توجه پليس را جلب کرده اين است که او به هنگام دستگيری چ  
به عنوان  اند.دهند. گيرندگان نيز با نامهای بسيار رايج ايرانی امضا کردهکه پرداختهای نقدی را نشان میداشته 
ييد شخص ديگری دريافت يک لپ تاپ را تأيورو و  ۵۰۰۰دريافت کرده، ديگری يورو  ۲۵۰۰يکی از آنها  ،مثال

  .ندبود ه برای جاسوسی استخدام شدهکاست مزد افرادی  هاکرده است. اين
 
اند. هدف از سفرها،  ردهکران سفر يبارها به ا ١٣٩٧تا  ١٣٨٩ یدر فاصله سالها یمه نعاميو نس یر سعدونيامـ  ۸۶
ن ياز ا یبوده است. در برخ یستيترورـ  یاطالعات یدن آموزش دوره هايم توسط وزارت اطالعات و ديه مستقيتوج

ه در پرونده کرفته اند. تا آنجا  يیبه تنها یا نعامي یسفرها سعدون یگر بوده اند و در برخيديکسفرها هر دو مزدور با 
توسط  ١٣٨٩ور يشهر ١٢ن بار در ياول یم پاسپورت گرفته و براياز سفارت رژ ١٣٨٩س است، آنها در سال کمنع
و  ١٣٩١و اسفند  ١٣٩٠ماه بعد برگشتند. آنها در آذر  يکران از دوسلدروف به تهران رفته و يماهان ا يیمايهواپ

در مورد  یاست. سعدون دهيماه به طول انجام يکه هر سفر سه هفته تا کرفتند  یگريد یبه سفرها ١٣٩٢خرداد 
ه بار ديگر به ايران کاز من خواسته شد «ند: کیح ميران رفته است، تصريبه ا ١٣٩٢ه در همان سال ک یگريسفر د

ديدار با خانوادة نسيمه را  ا اجازةما ،ة ديدار با خانوادة خودم را نداشتمبيايم، اين بار بدون نسيمه. اين بار اجاز
ی گفتگوی (رابط مزدوران با وزارت اطالعات) از من خواست که برا احمدزاده .ر زنم ماندمداشتم. نزد مادر زن و پد

گر وزارت اطالعات) دنبالم آمد و دوباره مرا به خانة شخصی برد ي(رابط د در ايستگاه، محمد بيشتر به اهواز برگردم.
وقتی  .گرددبعدًا با شخص ديگری برمیرود و ه مدت کوتاهی میککرد. محمد به من گفت که با دفعه قبل فرق می

ص بود که اين مرد مقام باالتری مشخّ بود که خود را "حاجی" معرفی کرد.، مرد ديگری با او تمحمد بعدًا برگش
های تيالعفشب صحبت کرديم. اين مرد عصبانی بود که من در برخی از  ٩يا  ٨نسبت به محمد داشت. ما تا ساعت 

 ». نداشتم. او دقيقًا دنبال کرده بود که در چه جلساتی شرکت داشتم يا نداشتممجاهدين در بروکسل حضور 

گر وزارت اطالعات مالقات يمأمور د يکو  یبا اسد یران رفته و در هتليبه ا ١٣٩٤در آبان و آذر  یو سعدون ینعام  
  نند.کیم
سفر به ١٢حداقل  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۰از سال  ی، ویمه نعامينس یسفر و چتها یطهايپاسپورت و بل یپکبر اساس  
 ۱۳۲مدت ه چهار سفر جمعًا ب ٢٠١٣سفر، در سال  يک ٢٠١١دو سفر، در سال  ٢٠١٠ران داشته است. در سال يا

ن يسفر. از ا يک ٢٠١٨دو سفر و در سال  ٢٠١٧دو سفر، در سال  ۲۰۱۵سفر، در سال  يک ٢٠١٤روز، در سال 
 ین مزدور سفرهايا رفته است. احتماالً يیگر به تنهايسفر د ٧ران رفته و يبه ا یر سعدونيسفر با ام ۵سفر  ١٢

  س نشده است.که در پرونده منعکران داشته يبه ا یشتريب
 ليآور ٦. وی روز شودیران احضار ميبه ا یر ناگهانطوبه یمه نعامينس ۹۷فروردين ۱۶برابر با  ٢٠١٨ل يآور ٥روز 

ق آمستردام به ياز طر فروردين)۲۱( ٢٠١٨ل يآور ١٠ران رفته و سه شنبه يبه ا تيوکق يفروردين) از طر۱۷(
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 ۴ تا فروردين ۸( ٢٠١٨ل يآور ٢٤تا  ٢٠١٨مارس  ٢٨خ ياز تار یگردد. همزمان اسداهللا اسدیبر م يکبلژ
در ايران  ینعامو مزدور  یفوريت و حضور همزمان اسد نيران بوده است. به نظر می رسد که ايدر ا) ۹۷ارديبهشت

عليه گردهمايی بزرگ مقاومت در پاريس  یستيردن ترتيبات اجرايی طرح ترورکدر اين زمانبندی به منظور فراهم 
 بمب بوده است.  یريارگک به یبرا یو آموزش عمل

  
عارفانی سال حبس، مهرداد  ۱۸سال حبس، نسيمه نعامی به  ۱۵، امير سعدونی به یطبق حکم دادگاه بدوـ  ۸۷
ت بلژيکی نيز يسال حبس محکوم شدند. سه متهم نخست به سلب تابع ۲۰سال حبس و اسداهللا اسدی به  ۱۷به 

هم ديگر در هزار يورو داد که اسدی به سه متّ ۴۵۰چنين حکم به مصادرة مبلغی بالغ بر محکوم شدند. دادگاه هم
هامات به طور خاص بود. حکم دادگاه می افزايد: فاکتهای اتّ شان با اطالعات رژيم ايران پرداخت کردههمکاری ازای

همان با حمله متّ .ی ترين جنايات در قانون کيفری بلژيک استدی هستند. اقدام به قتل تروريستی يکی از جدج
شورهای بلژيک و فرانسه را نقض ت کيبه يک کنفرانس با حضور قابل توجه احزاب مخالف ايرانی نه تنها حاکم

امنيت پناهندگان ايرانی که به دنبال پناهگاههای  سنه تنها آزادی بيان را تضعيف می کنند، بلکه بر ح ؛دکننمی
هم اول، دوم و سوم بايد آگاه باشند که بر هر سه متّ .گذارندامن در کشورهای مختلف اروپايی بودند نيز تأثير می
همان عالوه بر اين، متّ .دارندگرفته و هنوز در خطر قراری قرار اساس اطالعاتی که دادند، افراد خاصی در خطر فيزيک

چنين در توضيح تصميم دادگاه هم .عاع انگيزه های مالی خود می کردندها را تحت الشّاول، دوم و سوم زندگی انسان
از مهمان نوازی  همان اول، دوم و سوم هر کدامت بلژيکی سه مزدور همدست اسدی نوشت: متّيخود برای لغو تابع

شده اند. با نقش مربوط به خود در اين عمل خنثیحمله به يک کشور دوست بهره برده کشورمان برای انجام
به ارزشهای بلژيک و فرانسه ضربه بزنند. اين می توانست حمله يی به دولت،  تروريستی، آنها می خواستند دقيقًا

ية اروپا اتّحادخواستند به پناهندگان ايرانی که در شد. آنها میبه قانون اساسی دموکراتيک و به آزادی بيان با
  .ض کنندرت پيدا کرده اند، تعيپناهگاه امن و احساس امن

  
ناف آنتورپ يمجرمان در دادگاه است یخواهنافيبه است یدگيرس ی، جلسة مقدمات۱۴۰۰بهشتيارد ۱۵روز ـ  ۸۸

ش در خواست يالکق وياز طر ست و فضاحت بزرگتر،کش يکدر وحشت از  یم آخوندين جلسه رژيبرگزار شد. در ا
سال  ۲۰تيدادگاه آنتورپ، محکوم ۲۰۲۱ه يفور ۴م کرا پس گرفت و با تسليم به ح یت اسديومکناف از محياست

و  ی، سعدونیگر ( نعاميناف سه مزدور ديدرخواست است یشد. بررس یست رژيم قطعيترور ـ زندان برای ديپلومات
 ابد. ي ی) ادامه میعارفان

  
اسداهللا اسدی و  ،گذار رژيم آخوندیديپلومات بمب ۀبارم دادگاه درکهمزمان با اعالم ح ٩٩بهمن ١٥روز ـ  ۸۹

مزدوران همدست او در آنتورپ بلژيک، يک گردهمايی بزرگ آنالين با حضور خانم مريم رجوی و دهها شخصيت 
و هواداران و  ۳اروپايی و آمريکا و کانادا، هزاران تن از مجاهدين مستقر در اشرف برجسته از کشورهای مختلف 

 نقطه برگزار شد. ۳۰۰۰کشور و  ۴۰پشتيبانان مقاومت در سراسر جهان و در بيش از 

ت تمام يمأمور اطالعاتش را محکوم ت ديپلومات رژيم و سهي، محکوميین گردهمايخانم رجوی طی سخنانی در ا 
ناپذير يی جبرانشکست سنگين سياسی و ديپلوماتيک رژيم و پيروزی درخشان مردم و مقاومت ايران و ضربهرژيم و 
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م يسم رژيترورو  یوبگرکسر یان اصليران، قربانيرا به مردم ا استراتژی صدور تروريسم رژيم آخوندی خواند و آن به
های دروغ و ليستهای تروريستی هاماتّ ۀا پروندخواستند بپيش آخوندها می هةافزود: دو د گفت و يکتبر یآخوند

