
  
  

  
   

  ي ملي مقاومت ايرانپنجمين سالگرد تأسيس شورا سي وبيانية 
 

صد و ده سال پيش مردم ايران با انقالب مشروطه و با قيام عليه ظلم و بي عدالتي، آغاز دوران جديدي را در تاريخ خود رقم 
زدند. دوران بيداري ايرانيان که از سالهاي پيشتر آغاز شده بود، به رغم توطئه هاي استعمار (انگليس و روسيه) و ارتجاع 

ميني)، در انقالب مشروطه به بار نشست و انديشه آزاديخواهي و عمل مبارزاتي را به داخلي (شيخ فضل اهللا نوري، سلف خ
  سنت مردم ايران تبديل کرد. 

عليه توطئة استعمار (انگليس و آمريکا) و دربار سلطنتي قيام  ۱۳۳۱تير سال ۳۰شصت و چهار سال پيش مردم ايران در روز 
تير صفوف جنبش ملي شدن صنعت  ۳۰دموکراتيک دکتر محمد مصدق را به قدرت بازگرداندند. با قيام  -کردند و دولت ملي

  ني در مقابل جنبش و مصدق قرار گرفت. نفت پااليش يافت و در صف بندي پس از آن کاشا
سي و پنج سال پيش در ادامه راهي که با انقالب مشروطه آغاز شد و در نهضت ملي شدن صنعت نفت در دولت ملي ـ 

کراتيک مصدق به بار نشست، به ابتکار مسعود رجوي، شوراي ملي مقاومت ايران پايه گذاري شد. از آن زمان تاکنون ودم
مت ايران پرچم مبارزه براي آزادي، استقالل، دموکراسي و عدالت را در اهتزاز نگهداشته و به رغم همة رنجها شوراي ملي مقاو

که در کارنامه آن نام دهها هزار زن و مرد شهيد حک شده، يک لحظه هم به کالني و سختيها و با وجود پرداخت هزينه هاي 
  رژيم ارتجاعي واليت فقيه امان نداده است. 

ر اين سالگردهاي تاريخي، وظيفه خود مي داند که ياد و خاطرة همة زنان و مرداني را گرامي بدارد که در بيش از يک شورا د
قرن گذشته، در راه پر فراز و نشيب اما پرشکوه پيکار براي آزادي، استقالل، دموکراسي و عدالت به شهادت رسيدند؛ به 

  گفتند. » نه«كه به خميني جالد  ١٣٦٧دانيان سياسي در سال خصوص بيش از سي هزار شهيد سرفراز قتل عام زن
نها و به همة شهيدان راه آزادي وطن، به ويژه همه و پنجمين سالگرد تأسيس خود، به آ شوراي ملي مقاومت در سي

  آزاديخواهاني که طي يکسال گذشته در مبارزه با رژيم واليت فقيه جان فدا كردند، اداي احترام مي كند. 
ي ملي مقاومت خاطرة سه عضو فقيد خود در يک سال گذشته، زنده ياد منصور قدرخواه، هنرمند ارجمند عضو شورا، شورا

مجاهد خلق طيبه رحماني، فارغ التحصيل امور تربيتي و معلم مدارس تهران و حسين ابريشمچي از فرماندهان ارتش 
  آزاديبخش ملي ايران را گرامي مي دارد. 

همرزم قهرمانش در حمله موشكي آبان گذشته به ليبرتي، به شهادت رسيدند. مجاهدان خلق  ٢٣همراه با اين فرمانده واال 
نيره ربيعي، منوچهر براتي، فرشيد ربيعي، حميد دهقان، ابوطالب هاشمي، اكبر عليدوست، حسن نورعلي، احمد مسچيان، 

عبدالرضا واديان، جاسم قصير، سهراب همايونفر،  حميد رضا ايمن، كيومرث يوسفي، بهزاد ميرشاهي، محمدعلي ميرزايي،
رجبعلي قرباني، حسن توفيق جو، حسن ابراهيمي، شريف ويسي، امير حسين ادواي، حسين سروآزاد، جواد ميرساالري و 

  حسين گندمي. 
ندانيان سياسي، به شورا به پايداري تاريخي و شكيبايي شگفت انگيز رزمندگان آزادي در زندان ليبرتي و به مقاومت دليرانه ز

ويژه زندانياني که با اعتصاب غذا و خطرپذيري و تهاجم به دشمن در کانون اقتدار ضد انسانيش، بيانيه هاي شجاعانه همراهي 
و همبستگي با مقاومت عمومي و مقاومت سازمانيافته مردم ايران منتشر کردند و به همة رزمندگان راه آزادي که در جاي 



رزه براي سرنگوني استبداد ديني و تحقق استقالل و آزادي و نفي هرگونه تبعيض جنسي، ملي و مذهبي جاي ميهن پرچم مبا
را با قبول همة مخاطرات و هزينه هاي آن، برافراشته نگهداشته اند، درود مي فرستد و برهمبستگي با تمامي خانواده هاي 

  اهي فرزندان رشيدشان تأکيد مي کند. شهيدان و زندانيان سياسي در نگاهباني از راه و رسم آزاديخو
خامنه «شورا در مقدمة بيانية سال گذشته خود پيرامون تالشهاي رژيم براي درهم شکستن مقاومت سازمانيافته اعالم کرد: 

اي با تمام امکانات داخلي، منطقه يي و جهاني خود کوشيد تا با ضربه زدن به مقاومت سازمانيافته، تهديد اصلي سرنگوني 
درشتش با توطئه هاي گوناگون کوشش کردند تا به خيال خام خود، مقاومت را از واليتش را خنثي کند. او و ايادي ريز و 

روي نقشه سياسي ايران پاک کنند. تالش براي ايجاد تزلزل در صفوف شورا، توطئه هاي پي در پي عليه رزمندگان مجاهد 
شرمانه از طريق ايجاد سايتهاي  خلق در ليبرتي، بسيج عوامل اطالعات به عنوان خانواده ها و گسترش گفتمان سازيهاي بي

اينترنتي و ساختن فيلمهاي قالبي، با سيالبي از اكاذيب ديوانه وار، ازجمله ابزارهاي رژيم براي نابودي مقاومت سازمانيافته 
  ». بود

 ايران بدر يک سال گذشته باز هم همين سياست با شدت و حدت از جانب ولي فقيه رژيم ادامه پيدا کرد. در مقابل، مقاومت ا
كارزارهاي همه جانبه و برپايي دهها کنفرانس بزرگ، تعهدات جامعه بين المللي را نسبت به حفاظت و تضمين امنيت 
رزمندگان آزادي ميهن در ليبرتي يادآوري کرد و در مقابله با طرحها و توطئه هاي جنايتکارانه دشمن، به تضمينها و اسناد 

  حکيم تعهدات دولت آمريکا و ملل متحد دست يافت. حقوقي و سياسي مهمي براي تثبيت و ت
شوراي ملي مقاومت از تالشهاي بي وقفة خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيدة شورا، در افشا و محکوميت بين المللي 

ل امن حقوق رزمندگان اشرفي در ليبرتي و انتقا شکنجه زندانيان، در تضمين حفاظت و جنايات سرکوبگرانه و موج اعدامها و
آنها، و در رويارويي با بنيادگرايي و تروريسم برخاسته از خالفت خميني و خامنه اي و همبستگي با ملتهاي رنج ديده از اين 

تيرماه امسال، موقعيت سياسي، ۱۹گردهمايي بزرگ در پديدة شوم قدرداني مي کند. اين فعاليتها، به گونه يي درخشان
جهان، بارز  و آلترناتيو دموکراتيک را در شرايط حساس و پرتحول ايران و منطقه و اجتماعي و بين المللي جنبش مقاومت

  کرد.
در سال گذشته به رغم سرکوب گسترده، شکنجه ها و اعدامهاي ددمنشانه، استراتژي تضمين بقاي رژيم واليت فقيه با آغاز 

واليت خامنه اي را برهم زد. مجبور شدن  عملي شدن برجام درهم شکسته شد و آثار سياسي اين شکست تعادل قواي دروني
ولي فقيه به قبول مشارکت باند رفسنجاني ـ روحاني در هرم قدرت، تضادها و بحران درون هرم قدرت را تشديد کرد، اما هر 

  دو باند حاکميت با سرکوب گستردة مردم ايران تالش کردند با بحران مقابله کنند. 
با مهمترين بحران رأس  ورده است. رژيم واليت فقيه که در انتخابات اخير خبرگاناين تالشها، اما، بي ثمر و شکست خ
  به رو شد، هم چنان با اين بحران درگير است.  حاکميت برسر جانشيني خامنه اي رو

خامنه اي با گماشتن آخوند جالد ابراهيم رئيسي از اعضاي هيأت مرگ در قتل عام زندانيان سياسي به توليت آستان قدس 
يکي از ثروتمنندترين مراکز قدرت و غارت در  رضوي پس از مرگ آخوند طبسي، اين مهرة سرسپرده اش را باال کشيد و بر

کشاکش و بحران رأس نظام  رژيم آخوندها، مسلط کرد. گزارشهاي منتشرشده نشان مي دهد که باال کشيدن رئيسي بخشي از
  امنه اي است.سر کرسي واليت فقيه در وضعيت بيماري و ضعف خ بر
خانواده هاي شهيدان و زندانيان سياسي به مناسبت بيست و هشتمين سالگرد  اين وضعيت بحراني و در بحبوحة کارزار در

توقف «و » جام زهر حقوق بشر«، که به دنبال برپايي گردهمايي بزرگ مقاومت، رژيم واليت فقيه را با ۶۷قتل عام سال 
ل صداي آيت اهللا منتظري، جانشين وقت خميني، در گفتگو با هيأت اجراي حکم او براي فاي به چالش کشيده است،» اعدامها

سال، منتشر شد. اين فايل صوتی به عنوان ۲۸پس از  ١٣٦٧قتل عام زندانيان سياسي به خصوص مجاهدين زنداني در سال 
المللي سران استبداد ديني حاکم و سند تکاندهندة ديگري از اين نسل کشي سازمانيافتة حکومتي، ضرورت محاکمة بين 

کرده است. اين جنايتکاران که مخاطبان مستقيم اظهارات آقای  مجريان اين جنايت بزرگ عليه بشريت را برجسته تر



توليت -از: ابراهيم رئيسي (معاون وقت دادستان منتظري هستند و هم اکنون در باالترين مناصب رژيم حضور دارند، عبارتند
قدس رضوي و از مهره هاي ويژه خامنه اي در خبرگان که تاچندي پيش دادستان کل بود)، مصطفي کنوني آستان 

شرع وقت)، مرتضي اشراقي (دادستان  وزير کنوني دادگستري)، حسينعلي نيري (قاضي - پورمحمدي (نماينده وزارت اطالعات
  وقت).

  نکات مهمي جلب توجه مي كند: در اظهارات آقاي منتظري و گفتگوي او با اعضاي هيأت مرگ خميني، 
، اذعان مي كند كه ١٣٦٧نخست اين كه به عنوان جانشين خميني و نظريه پرداز واليت فقيه، به صراحت، آنهم در تابستان 

  ».خواست واليت فقيه به اينجا برسدمردم از واليت فقيه دارد چندششان مي شود... من دلم نمي«
ل عام از چندسال قبل در دست طراحي بوده است، آن جا که خطاب به آخوند دژخيم حقيقت ديگر، تصريح براين است که قت

ش نظرداشت و سرمايه سي) يک چيزي است که اطالعات رويقتل عام زندانيان سيابه نظر من اين («د: پورمحمدي مي گوي
ز روزنامه خوانش و از شخص احمد آقا پسر آقاي خميني هم از سه چهار سال قبل هي مي گفت مجاهدين ا گذاري کرد و

مجله خوانش و از اعالميه خوانش همه بايد اعدام بشوند. اينها يک همچون فكري مي كردند و حاال فرصت را مغتنم 
  ». شمردند

توی «حقيقت ديگر اين كه ابعاد جنايت در مراكز استانها و شهرستانها فاجعه بارتر بوده است. در اين باره آقاي منتظري مي گويد: 
  ».اي ديگر همه کاري کردند. توی اهواز مي گويند خيلي افتضاح بوده. توی اصفهان يک زن آبستن را هم اعدام کردندشهره

ساله و اذعان زبونانة جالدان به پايداري حماسي زندانيان مقاوم بر سر ۱۵-۱۶نكته ديگر، تصريح به کشتار زنان باردار و دختران 
در مورد دخترها باز خدا شاهد است كه تا آنجا كه مي توانستيم «ينعلي نيري مي گويد: اعتقاداتشان است، آن جا که دژخيم حس

من است كه واقعا اعصابم قوي هست و اعصابم خيلي قوي هست. من پريروز كه فقط دختران را مي  چانه زديم. اين برادر شاهد
  ». دو خط بنويسد و ما بگوييم برگردد زندان ديديم، ديگر اصالً داغان شده بودم. يعني به التماس افتاديم كه اين فقط

بر اين سربداران پرافتخار که اين چنين جالدان را در برابر ارادة سترگ مقاومت و مردم ايران به زانو در آورده و به طور 
  کرده اند، درود. » داغان«تاريخي 

ايجاد کرده و بحرانهاي درون حاکميت را تشديد مي سو، زلزله يي در ارکان رژيم واليت فقيه انتشار اين فايل صوتي، از يک
  قتل عام و موج اعدامها تکيه دارد، شتاب مي دهد. کند و از سوی ديگر، به رويارويي جامعه با حکومتي که موجوديتش به

نه اي کليد مشترک خام«کرد، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام  هم چنان که شورای ملی مقاومت در بيانيه سال گذشته اعالم
  ». روحاني براي باز کردن قفل بحران عميقي است که تاج و تخت لرزان رژيم واليت فقيه را به سقوط نزديک تر کرده است-

و در واقع عقب نشيني ذليالنة ولي فقيه، تشديد بي دنده و ترمز تضادهاي دروني هرم قدرت » نرمش قهرمانانه«يکي از آثار 
باند رفسنجاني ـ روحاني در سياست » اعتدالي«اي به شدت تضعيف شد، اما راه حل  بود. در اين وضعيت، اگرچه خامنه

داخلي و تعامل منطقه يي و بين المللي، به خاطر محدود بودن در چارچوب استبداد ديني و ناتواني و بي اعتقادي به رفرم 
  جدي، با ناکامي و رسوايي روبه رو گرديد. 

اقتصادي به فاجعه اقتصادي، زندگي اکثريت مردم هرچه بيشتر به تباهي سوق داده شد  در يك سال گذشته با گذار از بحران
و ابعاد تعرض به سطح زندگي و معيشت مردم به شکل بي سابقه يي افزايش يافت؛ بيکاري، فقر، بي خانماني، ناهنجاريهاي 

ايران ساکت نبودند و به رغم موج اعدامها اجتماعي، اعتياد، فحشا و خودکشي روزافزون شد. در مقابل چنين شرايطي، مردم 
تحميل خفقان، به اشکال مختلف دست به مبارزه و مقاومت زدند. در دل زندانها، كانونهاي شورشي برپا كردند،  براي ارعاب و

  د. در زير چوبه هاي دار با دستهاي بسته فرياد اعتراض سردادند و با خشم و نفرت برسينة دژخيمان خامنه اي پا كوبيدن
هم چون گذشته با تمام توان از مبارزات و خيزشهاي مردمي، جنبشهاي خاموشي ناپذير و مستمر  ،شوراي ملي مقاومت

کارگران، معلمان، پرستاران، جوانان و حركتهاي حق طلبانة مليتها و مردم به پاخاسته در مناطق مختلف ميهنمان، که در 
  راي رساندن صداي اين جنبشها به گوش عموم مردم ايران و جهان كوشيد. سال گذشته ابعاد وسيعي يافت، حمايت كرد و ب



  در سال گذشته سياست مداخله جويي و صدور بحران و تروريسم رژيم واليت فقيه با شکستهاي سنگيني روبه رو شد. 
ه هالکت رسيدند. در سوريه، باالترين فرماندهان پاسداران و بسياري از نيروهاي عراقي و افغان تحت امر سپاه قدس ب

فرستادن هزاران نيروي ديگر از سپاه و ارتش به سوريه، واليت خامنه اي را در باتالقي از جنگ و جنايت فرو برده است. 
تن از  هزار٣٠٠همدستي خامنه اي با بشار اسد در كشتار بيش از« ١٣٩٤ اجالس مياندوره يي شوراي ملي مقاومت در آذر

ها سوري را از جانب مردم ايران به شدت محكوم كرد و آن را زمينه ساز اصلي پيدايش و مردم سوريه و آوارگي ميليون
  . »گسترش داعش دانست

در يمن، کودتاي خامنه اي و سپاه پاسداران با اتکا به شبه نظاميان حوثي، با شکل گيري ائتالف سياسي و نظامي عربي براي 
واجه شد، به شکلي که خامنه اي در يک سخنراني با فرار به جلو هرگونه مقابله با هژموني طلبي ولي فقيه با ضربات جدي م

  مداخله در يمن را انكار کرد. 
در عراق، جنبش اجتماعي با شعار مبارزه با فساد و ايجاد دولت تکنوکرات در برابر فرقه گرايي مذهبي سبب ازهم گسيختن 

  شد. » شيعه«جبهة واليت فقيه يا ائتالف موسوم به 
هم خطي و اتحاد عمل داعش با خالفت خامنه اي در سوريه باعث طوالني شدن عمر ديكتاتوري بشار اسد شده است. در 
عراق نيز اين جريان تروريستي بالفعل به سود مداخالت رژيم ايران و چشم پوشيدن ائتالف بين المللي از مقابله با آن شده 

ه اند که با هر شکل از خالفت، چه از نوع داعش و چه از نوع واليت فقيه، به است. اما اکثريت مردم عراق و سوريه نشان داد
  جد مخالفند. 

در سال گذشته قطب بندي سياسي بين جنبش مقاومت و استبداد ديني در زمينة سياسي و اجتماعي مسير تکاملي خود را 
  ن داد. طي کرد و راه حل مقاومت ايران خود را هرچه بيشتر در جنبشهاي اجتماعي نشا

شوراي ملي مقاومت از طريق انتشار نتيجة بحثهاي اجالسهاي مياندوره يي، از طريق روشنگريهاي کميسيونها و سازمانها و 
شخصيتهاي عضو شورا و به ويژه از طريق سخنرانيها و موضعگيريهاي خانم رجوي، مواضع خود را به اطالع عموم رسانده 

يي از ارزيابي ما پيرامون مهمترين تحوالتي است که با سرنوشت مردم و مقاومت است. بيانية حاضر، جمعبندي و فشرده 
  سازمانيافتة ايران پيوند دارد. 

  
  زهر اتمي و تالشهاي نافرجام براي مهار بحرانل: فصل او

  
 بي ۱۳۸۹و سال  ١٣٨٨بررسي تحوالت سياسي در درون هرم قدرت و در جامعه، بدون توجه اکيد به قيامهاي سال  -۱

حاصل و حتي گمراه كننده است. اهميت آن رويدادهاي سترگ در اين است که اوالً به همگان نشان داد کانون اصلي تحول و 
ستيز نه در درون هرم قدرت، بلکه در بيرون از آن و ميان جامعه و کل قدرت حاكم است. ثانيًا فراهم بودن شرايط عيني براي 

فقيه را ثابت كرد. ثالثًا قيامهاي مردم، اتوريته ولي فقيه را در کف خيابانها به سخره سرنگوني كل رژيم قرون وسطايي واليت 
  گرفت و درهم شکست. 

خامنه اي تصور مي کرد که با حمايت بي دنده و ترمز از گماشته اش در منصب رياست جمهوري و قلع و قمع رقبا، مي تواند 
عراق و دولت گماشته ديگرش، نوري مالکي، » فرصت«با استفاده از سياست يکدست سازي واليتش را تکميل کند؛ هم چنين 

مي تواند رزمندگان اشرفي را متالشي و نابود سازد؛ و همزمان با تکيه بر پروژه دستيابي به سالح اتمي، مي تواند به بازسازي و 
  ارتقاء اتوريته خود بپردازد و آب رفته را به جوي بازگرداند. 

قيامهاي سراسري مردم ايران، يکي پس از ديگري تصورات و طرح و برنامه هاي ولي فقيه را نقش برآب  اما رويدادهاي بعد از
كردند. در شرايطي که شوراي ملي مقاومت، فرصت اتمي را به تله اتمي براي فاشيسم ديني تبديل کرده بود، خامنه اي که 

مذاكره با آمريكا را در عمان و با واسطه گري حكومت اين تاب و توان تحمل تحريمها را نداشت در همان دوره احمدي نژاد 



، به رغم اين که رفسنجاني را توسط ۱۳۹۲كشور شروع كرد. سپس در نمايش انتخابات رياست جمهوري رژيم در سال 
شراکت شوراي نگهبان حذف کرده بود، از باال گرفتن امواج قيامي ديگر ترسيد و در همان دور اول به رياست روحاني (يعني 

به عقب نشيني ذليالنه از خط سرخهايي » نرمش قهرمانانه«عملي رفسنجاني) تن داد. در قدم بعد مجبور شد که زير عنوان 
  بکشد.  که ترسيم مي کرد تن بدهد وجام زهر اتمي را سر

  
ت؛ باالييها نمي شکاف و شقه در هرم قدر«زير عنوان  ۱۳۹۴شوراي ملي مقاومت در فصل دوم بيانيه خود در مردادماه -۲

اتوريتة ولي فقيه را در کف خيابان  ١٣٨٩و  ١٣٨٨قيامهاي«، خاطرنشان كرد: »توانند! موقعيت بحراني واليت خامنه اي
لگدمال کردند. كار به آنجا رسيد كه گماشتة لجام گسيخته خامنه اي به صورت واليت خود او هم چنگ انداخت. سياست 

يت مدار، به تفرقه و تشتت راه برد و عالئم درهم شکسته شدن اتوريتة خامنه اي در يكدست سازي، حتي در باندهاي وال
  ». درون قدرت، در گفته ها و نوشته هاي ذوب شدگان در واليت برمال شد

شد، اعالم کرد: » اعتدال«نيز پيرامون شرايطي که منجر به شکل گيري جريان به اصطالح ١٣٩٢مرداد ماه١٤شورا در بيانيه 
ة عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، منطقه يي و بين المللي، به خصوص نارضايتي انفجاري جامعه، شقة درون مجموع«

حاكميت، بحران سوريه، شكست مذاكرات اتمي و در رأس آنها تحريمها، منجر به شکل گيري يک گرايش جديد درون هرم 
قرار داشت، اما در اصل هم چنين به دنبال مشروط کردن  قدرت و ثروت شد که گرچه به ظاهر در چالش با باند احمدي نژاد

  »قدرت ولي فقيه و مهارکردن زياده خواهي سپاه پاسداران بود...
  بر همين اساس، تحوالت يک سال گذشته را بايد با توجه به پنج مولفة زير مورد ارزيابي قرار داد:

  يک دست سازيدرهم شکسته شدن اتوريته ولي فقيه و ناكامي او در پروژه  -
تشديد تضادهاي دروني هرم قدرت و شراکت جريان به اصطالح اعتدالي در حاکميت (طيف گوناگوني به شمول روحاني،  -

  واليتي، ناطق نوري و... با محوريت رفسنجاني در اين جريان قرار دارند)
و ترمز براي دستيابي به بمب اتمي که  تن دادن اجباري ولي فقيه به نوشيدن جام زهر و عقب نشيني از تالشهاي بي دنده -

به  آبادي رااز جمله سرلشکر بسيجي حسن فيروز نيروهاي مسلح رژيم هايی مانند برکناري اعضاي فرماندهي ستادکلپس لرزه
  در اين سمت بود).۱۳۹۵تيرماه  تا۱۳۶۸(وي از سال  دنبال داشت