ن يا امزنجير بکشند. اران را بهيمردم ا تةافين و مقاومت سازمانيدر آمريکا و انگليس و آلمان و فرانسه مجاهد
مقاومت ايران را از  ،یگريبعد از د يکی ،مختلف یشورهاکمقاومت همة آن زنجيرها را در هم شکست... عدالت در 

ه يت فقينظام وال یعنين يد ۀسم و تروريست واقعی در پس پرديا شناخت و امروز ترورهام ساختگی تروريسم مباتّ
  کند. را محکوم می

بزرگترين احساس خطر از آلترناتيو دموکراتيک خود به مه نشان داد رژيم آخوندی درکن محايا :خانم رجوی گفت 
های  نقش خود در جنايتِ مختلف رژيم برای پوشاندن یفريبکاری باندها ن نقطة پاياني. اآوردکها روی میريس

خاطر ت رژيم است که بهيتر است. اين تمامگرا يکی از ديگری وحشیطلب و اصولتروريستی بود و نشان داد اصالح
دولتی برقرار کرده است. آخوندها، سياست خارجی را با تکيه بر  تةياففرار از سرنگونی، يک تروريسم سازمان

برند و تروريسم را در پوشش سياست خارجی. بر سر ارتکاب جنايت و تروريسم، تمايزی بين تروريسم پيش می
ها همان وزارت خارجه است و وزير خارجه نهادهای اين رژيم وجود ندارد. نيروی تروريستی قدس در بسياری پهنه

 سپاه پاسداران است. گوشاغلب موارد غالم حلقه به در

ا آن را بايد تا برچيدن مافزود: محکوميت رژيم آخوندی در دادگاه آنتورپ يک گام بسيار مهم است، ا یخانم رجو  
ه ک چنانآورد و همیبه بار م یجهان عةاروپا و جام یبرا یم الزاماتکن حيکامل ماشين تروريسم رژيم ادامه داد. ا

را در رابطه  شانياستهايد رويکرد و سيهای اروپا بارده اند دولتکاعالم  يیاروپا تةبرجس یتهايپارلمانترها و شخص
  ر دست بزنند:يبه اقدامات ز ،ر دهند و از جملهييتغ رانيم ايبا رژ

  ها و ساير مراکز رژيم را که همه مراکز تروريسم است، تعطيل کنيد! خانهسفارتـ  
احی رخانه و سفارت و ديپلومات تحت کنترل او در طاز وزير خارجة آخوندها حسابرسی کنيد. ثابت شد که وزارتـ  

   .و تدارک کشتار بزرگ دست داشتند
  ؛ست تروريستی قرار دهيدت وزارت اطالعات و سپاه پاسداران را در لييتمامـ  
د در برابر يم، اين مسئوالن و آمران اصلی ماشين ترور و جنايت، را تحت تعقيب قرار دهيد. آنها بايسران رژـ  

  ؛رنديعدالت قرارگ
ت يمه و اخراج شوند. دادن پناهندگی و تابعکد محايبا یمأموران و مزدوران وزارت اطالعات آخوندها در هر پوششـ  

بانکی امکانات قانونی، ديپلوماتيک، و  يکراتکوط دميد. بايد مانع آن شد که اين رژيم از شراينکبه آنها را خط قرمز 
  کند.برای تروريسم خود، سوءاستفاده  یغرب یشورهاکو تکنولوژيک 

  
پاسداران عليه مقاومت هماهنگی وزارت اطالعات و سپاه  رخدادهای سال گذشتة تروريسم سايبری رژيم درـ  ۹۰

ران آزاد در يا یجهان يیة ساالنة سال گذشته دربارة گردهمايانيه در بکچنانافشا شد. هم ،بيش از پيش ،ايران نيز
ا با ماين گرهمايی با هزاران حمله قصد اخالل داشت ا سايبری رژيم در حين پخش زندةگفته بوديم،  ۹۹رماه يت

 یهنوز سخنران ،دهندگان کنفرانس خنثی و در هم کوبيده شد. عالوه بر آنتيبصان و ترتدابير بازدارندة متخصّ
و  یپاسدارـ  یآخوند کيکزم ريبا لمپنرژيم  یبريه ارتش ساکده بود، يان نرسير به پايت ۲۷در  یخانم رجو

   .ار افتادکبه  یاطالعات
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 یيصفحه ۵۰ک گزارش يقات در يپس از سه ماه تحق ۷۱ـ ت سايبری تردستونيشرکت امن ۱۳۹۹آذر  ۲۰در   
ن سايبری سپاه يو آخوندپسند توسط ماش یاطالعات کيکخته با الفاظ ريآم ۹۹ر يت ۲۷ج توييتری يرد بسکاعالم 

ن گزارش يسان ادامه داشت. ايک یساعت با محتوا ۶۰پاسداران هماهنگ با وزارت اطالعات سازمان داده شده بود و 
هزار ۳۰دهد که ابتدا حدود ین شده، نشان ميتدو یترييحساب تو ۲۴۶۰۰ت و ييهزار تو۱۱۰ش از يز بيکه با آنال

  گر وجود ندارند. يا ديتر بسته شدند ييدرصد آنها توسط تو ۳۵ردند و متعاقبًا حدود کت کج شرين بسيحساب در ا
 یترهاکاراکاز «شد  ار گرفتهکاسداران به سپاه پ یبريسا ۀکه توسط شبک يیحسابها٧١ـ به گزارش تردستون  

نگهدارد. آنها خودشان را به عنوان سلطنت  یم مخفيت آنها را به عنوان عامل رژيه فعالکند کیاستفاده م یمختلف
ج مشخص، عوامل ين بسياندازند. در ا ی) جا می(عادیاسير سيا افراد غياستارت  یست، سخت سر، ريطلب، رفرم

ن حسابها برای عاديسازی يا نند.کیم یفرمع یاسير سيب و غلخود را سلطنت طلب، اصالح ط ميرژ یبريسا
نند تا بتوانند نقش خود را در مقابله کیت مييتو رده اند،کخود درست  یه براک یت مجعوليمتناسب با هو یمطالب

استفاده از ظرف توئيتر و سياست اسپم، سوء «ه بسياری از قوانين توئيتر را با ک یاقدامات». نندکبا مجاهدين بازی 
  ند. کینقض م ،محابا یب ،»ت، و باالبردن خبر خودساخته يا مصنوعیيسياست جعل هو

درصد از  ۴۵تا  ۳۵نفر بوده و رفتار اسپم گونه داشته اند.  ۱۰۰هايشان زير شده فالوئرزيآنال یاز حسابها یمين  
لتر يبدون ف یومتکح یران تنها افراد وابسته به دستگاههايه در اکاست  ین در حاليردند. اکیت ميئداخل ايران تو

ه عمدة آنها در واقع کرده اند کت کج شرين بسيا در ايکاز آمر در صد حسابها ظاهرًا ۳۰دارند.  یتر دسترسييبه تو
  ردند. ک یت ميئا تويکثبت شده در آمر ینهاکشلتريو ف VPNران با استفاده از ياز داخل ا

ن ياز ا یشماره ک نيند از جمله اکیمبرمال  یخوب سپاه را به یبريسا یتهانقش ربا ٧١ـ  تردستونگزارش   
ر يمد ،نيجف باردشوند. وضوح توسط ماشين کنترل میکه بهرده اند کت ييتو یر۱۹۳یطور مساوحسابها به
سپاه،  یبرياربران ساکد: يگویم ،ندکیتور ميسايبری رژيم ايران را مان یتهايسال است فعال ۱۰که  ۷۱ـ تردستون 

گويند که مرد يا زن هستند. خود دروغ می کنند، بهدهند، هويت را عوض میت صاحب حساب را تغيير میيجنس
پرچم شير و کنند. حتی ها و تصاوير خود را عوض میزنند که بيشتر جذب کنند. هشتگرا زنان جوان جا می

ات يعمل«: اضافه می کند یاهداف خود نفوذ کنند. وکنند تا به دهند. همه کار میخورشيد را مورد استفاده قرار می
گر دست يما گفتگوهای مستقيمی با هکرها و د شود...ینترل مکت و ين سطوح هدايران، در باالتريم ايرژ یبريسا
جه ين پروژه پا پيش گذاشتند... اظهارات آنها با نتيا یافشا یداشتيم که بران در داخل ايران يمپکن ياران اکاندر
خوبی سازماندهی، هدايت و مديريت شده ما همخوان بود. صحبت از يک عمليات زبردستانه است که به یهايريگ

  ».ارددهد از اين سازمان وحشت دکند، نشان میاندازی میم چنين عمليات بزرگی را راهيوقتی رژ است...
  

به فراموشی سپرده  ۶۷دهة گذشته همواره تالش کرده تا قتل عام  سهايران در طول  ان حاکم برجلّادم يرژـ  ٩۱
شروع شد و در طی ساليان با  مقاومت یملّ  یشوراط مسئول ستو ١٣٦٧که از مرداد  ،ا جنبش دادخواهیما ،شود

و فرستادن  یاسيس یهایريگيو پ یمردم یادبود و دادگاههايمراسم  یدان و برگزاريشه یتاب و اسامکانتشار 
ت به يه بشريت بزرگ عليو جنا یشکن نسليه اکادامه يافت، مانع شد  یالمللنيان و شاهدان به مراجع بکيشا

و ابعاد  به اوج رسيدبا فراخوان رئيس جمهور برگزيدة شورا  ۱۳۹۵سپرده شود. اين جنبش در سال  یفراموش
  به خود گرفت.  جهانی
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  ی به ثبت رسيد.مدر اسناد مه ین الملليب صةدر عر یطی يک سال گذشته جنبش دادخواه  
ار کبس را روز شروع روز بعد از زهر آتش یعني ١٣٦٧ر يت ٢٨ا روز يکآمر جةخار وزارت ١٣٩٩ماه ريت ٢٧ـ در   
رضا يو عل یاخامنهه ييس قضايرئ ،یسيم رئيابراهرد و کاعالم  ینيدر ايران به دستور خم» های مرگکميسيون«
م يگر مقامات رژيبا د یستيه باکمرگ شناخت  یهاونيسيمک یرا به عنوان اعضا یروحان یر دادگستريوز ،يیآوا
 حدهاالت متّيا ،نيرند. عالوه بر ايگقرار یشوند، مورد حسابرسیفتار مب نقض حقوق بشر و سوء رکه مرتک ،رانيا

ن يران تأميم ايو عدالت برای قربانيان رژ یبه انجام تحقيقات مستقل توسط جامعه جهانی فراخوان داد تا حسابرس
  شود. 

دان قتل عام، خواهان يشه یو عدالت برا یقات و حسابرسيبالدرنگ با استقبال از فراخوان تحق یم رجويخانم مر 
ممانعت از  یران براين و مقاومت ايندگان مجاهديبا حضور نما رانياب به ايقت يحق ین الملليب یهاأتياعزام ه

دان در زندانها و يق شهيدر رابطه با مزارها و آمار دق ،ژهيبه و ،تيه بشريت بزرگ عليم در جنايرژ یهايارکپنهان
   د.يران گرديمختلف در سراسر ا یشهرها

ه ييژو ١٩ون مرگ در يسيمکل کيبا اشاره به تش ١٣٩٩در اسفند  که ،ايکندگان آمريمجلس نما مةقطعناـ  
ن يقات بيتحق يکل کيتش یبرا ین الملليب یو با تأکيد بر فراخوانها ) با هدف حذف مخالفان١٣٦٧ريت٢٨(١٩٨٨
 یفراقانونشتار کحول  ین الملليقات بيد در هر تحقيحده بااالت متّيا« ندکیح ميتصر ٦٧قتل عام  ۀدر بار یالملل

  ».ت داشته باشدکشر یرانيمخالفان ا ١٩٨٨
در  یسيپس از انتصاب رئ ١٤٠٠ر يت ٨ران در يدر بارة حقوق بشر در ا ،حدملل متّ ۀژيگزارشگر و ،د رحمانيجاو ـ 

کنم که زمان آن رسيده که ما شروع به تحقيقات در رابطه با وقايع سال من فکر می«گفت:  »ترزيرو«مصاحبه با 
ی در رابطه با اين رئيس دهای بسيار جت ما نگرانيدر غير اين صور... و نقش آفرينان آن بکنيم) ۱۳۶۷( ۱۹۸۸

  ».جمهور و نقش تاريخی وی در آن اعدامها خواهيم داشت
گزارشگر ويژه نگران تالشهای «نوشت:  ١٤٠٠ر يت ٢٥در  ید رحمان در گزارش خود به مجمع عموميجاو ـ 

های از بين بردن شواهد نقضهای گذشته توسط مقامات است، از جمله شواهد اعدام مةادا شده در موردگزارش
   باشد.یم» ۱۹۸۸جمعی فراقضايی مخالفان سياسی در سال دسته

 یاز تالشها یاليسر«از  ۱۴۰۰مرداد ۱۳حد در ملل متّ یحد در گزارش خود به مجمع عمومل ملل متّکريدبـ  
ت و ي) و آزار و اذ١٣٦٧درآن زمان ( یاسين سيب شواهد مربوط به اعدام مخالفيهدف آن تخر« هک» گزارش شده

  رد.ک یابراز نگران» باشندیم یقت و حسابرسيه خواهان حقکاست  یانيقربان یخانواده ها يیمات جناکمحا
دادخواهی ابعاد و مفهوم متفاوتی و جنبش  ۶۷، قتل عام ، به رياست جمهوری رژيم۶۷ جلّاد ،با انتصاب رئيسی  

سو فاشيسم دينی برای خط بستن در برابر قيام شکل گرفت. از يک خلق دضش جديدی بين خلق و يپيداکرد و آرا
گرفتن در برابر عدالت به خاطر جنايت عليه بشريت دست کرد که سزاوار قراريسی يکی چون رئجلّادخود را با 

درصد شهيدان ۹۰بيش از  ،انون آن قرار داردککه سازمان مجاهدين در  مقاومت یملّ یشورااست و از سوی ديگر، 
ب دو سوی معادله ايران با همين قتل عام شاخص گذاری ين ترتيرا تقديم کرده است. به ا ۶۷دار در قتل عام سربه

شود. اين ید ميهدت یت آن از چه طرفيمی شود و به خوبی نشان ميدهد که آلترناتيو اين رژيم کيست و موجود
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ا ماز آن بگريزد، ا ۶۷همان تصويری است که رژيم در طی ساليان با تمام قوا تالش می کرد با کتمان قتل عام 
 اين چنين بارز ،و در بلوغ قطب بندی و تعميق مرزبندی ها ن انقالب و ارتجاعيب یخيتاراکنون در تکامل رويارويی 

رژيم و همدستان و مزدورانش تالش می کنند ابعاد قتل عام را هر چه محدودتر ، شده است. در اين بزنگاه ناگزير
هم انبوه حقايق در روند دادخواهی و در جوشش خون  ا بازمت زدايی کنند. ايجلوه دهند و از شهيدان آن هو

ان از دژخيم یدنوريفرخواست حمکيشهيدان خالف خواستها و نقشه های شوم دشمن را ثابت می کند. انتشار 
م يرژ» یچند وجه« یهاياحرکه به رغم همه توطئه ها و ط بار ديگر نشان داددر زندان گوهردشت يک ۶۷قتل عام 

  دار نه پوشاندنی است و نه انکار کردنی.دا و پنهانش، خون جوشان شهيدان سر بهيپ یاديو ا
  

آمده است پس  ١٤٠٠مرداد  ٥خ يتاربه  مقاومت یملّ  یشورا يیون قضايسيمکم وه در گزارش سکچنانهمـ  ٩٢
است خانم کريستينا ليندهوف کارلسون يهلم به رکسال و نه ماه تحقيقات، دادستانهای دادگاه بدوی استاز يک

  فرخواست از جمله چنين آمده است: کيکيفرخواست عليه دژخيم حميد نوری را صادر کردند. در 
که از مجاهدين بودند يا از  ،زندانيان در زندانهای ايران يةکه کل اينفتوا يا حکمی صادر کرد مبنی بر «ـ خمينی  

جمعی اندکی بعد، اعدامهای دسته.اعدام شوند ،آنها هواداری می کردند و در اعتقادات خود مؤمن و وفادار بودند
  ».شروع شد ،زندانی بودند های ايرانن مجاهدين که در زندانحاميان و هوادارا

، حميد نوری به عنوان دستيار معاون دادستان يا در موضع و نقش ١٩٨٨اوت  ١٦تا  ١٩٨٨ژوئيه  ٣٠بين «ـ  
رج، با قصد قبلی تعداد کتبانی با ديگر مرتکبان در زندان گوهردشت (رجايی شهر) در  مشابه ديگر، در همکاری و

  .کرد اعدام عضو يا هوادار مجاهدين بودند، که را بسيار زيادی از زندانيان
يا مشورت با ديگران، ازجمله شامل موارد زير می شود: سازمان دادن  مشارکت حميد نوری در اعدامها در توافق و 

دادگاه که بر گرفتن در مقابل يک کميته شبه طريق انتخاب زندانيان برای قرار از ،ها، از جملهو شرکت در اعدام
بردن  گيرد و دستور بدهد که کدام زندانيان بايد اعدام شوند؛] مأموريت داشت تصميم بینيخماساس فتوا يا حکم [

الحفظ آنها در آنجا؛ خواندن اسامی زندانيانی که بايد به کميته آورده و نگهداری تحت“ راهرو مرگ”زندانيان به 
خواندن اسامی زندانيان  کتبی در مورد زندانيان به کميته؛اطالعات شفاهی يا  ئةشوند؛ آوردن زندانيان به کميته؛ ارا

پس از آن و  خط کردن زندانيان برای انتقال و همراهی آنها تا محل اعدام؛سپس به که بايد برای اعدام برده شوند؛
  دادند. کردن زندانيان به زندگی آنها پايان میبا حلق آويز

  ».کردها شرکت می) حضور داشت و در اعدامآنجا چنين در بعضی موارد يا بعضی از مواقع (درميد نوری همح  
گوناگون  یهاست از گروهيسکان مارير مجاهد شامل زندانيغ یاسيان سيفرخواست در مورد اعدام زندانکي  
در زندان گوهردشت به عنوان دستيار معاون  ١٩٨٨سپتامبر  ٦تا  ١٩٨٨اوت  ٢٧ ۀدر دور ید نوريحم«سد: ينویم