  رغم اعدامهاي فزاينده براي ارعاب عموميگسترش کمي و کيفي حرکتهاي اعتراضي توده هاي مردم، به  -
مداخله فعال و اثرگذاري مقاومت سازمانيافته و آلترناتيو دموکراتيک در تحوالت سياسي، به ويژه در مسير منجر به جام زهر  -

  اتمي و مقابله فعال با سياست صدور بنيادگرايي و تروريسم در کشورهاي منطقه 
  
شيدن جام زهر اتمي، مهار عوارض ناگزير اين عقب نشيني است. او از يک طرف با بگير و تمام تالش ولي فقيه پس از نو -۳

ببند، زندان، شکنجه و اعدام به مقابله با مردم پرداخته و از طرف ديگر با ابزارهايي که به طور حقيقي و حقوقي در اختيار 
ست. سؤال اساسي اين است که اين تالشها در دارد براي باند رفسنجاني ـ روحاني خط و مرزهاي مشخصي ترسيم کرده ا

  ترميم تعادل سياسي حاکميت چه حاصلي داشته است؟ 
پس از عبور رژيم از نقطة عطف توافق اتمي، سؤال اصلي «همين سؤال در بيانيه سال گذشته بدين گونه مطرح شده است كه 

مهار كند و رژيم را دست كم براي يك مقطع، به سوي اين است كه آيا عقب نشيني خامنه اي مي تواند بحران دروني رژيم را 
ثبات نسبي سوق بدهد؟ فرسودگي استراتژيكي و ضعف و بي اعتباري سياسي هر دو جناح حاكميت و سير رخدادادها در 

  ). ۱۳۹۴(بيانيه ساالنه شوراي ملي مقاومت ـ مرداد» همين مدت كوتاه يك ماهه، عكس آن را نشان مي دهد
ه گذشته، تنها سمت و سو و چشم انداز ناکامي رژيم قابل پيش بيني بود، اکنون تمامي رخدادهاي سياسي در اگر در مردادما

  يک سال پس از توافق اتمي ثابت مي کند که:



اوالً: خامنه اي در مقابله با فرسودگي استراتژيکي واليتش، کامالً شکست خورده و با شکنندگي غيرقابل ترميمي در برابر  
  راضي و مقاومت سازمانيافته براي براندازي نظام، مواجه است. جامعة نا

ثانيًا: باند رفسنجاني و روحاني و شرکا هم در ارائه راه حل براي برون رفت نظام از بحران، از نظر سياسي، به سختي شکست 
  وب مي شود. خورده است. شکست اين باند از منظر سرنوشت تماميت نظام، شکست مضاعفي براي خامنه اي هم محس

  تبديل شده است. » ميانه«ثالثًا: جريان موسوم به اصالح طلبان حکومتي به خاطر ضعف و تزلزل خود به زائده باند 
   
شکست سياست يک پايه کردن واليت و مسيري که منجر به جام زهر اتمي شد، خامنه اي را درون نظام با صف آرايي  -۴

است. اما از آنجا که خامنه اي نه » مشروط کردن واليت فقيه«کرده که خواستار  جديدي به سردمداري رفسنجاني رو به رو
مي خواهد و نه مي تواند واليت مطلق فقيه و ريل گذاري مورد نظرش را رها کند، اين صف آرايي جديد، بحران دروني نظام 

خصلت  اين چالشها که قبل از هرچيزواليت فقيه و فلج و شکنندگي آن را در برابر چالشهاي حاد کنوني تشديد مي کند. 
سياسي دارد، پيامد ناگزير شکست استراتژي خامنه اي براي دستيابي به سالح اتمي است و بر موقعيت رژيم در تمامي عرصه 

  هاي داخلي و منطقه يي و بين المللي اثرگذار است. 
(سعيد جليلي و شرکا)، نقش دلواپساني را  در تعادل جديد، خامنه اي براي سفت و سخت ترين پيروان ذوب شدن در واليت

قائل شده که زياده خواهيهاي عيان براي مشروط کردن واليت مطلقه او را مهار کنند و البته نقش سپاه پاسداران به عنوان 
ي حادي حافظ هميشه به يراق واليت بايد براي همه باندها به رسميت شناخته شود. اما ناکارآمدي اين تعادل در برابر چالشها

که به آن اشاره شد، آنقدر عيان است که مهمترين آخوندها و پاسداران واليت خامنه اي، به طور روزمره دربارة هجمه به مقام 
همان روشهاي اين درحالي است که خامنه اي واليت و روي زمين ماندن خط قرمزها و الف و گزافهاي او هشدار مي دهند. 

دروغگوييها و الف زدنها و . ادامه مي دهددر دوران پسابرجام ات را در موقعيتي ضعيف تر به نعل و به ميخ زدن دورة مذکر
و ضربات وارد آمده بر هيمنه و طلسم شکسته زيگزاگهاي خامنه اي نشان مي دهد که شکست راه حل او در عرصة سياسي 

شدة واليت او قابل مهار و بازسازي نيست. هرچند که با سخافت و درماندگي تالش مي کند بار شکستهاي نظام را که قبل از 
  هرکس متوجه خود اوست در جنگ قدرت برسر باند رقيب آوار کند. 

  
ن اعتراف به شکست حکومتش در استفاده از برجام براي برون رفت خامنه اي در يکي از آخرين موضعگيريهاي خود، ضم -۵

دانست و با اشاره به » سم مهلک«را هم  منطقهاز بحرانها، تقريبًا فاتحه آن را خواند و ادامة مسير مذاکره با آمريکا در مسائل 
ين مذاكرات از اول تا آخر امروز مسئولين دستگاه ديپلوماسي خود ما و همان كساني كه در هم«روحاني و ظريف گفت: 

حضور داشتند، همينها مي گويند آمريكا نقض عهد كرده است، آمريكا زير ظاهر آرام و زبان چرب و نرم مسئوالنش و وزير 
خارجه اش و ديگران از پشت دارد تخريب مي كند، مانع ارتباطات اقتصادي كشور با كشورهاي ديگر دنياست، اين رامسئولين 

د مي گويند، اين حرفي است كه البته بنده از يكسال پيش، يك سال و نيم پيش هي تكرار كردم كه به خود برجام دارن
آمريكاييها نمي شود اعتماد كرد، بعضيها سختشان بود قبول كنند، اما همين هفتة گذشته مسئولين محترم ما با طرفهايشان 

نها جواب نداشتند... آنها مي گويند بياييد در مسائل منطقه هم در اروپا جلسه داشتند، همين حرفها را مسئولين ما گفتند و آ
مذاكره كنيم، اما تجربه برجام به ما مي گويد اين كار سمي مهلك است و در هيچ مسأله يي نمي توان به حرفهاي آمريكاييها 

   ).۱۳۹۵مرداد۱۱( »اعتماد كرد
  
ني، چشم انداز تيره واليتش را نشان مي دهد. او ضمن خمي بر سر گور ۱۳۹۵خرداد ۱۴سخن پراکني خامنه اي در روز  -۶

هر جا از انقالبي گري و حرکت جهادي غفلت کرديم عقب مانديم... مي توان اين راه را با شيوه «حمله به باند رقيب گفت: 
 قتانقالبي حرکت کرد؛ آن وقت پيشرفت قطعي است. مي توان به شيوه ديگري حرکت کرد؛ آن وقت سرنوشت، سرنوشت ر



آوري خواهد بود. امام مي گفت اسالم و ملت ايران سيلي خواهد خورد... اين خطاست که گمان کنيم انقالبي فقط کسي است 
که در دوران انقالب در کنار امام بوده؛ برخي گمان مي کنند انقالبيون فقط کساني هستند که در دوران انقالب و در کنار امام 

شود، خطاست. نبايد همه چيز را موکول  گذاري خارجي تأمين مي ق اقتصادي صرفًا با سرمايهکه گمان کنيم رون بودند... اين
يکي از اهدافشان اقتصاد است، بلعيدن ، به نتايجي منتهي شدهيي  به سرمايه گذاري خارجي کنيم... اآلن که مذاکرات هسته

ييم دشمن داريم، مي گويند شما دچار توهم توطئه اقتصاد ايران. نبايد در هاضمه اقتصاد جهاني هضم شويم... وقتي مي گو
   »ايد. خود اين مطرح کردن توهم توطئه يک توطئه براي کم کردن حساسيتها نسبت به دشمنيهاست...

، عده يي دچار عدم توجه هستند، عده يي دچار غفلتند«: در نماز جمعه قم گفته بود حسيني بوشهريچند روز پيشتر، آخوند 
ه آنها ب خواهد ايفا كند اما عده يي قطعًا از روي تعمد نقشي كه دشمن مي، فهمي و كج سليقگي هستند عده يي دچار بد

، »اگر كمي دير بجنبيم« که وي هشدار داد». دهند و ايفا مي كنند جاي دشمن اين نقش را در داخل كشور انجام مي
  ). ۱۳۹۵شبکه يک، اول خرداد -(تلويزيون رژيم» نه از تاك نشان مي ماند و نه از تاك نشان؛ خداي ناخواسته«
  
يکي از نمودهاي درهم شکسته شدن اتوريته خامنه اي نافرماني رو به افزايش از جانب بسياري از آخوندهاي حوزه هاست.  -۷

وزه به بي تفاوتي ح«، »وجود زاويه بين حوزه و نظام«، »سرمايه گذاري دشمن در حوزه علميه«ايادي ولي فقيه بارها از 
در درون کشور شياطيني «و... ابراز نگراني کرده اند. آخوند احمد جنتي با صراحت مي گويد: » استقالل طلبي حوزه«، »نظام

 ٢٣» (وجود دارند که در برابر مقام معظم رهبري اخاللگري مي کنند و در برابر سخنان رهبر سخني ديگر مي گويند
  ). ١٣٩٥ارديبهشت 

خطر «ضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و قائم مقام مؤسسه آموزشي و پژوهشي خميني مي گويد: آخوند محمود رجبي، ع
جدايي حوزه از انقالب و زدودن روحيه انقالبي خطري جدي است... جرياناتي انديشه و تفکر حضرت امام را زير سؤال مي برند 

ستيم که در حد مرجعيت در دين بدعت مي گذارند... برخي از و درباره نظريه واليت فقيه ٍان قُلت مي آورند... حتي ما شاهد ه
کساني که اصرار بر اين دارند که حل مشکالت با غرب است روحاني هستند که مي گويند غرب اصالً آدم بدي نيست و شماها 

  ). ۱۳۹۵ارديبهشت  ۲۶(رسانيوز، » تندوري و افراطي گري کرديد که اينگونه شده است؛ معناي همه اينها نفوذ است
تضعيف تفکر و «در ديدار با اعضاي مجمع نمايندگان حوزه قم در مورد  ١٣٩٤خود خامنه اي هم در آخرين روزهاي سال

  در حوزه ها هشدار داد. » زمينه سکوالريسم«و » روحيه انقالبي در حوزه هاي علميه
  
ه ولي فقيه به شکل شفاف مطرح مي کند. او در موقعيت واليت خامنه اي را علي اکبر ناطق نوري، رئيس دفتر بازرسي ويژ -۸

» سير قهقرايي«اين سخنان که در مراسم احياي شب بيست و يکم ماه رمضان بر سر قبر خميني ايراد کرد، با اذعان به 
سال پس از پيروزي انقالب اسالمي مي توانيم ادعا کنيم که الگوييم؟... متأسفانه ۳۷آيا «سال گذشته، گفت: ۳۷جامعه طي 

آمارهايي را خودمان در مورد وضعيت معتادان، کارتن خوابها، رشوه و... منتشر مي کنيم و دشمن اين آمار را از خودمان مي 
گيرد و عليه خودمان استفاده مي کند... آيا با اين وضع در زمينه هاي مختلف مي توانيم الگو شويم؟... همه ما مورد سؤال قرار 

سال در بسياري از مسائل سير قهقرايي داشته ايم؟... چرا يک  ۳۷کنيم که چرا پس از مي گيريم و بايد آسيب شناسي 
فرماندار بايد سالها در مسئوليت خود باقي بماند؟... روزي يک نفر در دفتر بازرسي نزد من آمد و گفت من هيچ توقعي از شما 

يدگي شود؛ چرا بايد تن مردم اين گونه بلرزد و مردم ندارم و فقط مي خواهم که از دادگاه بخواهيد به پرونده من عادالنه رس
 ۷(سايت جماران، » به اين اجماع برسند که همه اينها خرابند؟ مردم اين را مي گويند؛ مي گويند اينها اينگونه اند!...

  ). ۱۳۹۵تير
کرده که من در دفتر  يک آقاي بزرگواري استدالل«پس از اين سخنان، صادق الريجاني رئيس قوه قضائيه ولي فقيه گفت: 

کارم بودم و يک فرد آمده و گفته من هيچ توقعي ندارم جز اين که در دادگستري به پرونده من عادالنه رسيدگي شود و اين 



آقا گفته که چرا بايد اين گونه باشد که تن مردم بلرزد و من از بابت اين گونه استدالها و ارزيابيها واقعًا متأسفم... پس از 
سال، کساني که لسان انتقاد باز کرده اند، خودشان در اين کشور مسئول بوده اند و حاال يک دفعه نقش عوض  ۳۷گذشت 

کرده اند و اپوزيسيون شده اند، برخي از اينها خودشان اشرافي گري را در کشور راه انداختند، اما يادشان رفته است، يک نگاه 
هاي مفسدي که با آنها روابطي دارند نگاه کنند. آن وقت و به سرمايه داررافشان بيندازند به خودشان و آقازاده ها و اط

 ». مشخص مي شود که مشکل از کجاست

  
  د بحرانيانقباض و تشد، ييرسوا ؛ش انتخاباتينما فصل دوم:

  
 در. گذاشتجا  به تقلبها انواع از يديجد رکورد و داهايکاند قمع و قلع از يديجد سقف ۱۳۹۴اسفند ۷ يشيفرما انتخابات -۹

  . کردند ميتحر را آن و گفتند نه مضحک شينما نيا به بزرگ يشهرها در خصوص به مردم قاطع تياکثر، مقابل
 زد زبان يا خامنه خالفت نگهبان يشورا جانب از بيرق يداهايکاند يي لهف حذف در ياستصواب نظارت سابقه يب ييرسوا
و  يش انتخاباتينما يبعد از برگزار يحت که رفت شيپ ييجا تا نگهبان يشورا هيتصف و يسرکوبگر وهيش. شد عام و خاص

کرد و  يريبه مجلس جلوگ يرفسنجان - ينده زن از جناح روحانيک نماي افتنيراه  نگهبان از يشورا، نآج ينتا يد رسمييتأ
  . کته شديد يا خامنه شخص توسط انعتمم نيا. نگذاشت يوقعم هم يجمهور رژ سيو رئ روزارت کشو يرسم يبه مخالفتها

  
 ساختار در قوا يفعل توازن از يبازتاب، »ياسالم ياشورمجلس «چه در  و »خبرگان سمجل«چه در ، اما انتخابات ةجينت - ۱۰

  . است آن در يروحان - يرفسنجان باندشراکت  و »قهرمانانه نرمش« از بعد قدرت
او  يها ن مهرهياز مهمتر ياريو حذف بس يا خامنه باند شکست با که انتخابات شيدر نما باندها ييزور آزما جهينت رغم«به

و  صندوقها جينتا نه از، مربوطه يونهايسيت و کميريو مد دو مجلس هر استير يهايکرس شده يمهندس ميتقس، بود همراه
  . کند يت ميتبع هيفق تيوال ميرژ يخارج و يداخل يازهايناز  بلکه، يحکومت يباندها ييزور آزما

  
 يکرس به يا خامنه تيوال در متقلبانه و يساختگ انتخابات سرمهندس، يجنت زدن هيتکو  يفعل خبرگان مجلس شيآرا -۱۱
 اما. کند يم بازگو شده نوشته کارش دستور در که را يا فهيوظ و جناح نيا منافع سود به آن يريجهتگ يخوب به، آن استير

و  ياتيح ازين، خبرگان استير تا تهران ستيل قعر از او شده يمهندس و بار فضاحت دنيکش باال و ساله۹۰ يجنت ليتحم
. اوست مانور و انتخاب دانيم بودن محدود انگريب، حال نيدرعدهد و  ينشان م کامل انقباض به را يا خامنه يم قطعيتصم
  . ستاه يفقت يوالرأس نظام در  تضادها تراکم و يشکنندگ بلکه، استحکام و ثبات نه، ند آنيبرآ، نيبنابرا
 د:يگو يم، »تهران تيروحان ةجامع« عضو و مجلس سابق ندهينما، يشجون آخوند، استير يبر كرس ير نشاندن جنتيتفس در
 روزگار يهايباز از نيا. ندارند خبرگان مجلس ياعضا از كدام چيه را يجنت اهللا تيآ يكاربلد و تجربه، يگريانقالب هيروح«

 مقابل در و فتنديب جلو است ممكن لومتريك صفر يانسانها روزگار يهايباز در. شدند آخر نفر انتخابات در شانيا كه بوده
 اما است تيواقع كي انتخابات آخر نفر در يجنت اهللا تيآ قرارگرفتن. شوند خارج صحنه از اي و فتنديب عقب باتجربه يانسانها

 انتخابات در گريد يسو از. آوردند يأر ها نكره بلكه اوردندين يأر ها معرفه خبرگان مجلس انتخابات در... ستين قتيحق
 ينم را آنها كس چيه كه هيالهو مجهول دختر چند شانيا يجا به و اوردندين يأر عادل حداد يآقا مانند يافراد زين مجلس
 يانتخابات ترفند ينوع با تهران در انياصولگرا اوردنين يأر من نظر به شدند! ياسالم يشورا مجلس وارد و آوردند يأر شناسد
 اما بستند مانيپ يكن يمهدو اهللا تيآ با يتيوال يآقا مانند يبرخ كه خوردند ضربه يزمان انياصولگرا... است بوده همراه

 مجلس وارد ميخ خوش طلبان اصالح رسد يم نظر به... دادند حيترج يانيجر منافع به را يفرد منافع و كردند يشكن مانيپ
 استير به دوباره نتواند و باشد رانيا چهارساله جمهور سيرئ نياول يروحان حسن ميكن تالش ديبا ما همه... اند شده دهم



 يرفسنجان يهاشم اول معاون بلكه و ستين كشور جمهور سيرئ يروحان حسن يكنون طيشرا در. كند دايپ دست يجمهور
  . )۱۳۹۵خرداد۱۲ چهارشنبه، آرمان روزنامه از نقل به رانيا عصر يحکومت تي(سا! »است

  
انتخاباتي حکومت براي ايجاد  هايثمري انتظار از نمايش برآمد انتخابات دو مجلس خبرگان و شوراي اسالمي بار ديگر بي -۱۲

که در اوج ورشکستگي سياسي و بدون  -نظام را به اثبات رساند. حاصل کار آنها  اين يا شروع هر تحول مثبتي در چارچوب
هيچ تفسيري در نياز به بدون  اکنون -روي صحنه آمد» ي سلبيأر«اين بار به ناچار با ترفند  -حتي جعلي  - آلترناتيو هر 

  داوري جامعه قرار گرفته است. و برابر چشم 
(به عنوان نفر  متقلبانه جنتی ورود به يرفسنجانن يباتمک، که و تقسيم کرسيهای رياست آن خبرگان مجلس و کنونی شيآرا

 باند آنها سأر در و »نظام اصالح« مبلغان که را يغاتيتبل تمام همراه بود، شانزدهم) به خبرگان و سپس تن دادن به رياست او
 حل راه و ياستراتژ عنوان به »يرهبر بر نظارت« اي »يرهبر يشورا«، »مشروطه هيفق تيوال« رامونيپ يروحان-يرفسنجان

  . است کرده ليتبد هيما يب و پوج يخرافات به، پراکندند يم
  

ن يکمتر تواند منشأ يه هرگز نميت فقين سرسپردگان واليب و جنگ قدرت و غارت يانتخابات يهاشيکه نما يدرحال -۱۳
 .دکن يد ميه و اضمحالل آن را تشديروند تجزی خطر ناک، بحرانها ی ازه در گردابژين کشاکشها به ويااما  ،باشد يتحول مثبت

، دو مجلساين در  يرغم تعادل عموم هب، تهران در مجلس دو انتخابات جينتا دره يفق يول باند يرقبا رفتنباال  از همين رو،
. است دهيبخش تداوم، شد آغاز قدرت يساز کدستي پروژه شکستو  ٨٨ يزشهايخ با که را يا خامنه يهژمون شيفرسا روند

  . است افتهي اژرف گام به گام حاکم باند فيتضع موازات به قدرت دستگاه در شکاف
 اعالم، ميرژ يانتخابات يباز شعبده ةدر بار ١٣٩٤ آذر ٢٩ و ٢٨ يروزها يي اندورهيم اجالس در رانيا مقاومت يمل يشورا
 يكشاكش ١٣٦٠دادخر٣٠ از پس ميرژ نيا انتخابات گريد مثل كه - ماه اسفند در خبرگان و مجلس انتخابات شينما« کرد:

 يم طرد و ميتحر رانيا خواهيآزاد يروهاين همه و مردم يازسو -است رانيا مردم ضد بر هيفق تيوال عمله و سرسپردگان نيب
، اكنون كه چرا. است شده ليتبد تيحاكم متخاصم يباندها جدال و جنگ صحنة به اكنون هم از ن انتخابات]ي[ا، ...شود

 يم ديتهد را آن تيموجود كه ستا ييبحرانها مهلكة از نظام نجات يبرا ييجو چاره ميرژ يدرون مخاصمات ياصل موضوع
 وه يفق يول خوردة ضربه تيموقع كسوي از، بيرق يجناحها سران روزمرة يهشدارها و انتخابات شينما يكشاكشها. كند
 كه يتيواقع. كند يم بازتاب را تيحاكم يباال در شكاف و شقه اثر در مردم زشيخ و اميق از ميرژ كل هراس گريد يازسو

  . )۱۳۹۴ آذر ۳۰، شورا رخانةيدب هي(اطالع »كنند يم فيتوص "٨٨ سال فتنه از خطرناكتر فتنه" را آن ميرژ سركردگان
  

 روهاين توازن يچگونگ يخوب به، ديانجام است مجلسير ير كرسب اومجدد  نشستن به که يي پروسه و يجانيالر انتخاب -۱۴
 يفعل بيترک در مستقل ييروين تيموجود، برآمد نيا. کرد آشکار را آن در يحکومت يباندها از کي هر سهم و مجلس در

اذعان  عمل در، ستندين مستقل تيفعال به قادر گريد که نانيا. است برده الؤس ريز شدت به را »طلب اصالح« نام ريز قدرت
  . هستند يرفسنجان -يروحان بانداز  يي دهيزاکه دارند 

 سهيرئ تأيه انتخابات ليتحل در، برجام بيتصو در يجانيالر کننده نييتع نقش به اشاره با »رانيا عصر« يحکومت تيسا
، آن و آورد وجود به رانيا يداخل استيس بافت در ياساس يدگرگون کي، شرامونيپ عيوقا و برجام واقع در« نوشت: ،مجلس
خرداد ۹( »بود تندرو" - رو انهي"م فيط دو تقابل به آن يجيتدر ليتبد و گرا"اصول - طلب "اصالح يقطب دو شدن کمرنگ
۱۳۹۵( .  

  



 آن ديتشد يبرا يي تازه نهيزم بلکه، ستين ميرژ يداخل يتضادها فيتخف مفهوم به تنها نه، يجانيالر استير برسر توافق -۱۵
   آورد: يم فراهم را مختلف سطح دو در
 سمت به شتريب هرچه هايريدرگ جهينت در، اختالفهاست فصل و حل در مجلس يرگذاريثأت کاهش يمعنا به توافق نيا، اول

 از آنجاکه و ندارد کياستراتژ و يي برنامه يمبنا توافق نيا، دوم. شود يم متوجه آن سطوح نيباالتر و قدرت ياصل کانون
 يبحرانها يريگ شکل خود بطن در و است داريناپا و شکننده، است يحکومت يباندها يفور و روز يهايريناگز محصول

  . پروراند يم را مزبور نهاد شدن فلج و روزمره ياسيس
 هرچه، نييدر پا يي توده يبرآمدها يبرا را ينيع طيشرا، د بحران در بااليتشد تراکم تضادها و يعني تيوضع نيا -سوم

  . کند يم فراهم شتريب
  

 از يبردار بهره با، يداخل و يالملل نيب يها عرصه در »استحاله اصحاب« دم و دود انيم در که يروحانخ حسن يشدولت  -۱۶
 به، ياتم توافق بر سوارشدن رغم به، برسرکار آمد يرفسنجان يبانيپشت با و اميق ازه يفق يول هراس و يا خامنه باند تشتت

علت . است ورشکسته يدولت، ياقتصاد نظر از و خورده شکست يدولت، ياسيس نظر از، نظام يمنج به شدن ليتبد يجا
، شود ير از طرف همان اصحاب استحاله عرضه ميل و تفسيکه تحت عنوان تحل ييهمه جار و جنجالها يدر ورا، آن ياسيس
 هرگز، آخوندها تيحاکم در اصالحات و اعتدال انيمدع از گريد کدام چيه نه و يآخوند روحان دولت نه ار روشن است:يبس

  . زنديبرخ هيفق تيوال با يجد تعارض به اند نتوانسته و نخواسته گاه چيه و هرگز و ستندين و نبوده يواقع طلب اصالح
  

 استبداد نظام نيننگ عمر از سال٢٠ كه نكيا« کرد: اعالم ۱۳۷۸ نيفرورد۲۵ قطعنامه در شيپ سال۱۷ شورا نبارهيا در -۱۷
 حقوق و مردم تيحاكم با رشيناپذ يآشت تضاد ليدل به، نظام نيا كه است شده ثابت همگان بر، گذرد يم يمذهب

 نشانه، ميرژ نيا يانيپا دوره از يناش يهايگسستگ نيبنابرا. ندارد استحاله و اصالح، شيگشا، رفرم تيظرف و اراده، شهروندان
 نه و خواهد يم نه او باند كه داده نشان هم يخاتم يجمهور استير دوره يدادهايرو و تحوالت. ستين استحاله و شيگشا

 مهيخ عمود” رامونيپ ميرژ نيهم عمر تركردن يطوالن جز يزيچ باند نيا يواقع هدف. بزند دست ياسيس رفرم به تواند يم
 ياجتماع انيطغ و مردم خشم فوران از، كنند كنترل را هايينارضا كه است آن جهت در آنها مذبوحانه يتالشها. ستين “نظام
 از هم. بپردازند مقابله به يارتجاع نامشروع ميرژ كننده سرنگون يروهاين و كيدموكرات نيگزيجا با ژهيو به و ندينما يريجلوگ

 رِيتعب از، بعد يول، ديآ يم دانيم به “ييقانونگرا” و “يمدن جامعه” يشعارها با ابتدا يخاتم رفرم يقالب پروژه كه روست نيا
 سهم كسب به صرفًا عمل در يول، ديگو يم سخن صحنه در مردم حضور از آورد؛ يسردرم “هيفق تيوال از دفاع يعني قانون”
 بيعوامفر يمدع و يقالب گر استحاله بيترت نيا به. است دوخته چشم يحكومت يدستگاهها در مشاركت و قدرت از يشتريب

 تيوال نظام تيتثب عامل را خود، صحنه از مقاومت حذف با كه است نيا مترصد، قدرت در “يقانون مشاركت” قصد با، رفرم
  . »رديگ قرار “برتر اراده” تيعنا مورد تا دهد نشان هيفق
  

 کرد: اعالم ١٣٩٢ ماه مرداد١٤ ةيانيب در يروحان آمدن کار يرو با همزمان شورا، زين، يرفسنجان -يروحان باند باره در-۱۸
 قدرت هرم رأس در مشارکت قيطر از هيفق تيوال “کردن مشروط” خواستار يزانيم به يروحان -يرفسنجان باند گرچه«

 قدم چيه تواند ينم يروحان، اوست مطلقه سلطنت وه يفق يول ارياخت در چنان هم يواقع قدرت که آن علت به اما، هستند
   ...»بردارده يفق يول نظر برخالف ياساس

 و شد وارد يروحان قيطر از پنجره از، بود شده رونيب در از که يرفسنجان، او تةياتور شدن شکسته و يا خامنه ضعف علت به
  . کرد ليتحمه يفق يول به را خود



 هم يرفسنجان. نوشت »يشورو بر مرگ، کايآمر بر مرگ« شعار حذف با ينيخم موافقت از خود يرسم تيسا در يرفسنجان
 نيا. بود کرده ديکأت ياتم پروژة در خوردن] زهر دي[بخوان تفاهم ضرورت بر ينيخم خوردن زهر به استناد با بار نيچند نيچن
  . شود يم مطرح يرفسنجان جانب از جهان با تعامل عنوان تحت و ديجد شکل به پسابرجام دوران در داتيکأت
  

ج انتخابات مجلس و خبرگان ينتا يدر بررس ١٣٩٥ريت ۲۶و۲۵ يمقاومت در روزها يمل يشورا يي اندورهياجالس م -۱۹
در  يي برنده چياما ه، ت داشتيدر درون حاکم يديشد يش البته تنشها و تکانهاين نمايا« كرد که يريگ جهينت، ارتجاع

با  يا خامنه، ک سوياند؛ از  تر از آن خارج شده فتر و فرسودهيفًا ضعيه كيت فقيهردو جناح نظام والدرون نظام نداشت و 
بزرگ در مداخالت  يو تلفات و خسارتها و شکستها يدر پروژه ساختن بمب اتم يليدن جرعه زهر تحميعوارض سرکش

ك سال پس از توافق يسه سال بعد از شراکت در قدرت و ، يرفسنجان -يگر باند روحانيد يسوو از ، مواجه است يي منطقه
د ينده و تشديفزا يجز اعدامها، ن بانديا» اعتدال« ياز دعاو. گرداب بحرانها ندارد م ازيبرون رفت رژ يبرا يچ پاسخيه، ياتم

و  يفساد و تبهكار. ران نشده استيب مردم ايز نصيچ چيه، يتوافق اتم ياياهو در مورد مزايسرکوب و خفقان و از آنهمه ه
خروج از گرداب تورم و  يبرا يانداز چ چشميه، مهاياز تحر ياريرغم لغو بس م را فرا گرفته و بهين رژيتار و پود ا يقانون يب

ش يش از پيرا ب يو خشم اجتماع ياعتراض يت و حرکتهايشقه و بحران درون حاکم، تين وضعيا. وجود ندارد يكاريركود و ب
  . )١٣٩٥ريت۲۷، شورا ه اجالسي(اطالع »كند يد ميتشد

  
  »پسا برجام«م و مرحله يرژ يبحران اقتصاد يرو و ريز: سومفصل 

  
نده يفزا يکاريتبع آن ب به و يرکود اقتصاد، رانيا يکنون يو شاخص بحران اقتصاد يژگين ويتر ملموس ن ويمهمتر -۲۰

 ياسيس يمعرض بحران ران را دريجامعه ا، آن از يناش يکاريب و ينده اقتصاديفزا دار ويرکود پا. کار است يروين نسل جوان و
 ١٣٩٤يان سال ماليتا پا، دهين پديا رتحول وخامتباريسبه ه يت فقيم واليکارگزاران رژسران و . داده است قرار يانقالب -

  . معترفند
 ٦٠ش ازيب«کرد که اعالم  مشهد رسمًا اش در ساالنه يسخنران در ١٣٩٥سال آغاز در يا خامنه، يابعاد رکود اقتصاددر مورد 
 مقامات دستکارگزاران و . کنند يم ت کارياقل ظرفا با حدياند  کرده خود را متوقف کارا يران يا »يديسسات تولؤدرصد م
ز ييسه با فصل پايدر مقا ١٣٩٤ن فصل ساليدر سوم يدات صنعتيرشد تول« اند: کرده اعالم يرسم به زبان آمار هم اندرکار
. دارد ين فصل متواليدر سوم يدات صنعتيتول يت از بروز رشد منفيشده است که حکا يدرصد منف ۸. ۲۴ نود و سه سال

که رشد فروش  نيضمن ا، دهد يرا نشان م يدرصد رشد منف۱۱معادل  ١٣٩٤ماهه سال ۹ يبرا يدات صنعتيشاخص تول
مسعود ( »مواجه بوده است يدرصد۱۹ يبا رشد منف، نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٣٩٤ماهه سال ۹در  يصنعت يواحدها
  . )١٣٩٤بهمن ٢٠مهر يخبرگزا، تهران يبازرگان س اتاقيرئ يخوانسار
در «: اعالم کرد رًاياخ، انه صنعت و معدنس خيرئ ،يآباد سهل، است شتريب که ارقام آن ع کوچکيصناتوقف  و يليتعطدرباره 

ن واحدها فعال ياگر ا. کوچک يهزار بنگاه صنعت ٧٠ يعنين يل هستند که ايع کوچک ما تعطيدرصد از صنا٤٥حال حاضر 
  . )١٣٩٥بهشت يارد ٨لنا ي(ا »شود يجاد ميون شغل ايليم٢شوند 

  
 مجلس يعلنجلسه در  ١٣٩٥خرداد١٦ روزم يرژ مجلس مرکز پژوهش يسخنگو، رانيا قابل انفجار در يکاريبدرباره  -۲۱

شغل دلسرد شدند  يا از جستجويهستند که اشتغال ناقص دارند  يا کسانيکار هستند يا بيون نفر يليم ميو ن ٦حدود « :گفت
کار يون بيليم ۸در حال حاضر «: ح كرديتصر، ميس مجلس رژيرئ بينا هنربا، ١٣٩٤بهمندر . »و به خارج از بازار کار رفتند

  . )١٣٩٤بهمن٣تابناک ( »پنهان هستندکار يز بيون نيليم ۸تا  ۷حدود و  ميدار



م ي(تسن» شود يکاران افزوده ميت بينفر به جمع١٥٠هر ساعت حدود « اعالم كرد: هم ميرژ يس اتاق بازرگانيرئ
  .)١٣٩٥نيفرورد٢١

، شوند يم وارد بازارکار يه به زودک يرفعاليغ جوان عجالتًا ها دانشجو وونيليبا توجه به م ين دولت روحانمشاورا کارشناسان و
  . دکنن يه ميتشب »يبمب ساعت«و به  دانسته »قابل انفجار« يتيران را به لحاظ امنيا در يکاريف بيک کم و

   
را به  يکاريب طورخاص مقابله با بحران رکود و و به يرفع مشکالت اقتصاد ،ميه رژيقوه مجر سيرئ ،يروحانکه  يدرحال -۲۲
 يناش يش خارجيمردم را به گشا يدنين آب آشاميتأم يحت رفع کمبودها وو گره زده » برجام« موسوم به يتوافق اتم ياجرا
  . ستين» رکود خروج از« يجوابگو» برجام« ياجرا، است مشروط کرده» برجام«از

به  کا رايآمر يا خامنهو  هحاصل نشد مير رژش مورد انتظايگشا، آغاز شد ١٣٩٤يد٢٦در که » برجام« ياجرااز زمان 
 و شود يمق يتعل يي هسته يمهايفقط تحربرجام طبق ن است که يات ياما واقع. کند يم متهم و نقض برجام يشکنعهد
نقض حقوق و  يموشک يهاييماجراجو، يسم برون مرزير ترورخاط ن کشور که بهيه ايثانو يهاميتحر کا ويه آمرياول يمهايتحر

ک ياز  يو بخش )يجمهور سيرئ ييفرمان اجرا ١٧از ( يياجرادستور  ٤فقط برجام  ياجرا. شود ينم لغو، بشر اعمال شده
 ينم يين چهار دستور اجرايل اکا که شاميجمهور آمر سيرئ يميتحر ين اصلياز فرام يکي. کند يم متوقفرا گر يدستور د

قرارگاه ، تعاون سپاهاد يبن، سپاه پاسداران، دواتريشرکت تا، انصار و مهر يآن بانکهاطبق است که  ١٣٣٨٢ شماره فرمان، شود
طور  و به ن نهادهايا. اند مانده يکا باقيآمر يمهايست تحريمالک اشتر در ل، اهللا هيبق، نيامام حس يدانشگاهها، اياالنب خاتم

  . نددار يو محور يصلانقش ران يدر اقتصاد ا خاص سپاه پاسداران
م فقط با يرژ مانده و يران کماکان به قوت خود باقيم ايبا رژ يم معامله دالريتحر، کايآمر» يقانون«م يبنا برتصم، نيعالوه بر ا

 يبانک يهادرصد بده بستان٨٠ک به ينزد است که ين در حالي؛ اداشته باشد يمعامالت و يستد بانکتواند داد و يارزها م ريسا
را اگر يز. محتاطند ميستد با رژ در داد و يخارج يشرکتهاهم ارزها  ريبا سادر معامله . شود يکا انجام ميآمر کشورها با دالر

ن شرکتها يا، سم استفاده کنديبه ترور يکمک مال و ييپولشو يبراآنها  از شان يرانيازند که طرف حساب اپردب يمعامالتبه 
  . کا خواهند شديآمر بازار خروج از مجبور به اي يمشمول مجازات مال

  
 از يريجلوگ يمشخص رو طور کشورکه به ٣٧ ) متشکل ازFATF» (يژه اقدام ماليکار گروه و« يالملل نيبنهاد  -۲۳

سک معامله با ير يابيارز در يخارج يمرجع شرکتها کند و يم کار يبانک يوستدها داد سم دريترور ين ماليمأت و ييپولشو
ست قرمز يرا در ل يکره شمال و رانيم اي) رژ٢٠١٦ژوئن ٢٤( ١٣٩٥ريت ٤خ يبه تارخود  يه عموميانين بيتر در تازه، ران استيا

 ين ماليمأو ت ييشدن به پولشو سک آلودهين ريشتريآنها ب يقرارداده که داد وستد با بانکها ي»همکار ريغ« يکشورها
 ک ساليبه مدت  »يبرجام بانک« ينوع يبا اجرااست  قرار ين نهاد به درخواست مقامات دولت روحانيا. سم را دارنديترور
ن يا يط دهد و قرار» ييزماآ يراست«ران مورد يا يتوسط بانکها» ييقانون مبارزه با پولشو« ياجرادر را  يدولت روحان يادعا

  . ثابت نگه دارد يشيگونه آزما ران را بهيا يسک در مورد معامله با بانکهاير مدت سطح
کام نا، م)يمستق يگذار هيا سرماي طرحها ين ماليمأصورت ت (به يخارج يشرکتها جلب کمک بانکها و م دريرژ، ن فضايدرا

  . اند مستأصل شده يبا بحران رکود اقتصاد ييارويدر رو -هستند يحکومت عمدتًاکه  - رانيافعال  يهامانده و شرکتها و بنگاه
ون يسيبه کم ۱۳۹۵ن يفرورد ٢٦در  يروحان ةنيکاب وزارت خارجه که يگزارش در، »برجام« ياجراپس از م يرژ يدرمورد ناکام

نان ياطم اعتماد بخش و ياک فضيکه برجام با آن مواجه است  يچالش ن مشکل ويتربزرگ« :آمده است، هدادبرجام مجلس 
] که از آنها انتظار يخارج[ ياقتصاد يشرکتها و بنگاهها، بانکها يبًا تماميتقر. است يخارج يطرفها يساز در کشور برا
هستند و با منطق  يمتعلق به بخش خصوص، رود يران ميبا ا ياقتصاد يم و تعامل و همکاريقبل از تحر يبازگشت به فضا

 نرسد که بازارِ ين جمعبنديبه ا يک بنگاه اقتصاديتا . شوند ينم يخود وارد تعامالت اقتصاد يبه دستور دولتها ياقتصاد



 يم يگذار هيسرمامسلمًا نه اقدام به ، است ياقتصاد يتجارت و کالً هرگونه همکار، يگذار هيسرما يبرا يط امنيمح، هدف
ن بسنده ييشوند و حداکثر به تجارت کوتاه مدت و در سطح پا يبزرگ م يها نه وارد پروژهكنند  يم ينه انتقال فناور ندينما

که  ييبنگاهها ،همه طرفها به برجام يبنديزان پايد نسبت به ميپرترد يانه و در فضايپرآشوب خاورم يدر فضا. خواهند کرد
که  ييت و سالمت فضاينسبت به امن يدين ترديترچکچنانچه کو، هستند يدنبال منافع اقتصاد ز بهيش از هر چيش و بيپ
  . »کرد درنگ خواهند، داشته باشند، خواهند بدان وارد شوند يم
  

آن  يتيبرضرورت امن کنند و يم يت نظام تلقيرا الزمه حفظ موجود يجار يم مقابله با بحران اقتصاديهردو باند رژ -۲۴
، ه استيت فقينظام وال ياسيس ساختارکشور که  يشه بحران اقتصاديبدون اشاره به ر، يروحان - يباند رفسنجان. دارند ديتأک

، استير سيياست برده و بدون تغيراه به س يبحران اقتصاد ديگو يو م دکن يم را مطرح ميرژ ياست خارجيس رييضرورت تغ
و ن تعامل بوده ينقطه شروع ا يي هسته» برجام«ست که ا ن باند برآنيا. ستين يشدن ن بحران حليکا ايتعامل با آمر يعني

آوردن نظام  يرو لزومبه  ١٣٩٥در آغاز سال يروحان، راستان يهم در. ستکايمذاکره و کنار آمدن با آمر يبه معنروح برجام 
 و ک استثنايعنوان  را به يي هسته مذاکرهو » برجام«پاسداران سپاه  و يا خامنهحال آنکه . گر اشاره کرديد يها»برجام« به
حفظ  يبرا يا خامنهت يوال ياستراتژ. نظام ير خط و استراتژييتغ عنوان به نه، اند رفتهيمها پذيرفع تحر يک معامله براي

د بمب يامکانات تول و يداخلسرکوب ، منطقه يکشورها سم و دخالت در اموريه صدور تروريبه سه پا يمتک هم چنان نظام
به  يسم برون مرزيترورو  يبرون مرز يهادخالت از ينينش ضرورت عقب ا عدمي ضرورتن رابطه يدر هم. است يي هسته

 گريازطرف د يروحان-يو باند رفسنجان ک طرفيپاسداران از  سپاه و يا خامنهن باند يکننده ب نييجدل تع و يريموضوع درگ
ما از « د گفته است:يجد يمهايدر مورد تحر يا خامنهبا جناح  يصحبت درون کي در يعباس عراقچ. ل شده استيتبد
 يکند نه دولت جمهور يم ميکا سپاه پاسداران را تحريآمر يدار گفت وزارت خزانه يکر يآقا، ميد آگاه بوديجد يمهايتحر

ک يموشک بالست يي هستهبرادران سپاه برخالف توافق  ياست وقت يعيطب. ميز قائل هستيان شما تمايران را و ما ميا ياسالم
دانند که  يدوستان ما در سپاه خودشان هم م. را قبول نخواهند کرد يش موشکين آزمايها اييکايآمر، کنند يش ميآزما
  . »دهند ين کار را انجام ميکه دارند بازهم ا ين آگاهيک را تحمل نخواهد کرد و با ايش موشک بالستيکا آزمايآمر

  
. نشان داد طور واضح بهخود را  يا خامنهو  يروحان يدر سخنان نوروز، برسر دوران پسا برجامکننده  نييتع ييارويرو -۲۵

... برجام را به فرجام مطلوب رساند يملت ما با همدل« :کرد و گفت صحبت» ٢برجام«از  ١٣٩٥ن يدر روز اول فرورد يروحان
در همان  يا خامنه اما. »شروع خواهد شد يو با همدل يآشت، در داخل كشور است كه با وحدت ياقدام مشترك مل ٢برجام
 توافق يي هسته هيقض در« گفت: د ويدشمن نام را منطق يي بعد از توافق هسته يگريد جامبر هر و ٢برجام، در مشهدروز 
 و ۲برجام کشور؛ ياساس قانون يايقضا در يگريد برجام، منطقه يايقضا در يگريد برجام ؛“برجام” ميگذاشت را نيا اسم و شد
 منطق نيا کنند يم يسع که است يمنطق نيا. ميکن يزندگ راحت ميبتوان ما تا ديايب وجود به يستيبا رذلکيغ يال و ۴ و ۳
 نيا يمعنا ست؟يچ حرف نيا يمعنا. کنند منتقل جامعه يعموم افکار به جامعه نخبگان يسو از و جامعه نخبگان نيب در را

 ياسالم يجمهور نظام يهايبرجستگ حکم به و اسالم حکم به که ياساس مسائل از ياسالم يجمهور که است نيا حرف
 يم عااد دشمن ياسيس ليتحل آن در آنچه يمعنا شود؛ ينم ختم نجاهايا به هيقض هالبت... کند نظرصرف، آنهاست به بنديپا

 هم نيا از هيقض... کند نظرصرف هم خود يدفاع يابزارها از يحتّ ياسالم يجمهور، کاستيآمر ليم اگر که است نيا، شود
 چرا، شده ليتشک سپاه چرا، است شده ليتشک قدس يروين چرا اصالً که کشاند خواهند نيا به را موضوع جًايتدر است؛ باالتر

 رسانند يم نجايا به را کار کم کم و... بشود داده قيتطب اسالم با ديبا، ياساس قانون طبق ياسالم يجمهور يداخل ياستهايس
 عتيشر و اسالم احکام برطبقِ ديبا هيقضائ ةقو و ياسالم يشورا مجلس، ياسالم يجمهور دولت دييگو يم شما نکهيا که

 ينينش عقب اگر. رسد يم جاها نيا به کم کم ندارد؛ قبول را نهايا سميبراليل و است يآزاد برخالف نهايا، باشد ياسالم



 ديبا چرا و دارد جامعه در ينقش چه نگهبان يشورا] نديبگو[ که شد خواهد يمنته ها نقطه نيا به ينينش عقب، ميکرد
 ام کرده عرض بارها بنده که است يزيچ همان نيا. نجاستيا حرف بردارد؟ را نيقوان شرع با مخالفت خاطر به نگهبان يشورا
  . »است ياسالم يجمهور رتيس رييتغ، نيا که
  

 هم و يدولت يکتهاشر، ها مهيب، هابانک، مثل صندوقها يدولت يسسات انتفاعؤم رانيمد »ينجوم« يهاشدن حقوقبرمال -۲۶
اقتصاد  يت کنونيريت است که مدين واقعيا يايگو، رانين مديا از يبهره برخ يا بيبهره  کالن کم يهاافت وامين دريچن

به  ين حقوق پرداختيشده که باالتر ديم قيرژ يکه در قانون خدمات کشور يدرحال. پا به فساد آلوده استاران سريکالن ا
 از ياريبس رانيدهد که مد يافشا شده نشان م يهاشيف، برود اترفر ين حقوق پرداختيکمتر برابر٧ د ازتوان ينم يران دولتيمد
زده  را دور »يقانون« يهاتيمحدود، ن قانونيشمول ا سسه خود ازؤکردن م يازجمله مستثن ليالح فيبه لطا، يسسات دولتؤم
وان يو د ير سازمان بازرسيم نظيرژ يياظهارات مراجع قضا. کنند يبرداشت م را يقانون مقدار برابر١٠٠تا  ييهاحقوق و