، تعداد زيادی از زندانيان را که عقايد توافق يا مشورت با مرتکبان ديگر همراه و دردر موضع مشابه به دادستان يا
  ».و مذهب آنها در تضاد با استبداد دينی ايران بود، با قصد قبلی از زندگی محروم کردند
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اين اعمال به عنوان بخشی ابتدا گفته می شود که «ند: کیپرونده خاطرنشان م يیه قضايفرخواست در مورد پاکي  
، حميد نوری حانه بين المللی بين ايران و عراق صورت گرفته يا به آن مربوط بوده است. از اين رواز درگيری مسلّ

ا اصول عام مرتبط با يون چهارم ژنو و ينوانسکژة يت ويان برخوردار از حماير نظاميه متوجه غکشده با اعمال ياد
کنوانسيون چهارم ژنو  ١٤٧ ۀی ماددت شناخته شده است، مرتکب نقض جيرسمبه یمللن اليقانون انساندوستانة ب
 ین الملليه به عنوان اصول عام قانون انساندوستانه بکچه و آن یل الحاقکپروت ٨٥و  ٧٥ یدر ترکيب با ماده ها

اعمال به عنوان بخشی از درگيری  جايگزين، گفته می شود که اين عنوان شّقده است. بهيگرد رفته شده،يپذ
ن حميد نوری با اين يمسلحانه غير بين المللی بين ايران و مجاهدين و يا مرتبط به آن انجام شده است. بنابرا

کنوانسيون چهارم ژنو و اصول جهانشمول حقوق انساندوستانه بين المللی شده  ٣ ۀی مادداعمال، مرتکب نقض ج
ی شود زيرا تعداد بسيار زيادی از انسانها اعدام و شکنجه شده يا ی تلقّدمی بايد جاست. نقض قوانين بين المللی 

 ».تحت رفتارهای غيرانسانی به اشکال بسيار بی رحمانه قرار گرفته اند

  
ه دهها تن از اعضا و هواداران سازمان کاست  یمتون مصاحبه ها و اسناد ی، حاوفرخواست و پروندهکيـ  ٩٣

  ارائه داده اند.  یا شاهد در مصاحبه با دادستاني کیران به عنوان شاين خلق ايمجاهد
 ید نوريم حميدژخ یتهايه شاهد جناک یانيست از زندانين ليچند ٢٠١٩دسامبر  ۱۶نوامبر و اول و  ٢٥و  ٢٢در   

به شهادت  ١٣٦٧مجاهد در سال  انيزانشان در قتل عام زندانيه عزک يین خانواده هايچن) بودند و همی(عباس
سر به یدر آلبان ۳ن در اشرفيا در صفوف مجاهديانادا اقامت دارند و کا و يکنون در اروپا و آمرکده اند و ايرس
ه کد ين اعالم گرديچنگرفت. همربط قراريذ يیار مقامات قضايدر اخت ین الملليب یق سازمانهاياز طر ،برندیم

   ش هستند.يم در زندانهايات رژيجنا ۀآماده شهادت دادن در بار ۳د شده در اشرفآزا یاسيس یزندان ۹۰۰حدود 
از  یمار قابل توجهرد، شکین مکا نامميار سخت و يه سفر را بسک ،روناک یدمياز اپ یناش یتهايرغم محدودبه  

ا ي یصورت حضوربه ٢٠٢٠ه تا دسامبر يژانو یدر فاصله ماهها يیاروپا یشورهاکم يشده مقان آزاديزندان
ن در ينفر از مجاهد ١٦نفرانس توسط مقامات قضايی مسئول پرونده در سوئد استماع شدند. مصاحبه با کدئويو

ان قتل عام يه در جرکهستند  یيان از بندرستهيا زندانينفرانس انجام شد. آنها کدئو يق وياز طر یدر آلبان ٣اشرف 
مرگ در زندان گوهر دشت بوده اند  در راهرو ید نوريات حميشاهد جنا يکاز نزد ١٣٦٧در سال  یاسيان سيزندان

  ده اند. يان قتل عام به شهادت رسيا برادرانشان در زندان گوهر دشت در جري
  

ثبت شده و جزء اسناد پرونده به شمار می  یان و شاهدان مجاهد نزد دادستانکيه توسط شاکاسناد  یبرخـ  ٩٤
  راست: يبه شرح ز رود،

در زندان گوهردشت  ١٣٦٧ان قتل عام سال يه در جرکن يتن از اعضا و هواداران مجاهد ٤٤٤صات اسامی و مشخّـ  
قسمتهای زندان گوهردشت  مةست هين ليشتر بوده و اياعدام شده اند. شمار اعدام شدگان در گوهردشت قطعًا ب

ه از مشهد و ک یانيا زندانيرج و کان يگوهردشت مانند زندان یهاقسمتگيرد. از زندانيان برخی را در بر نمی
ست يل ،رونياز ا .موجود است یمکار ياطالعات بس ،اعدام شدند ید شده بودند و همگيرمانشاه به گوهر دشت تبعک
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ست يدر اعدام آنها دست داشت. در اين ل مًاياز کسانی است که حميد نوری مستق ینفره فقط شامل بخش ٤٤٤
در زندان اوين بودند که اکثر آنها در جريان  تن زنان مجاهد و بقيه مرد هستند. زنان مجاهد در تهران اساسًا ١٩

ماه قبل از شروع قتل عام از کرمانشاه به گوهردشت  ٥ه در گوهردشت بودند ک یقتل عام اعدام شدند. زنان مجاهد
دار مدت زندانشان تمام شده بود د سربهيشه٤٤٤نفر از  ٥٢ست. يهمة آنها در دست ن ید و اساممنتقل شده بودن

  بودند. » ی کشملّ«و به اصطالح 
 یران منتشر شده و حاوين خلق ايسازمان مجاهد یاز سو ١٣٧٨ه در سال ک یاسيان سيتاب قتل عام زندانکـ  

  دار است.دان سربهيتن از شه ٣٢١٠ یاسام
است  یسيبه زبان انگل» رانيقتل عام شده در ا یاسيس یهزار زندان ٣٠ت، يه بشريت عليجنا«تاب کگر يسند دـ  
 ینيتن از مجاهد ٥٠١٥ یاسام یتاب حاوکن ين سالگرد قتل عام منتشر شده است. ايامیدر س ٢٠١٨ه در اوت ک

در مورد  یگرياد ديار زيات بسيئجز یحاون يچنتاب همکن يده اند. ايبه شهادت رس ١٣٦٧ه در قتل عام کاست 
ه در آن قتل عام صورت گرفته و آمران و عامالن قتل ک يیقتل عام و شهرها ینه هايقتل عام از جمله سوابق و زم

 رد. يگیرا در بر م یجمعهدست یعام و گورها

 »ارانکآفتاب«)، پنج جلد یفارسن ي(حس »شان ستارهکهک يک«نژاد)،  یحاج ی(مهر »الين خنده ليآخر« یتابهاکـ  
  گر.يد یهاتابکو  کاسناد و مدار یاريزندان و بس ۀ) در باریراني(رضا شم »آن ارجمندها«) و يیايؤ(محمود ر

  
و نقش  یاسيان سيشورها دربارة قتل عام زندانکر يو سا ٣ن در اشرف ياعضا و هواداران مجاهد یهایگواهـ  ٩٥
است که يا خودشان يا اعضای خانوادة آنها  یسانکاز  ی) فقط شامل مشاهدات شماری(عباس ید نوريم حميدژخ

  آن هم فقط در زندان گوهردشت بوده اند.  ،١٣٦٧در سال  یاسيان سيشاهد يا قربانی قتل عام زندان
ن در تابستان يقتل عام شده در او انيشمار زندان ،گرددیدر تهران بر م یاسيان سيه به قتل عام زندانکتا آنجا   

زندانهايی در  ن، بسيارنديوده است. عالوه بر امتر بکار يافتگان از قتل عام بسيشتر و شمار نجات يبه مراتب ب ٦٧
ی يک نفر هم زنده نمانده تا روايتگر واقعه باشد. اگر ابعاد حتّ زندانيان آنها قتل عام شده و مةسراسر ايران که ه

چ يه یجاگذشته را در نظر بياوريم  ،چه در تهران و چه در سراسر ايران ،تمامی زندانها اهها درآنچه در آن م
 یبعد از جنگ جهان یاسيت سين جنايع و بزرگتريفج یشکنسل يک ١٣٦٧ه قتل عام کماند ینم باقی یديترد

ه قتل ک نيما هستند. فراتر ا ۀهن اشغال شديس هرم قدرت در مچنان در رأه مسئوالنش همک یتيجنا ؛دوم است
ن قتل عام و نسل يا .ستين ١٣٦٧منحصر به سال  یو حقوق یفنّ یبه معنا ،نيژه مجاهديوبه ،یاسيان سيعام زندان

و در  شد، آغازیرباران صدها نفر بالغ مياوقات روزانه به ت یاريه در بسک یجمع یبا اعدامها ١٣٦٠از سال  یشک
 د.يبه اوج خود رس ٦٧سال 

افت و با ساختن دهها ساختمان و يبه سرعت گسترش  ۱۳۶۰شاه، در آغاز دهة  کاوين، زندان بازمانده از ساوا  
 یانسان دضرا به  یاسيس یهزار زندان ١٥ترين زندان تاريخ معاصر ايران تبديل شد و د به مخوفيصدها سلول جد

گوهردشت و قزلحصار  یبه زندانها یه هزاران زندانک نيبا ا ٦٧تا  ٦١ یدادند. در سالها یصورت در آن جا نيتر
 یهزار زندان ١٠ش از ين زندان بيثر اوقات اکا ،ن حالين اعدام شدند، با ايدر او یمنتقل شدند و هزاران زندان

 یزندان ٢٠تا  ١٠ یه براکشدند یم ینگهدار يیاتاقهادر  یزندان ١٠٠ش از يداد. بیم یرا در خود جا یاسيس
شدند. در اواخر سال یداده م ینفر جا ١٤نفر ساخته شده بود گاه تا  يک یه براک يیا در سلولهاي ؛ساخته شده بود
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 یشده بود، هزاران زندان شاه ساخته کتوسط ساوا ٥٠ هةل ديه اواک ،نيبند معروف زندان او ٤در  ٦١و سال  ٦٠
  بودند.  یزنان مجاهد، زندان ثرًاک، ایاسيس
شود. هنوز م روشن میين رژيتنها پس از سرنگونی ا ،مخوف و پر رمز و راز عةاست که اسرار اين مجموبديهی  
ل مرداد چه وروزهای اآويز شدند. در حلق ۶۷داند در اين زندان چه تعداد از زندانيان مجاهد در سال ینم یسک

ن يد در اويرشدگان جدين منتقل و در آنجا اعدام شدند و چه تعداد از دستگيگر به اويد یتعداد زندانی از زندانها
  اعدام شدند. 