 يران دولتيمد از يبه معدود وست ياستثنا ن، يا خامنه ةخالف گفتبر يران دولتياستفاده مددهد که سوء يمحاسبات نشان م
 يحدود قانون از فراتر يهاه کرده که حقوقيته يرانيمد از را هنفر٩٧٠ست يلک يحال  تا به يسازمان بازرس. شود يمحدود نم
 در يدهد که مخالفان دولت روحان يم ران خبرين مديا ينفر هزار سه تر ست گستردهيل م ازيک منبع رژي. کنند يبرداشت م

  . م افشا کننديرژ يبعد يهورجم استيآستانه انتخابات ر را در آنخواهند  يم ياسيس يبردار بهره يبرا دارند و ارياخت
به فساد  يت دولتيريمد يآلودگ، »يصندوق توسعه مل« يعنيسسات ؤن ميا از يکيت يريمد »ينجوم« يهابرداشت يافشا
به استعفا  مجبور يجمع طور به »قوصند«ن يت عامل اأيه ياعضا و سيرئکه  يطور به. ن بارز کرديريسا ش ازيرا ب يمال

 ن صندوق را بهيت ايريمدطور موقت  بهمعاونان او  وزرا و از يبرخ و يت دولت ازجمله روحانأيه ياعضا از يبرخ شدند و
 درصد از٢٠اقل حد، م که طبق قانونيشو آورادي يستيبا، »يصندوق توسعه مل«هنگفت  يدرمورد امکانات مال. عهده گرفتند

 وام کم »يتوسعه مل« يمحل آن برا شود تا از زيصندوق وارن يبه ا يستيبا، ران به خارجيصادرات نفت ا از يناش يدرآمد ارز
با  وکنند  يم يکمک مال زين صندوق به دولت نيت عامل اأيه. پرداخت شود يبه شرکتها و فعاالن اقتصاد يارز و ياليبهره ر

  . کرده اند يتصرف م ن صندوق دخل وياهنگفت  يدر امکانات مال تا به حال، دولت ياسيس يبانيپشت از يبرخوردار
رداشت ب ن امکانات عالوه برياستفاده از ابا سوء برخوردارند و يهنگفت يامکانات مال ز ازين يدولت يت بانکهايريمد يدستگاهها

 شکل درو  اند منحرف کرده يمنطق ريمس ات را ازن امکانيا، به اشکال مختلف »يبانک يهااختالس«و »ينجوم يحقوقها«
  . ندا کشورنقش داشته يبحران اقتصاد يريگ
  

 و ينقش منطق. شود يکشور مربوط م يبه نظام بانک ياتالف منابع اقتصاد ت ويرياز فساد کالن در مد يگريوجه د - ۲۷
، »يه پوليپا«ق کنترل يطر از يستيبا واست  يحفظ ارزش پول مل» اعتبار پول و يشورا«رأس آن  در و ينظام بانک ياصل

 -  اقتصاد يبخش واقع با يعني -يد مليتولکه با  فا شوديا يشکل به، »يصوصبخش خ ينگيزان نقديم« و »حجم پول«
که آن دارد  ت ازيحکا يبانک مرکز يرسم اما آمار. تورم زا نشود ينگينقد مهار يش بيبه افزا منجر داشته باشد و يهمخوان

  . کنترل خارج شده است کشور از ينگيحجم نقد
به رقم  ١٣٩٤بهشتيان ارديدر پا وش از ده برابر شده يب ينگيجم نقدح ١٣٩٤-  ١٣٨٤ده سال  يط، ن آماريبر اساس ا

هزار ١٠١٧تا سقف  ينگيزان نقديم، مين آمار رژيبنا بر تازه تر. ده استيون تومان رسيليم۴۴۷ارد و يليهزار م ۸۰۰ ينجوم
  . استدا کرده يه ادامه پيرو يبا سرعت ب ينگينقد ز رشدين يدولت روحان درداست كه يپ. افته استيش يارد تومان افزايليم
  

 عالوه برران يا در يدولت يبانکها ت است کهين واقعيا، ران به آن آلوده شدهيدر ا يت نظام بانکيريکه مد يگريفساد د -۲۸
با آنکه بانک . آورده اند يگون روگونا يشرکتها وگرداندن يبه بنگاه دار شتريکسب درآمد ب يبرا، يپول يداد وستد درآمد زا



 يبه بانکدار صرفًا کنند و ارخود را واگذت يتحت مالک يتجار يسال بنگاهها ٣ که ظرف بانکها را موظف کرده ريسا يمرکز
، بنگاهها يواقع يفرار از واگذار يبانکها برا ياز راهکارها يکي. روند ين دستورالعمل طفره ميا يرااج اغلب بانکها از، بپردازند
  . است )ق بورسيعرضه از طر يبه جا( يرانت يهايبا واگذار شفافريغ يده هايمزا يبرگزار

از  يبخش، بانکها يفراوان نسبت به بنگاهدار يبعد از اعتراضها، ت انتخاب منتشر شده استيکه در سا يبر اساس گزارش
به  از اطالعات مربوط ياريبس. دنشو يم يمعرف، شان اعالم شدهتيت و تابعيمالک يسسات وابسته به بانکها که به طور رسمؤم
 هستند چنان هم اما. شود يوابسته به بانکها سخت تر م يشرکتها يابيج رديو به تدرشده ن شرکتها پنهان نگاهداشته يا

 است بنگاه٢٨١ بر بالغ شرکتها نيا تعداد. شود يم منتشر بانکها به وابسته يبنگاهها ستيل در نامشان آشکارا که ييشرکتها
  . دارند ارياخت در را کشور ياقتصاد گردش از يمهم بخش که
  

سپاه پاسداران و  و يا خامنهت ياست که به ب» يشبه دولت«موسوم به  ت مؤسساتيريگر در مدير ديفساد چاره ناپذ -۲۹
 را يبا دولت رسم يموازدولت  درواقع کار فعالند و يبانک ازجمله امور ياقتصاد همه امور ن مؤسسات دريا. ج تعلق دارنديبس

را يز. آلوده هستند يدولت يبنگاهها از يشتريب يبه فساد مال يبه طورمنطق سساتؤن ميا. دهند يانجام م، به طور خودسر
به  قدس يستيسپاه ترور يبرون مرز يتهايفعال ريمربوط به الزامات حفظ نظام نظ يتهايفعال يمال ازين از ين بخشيمأرسالت ت
گزارش ستند که ين مجبور، يدولت يبنگاههابرخالف  »يشبه دولت«سسات ؤن ميا. سسات گذاشته شده استؤن ميعهده ا

ملک يسسات عمده ماؤن ميا. دهند يحساب پس نم يو رسم ييچ مرجع قضايو به هرا ارائه بدهند خود  يالن ماليب عملکرد و
 قدرت در يبه دو رکن اصل وبه دست آورده اند  يساز يرعنوان خصوصيز يدولت يهاييق انتقال دارايخود را ازطر ييادار و

سسات متعلق به دولت ؤبا م يسسات حکومتؤن ميا. هستند يسپاه پاسداران متک و يا خامنهت يب يعنيه يت فقينظام وال
  . دارند يبيتخر اثر اقتصاد کشور هستند و به طورمشترک بر يمعامالت و يارتباط کار در يرسم

  
حفظ  يبرا يخيتارن نظام ضديا. ه استيت فقيم واليرژ يياستثنا يژگيک وي، توسعه اقتصاد کشور ياتالف پشتوانه ماد -۳۰

 و يشهربان ،ارتش رينظ ،متعارف يغيتبل و يتيامن-ينظام ينهادها به استفاده از، خيتار ن دوره ازيا همساز خود درت نايموجود
سسات ؤانواع م ج ويبس، سپاه پاسداران رينظ ينظام يهاجاد نهادينها به ايا عالوه بر اکتفا نکرده و يون سراسريزيو تلويراد
ن نهادها يا ين ماليتأم. افتيتوان  ينم يگريد کشور چيه ها را درن نهاديا رينظ. آورده است يرو، يآخوند يفرهنگ-يغيتبل

، يمتعارف و اضافنا يهان نهاديروزمره ا يبرون مرز و يات درون مرزيو عمل نهين هزيم صدها هزار پرسنل دارند و تأكه بعضًا
ن يت خود را به ايکه موجود يران درحاليم ايرژ. گذاشته است اقتصاد کشور دوش بودجه دولت و بر ينيسنگ اريبس يمال بار

 يه آنها مدولت ب يبودجه عموم» توبره«هم از. ل استيت مطلق قايآنها اولو ين ماليتأم يگره زده است برا ياضاف يهانهاد
 رينظ يمال کالن منابع ،ياضاف يهان نهاديا. کرده است که به آنها واگذار يخاص يزادرآمد يتهايفعال »آخور« هم از خوراند و

 يمالن منابع يق ايتزرآن که  حال، کنند يم تلف بلعند و يمند رانيتوسعه اقتصاد ا يرا که پشتوانه ماد ينفت يهادرآمد
  . ثر واقع شودؤن بحران ميا از خروج اقتصاد کشور توانست در يران ميبحران زده ا به اقتصاد راکد و يعموم

 
امنيتي و تبليغي وابسته به بيت خامنه اي و سپاه -ارزيابي ميزان و رقم واقعي اتالف منابع ملي توسط نهادهاي نظامي  -۳۱

گيرد، ميسر نيست. آن چه در ارقام اليحة بودجه پاسداران و بسيج، با توجه به آنکه بخش مهمي از آن محرمانه صورت مي 
آنها بسا فراتر از مبالغ پيش بينی شده در بودجة رسمی  ةک کوه هزينه ها در اين نهادهاست که مجموعوآمده به مثابه ن

  دولتی است.
، ٩٥ة بودجة ضميمة اليح ٧ ةدر زمينة اتالف بودجه در فعاليتهاي نظامي و انتظامي، دولت روحاني، مطابق جدول شمار

يي زير را براي برخي از نهادهاي نظامي  ، اقالم بودجه٩٥در سال » خالصة بودجة دستگاههاي اصلي و زيرمجموعه«باعنوان 
  امنيتي اضافي درنظرگرفته است:



 ١٤ ،»ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمي«بودجه سپاه پاسدارن، شامل بودجه عملياتي سپاه پاسداران زير عنوان  -
  ). ٩٥اليحه بودجة  ٧در جدول شماره  ١١١٣٠٠ميليارد تومان (کد دستگاه  ٦٢٩هزارو 

اين رقم، حقوق پرداختي به پرسنل سپاه را شامل نمي شود. زيرا در اليحه بودجه ارقام مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل 
ميليارد توماني پرداخت مي شود  ٥٩هزارو ١٧نظامي درج نشده و به نظر مي رسد حقوق سپاه و ساير نيروهاي مسلح از محل 

  دراليحه بودجه آورده شده است).» سازمان تأمين نيروهاي مسلح«زير عنوان  ١١١١٢٠که با (کد دستگاه 
هزار ميليارد تومان ۶۳۹۷، »نيروي انتظامي جمهوري اسالمي«بودجه نيروي انتظامي و بسيج ضد مردمي زير عنوان بودجه  -

ميليارد تومان (کد دستگاه ٧٠، يک هزار و »ميليوني ٢٠سازمان بسيج ارتش « ة) و زير عنوان بودج١٠٦٠٠٠(کد دستگاه 
١١٣١٣.(  

  
ميليارد ١٠١٢فعاليتهاي ويژه آخوندي پهنه بزرگ ديگري از اتالف بودجه در نظام واليت فقيه است. زيرا عالوه بر بودجة  -۳۲

، بار مالي فعاليتهاي گستردة آخوندي بر ٩٥اليحة بودجة  ٧ول شمارة ، مطابق جد»فرهنگ و ارشاد اسالمي«توماني وزارت 
  دوش بودجه عمومي دولت گذاشته شده است. اين فعاليتها در موارد زير صورت مي گيرد:

 ٥٨٢با » مرکزخدمات حوزه هاي علميه«قم و مشهد، زير عنوان » حوزه هاي علميه«تکثير و تربيت آخوند، ازجمله در  -
ميليون تومان بودجه؛  ٩٠٠ميليارد و٣٢٨با » شورايعالي حوزه هاي علميه«ميليون تومان بودجه؛ زير عنوان  ٥٠٠ميليارد  و 
ميليون تومان بودجه؛ و زير عنوان  ٧٠٠ميليارد و ١٩٥با » شوراي سياستگذاري حوزه هاي علميه خواهران«زير عنوان 

  ميليارد تومان بودجه.  ٦٣با » انشوراي برنامه ريزي مديريت حوزه هاي علميه خراس«
دفتر تبليغات «ميليون تومان بودجه،  ٤٠٠ميليارد و  ٣٠١با » سازمان تبليغات اسالمي«انجام تبليغات، ازجمله توسط نهاد  -

 ١٦ميليارد و  ٣٦با » شوراي همآهنگي تبليغات اسالمي«ميليون تومان بودجة ساالنه،  ٥٧ميلياردو ٩٦با » حوزه علميه قم
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام «ميليون تومان بودجه و  ٥٠٠ميليارد و  ٥٩با » مؤسسه نشرآثار امام«مان بودجه، ميليون تو
  ميليارد تومان بودجه.  ٣١با » خميني

ميليون تومان بودجه  ٥٣٠ميليارد و١١١با »نهاد نمايندگي مقام رهبري«تجّسس وتفّحص، ازجمله در کار دانشگاهها توسط  -
  ميليارد تومان بودجة ساالنه؛٢٢با » امر به معروف و نهي از منکر ستاد احياء«
ميليارد تومان بودجه و مؤسسه ٢٠٣با » سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي«برقراري روابط با خارج، ازجمله توسط نهاد  -

  ميليون تومان بودجة ساالنه.  ٢٠٠ميليارد و٢٣٩با » جامعه المصطفي العالميه«موسوم به 
کمک به اشخاص «زيرعنوان  ٩٥اليحة بودجة  ١٧رد متفرقه و افزوده بر بودجه نهادهاي فوق الذکر، در جدول شمارهموا-

ميليون تومان کمک مالي متفرقه به ديگر نهادهاي آخوندي درنظرگرفته شده  ٨٠٠ميلياردو٢٤٤مبلغ » حقوقي غيردولتي
  است. 

يحة  بودجة دولت در مجلس رژيم، بودجة اغلب نهادهاي آخوندي فوق بايستي ياد آورشد که در جريان رسيدگي و تصويب ال
  الذکراضافه شده و سه نهاد ديگر نيز به آنها افزوده شده است. 

  
سال گذشته  يط يدولت آخوند روحان يکارگزاران اقتصاد، که شرح آن داده شد يخارج و ينامساعد داخل يفضا در -۳۳
 يبه اجرا ،کاهش رکود يبراادعا کردند که آنها . را به عمل آوردند يکامنا يهاتقال ،يکاريب و رکود »خطر«مقابله با  يبرا

 در فروش نرفته و يروهامصرف خود فروش و يبرا. پردازند يم »يرکود اقتصاد تورم از يخروج ب«ه شده موسوم به يطرح ته
فروش لوازم  يبرا. ن خودروها کردنديد ايخر يبرابه مردم  وام يع مقداريدولت را واسطه توز، يمانده خودروسازان دولت انبار
 يمتوجه شدند که مقابله با رکود اقتصاد زود يليخاما . را به عمل آورند ياقدام مشابه که تقال کردند زيمانده ن انبار در يخانگ

  . دهد يجواب نم يداخل يمنابع مالبا  گسترده کشور



به  يحکومت آخوند يازسفرا يبا برخ۱۳۹۵بهشت يارد ٢٦وز ر در ،ميرژ جمهور سيرئمعاون اول  ،يريت را جهانگين واقعيا
 فه وين وظيواجب تر ت وياولو يستيخارج با در ياسالم يجمهور ةنديان گذاشت که شما به عنوان نماين صورت درميا

ق به اقتصاد راکد يتزر يبرا يخارج يشرکتها ها وبانک افت وام ازيک دريتماپلويراه د هموارکردن يرا تالش برا ت خوديمأمور
ق پول به يامکان تزر، يستم بانکيس مثل بودجه دولت و يمحل منابع داخل ازگوشزد کرد که  ميرژ رانياو به سف. ديران بکنيا
 مواجه است و يدرصد کسر٢٥با مصوب مجلس دست کم  ةرا بودجيز ،ستين يل داخليمعرض تعط سسات راکد و درؤم

  . ندارند سسات راؤن ميبه ا يامکان وام ده فلج شده اند و کشور يهابانک
 اشاره کرد و »برجام« ياجرا دولت پس از باال رفتن مطالبات مردم ازو  يجلب کمک خارج يتيت امنياهمبه  يريجهانگ

 ين مدت رويا يگفت ما ط ،ميرژ يبه سفرا ١٣٩٥سال  مانده ازيبا ق يماهها يط يبه کمک خارج ازيدرمورد حداقل ن
جلب  ارد دالريليم٧و دردست اقدام  يها) طرحنانسيفا(» ين ماليتأم«ت به صور يخارج يبانکها وام از دالرارد يليم١٠

 د کرد که قصوريرا تهدرا سف، يخارجه روحان ريف وزيظر حضور رد او. ميکرده ا حساب باز يخارج يهام شرکتيه مستقيسرما
  . ستيجانب شما قابل اغماض ن ت ازين مأموريانجام ا در
 يبانکها از ياريبه مجلس دهم اعالم کرد که بس يگزارش يم طيمرکز پژوهش مجلس رژ، يرياز اظهارات جهانگپس  يمدت

با  ن بانکها موقتًايا. ه آنهاستيسرما ش ازيل وصول آنها برقابيغ را مطالبات معوقه ويعمل ورشکسته شده اند ز کشور در
  . دهند يخود ادامه م به کار ينک مرکزبا از رقابل استمرارياستقراض غ

  
ت يوالم يرژجه گرفت که ينت و کارشناسانه ياقتصاد يتوان با نگاه يم، از آن چه که به طور فشرده در مواد باال ذکرشد -۳۴
به رغم ، گريد ياز سو و داردنرا  ياز منابع داخل» خروج از رکود« ين ماليتأم ييتواناسو کياز  است که يتيموقع دره يفق

از  يسلسله امشروط به  محدود و يمنابع خارج جلب کمک از، يخارج يتهاأيهو رفت و آمد ران يا يتجار بازارجاذبه 
م ين رژيكه در چارچوب ا برد يمراه ه يت فقيم والياستحاله رژ يو نوع ياست خارجيرسييبه تغ کهاست  ياسيتحوالت س

که با توجه به رشد تضادها و توان نهاد  يجز بن بست نم ينام ،تيموقعن يبرا. ار آن ندارديتمام ع يجز سرنگون يچ مفهوميه
است که مسبب  يه حکومتيعل يو خشم عموم يتيو انباشت روز افزون نارضا يير قهقرايس يبحرانها در عمل به معن ةتوسع

  . هن ماستيت اسفناک و فاجعه بار در مين وضعيا
  

  يسوز آخوندران يت ايدر حاکم يع اجتماعيفجا: چهارم فصل
  

 و کيکراتودم تيحاکمک ي يدر صورت برقرار کهبرخوردار است  يشماريب يانسان و يعيطب يفرصتها از رانيا هن مايم - ۳۵
 با يگزارش يط وميپترول شيتيبر يسيانگل شرکت. فراهم آورد عموم هموطنانمان يو کرامت را برا تواند رفاه يم يمردم
 هم جهان ينفت ريذخا چهارم رتبه و يگاز ريذخا نخست رتبه« کرد: اعالم »۲۰۱۶ ژوئن-جهان يانرژ يآمار مرور« عنوان
و   ميليارد ۱۵۷در سطح  ۲۰۱۵در پايان سال رانيا نفت ةشد اثبات ريذخا گزارش نيا اساس بر. است رانيا آن از چنان
درصد کل ذخاير  ۱۸درصد کل ذخاير نفتي جهان است. ايران هم چنين بيش از  ۹ميليون بشکه برآورد شده که بيش از ۸۰۰

  گازي جهان را در خود جاي داده و بزرگترين دارندة ذخاير گازي جهان به شمار مي رود. 
 استيس اتخاذ و آب از يور بهره يبرا يعلمسازماندهي درصورت  هست و ايران داراي منابع طبيعي ديگري نيز ،عالوه بر اين

 که است رانيا يبرا فرصت کيهم  سميتور صنعت. کرد خارج از ازين يب ييغذا مواد لحاظ از را کشور توان يم ،داريپا توسعه
 به روز مردم قاطبه يزندگو  رفته هدر به يآخوند تيحاکم وجود با هافرصت نياهمه  اما. کند جاديا ياديز اشتغال تواند يم

 ۹۰ انيم در رانيا حاضر حال در« معترف است که باره نيا در تهران نيشيپ شهردار يکرباسچ. شود يم تر بار فالکت روز
  . )۱۳۹۴ آذر ۱۶ ميتسن يخبرگزار( »دارد جامعه افراد فالکت و فقر نظر از را دوم فيرد جهان کشور



د و يخر، ازدواج کودکان، ينينش هيحاش، يخواب کارتن، يخودکش، ادياعت، ياز فقر و اختالف فاحش طبقات يناش يبهايآس
س أکه کارگزاران و در رکرده  داينده پيگسترده و فزاابعاد  يدر حال، مچش هينفروش قر و هيفروش کل، ن و نوزادانيفروش جن

متعلق  يو ثروتها يل منابع مليو م فيو ح يتبهکار، تجاوز، يدزد، اختالس، چپاولقه مشغول يدر هر دق ميرژ هيفق يول هاآن
  . هستندبه عموم مردم 

ر ظلم و ر بايآورد و آنان را ز يورش ميمردم  يزندگ يعرصه ها به طور همه جانبه به تمامو  ييبا درنده خو يا خامنهت يوال
  . کند يه و لَورده مل يزندگروزمره مشقات  ستم و فقر و

ز از يناچ يئن خبرها جزياما همه ا. شود يمنتشر م يحکومت يدر رسانه ها موجود در جامعه يهايناهنجاراز  ييگوشه ها
و مرد و کودک ونها زن يليم يزندگد و نشو يد ميد و باز توليتول هيت فقيوال تيدر حاکم است که يشتزشت و پِل يهاتيواقع

 ا به استمراريکنند  يم يم جانبدارين رژيشوم ا ةسلطهم که از  يهمه کسان، د گفتيبه صراحت با. کند يد ميرا تهد يرانيا
  . کنديشر يانسانضد ين تبهکاريا يخيو تار يت اخالقيدر مسئول، رسانند يآشکار و پنهان م يآن امدادها

که  يضد انسان طيشراگسترش فقر و فالکت و  و يران سوزيا، ينيفاجعه آفر ابعادو همه جانبه از  يو اقع يرينشان دان تصو
که  يگنجد و فقط زمان ين مختصر نميالبته در ا ل کردهيهن و مردم ما تحميها بر مغاصب و فاسد آخوند، سارق يکتاتوريد

ن جا به ذکر چند نمونه از يدرا. ر خواهد بوديقابل تصو، ان دهنديپا اشغالگر يشوم آخوندها ةران به سلطيمردم و مقاومت ا
  . ميکن يم ع اکتفاين فجايا

  
از ، محرومان ان وشتکشت کارگران و زحميو مع يانه به زندگيو تعرض وحش جامعه ميعظ تيگسترش فقر و فالکت اکثر -۳۶
 رانيمردم ا بر »يضد استکبار«و  »يمستضعف پناه« يدعاونامشروع خود را با  ةاست که سلط يميرژرو به گسترش ع يفجا
دوران  نه فقطرسانده که  ييبه جان موضوعه خود يدر قوان يحتعملکرد و  را در يشکاف و ستم طبقان يول، هل کرديتحم
  . کند يم يرا تداع يبلکه ستم برده دار، يقرون وسط اهيس

هزار  ۸۱۲را  ۱۳۹۵تمزد سال حداقل دس، کارگران يندگان واقعيم بدون حضور نمايکار رژ يعال يشورا، ۱۳۹۴ان ساليدر پا
ن ييته تعيكم«ن شد كه ييتع ين حداقل دستمزد در حاليا. فقر هم کمتر استک چهارم خط يکه از ن کرد ييتع تومان۱۶۵و 

 ۱۶ (روزنامه جوان» هزار تومان اعالم كرده بود۷۵ون و يلينفره را بالغ بر سه م شت خانوار چهارينه معيهز، دستمزد
  . )۱۳۹۴اسفند

شود که مشمول قانون کار  يم يرانيمزدبگ کارگران وشامل تنها  ر خط فقر همين شده در زيين حداقل دستمزد تعيالبته هم
افت ين مقدار دريبه مراتب کمتر از ا ييدستمزدها -شود يکه قانون کار شامل آنها نم -کار يروهايونها تن از نيليمو  هستند

حقوق هزار تومان  ۸۱۲ون کارگر هموطن کمتر از يليم۷ش از يب«: ديگو يمم ياز کارگزاران رژ يکي، ياباو يهاد. کنند يم
  . )۱۳۹۵بهشت يارد ۱م ي(تسن» ميدان يم ير خط بقا و زندگين کارگران را زيما ا... رنديگ يم
  

 ن،يک خانوادة چهار نفره شهرنشينة يحداقل هز۱۳۹۴د که در آبانماه يآ ين برميچن يآمار و ارقام منابع حکومت از -۳۷
تومان بوده  ۲۵۵۰ک خانوار چهار نفره ماهانه ينة يهز ۱۳۵۷هزار تومان بوده، حال آن که در سال  ۵۸۵ون و يليم ۳ماهانه 

  است.
ه، بهداشت و درمان، حمل و يات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثيها، دخانيبخش از خوراک۱۲رامون يپ يگريبنا برآمار وارقام د

نه يها در سبد هزيخوراکل، رستوران و هتل و کاالها و خدمات متفرقه، سهم ي، تحصيحيو تفر ينقل، ارتباطات، امور فرهنگ
درصد، سهم ۶,۹۸درصد، سهم بهداشت و درمان ۳۲,۸۲درصد، سهم مسکن ۲۷,۳۸معادل  ۱۳۹۴خانوار کشوردر سال يها

اقالم به مراتب  يدرصد و سهم مابق۴,۹۴ز يدرصد و کفش و پوشاک ن۵,۱۳ه منزل يد اثاثيدرصد، سهم خر۹,۸۷حمل و نقل 
  کمتر از ارقام ذکر شده است.



 ينه هايدرصد هز۲۰هزار تومان) فقط ۷۰۰ش از يب يحداقل دستمزد (کم ۱۳۹۴نه ها، در سالين هزيظر گرفتن همبا در ن
خانوار کفاف  ينه هايدرصد هز۲۸ يون تومان) هم برايليم۱ک معلم (يکند و حقوق متوسط  ين ميرا تأم يک خانوار کارگري
  کند.  يم
  

 حتاجيما همه متيق شيافزا و مردم يزندگ يتهايواقع، تورم نرخ کاهشدرخصوص  يروحان دولت يدعاو يبرخالف تمام -۳۸
  . کشد يم بطالن خط ادعا نيا رب يعموم

پس از  سال دو در خشکبار و وهيم در تورم نرخ« يم آخونديرژ آمار مرکز مستندات براساسو  يحکومت يبه گزارش رسانه ها
 که است يحال در نيا، دهيرس رصددهم د ۲و ۲۸ به هم غالت و نان تورم نرخ و بوده درصد۳۲ يباال يکار آمدن روحان يرو

 آمار مرکز گزارش ...است شده گزارش درصد دهم درصد ۲و۳۰ زين نشده يبند طبقه يخوراک محصوالت در دوساله تورم نرخ
، ييکاال گروه نيا در و بوده درصد۳۲ يباال ،خدمات و يرخوراکيغ يکاالها در ساله دو تورم نرخ دهد يم نشان نيچن هم
 در تورم نرخ که دارد آن از تيحکا نيچن هم آمار مرکز گزارش ...است شکسته رکورد درصد۵۵ تورم با سوخت و برق، آب

 حدود به هم فرهنگ و حيتفر بخش در و درصد۳۰ کفش و پوشاک، درصد۳۲ حدود سال دو نيا در اجاره و مسکن بخش
کم درآمد  يو گروهها يکارگر يخانوارها يزندگ يط برايشرا« شده استح يتصر ن گزارشيدر هم. »است دهيرس درصد۲۹

... ده استيرس يرقابل قبوليخانوار به حد غ ينه هايکار و هز يروين يافتين دستمزد دريو فاصله ب ...بدتر هم شده، جامعه
شان يکه برا يآنها ندارد و موضوعات يدر زندگ ينرخ تورم نقش ةاز موارد موجود در سبد محاسب ياريند بسيگو يکارگران م

ن دست است که ياز ا يل فرزندان و موارديتحص، درمان، حمل و نقل، پوشاک، خوراک، نه مسکنيت دارد در بخش هزياهم
ادشده نه تنها يمتها در موارد يست و قيبرقرار ن ين بخشها تناسبيا ينه هاين مخارج خود در مقابل هزيمأت يبه زعم آنها برا

  . )۱۳۹۴يد ۹مهر ي(خبرگزار» ...ش استيبلکه با آهنگ رشد مداوم در حال افزا، افتهينکاهش 
  

 آور نفرت رنج و درد همه بااد ياعت. ه استيت فقيالم ويران سوز رژيا ياز ره آوردها يگريه دننمو ادياعتگسترش فاجعه  -۳۹
 تهران در معتاد نوزاد ۴ تا ۳ روزانه« که يبه نحو است افتاده هنمانيم کودکان يحت و زنان، جوانان جان به خوره مثل، آن

  . )۱۳۹۵خرداد۲۰چه وله يدو( »شوند يم متولد
 يبس كنند يم يزندگ که معتادان به طور انبوه در آن ياز مناطق ير برخياد و انتشار تصويروزمره در مورد اعت يشهاگزار

 يم غوغا رانيا در ادياعت« که کند ياذعان م رانيا در ادياعت يرسم آمار به واكنش در يم آخونديک مقام رژي. دردآور است
 است معتاد رانيا تيجمع درصد۱۱ يعني. »است نفر ونيليم۸٫۵ از شيب بلكه، نفر ونيليم۳ نه معتادان يواقع آمار و كند
  . )۱۳۹۵تير ۱۲(ايلنا

 »شده برابر۱۰ گذشته سال ۸ يط يابانيخ معتادان تعداد«، »سال پايين آمده۱۲سن اعتياد تا « :سندينو يم ميرژ يرسانه ها
   ).۱۳۹۴اسفند ۲(خبرگزای مهر »هستند ليتحص حال در مدارس يمکتهاين پشت يدائم معتاد آموز دانش هزار۱۳۰« و

و تجارت مرگ و  ادياعتدر گسترش  هيت فقيوال ميرژحاکم و پاسداران  يم آخوندهاينقش مستق، جه فاجعهن ويترديپلاما 
از م و يبه طور مستقد يم پلين رژياست که ان يا تيو اقع. ن آب و خاک استيکردن چند نسل از فرزندان ا يخون با قربان

با به کار گرفتن  يعني، ميمستقريدست دارد و به طور غدر تجارت پرسود مواد مخدر ، يآخوند -يپاسدار يباندهاق يطر
دهد و  ياد را گسترش مياعت هفاجع، يو علم يمنطق يروشها و اتخاذ يه گذارين سرمايز از کمترياعدام و پره ة حربةانيوحش
   با مواد مخدر است! »قاطعانه ةمبارز« حال ا درياست که گوئ نيا يمدع، وقاحت يمنتهادر 
ستان و يرا در س ييماروستا« دهنده گفت:تکان يبا اعتراف ۱۳۹۴در اسفند، ميس جمهور رژيرئ معاون، يموالورد ندختيشه

که  ن نظريهم از ا. بالقوه هستند يبازماندگان آنها امروز قاچاقچ. مردان آن روستا اعدام شده اند يم که تماميبلوچستان دار
  . )۱۳۹۴اسفند۴مهر ي(خبرگزار »خانواده ها ين منابع ماليتأم يهم برا و رنديبخواهند انتقام پدران خود را بگ



  
حه دار يجرقًا يران را عميا هجامع ينشناساو رو يهم تار و پود اخالق يفروش نوزاد هفاجع، يا خامنه تيوال رزا لجن در -۴۰

 از شيپ و مادر شکم در نوزادان فروش شاهد امروز«: يدندخت موالوريبه گفته شه. است گسترشدرحال  روز به روزکرده و 
لنا ي(ا »است شده خبر کي به ليتبد که بوده اديز آن تعداد آنقدر اما، ميندار نوزادان نيا تعداد از يآمار. ميهست تولد

  . )۱۳۹۵ريت۲
بدتر از مرگ  يا زندگيرس زود يرهسپار مرگ، فروش از پس کودکان که است نيان فاجعه يا دردآورت يو بغا يانسانوجه ضد

 يانسان يهااندام فروشندگانبه  ايرند يگ يقرار م مخدر مواد انيقاچاقچ ارياخت درا ياق آنها ب به اتفيت قرياکثر. شوند يم
  . کنند يم يجنس سوءاستفاده کودکان از کهافتند  يم ييباندهابه چنگ  اي و شوند يفروخته م

ت ينظام حما. خانواده است ياز ماليفقر و ن، د و فروش نوزادانين عامل خريتر ياصل« دارند که اذعانخود  ،يمنابع حکومت
ازمند داشته باشد و يت از افراد نيحما يبرا ير و اثربخشيکه پوشش فراگست ين يکشور به گونه ا ين اجتماعيمأو ت ياجتماع

توان نقش واسطه ها و داللها را در  ينم... د و فروش کودکان استيخر، انگونه خانواده هيا ينه براين هزيمأت ياز راهها يکي
اجاره داده شده و  يگر يمانند تکد ييکارها يکودکان برا نيله از آنجا که اأن مسيا... د و فروش کودکان کتمان کرديخر

  . )۱۳۹۴يد۷، زنان يايدن ةبه نقل از ماهنام، هاني(برتر» رنج و نگران کننده استبغ، شوند يفروخته م
 به مانيزا هنگام به يروسپ زنان و خواب کارتن يخانمها« سد:ينو يتلخ و شرم آور م يز در اذعانين گريد يک منبع حکومتي

 را خود بچه تومان هزار۲۰۰ تا ۱۰۰ افتيدر با نوزاد آمدن ايدن به از پس و مراجعه شهر مرکز و جنوب يمارستانهايب از يبرخ
 يم يداريخر انيمتکد مختلف يباندها توسط، شوند يم متولد خواب کارتن و معتاد مادران توسط که ينوزادان. فروشند يم

 که يطور به، ستآنها شدن باردار و تهران به يفرار دختران ورود است گسترش حال در شهر در که يگريد موضوع... ندشو
  . )۱۳۹۴يد۲۱ وزين (سالمت »خرند يم يباالتر يمتهايق با زين را دختران نيا يسو از شده متولد نوزادان ،افراد از يبرخ

  
. فشارد يدرهم مرا دستان و محرومان و وجدان عموم مردم يجسم و جان ته است که يگريد هفاجع، بدن ياعضا فروش -۴۱

 در اما، کنند يم منتشر يکم يهاگزارش، است يخانمان يب و فقر از يناش که شوم دهيپد نيا مورد درم يرژ يها رسانه
کم  اما، بود جيرا يفروش هيکل ،شتريب، قبل يسالها در. شود يم دهيد وفور به هيکل فروش يآگه يعموم يمکانها از ياريبس

  . است شده وارد بازار به بدن ياعضا يتمام فروشکم 
 مشاهده را بدن ياعضا گريد و هيکل فروش و ديخر يهايآگه توان يم يراحت به روزها نيا« سد:ينو يم يت حکومتيک ساي

 و فروش و ديخر متيق از مرتبط يتهايسا و يمجاز يفضا در يراحت به يحت اي و نشست صحبت به آن دالالن با، کرد
 ميبرا زيچ سه فقط ايدن يتو د:يگو يم ساله۳۵ مرد کي. است يناچار و فقر سر از شتريب که يفروش، شد آگاه آن اتيجزئ
 تا ودبش دايپ يمشتر قلبم اي هيقرن، کبد، هيکل يبرا يروز دوارميام. دخترم سوم و ميهايبده دوم، ميهايبده اول ؛است مهم

  . )۱۳۹۴مهر۷وز ينظرن( »بخرم خودم يبرا زهرا بهشت در ييجا ايو  رميبگ پس را دخترم اي کنم هيتسو را ميهايبده بتوانم
  

و متأسفانه رو به  ز و شوميغم انگ، مهلک يبا عوارضاست؛  يو کارتون خواب ينيه نشيحاش، يخانمان يب، گريد ةفاجع - ۴۲
اعالم کرد  حانهيوق، مجلس ۱۳۹۵خرداد۱۷روز دوشنبه  يدر جلسه علن، يفضل يعبدالرضا رحمان، مير کشور رژيوز. گسترش

کند  يماعتراف هم  يآخوند روحان ةنيكابگر يک مقام دي. ده استيون نفر رسيليم۱۱ران به ينان کل اينش هيشمار حاش
نهم اعتراف يا و. )۱۳۹۵خرداد ۲ ۲رنا يكنند (ا يم يزندگ يمستهلك شهرفرسوده و ران در مناطق يت ايدرصد از جمع۳۰که
 يهزار هکتار سکونتگاهها۵۳ت کشور در يون نفر از جمعيليم۲۰« د:يگو ياست که م يگر دولت آخونديرتبه ديک مقام عالي
  . )۱۳۹۴يد ۶رنا ي(ا» برخوردارند ينييپا يت زندگيفياز ک، ه کالنشهرهايحاش ير رسميغ



از  يامکان برخوردار يرانيا يک سوم خانوارهايکم  دست«، انجام داده ميرژ يکه وزارت راه و شهرساز يج پژوهشينتابنا به 
ر خط فقر يزبلوچستان  ستان ويساستان  يدرصد) خانوارها۷۳ک به دو سوم (ينزد. ک مسکن مناسب را ندارندي يحداقلها
قادر الم و کرمان يا يدرصد در استانها۳۳درصد در استان بوشهر و ۳۶، درصد خانوارها در استان هرمزگان۵۳. هستند مسکن

ر خط يزد زيلرستان و  يدرصد در استانها۲۹درصد خانوارها در استان خوزستان و ۳۱. ستندين ک مسکن مناسبين يمأتبه 
  . )۱۳۹۴آذر  ۲۱وز يان ني(او» اند درصد برآورد شده۲۰ش ازياستان ب۲۳رخط فقر مسکن در يز يخانوارها. هستند فقر مسکن

  
بار است که هر روز سفتأ يآزاده بس يرانيهر ا يبرا. استت آخوندهيدر حاکم يگريفاجعه تلخ د، ابانيکودکان کار و خ -۴۳

دستمال ، فال، آدامس، به فروش گُل، مدرسه رفتن ياست که به جا يژه کالن شهرها شاهد کودکانيدر سطح شهرها و به و
گر يد يبخش. رنديگ يپشت پرده قرار م ياده باندهامواد مخدر مورد استف يخرده فروش يبرا يا حتي ندمشغول ييگدا، يکاغذ

د کار کنند تا ين کودکان بايا. کنند يها با حداقل مزد کار ميباففرش، کوره پزخانه ها، کوچک يز در کارگاههاين از کودکان
ک ي از آمار اعالم شده توسط مرکز آمار از يبرخ. را در سفره خانواده خود بگذارند و از درد و رنج آنان بکاهند يلقمه نان

کودکان بازمانده از ، مجلس يمرکز پژوهشها. دهند يم خبر كنند يکار مم يصورت مستق بهکه هزار کودک ۷۰۰ون و يليم
روبرو  يکه با دهها نوع خطر و ناامن، ابانيکودکان کار و خ شمار. ه استاعالم کرد تنون يليم۴ل را حدود يتحص ةچرخ

مشکالت ، کمبود وزن، کمردرد، هيتغذسوء چون  ييهايماريبعوارض و ن کودکان را يا. ش استيهر روز رو به افزا، هستند
  . دنکن يد ميتهد …و يپوست يهايماريب، ادياعت، تيهپات، دزيا، يروان يروح
مان يپ. دهد يابان ارائه نميدر مورد تعداد کودکان کار و خ يآمار درست، است ين فاجعه اجتماعيا ةکنندديکه خود تول يميرژ

ران در يم ايرژبه اجرا در آمد و  ۱۹۹۰سال دفاع از حقوق کودک است که در يبرا يالملل نيبمان يک پيحقوق کودک  يجهان
ن يا ۳۲ماده . استسال ۱۸ يان کودکيسن پا، حقوق کودک ةنام مانيبراساس پ. وستيمان پين پي) به ا١٩٩٤( ١٣٧٣سال

د يدولتها با. ت شوديکند حما يد ميکه رشد و سالمت او را تهد يد در برابر هر کاريکودک با«: ديگو يم يمان جهانيپ
مه يحق دارد از ب يهر کودک، حقوق کودک ةناممان يپ ۳۶ماده طبق . »دنط کار کودکان را مشخص کنيحداقل سن کار و شرا

  . کند يان نامه را نقض ممين پيه هم در قانون و هم در عمل ايت فقيم واليرژ. شودبرخوردار  ياجتماع
مدافع حقوق بشر  يمدافع حقوق کودک و از نهادها يجهان يخود از سازمانها يانسانفه يران بنا به وظيمقاومت ا يمل يشورا

است  يادآوريالزم به . كنندحقوق کودک فشار وارد  يمان جهانيکامل مفاد پ ياجرا يران برايم ايخواهد که به رژ يبه جد م
  . ل المدت محکوم شده انديطو يحبسها مدافع حقوق کودک هم اکنون در زندان بوده و به ياز فعاالن اجتماع يکه تعداد

  
ة مطالب از ويبه هرگونه نکه  يحکومت. است يديناام ور يتحق، فقر اثر در هايخودكش ةنديموج فزا، گريد بار سفا فاجعه - ۴۴

  . ران استيا ةکر جامعيشت بر پلن زخم پيمسئول مطلق ا، دهد يبا سرکوب و خشونت پاسخ م يحيو تفر يرفاهو  يشهروند
. ده انديحکومت ترس ياز عواقبش برا نامند و يم» يخودکش يسونام«آن را  ميرژ افته که کارگزارانيگسترش  فاجعه آنقدر

 اذغان دارند کهبه طور پراکنده  ياما منابع حکومت، دده ينم هئارا يخودکش هفاجع مورد در يق درستيچ آمار و تحقيم هيرژ
 يهرخودکش يبه ازا«و  »شود يم ارجاع تهران در لقمان مارستانيب اورژانس به يخودکش مورد۸۰، ۷۰ کم دست روز هر«

  . »ماند يم پنهان هايخودکش از ياريبس، شهرستانها در«و به طور خاص » دهد يناموفق رخ م يخودکش ۶۰، موفق
در سوم  ۱۳۹۴سالآموزان  دانش ين خودکشيزدهميس«: سدينو يم رانيمعلمان ا يكانون صنف، دهندهک نمونه تکاني ةدربار
منضبط و ، ار درسخوانير مدرسه بسيمد ةکه به گفت، يساله کرمانشاه۱۳آموز  ماه و به نام محمدپارسا ثبت شد؛ دانش بهمن

لها از جهت وفور  ن سايتر نيد در صدر اندوهگيرا با ۱۳۹۴سال  ييگو. مورد احترام معلمان و دانش آموزان مدرسه بود
  . )۱۳۹۴بهمن۵ تلگرام( »ميقلمداد کن آموزان ان دانشيدر م يخودکش

  



  :ر عبارتند ازياخ يساله در ماهها۱۸ر ينوجوانان ز يموج فاجعه بار خودکش گر ازيد ةچند نمون -۴۵
   .جانسپرد و کرد پرتاب نييپا به تهران شرق در عابر پلکه خود را از  ساله۱۳ يردخت يخودکش -
  . سپرد جان و زد دار را خود نهيآ جلو که هياشنو در، ساله۱۱ يآموز دانش يخودکش -
  . سپرد جان و کرد زيآو حلق يبا روسر را خودشکه  تهران در ييابتدا پنجم سال آموز دانش دخترک ي يخودکش -
   .کرد زيآو حلق خانه يسقف پنکه از را خودکه  »کال رستم«در  ساله۱۴ يآموز دانشو مرگ  يخودکش -
  . داد جان و کرد زيآو حلق خوابگاه پشت يها نرده به را خودکه  کوه ريزدر  ساله۱۶ يآموز دانش يخودکش -
 و کرد زيآو حلق گوسفندان آغل در را خودکه  سملقان و مانه جلگه کهنهدر  ييروستا در ساله۱۵ يدانش آموز يخودکش -
  . داد انيپا خود يزندگ به
  . سپرد جان و کرد زيآو حلق اتاق کسيبارف ةليم به را خودکه ، زدي بافقدر  ساله۱۳ يآموز دانش يخودکش -
  . زکرديحلق آو بالکن از شرماد يکه خود را با روسر، تهران در ساله۱۱ يپسرو مرگ دردناک  يخودکش -
  . کرد پرتاب نييپا به آپارتمان طبقه نيآخر ازکه خود را  زدي در يدختر آموز دانش مرگ و يخودکش -
  

ن و مشاغل و يها در سنيخودکش، ستيت آخوندها نيدر حاکم »پرپرشدهناشکفته «محدود به نسل  يخودکشفاجعه  -۴۶
  . به اقشار زحمتکش و محروم جامعه است شتر آنها مربوطيدهند و ب يمناطق متفاوت رخ م

بعد از ، ه (شادگان) در استان خوزستانيدر شهر فالح يکارگر شهردار، (خنافره) يل شاوردياسماع ۱۳۹۵خرداد ۷روز جمعه 
ساله و ۳۰او. د و جان باختيخود را به آتش کش، ماه حقوق عقب افتاده اش۶افت يدر يبرا يرکت در تجمعات اعتراضش

رقم . ثبت شده است يکاريمشابه در اعتراض به فقر و ب يتاکنون سه خودکش ۱۳۹۰سال از  فقط در خوزستان. متأهل بود
  . شتر استيب حتمًا يواقع

ک نمونه ي فقط، نيا اما. ميبر يان ميبه پا کند يرا منقلب م ييهر انسان آزاده که  از تهران يگريت ديروا ذکر ع را بايفجان يا
اشغالگر روبه روست  يآخوندها لغاريکه با ا يهنيشرق تا غرب م از شمال تا جنوب و از انهروزاست که  يتلخ ياهاز صحنه 

در ( انتخابات از قبل روز کي. دود يم ابانيخ وسط که يآتش گلوله و مردم اديفر يصدا -مرکز شهر-تهران« :افتد ياتفاق م
 و است دستفروش او. کند جمع ابانيخ داخل از ديبا را شيهايروسر بساط که دادند تذکر ريام به مأموران )١٣٩٤اسفندهفتم 

 يم ديجد ميتصم کي، بساطش کردن جمع يبرا تذکر از بعد اما. کرد يم پهن را شيهايروسر و شال بساط برلن ةکوچ در
 که است برلن کوچه همان اطرافدر . کشد يم تيکبر ختير نيبنز خودش يرو خوب يوقت و ردخ يم نيبنز تريل کي. رديگ

  . )١٣٩٤اسفند ١٥ر يوا راني(ا است کرده ثبت را او يخودسوز ريتصو رهگذر کي ليموبا نيدورب
  