تن از مجاهدان  ٥٠١٥ست يمتر است. لکار ياز تهران بس ،ان قتل عام شده در شهرستانهايزان اطالع از زندانيم  
 ،عامه در شهر قم در زمان قتلک یدر حال ،دهد. به عنوان مثالینشان م یخوبه ت تلخ را بيقعن وايقتل عام شده ا

ست ين ليه در اک یتعداد اسام ،امدهيرون نياز آنها هم زنده ب يکی یمجاهد وجود داشت و حتّ یزندان ١٥٠م کدست
 ٤٠زندان سمنان حداقل  یاز بندها يکیفقط در  ،از شاهدان يکیبه گفتة  ،نفر است. در همان زمان ٨آمده فقط 

زندان دستگرد اصفهان  ،گرينفر آمده است. مثال د ٢٩ یست تنها اسامين ليا در اما ،دنديمجاهد به شهادت رس
ن زندان اعدام ينفر در ا ١٠ مکدست ،روزانه ،١٣٦٧ماه يالملل در فاصلة مرداد تا دنيبه به گزارش عفو کاست 
شهر رمانشاه، قائمکه، يز، ارومي، تبرمانند اهواز يیا از شهرهاير شده است. کاسم ذ ١١٨ست فقط ين ليا در اما ،ندشد

  است.  یاز آمار واقع کیه بخش اندکر شده کد ذيشه ٣٠٧ یاسام ،ان مجاهد، جمعًايو دزفول با انبوه زندان
  

 یريپنج روز بعد از دستگ ،١٣٩٨آبان  ٢٤روز  »مقاومت یملّ یشوراسم يترور دضت و يون امنيسيمک«ـ  ٩۶
چند روز قبل از  یسه ايه بر اساس آن مقکرد کرا منتشر  یسه ايم مقيسردژخ ینوار صوت ،ید نوريم حميدژخ

ح يتصر یسه ايشود. مقیر ميه دستگکن سفر نرود و هشدار داده بود يبه سوئد به او گفته بود به ا ید نوريسفر حم
د يقة حممطلّواندة (شوهر دخترخ یرانيخلبان ا يکق ياطالعات و دادگاه در سوئد از قبل از طر س ويه پلکند کیم

از  یشف آن توسط مصداقکة يتر و تازه جلوه دادن موضوع و داع ،ن رويلع بودند. از امطّ یت نوري) از وضعینور
آمده است:  یاسهياظهارات مق یوتپ صيلکاز  یدر قسمت است. یعمد یوسازيسنار ،ینترنتيمراجعه ا يکق يطر
خوب، آمد و  ،ش افتاده بوديگفتم نرو، خودش هم دوزار )ید نوريحم(به ن جمعه بهش يها، همبهش گفتم نرو«

تو را  سه است.ين دسيگفتم اصالً ا...؟یريم یدار یچ یپس برا :گفتم .ناير بشم ايه من احتماالً دستگکگفت 
 ،داشته یزن يکبا  یل خانوادگکها آنجاست، مشيرانياز ا یخلبان يک، آره .ها نندکیرت ميدستگ ،شانند آنجاکیم

 یارو توينها... آن ينظام فالن و بهمان ا یتو ،فالن ید نوريحم ه مثالًکآنجا گفته  ،طالق داده، آنجا تو دادگاه
من  هيه اون علکگفت ) یخودش(نور.. .نهايوب و فالن و اکسر یهاء گروهن جزيه اکنوشته  نيه ايگزارشش عل

ارمند بود، ک) ید نوري(حمه من زده، يعل يیزده مرده در دادگاه آنجا و در اطالعات آنجا حرفها يیحرفها يک
نها. ين ايبوحة منافققبالً در سال شصت و بح ،ارمند بود در دادگاه انقالبکر دفتر من بود، يو مد ،ارمندکارمند، ک

رفت و منعی وجود نداشت. اين ب به کشور های خارجی میبار رفته بود و هيچ کاری نداشتند. مرتّ ۱۰ن تا اآل
فاميل بودند  ،که طالق گرفته بود ،ن خانمهختالف داشتند با همديگر. اين با آهمسرش که زنی طالق داده بوده و ا

 »اله...عدر نظام ف اين خانم، مثالًاينها، اين آقا، آره مثالً پدر خوانده  شوهره به پليس دادهو اينها، 



٩٢ 

 ۀن اسناد، شوهر دختر خوانديت مطالب فوق را جزء به جزء نشان داد. طبق اماه بعد، انتشار اسناد پرونده، صّح ٢١  
ال با ارگانهای رژيم دارد عش در سوئد بوده است. او ارتباطات فياز مدتها پ ،وبیيش صادق انام هرِ ه ب ید نوريحم

  س سوئد وجود دارد. يط پلساز او تو يیدر پرونده حداقل دو بازجو ران رفت و آمد داشته است.يبه ا ًارو مستم
با  ید نورين فرد از قبل در موضوع حميه اکدهد ینشان م یخوباست و به ٢٠١٩نوامبر  ٨در  یتلفن يیبازجو يک
ريزی کرده است. به سوئد را برنامه ن حال سفر حميد نوریيسوئد در ارتباط بوده و درع يیس و مقامات قضايپل

  آمده است:  يین بازجويس از ايدر گزارش پل
-١١-٩خ يدر تار ید نوريه حمکده يدست ما رسه ب یالعاتکه اطّ دليل اينه شود بیبا هرش تماس گرفته م«

ط يبل يکرده کپرداخت ه هرش رزرو کرده و کده يشود. به اطالع ما رسیاز تهران وارد [فرودگاه] آرالندا م ٢٠١٩
  .. .١١٤٥ساعت  ٧١٣شماره پرواز  .٢٠١٩-١١-١٩خ يالن به تهران در تاريد از ميمسافرت حم یسره را برا يک

رد؟ او کخواهد  یجا زندگکد در طول اقامتش در سوئد يه حمکالع دارد ا او اطّيه آکشود یال مؤاز هرش س  
اپساال در  ید در حواليداند حمیه هرش مک يیتا جا یرد. ولکخواهد  یخانه او [هرش] زندگ ديد که حميگویم
  ».[هم] خواهد بود... ه سوئد هستکن مدتی يا یط
يعنی ده روز پس از دستگيری حميد نوری صورت گرفته است. بر  ،٢٠١٩نوامبر  ٢٠گر از هرش در يد يیبازجو  

ه علی بيگی] می شناسد. هرش يق دخترش [سميرا از طر ید نوريهرِش حم« يین بازجويس از اياساس گزارش پل
ه به او [هرش] يرد... در آن موقع سمکه علی بيگی را در يک جشن حدود هشت سال پيش در تهران مالقات يسم

 مکح يکتواند یه مکشناسد یرا م یدادستان يکگفت که اگر هرش در هر زمانی به يک مشکل برخورد کرد او 
از کسان  يکین دادستان يه اکر بدهد. او گفت ييون پول ايرانی تغيليدريافت صد م یبه ازا ،به عنوان مثال ،اعدام را

  ». رد...کر نکرا آن موقع ذ یچ اسميه ینند. ولکیار مکاوست و آنها با هم  يکار نزديبس
ن يردند و در همکگر را مالقات يهمدفورت کدر فران ٢٠١٦تبر کل اوه در ايس، هرش و سميبر اساس گزارش پل 

او  :ه گفتيسم اکتبر آنجا بودند.٥تا  ١تاريخ آنها از «هرش  يیس از بازجويردند. به گزارش پلکسفر آنها ازدواج 
 یدر شهر در حقيقت اين پرونده را ".دادستان"داشته با  یارکيک پرونده  که خاطر اينآمده به فرانکفورت به

ان ثروتمند يرانيه آنها به اکح داد يش توضيه برايفورت قرار دارد.... سمکبود که بيرون فران فولدا داشتند که اسمش
د که اسم يرِش آنجا فهمرا در ايران از دست داده اند... ه شانينهايات و زمه مستغلّککنند شور کمک میکخارج از 

  ». صدا می کردند یگرياسم د يک، به نياو را در زندان، توی زندان او یاست ول ید نوريآن دادستان حم
ه يه باردار شد. وقتی اين قضيدر مدت اقامتشان در فرانکفورت سم«آمده است:  يین بازجويگر ايقسمت د در  

ر يه مدک يیز بابايامبک ؛شرِند. دوست هکن بيقط جنه سيخواست که سمش آن موقع هم میرِص شد همشخّ
[پس از بازگشت . ردين انجام بگين سقط جنيه اکبدهد  یبيند و ترتک کمکرِش به ه ردک ینز بود سعيراليآسمان ا

ن را يکه قبول بکند که سقط جن ند برای اينکه را قانع يه سمکداد طور ادامه میهر دو به سوئد] هرش همين
ش به تهران هرِ ٢٠١٦بر نوام ٥دد... در تاريخ گربه ايران بر می و باز می زند ار سرکن يه از ايسم یانجام دهد ول

پدر  یه نورکد يگویبه هرش] م[ هينند... سمکین بار با هم مالقات ميلوا یبرا ید نوريرود. آنجا هرش و حمیم
. برای نشان دادن حميد ش فوت کرده بود..يسال پ ١٦حدود  بود و یار نورکش قبالً هميش نبود. پدر واقعيواقع

خواند که از طريق يک پليسی که در حال حاضر در یم یسند ی، هرش از روهيآن همکارش، پدر سم نوری و
يک. هرش  ۀشمار مةبه عنوان ضمي ،جلسه هستاين صورت مةدستش رسيده. اين سند ضمي حالت کما هست به
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 ٠٦٠٢٨٠٧٠٠١ يیشناسا ۀبا شمار یگيب ین عليه حسکشود یبا احترام اعالم م به نام خدا.”ز روی آن می خواند: ا
 ید نوريهرِش در مورد حم “.ان در زندان آذريس زندانيب و رئس تهران و پاسدار انقالياطالعات پل ۀبازنشسته ادار

 بازنشسته پاسداران انقالب، با ،ید نوريحم یآقا"آن سند ادامه می دهد:  یهم سؤال کرد و او خواندنش را از رو
ال در جواب سؤ ..."ار در زندانيانقالب و داد یمقامات زندان، دادگاهها سيار: رئک. یاسبعبدالوحيد ع نام مستعار

ه ک ،شند. پدر هرکاهد اسم او را افشا بخویرِش نمکه اين اطالعات را در اختيار هرش قرار داده هدربارة پليسی 
زندان با همديگر  ه و نوری در يکيس با همديگر دوست بوده اند. پدر واقعی سمين پليرده و اکدر حال حاضر فوت 

 ». کرده اند...کار می

ز به اروپا سفر ين ٢٠١٨و سپتامبر  ٢٠١٧در نوامبر  ید نوريم حميهرش، دژخ يیس از بازجويبر اساس گزارش پل  
رد. کريآرالندا گ س [فرودگاه]يتوی پلاو ، خواست وارد کشور بشودیکه م یوقت« ٢٠١٨رده بود و در سفر سپتامبر ک

 یالعاته اطّ ک نيا یارت تلفنش را ببلعد براکه کرده بود ک یسع یه نورکرده بود کف يش تعريآن موقع برا هيسم
  ».باال دارند یليخ یه پستهاکبود  يیه محرمانه بود و آن اطالعات در مورد آدمهاکارت بود کتوی آن 

ق يه با او از طرکد يگویس ميشده به پل ش هماهنگياز پ ويسنار يکرش در ، هیدر مورد رابطه با مزدور مصداق 
اوه کل کيه وکاست  یقًا همان روزين دقيردند! اکگر را مالقات يهمد ٢٠١٩تبر کا ١٧گوگل آشنا شده است و در 

   رده است.ک یفران گذاشته و هرش را هم معيرده و موضوع را با او در مکبه او تلفن  یه مصداقکد يگویم یموسو
  

ده يماه قبل از سفر به سوئد، د ١٠ یعني ٢٠١٩ ةيژانو ١٧در  یبه مصداق یاز نور يیلهايميدر اسناد پرونده ا ـ ٩٧
س يپل یات مليواحد عمل«بنا به گزارش  در پرونده ثبت شده است. ٢٠٢٠ ةيفور ١٧خ يل در تاريمين ايشود. ایم

ح يدست آمده است. گزارش تصر به ید نوريحمم يتلفن دژخ یلها در بررسيمين ايا» یات جنگيجنا یبخش بررس
از آدرس  Irajmesdaghi@gmail.comل به آدرس يشخص مظنون دو م«ند: کیم

@gmail.com1961hamidnouri  .فرستاده است  
ل نه يمين ايسها وجود دارد... ايشنويه در بخش پکل هست يم يک ٢١٤٥ساعت  ٢٠١٩ ةيژانو ١٧خ يدر تار  

فرستاده  یلهايه در قسمت مکهست  یليم يک ٠٩٢٨ساعت  ٢٠١٩ه يژانو ١٧خ يتر. در تاريات دارد نه تيمحتو
  ».است یفارسه به کنوشته “ یعباس ید نوريحم”تر يعنوان تبه یندارد، ول یاتيل محتوين مي.. ا.شده

  
ن يرد. در گزارش مارتيگیقرار م يیمورد بازجو یصورت تلفنن رابطه بهيدر هم ٢٠٢٠مارس  ٣٠مصداقی در   

ل يه و تحلي.. در ارتباط با تجز.شودیتماس گرفته م یرج مصداقيبا ا«آمده است:  يین بازجويس از اين افسر پلياست
شود یرج ميه از اک یالؤرج مصداقی فرستاده است. سيل ايم یبه آدرس ج یليم يک یه نورکهست  یتلفن نور

با اين وجود  یرج مصداقيا ؟ده باشديدستش رسه ب یاز طرف نور یليميآورد که ا یخاطر ما او بهيه آکن است يا
  ».رده باشدکافت يدر یاز طرف نور یليه ايمکاورد يخاطر بتواند که بهینم
 یپ آن با صدايلکه ک يین بازجويدر ا یرد. نوريگیقرار م يیرابطه مورد بازجو نيدر ا ینور ٢٠٢٠ل يآور ٢٣در   

من هيچ موقع از ايميل استفاده نکردم. وارد نبودم. اصالً ايميل يا «د: يگویم ،خودش در اسناد پرونده ثبت شده
استفاده نکردم. شايد يک بار ه پسرم برای من يک آدرس درست کرده بود ولی من هيچ موقع جيميل نداشتم. البتّ
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ی نکرده ام. ياد نگرفتم. پس من هيچ استفاده ي يا دو بار در اين ده بيست ساله فقط ياد بگيرم که هيچ وقت هم
  ». بلد هم نيستم اصالً

کامپيوتر نداشتم.  من اصالً«د: يگویم ميرده باشد، دژخکوترت استفاده يامپکاز  یسکن است که ممک نيدر مقابل ا 
ن که ممک نيدر پاسخ به ا». محاله که استفاده کرده باشند ،محاله هيچ موقع استفاده نشده. اصالً ،ط موبايلمفق

شايد کسی هک کرده باشه. من خبر ندارم. که فکر هم «رده باشد نوری گفت: کلت استفاده ياز موبا یسکاست 
اآلن برای اولين باره که دارم  مدت هم من هيچ چيزی نفهميدم و نکنم کسی اين کار را کرده باشد. چون تو اين

ی کرده در خصوص همين پرونده. که بخواهد مدرک درست شايد يک کسی يک شيطنتی يک دسيسه يشنوم. می
گوييد نه برای اين شخصی که شما می نه از جی ميل و ام وويم که نه از ايميل استفاده کردهگکند. من قاطعانه می

هم چيزی هست يک توطئه  ام. اصال نبوده. اگر، هيچ چيزی نداشتههيچ ايميلی ،هيچ تماسی ،ی هيچ مکاتبه ياصالً
ارائه بدهند تا من توضيح بدهم... شايد کسی هک کرده. پيامش را شما بخوانيد  ،اگر چيزی مدرکی دارند است.