  رانيست ايط زيدر مح» فاجعه يماورا«: فصل پنجم
  

 باهم ست يط زيمح، در جنگ و در زندانها يانسان يروين ةسبعان يهمزمان با کشتارها، ينيت استبداد ديدر دوران حاکم -۴۷
دا کرده يپ »فاجعه يماورا«در  يتيوضع، علفزارها و هوا، ات وحشيح، اچه هايدر، جنگلها، اخاکه، فاجعه بار آبهاعام  قتل
  . است
 يدر رده بند يميم اقليو از نظر تقس يمنابع محدود آب يدارا، فصل چهار يوجود آب و هوابا قرنها  يط يران کنونين ايسرزم

 يه گذارينه از منابع موجود و سرماياستفاده به يه به جايت فقياما حکومت وال. بوده استدرصد) ٩٠مه خشک (يخشک و ن
و صدور  کشور را صرف سرکوب و جنگ يدرآمدها، از وجود چهار فصل و استفاده از آفتاب و باد يفرصت ساز يثر براؤم

در بهبود  ينقش مهم نستتوا يکه م يزيچ -تينترل جمعبا ک يا خامنهو  ينيخممخالفت . کند يکرده و م سميترور
ران يت ايجمع ينيم خميدر دوران رژچراکه . است رانيبه ا نهين زميدر ا يگريد بزرگ انتيخ -ست داشته باشديط زيمح



ران به شدت يخاک ا، از جنگلها نابود شده يمين، دا کردهيکشور به شدت کاهش پ ير آبيذخا اما، برابر شده ش از دويب
ن ين نظام ننگيا يره آوردها. استشده هوا به شدت آلوده و ران يمراتع و، رفته ياچه ها رو به نابوديدر، دا کردهيش پيفرسا

 يزگردها در استانهاير توفان نمک و، در کالن شهرهابه خصوص هوا  يآلودگ، بحران آب يعني، ستيط زيمح ةدر حوز
 با راما مردم و کشور  ةنديو آ يات کنونيو ح يهست، و امثال آن رانش خاک، يکشاورز يانهيجنگلها و زم ينابود، مختلف
  . ست روبه رو کرده استيط زيمحة در حوز يبزرگ يچالشها

  
نده يآ توان بحران آب و يماما ، نه ها فاجعه بار استيزم يآخوندها در تمامت يست در حاکميط زيب محياگرچه تخر -۴۸
رات فوق يبا تأث يبا اهداف منفعت طلبانه کوتاه مدت ول، يسازاست سديس. خطرناکتر دانستبزرگتر و همه  را ازک آن يتار

 يه از سفره هايرو يب يبا برداشتهاهمراه ، شده سپاه پاسداران اجرا ةليبه وس به طور عمده که، العاده مخرب بلند مدت
  . کشور شده است ياچه ها و تاالبهايک آب و دريمنابع استراتژ ر بهيا لطمات جبران ناپذيکامل  موجب خشک شدن ينيزمريز

ط تنش يران در شرايا«: نوشتند رويوزارت ن يو اقتصاد يزير معاون برنامهاز قول  يحکومت يرسانه ها ۱۳۹۴در اسفند ماه 
 ينيرزميز يصددرصد از منابع آب يدر کشور ما باال، منتشر شده ٢٠١٢که در سال يالملل نيبراساس اسناد ب ...قرار دارد يآب

ارد مترمکعب از منابع يليم١١٠ر ياخ ةما در ده... ميکن يک خود استفاده ميم از منابع استراتژيدار يعنيشود؛  يبرداشت م
به نام منابع  يزينده اساسًا در کشور چيسال آ١٠در ، ش رودين منوال پياگر به هم، ميا ک خود برداشت اضافه داشتهياستراتژ
 اچهيت دريتاالبها و در نها، ها رودخانه يعني، رانيا يسطح يتمام آبها بًايتقر... م داشتيبه صورت کالن نخواه ينيرزميآب ز
 »ت بهتر شده باشدين وضعينبوده که ا يچ ساليشود و ه يشتر ميروز ب به برداشتها روز، ن وجوديبا ا ...ن رفته استيها از ب

  . )۱۳۹۴اسفند ۱۵، شرق(
ت يدرصد جمع۷۲مدت  در بلند«هم معترف است که  يت بحران در سازمان هواشناسيريو مد يخشکسال يس مرکز مليرئ
 يعيوس يبخشها، است يسازمان هواشناس يار بررسيساله که مع۷با شاخص بلندمدت  ...مواجه خواهد بود يران با خشکساليا

ر ييتغ ير خشکساليثأت ران تحتيونها نفر از شهروندان ايليم يمواجه خواهند بود و زندگ ياز خشکسال ياز کشور با درجات
  . )۱۳۹۵ريت۹، سناي(ا »روبرو خواهد شد يران با درجات مختلف خشکساليدرصد از مساحت ا۷۳درمجموع ... خواهد کرد

 يغرب يايآس در ير دائمين آبگيا و بزرگترياچه آب شور دنين دريدوم، کشور ياچه داخلين دريبزرگتر ه به عنوانياروم ةاچيدر
ک سوم يبه کمتر از  اچهيسطح در. ر استياکنون با بحران خشک شدن درگ، چند ده هزار سال همواره پر آب بوده يکه ط

اچه يدر يايدر صورت عدم اح کنند که ياذعان م يکارگزاران حکومت. لومتر مربع استيک٢٠٠٠ک به ينزد افته ويل يتقل
 يتمام هست، اچهين درياز خشک شدن ا يناش يزگردهايو رطوفان نمک . افتد يبه خطر م تنون يليم١٤ يسالمته ياروم
ان به انواع مختلف يش تعداد مبتاليافزا و کند يد ميتهد، کنند يم يزندگ اچهين درياطراف ا را که در مناطق يتيجمع

  . )١٣٩٥خرداد  ١١، سنايا(آن است يامدهاياز پ يکي جانيپوست در آذربا يسرطانها
  

ط يدر شرا... است ياستان خال نيا يدرصد مخازن سدها٧٠ش از يب«: ديگو يم يشمال خراسان يا شرکت آب منطقه -۴۹
استان توان  يست که سدهايدرحالن ياو ره شده ياستان ذخ يون متر مکعب آب قابل استفاده در پشت سدهايليم ٦٦ يکنون
 يش کشت و برداشتهايافزا، ش از اندازه آبيو استفاده ب يتداوم خشکسال. ون مترمکعب آب را دارنديليم٢٥٠ يره سازيذخ
  . )١٣٩٤بهمن٥، سناي(ا» استان شده است يبه سدها يموجب کاهش آب ورود، دست ر مجاز در بااليغ

کشور اضافه برداشت  ينيرزميون متر مکعب از منابع آب زيليم١١ساالنه افزون بر « :ديگو يم، رويمعاون وزارت ن، رضا انجم
  . )١٣٩٤بهمن  ٧، رناي(ا» است يکشور بحران يدشت آب ٦٠٠دشت از ٤٠٠ش از يط بيشرا. شود يم

ران يکه در ا ييتعداد شهرها، گريشهر د۱۰با اضافه شدن  ١٣٩٤در سال«د: يگو يمرو يمقام وزارت ن قائم، يستار محمود
  . )١٣٩٤اسفند ١٥( »ده استيشهر رس ۵۲۷به ، دارند "يتنش آب"مشکل 



م که در يشونده داشت ديارد مترمکعب منابع آب تجديليم۱۳۰گذشته  يدر سالها«: ديگو يم، روير نيوز، انيت چيد چيحم
  .)١٣٩٤بهمن ٧، رناي(ا» ده استيارد مترمکعب رسيليم۸۰ن رقم به يحال حاضر ا

ن يا«مي گويد: رکشو ينيزمريز يه از آبهايرو يدر مورد برداشت ب، ستيط زياز مسئوالن سازمان حفاظت مح،خايک ياحمدعل
 يبرداشت م ينيرزميز يها ون مترمکعب آب از سفرهيليم۵۰انقالب  يدر ابتدا ...است موضوع از مرز فاجعه هم گذشته يعني

  . )١٣٩٤اسفند  ١٥( »است دهيارد متر مکعب رسيليم۱۷۰زان به ين مياکنون ا، شد
  

. ستو خشک شدن قناتها آب ينير زميل ذخائر زيتقلدر  يمهمدر سراسر کشور عامل  قيعم يچاهها ةيرو يب حفرـ ۵۰
ن چاهها يم از تعداد و محل ايژن که ريبا توجه به ا. ر ممکن استيغ ير مجاز بدون رانت حکومتيغ ياقدام به حفر چاهها

ار افراد درون هرم قدرت و ين چاهها در اختيا ةدجه گرفت که عميتوان نت يم، ستين نبستن آو قادر به ، اطالع دارد
  . وابستگان آنان است

: ديگو يق ميعم يچاهها ةيرو ير مورد حفر بد، منابع آب يركل دفتر حفاظت و بهره برداريمد، يمصطفو يعل محمد
مجاز  ريغ ين چاههايشتريب. ق استيهزار حلقه از آنها عم۱۵۰رمجاز در كشور حفر شده كه يهزار حلقه چاه غ ۳۰۰تاكنون «

  . )١٣٩٤يد١٦، مايصدا و س ي(خبرگزار» و استان گلستان حفر شده است يشرق، يجان غربيآذربا يدر استانها
ن يتنها در ا رمجازيغ صدها حلقه چاهحفر با اذعان به ، استان اصفهان يا عامل شرکت آب منطقهريمد، ير محمد صادقيم

طبق . بسته شد يمجاز در استان اصفهان در سال جار ريحلقه چاه غ ٦٣٣رو حدود يوزارت ن ةطبق برنام«: ديگو ياستان م
ارد يليم١١٠ن رقم به يشود که در بلند مدت ا يکشور برداشت م ينير زميز يارد متر مکعب آب از آبهايليم ٦آمارها ساالنه 
  .)١٣٩٤بهمن  ٧سنا ي(ا» ک فاجعه را رقم بزنديتواند  يمخزن م يرسد و ادامه کسر يمتر مکعب م

  
ک ي توانند يو نم اما هرگز نتوانسته اند، زنند يبحران آب حرف م يبرا ييم به طور مداوم از چاره جويکارگزاران رژ -۵۱

ثر در ؤم يه گذاريسرمان است که بدون يت ايواقع. ران باشد ارائه دهنديا يميت اقليبر واقع يکه متک را يبرنامه مدون و علم
که  يزمان و تا يسازاه کردن دست سپاه پاسداران از سدبدون کوت، يکشاورز ياريستم آبيبدون مدرن کردن س، حوزه آب

 يبحران آب نه تنها راه حل، کند يآن م ةنيپر هز يو جنگها يفرامرز ران را خرج مداخالتيمردم ا يه هايسرما يا خامنه
ش يضمن پدر خرداد امسال ، دانشگاه اصفهان يت علمأياقتصاددان و عضو ه، يمحسن رنان. شود يم بلکه خطرناکتر، ندارد

رفت که يد پذيبا«: گفت يو. نکنند يباز» آتش آب«نده به کارگزاران حکومت هشدار داد که با يسال آ۵در » جنگ آب«ينيب
  . )۱۳۹۴اسفند ۱۵( »مهمتر است يليمن خيران از جنگ يبحران آب در ا

  
ن يدر تهران ساالنه چند. کند يد ميرا تهد يرانيونها ايليگردها سالمت مزيگرد و غبار و ر يو توفانها هوا يآلودگبحران  -۵۲

ست استان يط زيش محيمعاون نظارت و پا، يمحمد رستگار. شوند يم يهوا قربان ياز آلودگ يهزار تن به علت عوارض ناش
». رديگ يهزار نفر را م ۶تا  ۵وزارت بهداشت ساالنه جان حدود  يساس آمارهااتهران بر  يهوا يآلودگ«د: يگو يم، تهران

و ساالنه است راز به شدت آلوده ياهواز و ش، زيتبر، مشهد، کرج، گر همچون اصفهانيد يکالن شهرها يهوا، عالوه بر تهران
، درزادهيح يمحمد هاد، سال قبل دو. )١٣٩٤بهمن ٢٥(هرانا  بازند يجان م يامد آلودگيران در پيهزاران تن از مردم ا

 »بوده است يليسال جنگ تحم ٨ش از تلفات يهوا ب يزان تلفات آلودگيم... «: ه بودگفت، ست استان تهرانيط زيرکل محيمد
  . )١٣٩٢آبان ٢٠فارس(

 يآلودگت يدر استان لرستان وضع«. قرار گرفتند يت اضطراريچند استان کشور در وضع، زگردهايردر سال گذشته به علت 
 يشهرستانها رستان دريو دب ييراهنما، ييه مدارس ابتدايش رفت و کليبرابر حد مجاز پ٢١از شهرها تا حد  يهوا در برخ

  . )١٣٩٤اول اسفند ، فارس(» ل اعالم شديپلدختر و رومشکان تعط



 روز سه. »ل شديزگردها تعطيل توفان ريشهر استان خوزستان به دل١٥ادارات و مدارس « اعالم شد: ١٣٩٤روز سوم اسفند 
سال است که به طور ۱۰کرمانشاه «گفت: ، کرمانشاه ياستاندار يمعاون امور عمران، کردار کين يمجتب، ١٣٩٥ريت١٥شنبه 

راستاندارد يط غياستان در شرا يروز هوا۱۳۰ن ساالنه يانگيک دهه به طور مين يزگردها سروکار دارد و در ايبا مشکل ر يجد
  . »روز غبارآلود داشته است۱۶سال قبل از آن تنها ۵۰ستان در ان يا. بوده است

 ۱۳۹۵ريت١٣کشنبه يروز ، ستيط زيس سازمان حفاظت محيرئ، معصومه ابتکار، زگردهايش و گسترش ريدايدر مورد علت پ
علت ، زارهاشدن علف نابود، يخونچون تاالب گاو ييخشک شدن تاالبها، يکشاورز يانهيشدن زم يابانيب«در مجلس گفت: 

  . »ستدهازگريوجود ر ياصل
غارتگر وابسته به  ينهادها دنده و ترمز مهره ها و يب ينخواريزم، منابع آب يعالوه بر نابود، اما، نهايشدن زم يابانيعلت ب

، به ساختمان و پادگان ياهيو گ يجنگل يل پوششهايتبدو با کنند  ياستفاده م يحکومت ةژيو ياست که از رانتها هيت فقيوال
  . دارند زگردهايرشدن کشور و گسترش  يابانيدر ب ينقش مهم
 يبرا ياصول استيو فقدان س، رديگ يسپاه پاسداران صورت م طتوس به طور عمدهکه ، از جنگلها هيرو يب يهايبهره بردار

با عث شده ، هايخاموش کردن آتش سوز يبرا يو انسان يکيدر جنگلها و نبود بودجه و امکانات تکن ياز آتش سوز يريجلوگ
از  به طور کامل آن هکتار ونيليم۵/۴دستكم ، رانيدر ا پوشش انواع جنگلها ريز يهکتار اراض ونيليم١٨از حدود که است 

  . ان بروديم
ن رايدر ا يطيست محيزع يفجا ،هيت فقيم واليدهد که با وجود رژ يران نشان ميمقاومت ا يمل يشورا يهايابيو ارز هايبررس

م يدان يفه خود ميما وظ. دا خواهد کرديپ، قابل جبرانريغ يابعادبلکه به شدت و با سرعت ، افتيو کل بهبود نخواهد  ءدر جز
  . ميران برسانيمردم ا يقت تلخ را به طور شفاف به آگاهين حقيکه ا

  
  :يدر عرصه داخل يخامنه ا »چهار سوار سرنوشت«: ششمفصل 

  يمذهبر يفراگبازداشت و سرکوب ، شکنجه، اعدام
  

است سرکوبگرانه يس ه بريبا تک رانگر خود رايو و ه سلطه شوميفق تيم واليد کرده است که رژيوسته تأکيران پيمقاومت ا -۵۳
ش را در يز دخالتهاين يپس از جام زهر اتمو ادامه داده ران يا يسم به خارج از مرزهايرورتبحران و است صدور يو س يداخل
به توسعه سرکوب را  ت بحرانزده اشيوال سرنوشت يخامنه ا، يدر عرصه داخل اما د کرده است.يتشد را منيه، عراق و يسور

  مختلف گره زده است. ينه هايدر زم
، جنگ يعنيـ شوم  ةديچهار پد، بانز نوشته شدهيسنته بالسکو ايتوسط و۱۹۱۶که در سال  »چهار سوار سرنوشت«در رمان 

با کمک . ندشو يها ميامپراطور يقت باعث فروپاشيکه در حقاند شده  يچهار سوار سرنوشت معرف ـ مرگطاعون و ، يقحط
چهار «توان  يم، ساخته شد ينلينسنت ميو يبه کارگردان ١٩٦٢که بر اساس آن در سال يلمين رمان و فياز ا ياستعاره ا

 يا خامنه. کرد يمعرف ييو قرون وسطا يمذهب جانبةبازداشت و سرکوب همه ، کنجهش، اعدام را يا خامنه »سوار سرنوشت
کار آمدن  يکه از رو يسه سال يط. ت منفور و نامشروع خود را فقط به طور خاص با موج اعدامها سرپا نگهداشته استيوال

اعالم و ثبت شده از  يشمار اعدامها، کار آمده يرو يجهان ةاعتدال و تعامل و مذاکره با جامع ةيبا داع يآخوند روحان
ت يم والياز رژيبه رغم ن، در اعدامها يشين افزايچن يز به معناينه الزم است که قبل از هرچين زميدر ا. فراتر رفته است۲۵۰۰

ن يد مورد توجه قراد داد ايکه با يگريت ديواقع. توجه کرد، ونيادانه اش تحت عنوان تعامل و مدراسيش يه به مانورهايفق
 ةتحت محاصر يرا که زندان يبرتيل، يش انتخابات و برنده شدن روحانيج نمايهمان روز اعالم نتا ،مين رژيااست که چرا 

 يو اعدامهاعام  قتل به، ق عواملش در عراقيازطر ا چرايدهد  يقرار م يموشک ةه در عراق است هدف حمليت فقيعوامل وال



هر آتش بس در جنگ ز ا چرا بعد ازي؟ هنوز در آنجا هستند يالملل نيبتوافقات كند كه طبق  يمبادرت م يمجاهدان يجمع
  ؟ آورد يم يرو ياسيان سيزندانعام  قتل به، يهنيضد م

چ يه، شود يد ميتشد يانه رويادانه اعتدال و ميش يم به مانورهاياز رژين ةدر بحبوح يکه حت، توسل به موج اعدامها يآر
ن ياول بارانگرش ينامشروع و و ةم و رمز استمرار سلطين رژيا ياتياز حين نيترن که بااليندارد جز ا يگريد ياسيس يمعنا

، است ينياستبداد د يجناحها و مهره ها باندها و يفصل مشترک تمام كه ن اعدامهاستيهم، يخامنه ا» سرنوشت سوار«
  . و اعتدال داشته باشند ياصالح طلبه يا داعيکنند  يخودشان اصولگرا معرف ا به قوليادگرا ين که خود را بنيصرفنظر از ا
حکم  ياجرا، يو رفسنجان نژاد يا توسط احمدي يو روحان يا خامنهو  ينيخم يازسو، که باشد يبه هر بهانه ا، انبوه اعدامها

ل دو يو تحم يدر خدمت ارعاب عموم تمامًا و يآخوند يرکتاتويدو  ياسالم يعت مصوب مجلس شورايا قانون و شري ياله
 يکه م ياسيزش سياز هرگونه خ يرياول جلوگ :درون هرم قدرت در آن اتفاق نظر دارند يقرمز است که همه باندهاخط 

 ن روست کهيهم از ا. افتهيجنبش مقاومت سازمانبه  يآوردن مردم يمقابله با روو دوم ، نجر شودم يام توده ايك قيتواند به 
  . ران مجازات اعدام داردين خلق ايران و در محور آن سازمان مجاهديمقاومت ات از يهرگونه حما، ميرژ يبر طبق قانون رسم

  
کسال گذشته به موازات يدر ، نداستوارآنها بر هيفق ةسلطنت مطلق تخت و يا خامنهسرنوشت  کههم  يگريسه سوار د -۵۴

   :در تاخت و تاز بودند، م از فوران خشم و انزجار مردمياحساس خطر رژ
و  »ريتعز« تحت عنوان يعت آخونديپنهان در زندانها و هم در قالب قانون و شر يتهايبه صورت انواع جناهم ، »شکنجه« -

  ... ز در مألعامير آميتحق يشالق زدن ومجازاتها
و انتقال  يا خامنهاراذل و اوباش  ي»هايلباس شخص« توسط ييهم به صورت آدمربا ،»خودسرانه يريبازداشت و دستگ« -

به صورت هم و ، وصل است يا خامنه تيب يتيامن يها به سرکردگان و قرارگاههاآن که سرنخ ي»امن يخانه ها«ان به يقربان
(اهل و مذاهب مخلتف  انياد روانيپ يريدستگ شامل، ياسيس يريدستگل هزاران ياز قب، و گسترده ييفله  يهايريدستگ
، ستيط زيمحفعاالن ، معلمان، يفعاالن کارگر بازداشتا ي )... و يطاهر يشاگردان محمد عل، هاييبها، شيدراو، سنت

هموطنان  يريدستگر ينظ يضات مليه تبعيگسترده معترضان عل يهايريا دستگي... سان ويبالگ نو و و هنرمندان و خبرنگاران
به  يسرکوبگر انتظام يرويک نيستماتيس يورشهاين يوهم چن ياريا معترضان لر و بختيو عرب و بلوچ و ترکمن  يآذرو کرد 

 جوانان يريدستگ انه به محالت ويوحش يهاورشيا يکودکان کار دستفروشان و يريا دستگي جوانان يجشنهاا يها يهمانيم
  . استمعروف شده  »ل و اوباشذارا«به حکومت  يجهان ةجامعدر  يبه درست كه يمأموران حکومت آخوندتوسط 

د توسط يش عقايو تفت يکه از گسترش جاسوس ينياستبداد د »ةو همه جانب يسرکوب عموم«ا يخره سوار چهارم و باالـ 
ابان و راه يزنان در کوچه و خ يبه رو يا خامنهتکار يجنا يهايلباس شخص يد پاشياس ان به درون خانه و خانواده تايجيبس

روز  »نامحسوس يول يرسم« يگشتهاابان! تا يکوه و ب يبرا يتيامن يسهايبه گشت ارشاد و انواع پلم موسو يگشتها يانداز
  . بنداي يبه روز گسترش م

از  يالملل نيو ب يدر واکنش به موج نفرت اجتماع و يانتظام يرويدار با سرکردگان نيدر د يا خامنه، امسالبهشت يدر ارد
 يمخالفت برخد به ينبا، يت اخالقيدر موضوعات مربوط به امن«گفت: ، محسوسنار گشت ينظ سرکوبگرانه يطرحها ياجرا

  . )١٣٩٥بهشت يارد ١٩ يا خامنهت ي(سا» ش برديد کار را پيتوجه شود بلکه با يا رسانه يهايا فضاسازيافراد 
فقط در  س گشت ارشاد نامحسوسيهزار پل٧ت يتهران از آغاز فعال يسرکوبگر انتظام يروين ةسرکرد، قبل از آن يدر هفته ها

. کردندبه آن  يريراد گيشروع به ا يم هم برخيدرون رژ يشهر تهران خبرداده بود که به خاطر ابعاد فضاحت بار آن حت
دنده و ترمز و به  ياعمال سرکوب ب يگر برايح ديفرمان صر کين حرفها و يتوان فصل الخطاب ا يرا م يا خامنهسخنان 

ترس و  انگر شدتيب، ن حاليدرعفضاحت بار که  يفرمان، ف کرديخودش توص يچماقداران لباس شخصگسترده تر  يريکارگ
  . کند يمال مبر يمردم يزشهايخفوران و  در طلسم اختناق يشکافهرگونه از  ارتجاع را ةدرماند ةفيخل ينگران