شش ماه است که داريد مرا شبانه روز بازجويی گويم. شما با شهامت می ت وين را با جرأببينيد چه گفته است.. ا
سال پيش  ٤١ کشور ايران انقالب شده. آقای مارتين در کنيد. هنوز يک کلمه به شما من دروغ نگفته ام...می

حکومت ايران هم  دضمنتقد  آقای يوآکيم دهها گروه مخالف و ،جمهوری اسالمی آنجا مستقر است. آقای مارتين
حکومت ايران هم  دضافراد  سازمان وو گويم. دهها گروه دو باره می .هم هست. موضوع خيلی مهم است بوده و

حانه بر عليه حکومت به اسلحه برده و اعالم جنگ مسلّ هم هستند. آقای مارتين تنها گروهی که دست بوده اند و
تنها گروه که دست به  .ضوع مهم استهمين گروهک منافقين است. تنها گروه. آقای مارتين خيلی مو ،ايران کرده
برای يکبار هم که شده فيلم جنايات اينها رو ببين حداقل از سفارت  ،اين گروه است. آقای مارتين ،اسلحه برده

گويم اينها تو ايران هزاران نفر را کشته اند. آقای مارتين داعش، بگير فقط نگاه کنيد. من دهها بار دارم به شما می
 ما شنيديد؟ شنيديد؟...همين کاری که داعش تو اين يک سال دو سال سه سال پيش کرد تو کلّ اسم داعش را ش

 ؛شينيد فيلم را نگاه کنيدنکنم يکبار که شده بدنيا اينها چهل سال پيش تو ايران کردند... من از شما خواهش می
امام جمعه را کشته اند برده اند رو  گويم که اينها به خودشان بمب بسته اند پنج تايکبار فقط. هی من به شما می

فيلمهايش را شما  .زدآتش می کنيد. آقای مارتين داعش افراد را زنده زنده می کشت وشما اصال دقت نمی .هوا
زنده  ،شکنجه کردند را ا سه تا پاسدارهاين ،نه سال پيش سی و ؛ديده ايد. آقای مارتين آقای يوآکيم سال شصت

فقط يکبار نگاه کنيد.... اگر در کشور  ،يکبار شده .فيلمش هست. نگاه کنيد خاک ريختند. زنده. ،زنده کردند تو گور
کنيد؟ آقای يوآکيم حکومت شما بکند شما چگونه باهاش برخورد می شما يک گروهکی اعالم جنگ بر عليه دولت و

  ؟»کنيدچکار می

مجاهدين يا منافقين چه کارهايی را کرده اند توی ايران يا بر عليه حاال اين «به او پاسخ داد:  ،سيافسر پل ،نيمارت  
کنيم که با آنها در زندان تحقيق می کنيم. ما داريم بررسی وتحقيق می ايران اين نيست که ما داريم بررسی و

  ». ايران چطوری رفتار شده است
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 یشکاز ابعاد نسل یات تازه يکه دارد و هر روز نادام ة حاضر دادگاهيانيخ انتشار بيه در تارکاست  یادآوريان يشا  

سوخته  یهابرگ یدسازيخواستند با سفیه مکهم  یسانکرسد یشود. به نظر میت برمال ميه بشريت عليو جنا
ار آمدن ک یخصوص پس از روه نند، بکن آوار يرند و بر سر مجاهديار بگکبه  يکراتکن دمويگزيه جايآن را عل

اشتباه محاسبة  يکمانند. آنان در يرده پشک، از ن دادگاه استيران در ايمقاومت ا ن هدفينخسته ک ،جلّاد یسيرئ
 یسادگه ست و بيموضع قابل مصادره ن به داران سر ه خون پرجوش سرکدانستند یت تنگ نظرانه و ابلهانه نميبه غا

   رود.ین نميين، پايتشنه به خون مجاهد یهاياز حلقوم خونخواران و نفوذ
ن يه مجاهديعل ینکمور لجن پراو مأ ینترنتيون ايزيتلو ۀگردانند ،ید بهبهانيز مزدور سعيع و نفرت انگيت شنکحر  

ر آن يبرهم زدن اوضاع در مقابل دادگاه و انداختن تقص یبرا یرج مصداقيبا ا ین روز دادگاه در همدستيدر نخست
ت است. همگنانش يان واليها و بازجو یاطالعات یسفله و مادون انسان نتيط يی، به واقع رونمانيمجاهدبه گردن 

ن يه مجاهديرا عل ید نوريم حميخود با دژخ یوند ماهوينان پيف زدند. اکش يدر رستوران مجاور دادگاه البته برا
  ردند. کموضع و سر به دار برمال  سر

 ین به زن و مادر بهبهانيهدا مجاييه گوکنيبر ا یمبنوزارت بدنام و مزدوران رنگ و روباخته،  یبعد یهادروغ  
ه مملو از خبرنگار ک يیهم در جارد. آنکگر اثر نيز، ديرده اند نکداده و با چاقو به چند خانم حمله  کيکر یهادشنام
  شد.  یلمات ضبط مکل بود و همه صحنه ها و ين و موبايو دورب

« ن باره نوشت: يدر ا ،رانيخلق ا يیفدا یهايکارگان سازمان چر ،»خلق نبرد«ر يسردب ،یرهاشمينت ميخانم ز  
اين لمپن شناخته شده در مقابل جمع کثيری از ايرانيان اقدام به عملی کرد که بسياری از اراذل و اوباش هم آن 

د تا می گويند کسی که دست به اين گونه اعمال می زند بايد موادی مصرف کرده باش را انجام نمی دهند. معموالً
ا او مواد مصرف نکرده بود. او واقعيت خودش مجسارت اين ميزان از عمل زشت در برابر يک جمع را داشته باشد. ا

ين تنه اش حرف بزند. اين رفتار وقيحانه کپی برداری از رفتار است با توهين به مردم با زبان پايرا نشان داد و خو
ان و جلّادسی است. بهبهانی اکنون در مقابل دادگاهی که يکی از بازجويان رژيم در مورد بسياری از زندانيان سيا

شت ديوارهای که مخفيانه و در پ را قاتالن وابسته به جمهوری اسالمی را محاکمه می کند، الت بازی بازجوها
  وقيحانه در مقابل چشم همگان انجام داد. زندان انجام می شد،

فراتر از خشونت، تحريک آميز و مهمتر از همه توهين به خانواده های عمل اين الت و لمپن  خالصه به باور من،  
جنبش دادخواهی مردم ايران  دضشهدای سازمان مجاهدين خلق ايران و اعضا و هواداران اين سازمان و البته 

  ». است
 
ن ييتع یمرگ برا یهاأتيسؤاالت ه ،گر مانند سال گذشتهيدخ بار ينة تاريثبت در س یفصل برا نيان ايدر پا  
  م.ينکیمرور م ،رده استکالملل منتشر نيه سازمان عفو بکان را يف زندانيلکت

   :پرسيدندبرای تعيين سرنوشت زندانيان می» های مرگهيأت«نمونه سؤاالتی که 
  و رهبران آن را محکوم کنيد؟» منافقين«آيا حاضريد  
 های سياسی خود ابراز ندامت کنيد؟تيالعفآيا حاضريد در مورد عقايد و  
 کنيد؟آيا به جمهوری اسالمی اعالم وفاداری می 
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 ايد برای کمک به نيروهای نظامی جمهوری اسالمی پا به ميدان مين بگذاريد؟آيا آماده 
 جمهوری اسالمی ملحق شويد؟ح به نيروهای مسلّ» منافقين«ايد برای جنگيدن با آيا آماده 
 تان جاسوسی کنيد و با مأموران اطالعاتی همکاری کنيد؟آيا حاضريد در مورد رفقای سابق 
 های اعدام شويد؟آيا حاضريد عضو جوخه 
 را دار بزنيد؟» منافق«آيا حاضريد يک  

ت يه بشريت بزرگ عليگران جناهي، مسئوالن و آمران و عامالن و توجرانيخواهان ايه مردم و آزادکم ينکیرار مکت 
م يآنان به سود رژ یو رهبر» سر موضع« نِيه مجاهديعل یجنبش دادخواه ۀه در صدد مصادرکرا  یو مزدوران

 بخشند. ینند و نه مکیهستند، نه فراموش م
  

  فصل دهم:
  مواضع مقاومتو  همبستگی، اتّحاد

گر بر اساس يبار د ،گذشته یات خود، همچون سالهاين سال حيران، در آغاز چهلميا مقاومت یملّ یشوراـ  ۹۸
 ند: ک یبات خود خاطرنشان موبرنامه و مص

ران و مخالفت با يدر ا یخارج ینظام لةبر مخالفت با هرگونه مداخ یخود مبن یاصول یما بر اساس خط مش ـ
 یمذهب یتاتوريکها به ديتها و امدادرسانيحما مةبزرگ، برضرورت قطع ه یاز جانب قدرتها یوسازيهرگونه آلترنات

   ؛مينک ید مکيران، تأيم بر اکحا یستيو ترور
گر يان و دکان، پرستاران، پزشمعلّمم و از مطالبات که نظام حايران عليارگران و مزدبگک نةحق طلبا ۀما از مبارز ـ 

ران يارگران اکم. خواست ينک یخود را با آنان اعالم م یو همبستگ تيهنمان، حمايم تةاقشار معترض و به پاخاس
ران يارگران اکار بر حقوق ک ین الملليو نظارت سازمان ب یارگرکمستقل  یهالّکجاد تشيحق اعتصاب و حق ا یبرا

  ران است. يا مقاومت یملّ یشورا یان، از خواستهاکودکار کو لغو 
د يران و بازدياز نقض حقوق بشر در ا یريحد به منظور جلوگت ملل متّيامن یشورادرنگ  یما خواستار اقدام ب ـ 

م و از يهست یاسيان سيدان و زندانيشه ۀو مالقات با خانواد یاخامنهت يوال یحقوق بشر از زندانها ۀژيگزارشگر و
دست بزند. چشم  یدو ج یگسترده و خودسرانه به اقدام عمل یف اعدامهاتوقّ  یم برايخواه یم یجهان عةجام
   ؛رقابل قبول استيوم و غک(برجام)، مح یتوافق اتم نةران به بهايبزرگ از نقض حقوق بشر در ا یقدرتها یپوش

 یشکن نسل يآمران و عامالن ا مةکبر لزوم محا ٦٧در سال  یاسيان سيگر در رابطه با قتل عام زندانيما بار د ـ 
ه از جانب ک ،یسيم رئيدر مورد ابراه ،ژهيت است، به ويه بشريت عليبارز جنا قيه از مصادک یومتکح تةافيسازمان

سر يمکم و از ينک ید مکيتأ، شده دهبرگمار یاست جمهوريبر منصب ر یش انتخاباتينما يکه نظام در يفق یول
ل دهد. انتشار کيتش ۶۷در مورد قتل عام سال  قيتحق یون مستقل برايسيمک يکه کم يخواه یحقوق بشر م یعال