  
 يرسانه ها، در بهمن ماه از جمله. است د دست زدهين سركوبگرانه جديانب قويم به تصويك سال گذشته رژيدر  -۵۵

دست مزدوران ، ن طرحيب ايبا تصو. م خبر دادنديدر مجلس رژ يمردمج ضديت بسيات طرح تقويکلب ياز تصو يحکومت
  . ش باز خواهد شديش از پيت و آزار و سرکوب مردم بياذ يبرا يجيبس

ت يدستگاه مسئول٢٦، در موضوع عفاف و حجاب«اعالم كرد:  يانتظام يروين ةسركرد يپاسدار اشتر، در مورد سركوب زنان
تنها در تهران و  ١٣٩٤ظرف هشت ماه اول سال. )١٣٩٤آذر ١٣سنا ي(ا »است يانتظام يروين دستگاهها نياز ا يکيدارند که 

ه آنها يله نقليوسا ي شدهجاد يمزاحمت ا يبه بهانه بدحجاب و يتهران زنان آزاده يچهل هزار بار برا، ييس راهنمايتنها توسط پل
  .)١٣٩٤آذر٢٤(فارس  شده اند يمعرف ييبه دستگاه قضاا يشده  فيتوق
تحمل  به يبه طور جمعا معترض را ي يكارگران اعتصاببرداشت و فراتر  يقدم ه در سرکوب کارگران هميت فقيم واليرژ

کارگر محروم معدن ١٧ به خرداد امسالدر  شالق زدن يحکم مجازات سبعانه و ضد انسان ياجرا. كردمحکوم  شالق ضربات
را در داخل و خارج کشور  ياز انزجار عموم يحق طلبانه آنها موجبخاطر اعتصاب  يجان غربيآق دره در آذربا يطال
  . ختيبرانگ
 تن ازآنها۳۵، ک کارواش با قمه و چماق حمله کردنديکارگران به م در تهران يرژ انچماقدار، گريد يگرت ضدکاريک جنايدر 
  . )١٣٩٤بهمن١٩لنا يمارستان شدند (ايب ين کارگران راهينفر از ا١٠. ب کردنديو کارواش آنها را تخر شدت مضروب را به

  
مرداد ۱۲در روز سه شنبه  يبعد از سالها اسارت و شکنجه و بدرفتارو کرد تن از جوانان اهل سنت ٢٥ ياعدام جمع -۵۶

ه يه عليت فقيم واليو توحش رژ ين توزيک از شدت يينمونه ، ۶۷در سال ياسيان سيزندانعام  قتل همزمان با سالگرد، ١٣٩٥
ان يروحان يع و حتيروان تشيدر حق پ يهرچند آخوندها در کشتار و شقاوت و بدرفتار. ان استير مذاهب و اديروان سايپ
  . شناسد ينم يمرزچ يز هين يا خامنهو  ينيعه مخالف خميش

رفتار کردند و احکام  ن صورتيانه تريبه وحشاحکام اعدام هم  يدر نحوه اجرا يهموطن سن۲۵ن يه با ايت فقيمان واليدژخ
 ياستبداد مذهببا  جز مخالفت يبود که گناه يبه کسان سميو نسبت دادن ترور و دروغ يساختگ صادره بر اساس اتهامات

  . نداشتند
سراوان ، ر شهرستان مهرستانيخانه اهل سنت در مسنماز يا خامنه سركوبگر يروهاين، انهيوحش ين اعدامهايش از ايدو ماه پ

  . )١٣٩٥خرداد  ١٣ب كردند (هرانا يرا شبانه تخر
ورش برده و يانه يروان اهل حق بطور وحشيدر شهرستان اسالم آباد غرب به محل عبادت پم يرژچماقداران ، ١٣٩٤در اسفند

  . )١٣٩٤اسفند ١٠ب كردند (هرانا يسات آن را تخريساختمان و تأس
از شاگردانش  يتفاق جمعاهل تسنن در شهر مهاباد را به ا يك روحاني يميد طه كريماموستا س، يم آخونديرژ، در آبانماه

بوده است  يدشت كرج زندانماه در زندان گوهر١٧ر شده بود و به مدت يهم دستگ١٣٩٠در سال يميكر يآقا. در كريدستگ
  . )١٣٩٤آبان  ١٦(هرانا 

ان و مذاهب و ياد يروان تماميپ هيآخوندها عل يکتاتورياست که د يمستمر مذهب ضيو تبع از ستم ييفقط نمونه هانها يو ا
  . کند يمرامها اعمال م

  
  . گسترش داد بازهم را هنمانيم مختلف يتهايسركوب اقوام و مل ابعادسال گذشته  يآخوندها ط يرانيم ضد ايرژ -۵۷

زنداني سياسی جوان ۳مرداد۲۷روز دژخيمان فاشيسم ديني حاکم بر ايران صبح در يکی ديگر از دهها اعدام و حشيانه اخير ، 
  به دار آويختند. » محاربه و افساد فی االرض«از هموطنان عرب را در حميديه اهواز به اتهام آخوند ساخته 



رژيم واليت اهرم های ارتجاعی، ل اشکال ديگر سرکوب ضد انسانی و تبعيضها و تحمي همراه با ی وحشيانهاين گونه اعدامها
غصب انقالب مردم آغاز  همان ازاز سوی مليتهای تحت ستم  است که امواج خاموشی ناپذير اعتراضاتیبرای مقابله با  فقيه

با لر و بختياري ، ترکمن ،بلوچ ،عرب ،آذري ،کرد هموطنانادامه داشته است. در يک سال گذشته نيز  ايران توسط خمينی
که ايران زمين با تمامی فرزندانش  ندو نشان داد ندبارها رژيم آخوندها را به چالش کشيدخيزشها و حرکتهای اعتراضی خود 

  . تن نمی دهد مذهبی غيور و آزاده اش هرگز به سلطه فاشيسم
و امنيتی و هم چنين چماقدران لباس شخصی و باندهای سياه  در مقابل، خامنه ای تالش کرد با پاسداران و نيروهای نظامی

  بسيجی جو ارعاب را گسترش دهد.
 ١٤(هرانا  منتقل كردند ير و به نقطه نامعلوميهموطن كرد را در مهاباد و بوكان دستگ ٨سركوبگر  يروهاين، در خردادـ 

  . )١٣٩٥خرداد 
از آنها بنام گرمان  يکي. شهر سلماس به گلوله بستند يه مرزيناحهموطن كرد را در  ٥تکار يپاسداران جنا، ن ماهيهم در
  .)١٣٩٥خرداد٧ -كردستان  -وز ين ي(فارس شدند يگر به شدت زخميدر دم کشته شد و چهار تن د ينيام

از آنها را  يتن از هموطنان عرب در اهواز گروه١٣ورش به محل اقامت يم با يسرکوبگر رژ يروهاين ماه امسال نيدر فرورد
  .)١٣٩٥ن يفرورد ٢٧ر کردند (هرانا يدستگ

 ٢٥ن فعاالن بلوچ ي(كمپ ده انديبه قتل رس يعيچند جوان در نقاط مختلف زاهدان ربوده شده و به طرز فج، در اسفند
 .)١٣٩٤اسفند

ر يدستگ يحقوق بشر يتهايل فعاليتن از هموطنان كُرد را به دل ٢٢، در سقزمأموران وزارت اطالعات در اواخر ماه بهمن 
  )١٣٩٤اسفند  ١(كردپا . ر شدندين شهر در محلة شاناز دستگياز جوانان ا يز شماريقبل از آن ن. كردند
  . ان استيپا ين گونه حمالت و اقدمات سرکوبگرانه بيرشته ا

  
مأموران . افتيكسال گذشته ادامه و گسترش يآزاد در  يان اطالع رسانياز جر يريسانسور و جلوگ يم برايتالش رژ -۵۸

تهران  در مناطق مختلف ييماهواره  يبشقابها يبه جمع آور، ورش به منازل مردميبا  بارها، يانتظام يرويسركوبگر ن
  . پرداختند
 يتحت فرمانده )ناجا- (فتا د و تبادل اطالعاتيتول يس فضايپل«به نام  ينظام - يتيامنل يض و طويعر يروينک ياگر چه 

 يد راه آزاديکارگر شه و قتل يريمانند دستگ ياريات بسيت جنايو مسئول يمجاز يکنترل فضا يسرکوبگر انتظام يروين
و برعهده سپاه  يا خامنهر نظر شخص يران زيدر ا يمجاز يفضان است که کنترل يت ايواقع يرا برعهده دارد ول يستار بهشت

و  يکار جاسوسوزارت اطالعات حکومت هم . کند يکالن اداره م ينه هايرا با هز يبريک ارتش سايکه  پاسداران است
  . دهد يصورت م نترنتيوتر و ايکامپ يکهايتکن نيترباال از يبرداره د و بهريرا با خر ييسطاد قرون ويش عقايتفت

  . اشتراک عمل دارندل اقدامات سرکوبگرانه ين قبيآنها در ا يو اطالعات يتيامن يم و مهره هايهردو جناح رژ
، ستيسانسور ن يجز شورا يزيكه چ ياست آخوند روحانيبه ر» يمجاز يفضا يعال يشورا«در خرداد امسال جلسه 

  . )١٣٩٥خرداد٨اتخاذ كرد (فارس  ياجتماع يها لتركردن شبكهيد سركوب و فيتشد يبرا يديجد يمهايتصم
بالگ و خبرنگاران و و ستهايکاتوريکار، شاعران، هنرمندان، جوانان يرياز دستگ يحکومت يها رسانهست که ين يروز بًايتقر 
  . ز استيشدگان لبرريگونه دستگنياز ا يحکومت يزندانها و بازداشتگاهها ؛خبر ندهند ينترنتيا فعاالن سان وينو

تحت عنوان  يا خامنه يتکرار دعاو با ين حکومتويزيو تلويز همه روزه در رادين يانتظام يرويسرکردگان سپاه و اطالعات و ن
 يژه جوانان کشور ميد و ارعاب مردم و به ويکنند و به تهد يه مياقدامات سرکوبگرانه خود را توج يخطر نفوذ و تهاجم فرهنگ

  . پردازند
  



چماقدار و لباس  يز باندهاينه نين زميدر ا. تداوم و گسترش داشت کسال گذشتهيدر  ياجتماع يهايسركوب آزاد -۵۹
ست يسر به نا ربودن و ي يحجابن به خاطر بدبه چهره زنا يد پاشيمانند اس ياتيبا جناژه برعهده دارند و يو ينقش يشخص

جو ارعاب و سرکوب و  يو تهاجم فرهنگ يچون جاسوس يو اتهامات يا اشاعه فرهنگ غربي يکردن جوانان به خاطر بدلباس
  . کنند ياست اعمال م يا خامنهو خالفت  ينيسم ديفاش» ياتيح يفضا«خفقان را که 

م يآخوند دژخو  ضربه شالق خوردند٩٩، نيدر قزو يليبه خاطر شركت در جشن فارغ التحص ١٣٩٥در خرداد جوان۳۵ـ 
ن رابطه يحكم صادره در ا«گفت:  ين حكم ضدانسانيا يه اجرايدر توج، ميه رژييدستگاه قضا يسخنگو يا اژه يمحسن

  .)١٣٩٥خرداد ١٢ فارس ي(خبرگزار »بوده است ين دادرسييمنطبق با آ
 سرکوبگرانه و يکششکرلو  ١٣٩٥خرداد  در» يقيموس«پ يکل ةيبه بهانه تهتن در تهران ۸مانند بازداشت  يگريد ينمونه ها

گذشته ادامه  سال يدر تمام، »متخلفان«و  »اراذل و اوباش«تحت عنوان ، جوانان يريو دستگمختلف  يورش به محله هاي
 . داشته است

  
  ،يو گسترش مقاومت اجتماع ياعتراض يحرکتهافصل هفتم: 

  يابانياعتراضات خ اعتصاب غذاها و، ياسيان سيزندان يداريپا
  

 ياعتراض يحرکتها، يتيامن يو به رغم سرکوب و خفقان و فشارها يت فالکت بار اقتصاديدر سال گذشته بر بستر وضع -۶۰
. به خود گرفت يعاد گسترده تريا يحکومتضد يريبا جهتگ يفيو هم از نظر ک يهم از نظر کم، يو صنف ياسيبه شکل س

  ازجمله:
، ظالمانه اعدام ه احکاميعل، ن و مراکز سپاه پاسدارانيژه در تهران و درمقابل زندان اويبه و ياسيتجمعات و تظاهرات س-

  ... و يدتيو عق ياسيس انيبا زندان يرخودسرانه و شکنجه و بدرفتا يهايريدستگ
  ... از منکر يتحت عنوان نه يابانيان و مزاحمان خيجيها و بسيرتمند با تعرضات گشتيمقابله جوانان و مردان و زنان غ-
و غارت شدگان  مالباختگان، دامداران، کشاورزان، انيبازار، يپرستاران و کادر پزشک، معلمان، کارگرانمستمر  اعتراضات -

  ... يچپاولگر حکومت يمؤسسات و نهادها
معترضان به ، نده روديکارون و زا مدافعان، ستيط زيمدافعان محتوسط  يره انسانيل زنجيو تحصنها و تشکتجمعات  -

  ... د هوا ويشد يآلودگ
 يا فقدان خدمات عموميمهرو موم کردن مغازه ها ، اتهايش مالير افزاينظ يحکومتاجحافات  اعتراضات اقشار مختلف مردم به-

  ... گاز، برق، مانند قطع آب
افت يادامه مدتها  يبرا يشبانه روز يهاصورت تحصنه ب يم صورت گرفت و برخين اعتراضات در مقابل مجلس رژياز ا ياريبس
  ... به دنبال داشت يا کارگزاران حکومتيندگان ينما را در درون مجلس و توسط يترس آلود ياکنشهاوو 
  

. داشت ييژه يو يت اعتراضات کارگران جايفيت و کيکم، ياقشار مختلف اجتماع ياعتراض يان حرکتهايدر م -۶۱
به رغم ، ع کشور هستنديان رکود همراه با تورم و انهدام صناين قربانيفشان که نخستيشر يهنمان و خانواده هايزحمتکشان م

به ، يابانيبه شکل تظاهرات خ و چه يچه در مراکز کارگر تجمعها و تحصنها يو خفقان حاکم با برگزار يسرکوب ضد انسان
 . ه اندن حقوق خود دست به اعتراض زديتر ييمال شدن ابتدايه پايطور مستمر عل

، کارگران يحرکت اعتراض١٥٨٦الن يران بيخلق ا ييفدا يکهايسازمان چر، ي) سال جارياول ماه مدر آستانه روز كارگر (
معلمان و  يحرکت اعتراض٢٤٥، کارگران يحرکت اعتراض١٢٦٨شامل را منتشر کرد که  ١٣٩٤معلمان و پرستاران در سال

  . پرستاران است يحرکت اعتراض٧٣



 ياريبس ياعتراض ين است که در گوشه و کنار کشور حرکتهايت ايواقع. شود ينم ياعتراض يالن شامل همه حرکتهاين بيا
  . ستير نيپذرد که ثبت همه آنها امكانيگ يت مصور

  
اعانه در زندانها و موج مقاومتها و اعتراضات شج، هيت فقيم واليه ستم و سرکوب رژيعل ياعتراض يحرکتها انيدر م -۶۲

ان يناان و قربير زندانيو چه سا ياسيان سيچه زندان -ان يمال شده زندانيه و پايمطالبه حقوق اول ياها در زندانها برااعتصاب غذ
ن زندادر  يآزادرزمندگان روزه ۱۰۸يپس از اعتصاب غذا، هان اعتصابيا. داشت ييژه يگاه ويجا - يو ضد انسان احکام ظالمانه

ورش يدفاع در  يسالح و ب يمجاهد ب۵۲ يو اعدام جمععام  قتل بعد از، و اشرف نشانها در نقاط مختلف جهان يبرتيل
را در هر  ينياستبداد دبود که » متيمقاومت به هر ق«تاب اصل بن بست شکن باال گرفت و باز، اشرف به ١٣٩٢وريشهر۱۰

  . کشد يبه چالش م »هرزمان و هرمکان، فرصت«
 يفضا، شتازان مقاوم از دل زندانهايپ يهايريامها و موضعگين و پياو ۳۵۰چون مقاومت در بند يين است که حماسه هايچن

و فرهنگ  يم طلبيدهد و تسل يمقاومت و تهاجم به دشمن را به جامعه انتقال م يفضا، شکند يارعاب و ترور در جامعه را م
ران و فرزندان آگاه و فداکار يدهد که مردم ا يکند و نشان م يرا افشا م يا خامنهت يو دل بستن به مراحم وال ينگيهز يب

  . شوند ينم يداد مذهببم جور و ستم استيتسل آنها هرگز
  

، م انتخاباتيتحر. گسترش دادندرا خود  ياعتراض يحرکتها رينظ يب يبا شجاعت ياسيان سيزندانکه گذشت  يدر سال -۶۳
، ييشناسا يبراوزارت اطالعات  و جاسوسان مزدوران فرستادن و يبرتيدر ل يمجاهدان اشرفبه  يمحکوم کردن حمله موشک

سفر نخست و برنامه ا يتاليبه ا يسفر روحانه يعل يريموضعگ، احكام اعدام اعتراض به، يمرگ مشکوک شاهرخ زمان اعتراض به
، اهکليسالگرد حماسه س ران وين خلق ايس سازمان مجاهديستأ سالگردبزرگداشت ، رانيبه ا ينيموگر کايا و فدريتالير ايوز

، يم زاده فعال كارگريو جعفر عظ يدل عبيه مشترك اسماعيانيت از بيحما مانند يبا اعتراضات اجتماع ياعالم همبستگ
  . شجاعانه است ين حركتهاياز ا يبخش
انتقال به بند ، مختلف يبه بندها ييجابجا، انيدر قبال فشار بر زندان يعجمو چه به صورت  يبه صورت انفرادان چه يزندان
به مراكز  يعدم دسترس، يدرمان يندادن مرخص، ضدشورش يگانهايسركوبگرانه  يبرخوردها، بنداناعدام هم، يان عاديزندان
  . دست به اعتراض و اعتصاب غذا زدند تيبعد از اتمام دوران محكوم يعدم آزاد، يدرمان

تن از فعاالن  ٨٠٠. اعتصاب غذا کردند يو مدن ياسياز فعاالن س ياديتعداد ز، ياسيان سيندانز يبا اعتصاب غذا يدر همبستگ
م يجعفر عظ يو آزاد ينير به عقب نشيم ناگزيرژو  م زاده اعالم اعتصاب غذا كردنديت از خواست جعفر عظيدر حما ياسيس

  . شدزاده 
  

و  ياز آنها بصورت جمع يران صورت گرفت كه برخيا يغذا در زندانها فقره اعتصاب١٣٠ش از يك سال گذشته بيدر  -۶۴
ان دست به اعتصاب يبا زندان يدر خارج از زندان در همراه همان ين زندانياز ا يخانواده برخ. بوده است يبصورت انفراد يبرخ

  . غذا زدند
  

و دلنوشته و نامه سرگشاده نشر داده ، خبر، اميپ، هيانيب٣٠٠ش از يبار يبا شجاعت بس ياسيان سيگذشته زندانكسال يدر  -۶۵
 بعنوان نمونه، در زندان يكار آزادياطالع هموطنانمان از ادامه پ يكه برا هم در داخل زندانها برگزار كرده اند يمراسم متعدد

  : ميكن يم يادآورياز آنها را  يبرخ
  اهكليبهمن و حماسه س١٩راسم سالگرد م -
  ييحاج آقا يو محمد عل يدان جعفر كاظميزرگداشت شهب -



  كه در زندان زاهدان اعدام شد يگنگوزه ا يعبدالغند يشهزرگداشت ب -
  . )اشرفعام  قتل (ور يشهر١٠ن سالگرد يگوهردشت بمناسبت دوم ياسيان سياز زندان يام جمعيپ -
  فرانسه  وقت ر خارجهيوس وزين فابابه لور ياسيس انيسرگشاده زندان ةامن -
  به فرانسه يس جمهور فرانسه درخصوص سفر روحانيبه رئ ةامن -
  ران يبه ا يا درخصوص سفر ويتالير ايبه نخست وز ياعتراض ةامن -
  متحد در سازمان ملل يه حضور روحانيورك عليويان در نيرانيت از تجمع ايان در حمايزندان ةيانيب -
  س پارلمان اروپا دراعتراض به سفرش به تهرانيان به رئيزندان ةامن -
   سفر به تهران ةه اروپا درباريركل سازمان ملل و مقامات اتحاديان به دبيزندان ةامن -
 يكنفرانس مقدمات ير خارجه آلمان به تهران و برگزاريخ و وزيس كنفرانس مونيان در اعتراض به سفر رئيزندان ةيانيب -

  در تهران يتيامن
  وركيويبه ن يركل سازمان ملل درباره سفر روحانيان به دبيزندان ةامن -
  ا و مالقات با پاپيتاليبه ا يبه پاپ درخصوص سفر روحان هامن -
  به فرانسه  يت سفر روحانيدرخصوص محكوم ياسيان سيزندان ةيانيب -
  يبرتيل رفتن مزدوران به مقابلاعتراض به  ركل ملل متحد دريامه به دبن -
ابراز و حقوق كارگران ، انيوزارت اطالعات بر زندان يو فشارها ت زندانيوضع ةد درباريان به احمد شهيزندانمتعدد  يامه هان -

   ياسيان سيت زندانينسبت به وضع ينگران
  ديت احمد شهيمورد مأيتمد يحقوق بشر ملل متحد برا يامه به شوران -
  رانيت حقوق بشر در ايد درخصوص وضعياحمد شه يد حرفهاييدر تأ ياميپ -
  در مورد نقض حقوق بشر  يد به خاطر گزارش وير و تشكر از احمد شهيام تقديپ -
  يت ويمورد مأيد به مناسبت تمديبه احمد شه كيبرت -
بهزاد د آزموده و يفر، يرج حاتميا ييو جابجا ٤ورش گارد زندان به بنديحقوق بشر ملل متحد درخصوص  يامه به شوران -

  و خطرناك يان عاديزندان يبه بندها يترحم
  به اشرف ١٣٩٠نيفرورد١٩به مناسبت حمله  اميپ -
  يبرتيباران لس و موشكيدر پار يستيا حمله ترورامه در رابطه بن -
  يبرتيل به يحمله موشك ةان درباريه زندانيانيب -
  يبرتيمنفرد به برادرش در کمپ ل يم اکبريمر ياسيس يامه سرگشاده زندانن -
  ت از معلمانيدر حما ياد شاهرخ زمانيام زنده يپ -
  يدرباره جان سپردن شاهرخ زمان ياسيان سيزندان هاياميپ -
  كند يد ميرا تهد ياسيان سيكه جان زندان ينسبت به خطر جد ياسيان سياز زندان يشدار شماره -
  رانيا يمشكوك در زندانها يد و مرگهايامه درباره شكنجه سفن -
  يز در اعتراض به اعدام بهروز آلخانيزنجان و تبر، هياروم يكرد در زندانها ياسيان سيه زندانيانيب -
  يطاهر يان به حكم اعدام محمد علياز زندان يعتراض شمارا -
  يليپور و رضا اسماع يب اهللا گلپريام به مناسبت سالگرد اعدام حبيپ -
  وين راديه شكنجه توسط ايو اعتراض به توج يفارس يس.يب.يبه ب ياسيان سياز زندان يامه شمارن -
  م زادهيبهنام ابراه موردنظر در دين در اعتراض به حكم دادگاه تجدايزندان ةيانيب -
  مهر معلمان١٣ يت از تجمعات اعتراضيان در حمايه زندانيانيو ب نيت از اعتراضات معلميان در حمايام زندانيپ -