ن يدر ا یسيم رئيابراه ی، و حرفها١٣٩٥أت مرگ در تابستان يه یدر گفتگو با اعضا یمنتظر یآقا ینوار صوت
 یآخوند عل ١٣٩٦رماه يگر مصاحبه تيت بزرگ است. سند دين جنايرامون ايپ یگرير ديارناپذکمالقات سند ان

نها يخواهند... ا یمه نمکمحا نها اصالًيا« گفت: ینيه با استناد به خمکم، است ين رژيشياطالعات پ ريان، وزيفالح
م کچه بعدش، ح ٦٧ان ين جري] بود؛ چه قبل از اینيشان [خميا يیم والکشه اعدام است، اصالً حيشان هممکح
  ». به اعدام نداده باشد مکهم ح یم شرعکاگر حا ینها اعدام است، حتّيا
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 یر دادگستريو وز یاسيان سيعام زندانأت مرگ در قتليوزارت اطالعات در ه ۀندينما ،یپورمحمد اظهارات آخوند 
: ن گفتيبه صراحت در بارة مجاهد ١٣٩٨گذارد. او در سوم مرداد ینم ید باقيترد یس جاکچ يه یز براين یروحان

سال  ٤٠هيچ تخريبی در اين  ردند؛کظام) را تخريب (ن ۀشود؟ در تمام دنيا چهرمیگه دشمنی از اين بدتر هم يد«
ما  ؛ايمردهکه نين هنوز حسابمون رو تصفيه پای اصلی آن منافقين بوده است. ما با منافقک فاق نيفتاده مگر آناتّ
هايشان را ها و جنايتخيانتبايد بيايند و پاسخ  .م زد. شوخی هم نداريميه حساب خواهين حرفها رو بعد از تصفيا

ارند و کشان جنايتست خورديم... منافقين همهکی شهيد داديم، تلفات داديم، شلّکخاطر منافقين ما به بدهند...
مجازات  دردند و بايد به اشکشتند و جنگ کا آدم ين دنيمه شوند. و همشون هم طبق تمام قوانکبايد در دادگاه محا

حساب است. امروز هم منافقين ها نيست، وقت تصفيهحرف ايم. وقت اينردهکحساب نفيهوم شوند... ما هنوز تصکمح
د يآنها با کتکمه بيايند و به حساب تکاند و بايد جواب بدهند، بايد پای ميز محااين ملت ترينِ دشمنانخائن
ن وقت جنگيدنه، وقت اآلم. يندار یو ابهام یدگيچيچ پيه ،یلکچ مشين هيم... ما اصال در خصوص منافقيبرس

ه ب ردن،کرينگينها رو زميرسيدن است، وقت اابحسن وقت بهن موضوع مهم ماست. اآلي. ازدن نيستحرف
، نهاستيه پشت سر اکرو  یستيار طرفدار ترورکتيجنا یايه دنک نيوقت ا ؛ردن استکمهکدن و محايحسابشون رس

   .»نهاستيوقت ا ،ردن و سرجاشون نشوندنهکرينگياونها رو زم
  

  م:يدان ید به آن مهران فردا خود را متعيرده و در اکت ير حمايبه شرح ز یخانم رجو یه يدما ١٠ مةما از برناـ ۹۹
  ؛گراثرتکآزاد و  یبا رأ یجمهور يکت مردم در يمکبه حا ،یه. آريت فقيبه وال ،نه. ۱
  ؛یمجاز یمطبوعات و فضا یاجتماعات، آزاد یاحزاب، آزاد یان، آزاديب یآزاد. ۲
انقالب  ی، وزارت اطالعات، شورایمردم دضج يها، بسيقدس، لباس شخص یستيترور یرويانحالل سپاه پاسداران، ن  

  ؛هاارخانه کدانشگاهها، ادارات و  وبگر در شهر و روستا و در مدارس،کسر یگشتها و نهادها مةو ه یفرهنگ
  ؛حقوق بشر یجهان ةيطبق اعالم یاجتماعو  یها و حقوق فردين آزاديتضم. ۳
م کنجه و لغو حکت شي، ممنوعیاسيان سيقتل عام زندان ید، دادخواهيش عقايسانسور و تفت یانحالل دستگاهها 

  ؛اعدام
  ؛ان و مذاهبياد ین و دولت، آزاديد يیجدا. ۴
 یت برابر زنان در رهبرکو مشار یاقتصادو  یو فرهنگ یو اجتماع یاسيامل زنان و مردان در حقوق سک یبرابر. ۵
از زنان  یشکمنع بهره  ،ل و اشتغاليپوشش، ازدواج، طالق، تحص نةانتخاب آزادا حقض، ي، لغو هرگونه تبعیاسيس

  ؛تحت هر عنوان
، یبر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواه یمبتن ،یالمللنيب یارهايمستقل طبق مع يیو نظام قضا یدادگستر .۶

انقالب  یدادگاههايو ب یعت آخوندين شريامل قضات. الغاء قوانکو استقالل  یعلن مةکاز محا یحق برخوردار
  ؛یاسالم

 یخودمختار یبرا مقاومت یملّ یشوراطبق طرح  ،یرانيا یتهايو رفع ستم مضاعف از اقوام و مل یخودمختار .۷
  ؛رانيردستان اک
ارگر و کاحقاق حقوق  ،رانيتمام مردم ا یار و بازار آزاد براکسب و کبرابر در اشتغال و در  یعدالت و فرصتها .۸

  ؛ان و بازنشستگانيارمندان، فرهنگک دهقان، پرستاران،
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  ؛ومت آخوندهاکشده در ح عامست قتل يط زيمح یايحفاظت و اح .۹
  .یي و منطقه یالمللن يب یهايارکهمو  یستيصلح، همز ،یشتارجمعکحات ياز تسل ی، عاریر اتميران غيا .۱۰

  
ن يو رنگ یاسيس یروهاين و نيزم رانيزنان و مردان ا مةگر همچون هر سال، هيبار د ،مقاومت یملّ یشوراـ  ۱۰۰

ه، يت فقيمرگ بر اصل وال« یرامون شعار محوريخواند تا پ یران را فرا ميا یو فرهنگ یاجتماع یروهايمان نک
ل شوند. به کحد و متشگر، متّيو اشرف د یانون شورشکدر هزار و هزاران » یاتاتور، مرگ بر خامنه يکمرگ بر د

حول شعار  یابيل کو تش یبه سازمانده ،در گام اول ،رانيم بر اکم حايرژ یسرنگون یبرا یحل عملراه  ،باور ما
وستن به يو پ یشورش یانونهاکجاد يرا به ا نيزمرانيما زنان و مردان ا ،ن رويمبارزه منوط است. از ا یمحور

  م.يخوانیهن دربند فرا ميبخش در سراسر ميسان پنجم ارتش آزادسمؤ
ارخانه و شهر و روستا و در هر اداره و مدرسه و کو برزن، در هر  یوکران، در هر يام مردم ايشماران و قيجنبش ب 

ت مردم را برقرار يمکده و حايشکر يه را به زيت فقيوال یرانيادضو  یمردمدض، یمنيدانشگاه، قادر است نظام اهر
  ند.ک
عمل  نةدر صح يکراتکدمو ینيگزيو جا یو ارتش آزاد یشورش یانونهاکران با يدار مردم ايجنبش مقاومت پا 

راه  ديست هزار شهيصد و ب يکن و پشتوانة خون يو با تضم» خينه شاه ـ نه ش« یاساس یو با مرزبند یانقالب
  ند.کنده را بنا يران آزاد آيرا سرنگون و ا ینيد یتاتوريکم است دم، مصیآزاد

 تةافين مقاومت سازمانيترین و طوالنيبزرگترشورا در  یت به خاطر سرفرازيبا تهن ١٤٠٠ر يت ٣٠مسئول شورا در   
خ و شاه يداد شيو در برابر ب یدر برابر استبداد و استعمار و وابستگ و بر سر موضع ماندن یستادگيران و ايخ ايتار

ران آزاد يم اسمان و تجيبه عهد و پ یمظهر وفا ،ن مقاومتير ايناپذيیاران جدايهمسنگران و همرزمان و  :گفت
  بالد. یآنان به خود م يکايکن وطن از يباتريند و زيفردا

اران ين مقاومت و اعضاء و اجزاء و يه اکسال بر همگان روشن و ثابت شده است  ٤٠ ني: در امسئول شورا افزود
ن يران زميا یت ارضيو تمام یتساو یو عدالت و جز برا یآزاد یخواهد. جز براینم یزيخود چ یدارش برايپا

رار کست. تيو ن حرمت نبوده کن هتيمترک ینندة خصومت و حتّکس شروعکچين مقاومت با هيا است. برنخاسته
، هر مقاومت یملّ یشوراب و، مصیاستبداد مذهب یسرنگون یبرا یملّ یهمبستگ هةه طبق طرح جبکم ينکیم
و  يکراتکودم یاسينظام س يکه خواهان استقرار ک ،هيت فقيامل نظام والک یخواه و ملتزم به نفيجمهور یروين

  م.ياز دولت است، با ماست و ما با او هست نيد يیبر جدا یمستقل و مبتن
  

 رانيا مقاومت یملّ  یشورا
 ۱۴۰۰مرداد  ۳۱