  چپ دارند يب فعاالن كارگريدر تخر يكه سع يدرباره كسان ياسيان سياز زندان يامه گروهن -
  آذر١٦به مناسبت  ياسيان سيام زندانيپ -
  حقوق بشر يان به مناسبت روز جهانيام زندانيپ -
  او ياعتراض يتهايو اقدامات و فعال يدكتر محمد ملكة دربار اميپ -
  انتخابات ةدربار ياسيان سيزندان ةيانيب -
  يآزاد يمايس ياريت از برنامه هميدر حما ياسيان سياز زندان يامه گروهن -
  م انتخابات يبه مناسبت تحر ياسيان سيام زندانيپ -
  ان به مناسبت روز زنيام زندانيپ -
  زندان گوهردشت كرج ٦در بند ١٦به سالن يبه حمله مأموران و عوامل اطالعات يامه اعتراضن -
  ١٣٩٥سال  يام درخصوص حداقل مزد كارگران برايپ -
  شدن صنعت نفت توسط دكتر محمد مصدق ياسفند سالروز مل٢٩ام به مناسبت يپ -
  تيژه روحانيان بند ويزندان ياعتراض به فشار رو هيانيب -
  ليبه خاطر س يبا مردم خوزستان يام همدرديپ -
  يل عبدياسماعم زاده و يجعفر عظ يخواستهااز  انيزندان تيماح -
 ساالنه مقاومت  ييران به شركت هموطنان در گردهمايسراسر ا يشجاعانه از زندانها يو فراخوانها -

، هيت فقيوال يزندانها يحتافت كه يتوان در يم يبروشنكه تنها بخشي از اقدامات زندانيان سياسي است، ن نمونه ها يز اا -
  . شود يل ميتبد يرزمنده شورش يبه كانونها يگريپس از د يكي
  

، اخراج از كار، كساليش از يا از چند ماه تا بيافت حقوق و مزايحول عدم در عمدتًا، کسال گذشتهياعتراضات كارگران در  -۶۶
 يساز يخصوص، كارخانه يليبراثر تعط يكاريا بيه حساب عادالنه بعد از اخراج ياز تسو يدارخود، موقت و ظالمانه يقراردادها

  . بود يت شغليو فقدان امن كارخانه ها و شرکتها
كارگران مجتمع ، تن از كارگران بازنشسته صنعت فوالد كشور ٥٠٠٠مانند اعتصاب و تجمع  ياز اعتراضات كارگر يشمار
 معدن ذغال سنگ طرزه در، اهواز يكارگران قطار شهر، كارگران لوله و نورد صفا، هرمزآل در بندرعباس يم المهديآلومن

مدتها ادامه داشته  يبرا… شكر هفت تپه ويان نكارگر، انيكارگران معدن آرام در رام، ورتيكارگران معدن زمستان ، شاهرود
  . همچنان ادامه دارد يو برخ

مانند مرگ مشكوك  يه موضوعاتير اعتراض علينظ. کارگران بود هيعله اقدامات سركوبگرانه يعل ياز اعتراضات كارگر ياريبس
، يمحاكمه فعاالن كارگر، بازداشت كارگران، يه فعاالن كارگريعل يتيامن يد فشارهايتشد، در زندان ياد شاهرخ زمانيزنده 
جعفر  يت از خواسته هايه در حمايه و اطالعيانيب، نفر از كارگران مجتمع مس خاتون آباد١٨ه يعل ييل پرونده قضايتشك
  . لمانفعال مع يل عبديو اسماع يم زاده فعال كارگريعظ
و حداقل  يشتيت معيران در باره وضعيا يكارگران به مناسبت روز كارگر و انتظارات جامعه كارگر يه هايامها و اطالعيپ

ان كارگران يفرهنگ مقاومت در م يو ارتقا يافتگياز سازمان ، ن مناسبتيآنها به ا يحقوق خودشان و تحركات و اعتراضها
  . دهد يهن مان خبر ميم
  

  ازجمله:. افتيتداوم  ياعتراضات معلمان حول موضوعات مختلف -۶۷
  ... يعدم استخدام رسم، يشتيت بد معيوضع، ض در استخداميتبع، افت حقوقيبه خاطر عدم در يعتراضاسلسله تظاهرات  -



 يکايفعاالن سند يريدستگ، اعتراض معلمان يخاموش کردن صدا يمستمر برا يدرمقابله با فشارها يتجمعات اعتراض -
  ... و آزاد نشدن آنها معلمان

اعتراض به ، يلنگرود يمحمود بهشت يت از اعتصاب غذايو روشنگرانه در حما يغيتبل يتهايتحصن و فعال، اعتصاب غذا -
   …طاهر قادرزاده و يمعلم زندان ياعتراض به صدور حكم زندان برا، يرسول بداق يه معلم زندانيد زندان عليحكم جد

در مقابل مجلس  يو به صورت شبانه روز -ن باريبه تناوب و چند -ر زنان يبا حضور چشمگ يش دبستانيان پياعتراضات مرب -
  . شان در آموزش و پرورش شدند ياستخدام رسم ن اعتراضات معلمان خواستاريدر ا. شد م برپايرژ

و  ان و کارگران مواجه شديژه دانش آموزان و دانشجويبه و يگر اقشار اجتماعيد ير از سويت فراگياعتراضات معلمان با حما
  . داشت ياجتماع يدر شبکه ها يبازتاب گسترده ا، معلمان در دفاع از حقوق برحقشان يها و مقاالت و سخنرانهايريموضعگ

فشرده در  يتيط امنيرغم شرابه ، روز دانشجو، آذر ١٦. ان ادامه داشتيدانشجو يو صنف ياسيس ز اعتراضاتيدر دانشگاهها ن -
به شهادت  ۱۳۳۲آذر ۱۶که در  را يياد و خاطره سه آذرخش جنبش دانشجويان يو دانشجو شد از دانشگاهها برگزار ياريبس
 يآذر آخوند در ١٦در  يياز اعتراضات دانشجو يآخوند يکتاتوريد يو نگران يتيج امنيداشتند در مورد بس يگرام، دنديرس

د يگران امروز به دنبال نفوذ در دانشگاهها هستند که با فتنه«ش گفت: يشاپيپ، خبرگان ارتجاعسه يرئ تأيعضو ه، ينجف آباد
 ١٣» (دهند يگران نم را به فتنه يچ عرض انداميآنان بوده و اجازه ه يها ان مراقب توطئهيبدانند دانشگاهها و دانشجو

  . )١٣٩٤آذر
  . تر ار سال قبل برگزار شد يگسترده تر و قو يشجو در ابعادتظاهرات روز دان، سرکوبگرانه يدهاياما به رغم همه تهد

مختلف دانشگاه تهران و  يدر دانشکده ها يو اعتراض ياسيس يدر دانشگاه تهران تظاهرات روز دانشجو با ابتکارات و شعارها
  . م شکل گرفتيج رژير سرکوبگرانه و بسيبه رغم تداب يدر مقابل كتابخانه مركز

 يزندان«و » رديپذ يذلت نم، رديم يدانشجو م«ان شعار يدانشجو يروحان يف همزمان با سخنرانيشر يدر دانشگاه صنعت
  . سر دادند» د گردديآزاد با ياسيس

  . ن انداز کردنديرا طن» د گردديآزاد با ياسيس يزندان«اد يان فريز دانشجوين يدر دانشگاه مل
با پرتاب گاز اشك آور قصد  يجيمزدوران بس. آذر در سالن دانشكده حقوق برگزارشد۱۶مراسم  ييدر دانشگاه عالمه طباطبا

  . ن مراسم را داشتنديبرهم زدن ا
  . ر شدنديان با آنها درگيو دانشجوورش بردند يان معترض يبه دانشجو ييج دانشجويز بسيدر دانشگاه اهواز ن

  . سر دادند» رديپذ يرد ذلت نميم ينشجو مدا«ان در تجمعات خود شعار يدر نجف آباد دانشجو
مراسم ، گر از دانشگاههايد ياريو بس آزاد سنندج و كرمانشاه يدانشگاهها، دانشگاه كرمان، اصفهان يدر دانشگاه صنعت

ادانه يش يشهاينما، خود يان با اقدامات افشاگرانه و اعتراضيد و دانشجويداشت روز دانشجو برگزار گرديدر گرام يمشابه
  . کردند يمصادره روز دانشجو را خنث يبرا يحکومت

  
  يدن جام زهر اتميپس از نوش ييادگرايسم و بنيصدور ترور شيافزا فصل هشتم:

 
بخود  يار گسترده تريگر ابعاد بسيد يه در کشورهايت فقيم واليانه و مخرب رژيدر سال گذشته مداخالت ماجراجو -۶۸

ان يدر م ياسيس يروين نيشورا اول. را همچون گذشته افشا کرد يرانيرانگر و ضد اياست وين سيمقاومت ا يمل يشورا. گرفت
م يش اعالم کرد رژيسال پ٣٥انگشت گذاشت و از  ياسالم ييادگرايد بنياست که بر تهد يرانير ايو غ يرانيا ياسيس يروهاين

ت خود دارد و قلب اختاپوس يحفظ موجود يسم برايو ترور ييادگرايبه صدور ارتجاع و بن ياتيح يازيه نيت فقيوال
ران و عراق و يجنگ ا ينه سازياست از زمين سيا. تپد يمه يفق يولت يدر تهران و در ب، سم برخاسته از آنيوترور ييادگرايبن

مداخله . من و عراق و لبنان تداوم دارديه و يدر سور يا خامنه يکنون يتا جنگها ينياصرار هشت ساله بر ادامة آن توسط خم
از  ييج و بخشهايبس يروين يريگه و به کاريت فقياه پاسداران والقدس و سپ يروين توسط نيدر فلسط يو تفرقه انداز ييجو



 يرشده از عراق و لبنان و افغانستان و پاكستان و اختصاص نهادهايتكار اجيان جنايو شبه نظام يا خامنهارتش تحت امر 
ن يهم، همه و همه، سميحساب به امر صدور ترور يکالن و ب ينه هايبا هز يا خامنهت يتحت کنترل ب يو فرهنگ يغاتيتبل
ز قبل ين يبه سالح اتم يابيدست  يبرا يه گذاريکالن و سرما ينه هايهز. کنند يه را برجسته ميت فقيم واليرژ ياتياز حين

  . ديآ يحساب مه در منطقه ب يو اعمال هژمون ييادگرايسم و بنيبه مثابه پشتوانه صدور ترور يا خامنه يز براياز هرچ
  

را  »جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم«و شعار  ياسالم ييادگرايبن يکه صدور جهان ينميحات شخص خيعالوه بر تصر -۶۹
کرد و عالوه بر  يف ميرا زهر توص» آتش بس«و » دفن اسالم«دانست و صلح را  يه ميت فقيحکومت وال يرسالت اصل

م از هردو جناح در يرژ يسران و سرکردگان کنون، نهين زميم در بارة نقش سپاه پاسداران در اين رژيا يقانون اساسحات يتصر
افغانستان و  قا ويمن و شاخ آفريگرفته تا  ه و لبنانيسور مختلف اذعان داشته اند که از عراق و يكسال گذشته به زبانهاي

و  ياز مداخالت فرامرز ينيکنند و هرگونه عقب نش يم يک نظام تلقياستراتژ و عمق يجنگ يزهايشرق دور را به مثابه خاکر
  . دانند يران ميا يسلطة خود در تهران و داخل مرزها يبرا ياتيح يديتهد، را يستيترور

د يباكردند  ياگر مدافعان حرم مبارزه نم«: ه گفتيتش در سوريان واليپاسداران و شبه نظام يدر مورد حضور نظام يا خامنه
  . )١٣٩٤(بهمن» ميديجنگ يو همدان مدر كرمانشاه 

 لومتر آنيسپاه پاسداران امروز هزاران ک« كند: يح ميتصر يجعفر يسرلشکر محمد عل -پاسدار، فرمانده کل سپاه پاسداران
اگر در غزه « د:يافزا يدر سپاه پاسداران م يا خامنه ةندينما يديسع ي) و آخوند عل١٣٩٤(آذر » سوتر در حال دفاع است

  . )١٣٩٥بهشت ي(ارد »ن منطقه نامعلوم بودي" نبود سرنوشت ا٥راکت "فجر 
 يرويسرکرده ن يمانيسرلشکر قاسم سل - ش از عملکرد پاسداريم هم در ستايرژ! »ياعتدال«س جمهور يرئ يحسن روحان

، لبنان، هيسور، عراق، افغانستان يجا يجا، رانيران و نه تنها ايشرق ا يجا يامروز اگر جا«د: يگو يقدس م يستيترور
ت يت امنيامروز بار مسئول«و » ميكن يرا مشاهده م يمانيسردار سل يهايها و دالوررشادت يپا يجا، مين هر جا نگاه كنيفلسط

دانها هم با كمال رشادت حضور ي[برعهده سپاه است که] در آن مكنند  يه از ما در خواست مساعدت مك يگريد يكشورها
ن و يدفاع از مظلومان در لبنان و فلسط يبرا ،هيمطهر ما در عراق و سور ياز حرمها ،اتيدفاع از عتبات عال يبرا، دارد

  . )١٣٩٥بهشتي(ارد» ران درخواست كمك دارنديران و دولت ايكه از ملت ا يگرير نقاط ديافغانستان و سا
رسد و  يران مياهللا از ا بودجه حزب«کند:  يم حيکه تصرسرکردة حزب اهللا لبنان است ، نهم اذعان آخوند حسن نصر اهللايو ا
از . ميکن يد ميل را تهديکه با آن اسرائ ييمانند موشکها، رسد يران ميپول از ا. ن موضوع ندارديبا ا يارتباط يچ طرفيه

ما . ميکن يگذشته تشکر م يغ از ما در سالهايدر يت بيس جمهور آن به خاطر حمايران و رئيدولت ا، يا حضرت امام خامنه
تواند  ينم يچ قانونيه. ميران پول دارد ما هم پول داريکه ا يتا زمان... مينه ندارين زميدر ا يم و مشکليپرداز يحقوقها را م

 يران به دست ما ميله ايه] به وسيق عراق و سوريد از طري[بخوان يقياهللا از همان طر بودجه حزب... افت شودين دريمانع ا
، شيها نهيهز، شيمدهادرآ، ميما در خصوص بودجه حزب اهللا شفاف هست... هايازمنديگر نيو د يزات نظاميکه تجهرسد 

  . )١٣٩٥ر ي(ت »شود يافت ميران دريش همه از ايموشکها و راکتها، شود يده ميهرآنچه که خورده و نوش
  

 بها ويران در معرض آسيا حاکم بر ينيسم ديبا فاشران و مردم منطقه و جهان از تداوم مماشات ياگر چه هنوز مردم ا -۷۰
سم و يترور يه به عنوان بانکدار مرکزيت فقيم واليرژ، رانياما در پرتو کارزار روشنگرانه مقاومت ا، قرار دارند يبزرگ يخطرها
  . قرار گرفته است يينده يفزا يت و انزوايشناخته شده و در معرض محکوم يسم در سطح جهانيترور ين دولت حاميفعالتر

ن کشور يا يبه سفارتخانه عربستان در تهران و کنسولگر يان خامنه ايجيو پس از حمله چماقداران و بس كسال گذشتهي يط
در  يت آوريحات محکم و مسئوليتصرتها و يمحکوم از يک، شاهد موجيپلوماتين مراکز ديب ايدر مشهد و آتش زدن و تخر

از  يکيبه عنوان . ميران بوديم ايمخرب رژ يه دخالتهايعل يو اسالم يعرب يكشورها ياز سو يو پارلمان يدولت ياسناد رسم



در استانبول در  ياسالم ياجالس سران كنفرانس كشورها يانيه پايانيتوان از ب يتها مين محكومين اسناد ايمهمتر
و  »ياسالم يگر كشورهايمنطقه و د يكشورها يران در امور داخليم ايمداخالت رژ«اد کرد که بر ي ١٣٩٥ن ماه يفرورد٢٧

 يانها و گروههايتش از جريآن در منطقه و حما يستيحزب اهللا و اعمال ترور«و  »سميم از ترورين رژيت ايادامه حما«
  . انگشت گذاشت و آن را محکوم كرد» را متزلزل كرده است يعضو كنفرانس اسالم يت و آرامش كشورهايكه امن يستيترور
 يتالشهام ير خارجه رژيف وزيور و جواد ظرجمه سيرئ يروحان، آن يان برگزاريجر كنفرانس و در نيقبل از ا يروزهادر 
با پاسخ قاطع  ياما وقت، اجالس حذف كنند يانيه پايانيرا از ب مربوطه يحات نامبرده و بندهايبه عمل آوردند تا تصر ياديز

  . كنفرانس شركت نكرد يانيدر جلسة پا يبا سرافكندگ يروحان، ر كشورها مواجه شدنديسا
د کرد که يتأک استقبال و يه اجالس سران کنفرانس اسالميانياز ب يه ايمقاومت با صدور اطالع يمل يرخانه شورايدب، درمقابل
ت از يو با حماران يران به مقاومت ايا يو واگذار کردن كرس ياز كنفرانس اسالم م آخوندهايد با اخراج رژيت بايمحكوم

  . ل شوديم تكمين رژيا يسرنگون يران برايخواست مبرم مردم ا
را به خاطر  يم آخونديرژ، اجالس خود در قاهره يانيه پايانيز در بين يعرب يپارلمان کشورها، يهمزمان با کنفرانس اسالم

» ستيترور« م استين رژيامل هممحکوم کرد و حزب اهللا لبنان را هم که ع، يعرب يم در امور کشورهايمستق يدخالتها
 . )١٣٩٥ن يفرورد ٣٠ه ي(العرب شناخت

 
ه يت فقيوال يمذهب- يم استبداديرژ يبقا«اعالم کرد  ١٣٨٦ه ساالنه خود در مرداديانيران در بيمقاومت ا يمل يشورا -۷۱ 

غ سرکوب يت، حکومت مهار شودن يا يارتجاع ياگر توسعه طلب. به سرکوب در داخل و صدور انقالب به خارج گره خورده است
ت سپاه پاسداران به يموجود. ماند ياز حرکت باز م ييادگرايصدور بن، رو كند يشود و اگر سرکوب مردم به سست يکند م

عصاره . دارد يتحت نام اسالم بستگ ييادگرايو صدور بن يبه گسترش سرکوب داخل، ت نظامين نهاد پاسدار امنيعنوان مهمتر
دست برداشتن از سرکوب . شده است بنا يصدور انقالب اسالم يتئور ت مردم ويه بر انکار حق حاکميت فقيوال يقانون اساس

ه يت فقيوال يگام برداشتن در جهت استحاله و فروپاش يبه معنا، به عراق به عنوان جبهة مقدم ييادگرايو صدور بن مردم
  . »است
بر  يم مبنيرژ يجنگ در عراق و استراتژ يامدهايبا توجه به پ زين ١٣٨٢ريت ٣٠ه يانين در بيچنمقاومت هم يمل يشورا

، ادامه دهد ييادگراير گذشته را با اصالت دادن به صدور بنيد مسيا بايم آخوندها يرژ«خاطرنشان كرده بود:  ،ييادگرايصدور بن
به  در داخل كشور، انهيدر روند صلح خاورم يشتر در عراق و سنگ اندازيو دخالت ب يشرويپ ن صورت با ادامهيكه در ا

 نيبشتر يهرچه ب يد انزوايبا ميرژ، استين سيا يدر اجرا ،شود يل ميم متمايدر درون رژ يشتر و جراحيانقباض و سركوب ب
د از صدور يم بايرژ، گريدر حالت د... كالن انجام دهد يزيآن برنامه ر يرد و برايرا بپذ يجهان يد فشارهايو تشد يالملل
در صدد  ار مصرف كرده رها كند ويبس نهيو هز يآنان انرژ يدست بردارد و دست پروردگانش در عراق را كه برا ييادگرايبن
  . »بنوشد يگريپس از د يكيزهر را  يد و جامهايآد منطقه بريش جديطباق خود با آراان

له اکنون مسأ. قرار گرفته است ين دو راهيگر بر سر هميک بار دي، ه پس از برجاميت فقيم واليرژ، ١٣٩٥مه ياکنون در ن
 يصلح طلب در سراسر جهان و جامعه جهان يروهاين. قرار دارد يا خامنهز يم يرو يگر از جانب جامعه جهانيد يبرجامها

ن همه يه و تأميکالن جنگ در سور ينه هايهز. ) فشار وارد کنند٢دن جام زهر دوم (برجام ينوش يبرا يا خامنهد بر يبا
اما ، کند يل ميران تحميرا بر مردم ا ينيسنگ ينه هايچه هز يا خامنهدهد که  يحزب اهللا نشان م يستيترورجانبه باند 

 خامنهدهد كه  يه و عراق نشان ميخصوص در سوره كسال گذشته و پس از برجام بيم در يو عملكرد رژ يا خامنهاظهارات 
است صدور يدست از س، تا مطلقًا مجبور نشود کند و يم يتلق ميان کار رژياست را به منزله پاين سيدست برداشتن از ا يا

  . دارد يبر نم ييادگرايسم و بنيترور
  



ه ساالنه خود يانيدر ب ييادگرايسم و بنياست صدور تروريم در سيرژ يدر پ يپ يهامقاومت با توجه به شكست يمل يوراش -۷۲
ر يانه درگيعمالً در سه جنگ در خاورم يكيو لجست ييرويو ن يكالن مال ينه هايبا هز يا خامنه«در سال گذشته اعالم کرد: 
ه و دور كردن كابوس يون سوريسيشتر به اپوزيچه بوارد كردن ضربات هر، م مواضع خود در عراقيشد و در صدد بود با تحك

ادل قوا در منطقه را تع، من توسط مزدورانش و رساندن خود به باب المندبيدر  ياسد و باالخره با كودتا و اشغالگر يسرنگون
اما درست به . كند يشتر در مذاكرات اتميار بيبس يازهاير به دادن امتيرا ناگز ٥+١ يطور كامل برهم بزند و كشورهاه ب

ن يا. ل نشستشتر به گيم هر چه بيرژ ييادگراينسم و بيصدور ترور يد و كشتيش در منطقه تركيگسترش بادكنك، عكس
ه و يون سوريانقالب يپدر يپ يهايروزيشروع شد و با پ ١٣٩٣م در عراق در مردادينشاندة رژ ر دستيروند با سقوط نخست وز

در  يل ائتالف منطقه ايتشك. دا كرديه ادامه پياز سور يشتريپاسداران و ارتش اسد و آزاد شدن مناطق ب يشكستها
، هيت فقيم والياست رژين سيدر مقابله با ا يمن نقطه عطفيم در يت رژيان مورد حمايشبه نظام يه كودتايعل ١٣٩٤نيفرورد

 يروهايتوسط ن ١٣٩٤ر ماه يعدن در ت يسازقه بود كه صحنه را چرخاند و آزادبلكه در سطح منط، منينه فقط در رابطه با 
 يرجوه خانم يكه در اطالع چنان هم. ر استانها و صنعا را در چشم انداز قرار داديسا يآنها به سو يشرويو پ يمقاومت مردم

 يپدر يپ يرة شكستهايزنج. م در لوزان بوديرژ ينياز علل عقب نش يكين ائتالف يل ايپس از توافق لوزان آمده است تشك
 يحات اتمياز خطوط قرمزش در پروژة تسل يا خامنه ينيدر عقب نش يد نقش مهميه و عراق بدون ترديمن و سوريم در يرژ

اما از . دهد يتر قرار مفيضع يتيدر موقع يياد گرايم و بنسينة صدور تروريرا در زمم يبه نوبه خود رژ يداشته است و زهر اتم
اردها يليباز هم با صرف م يا خامنه، کند يجاد ميا يتيم امنيک حريه يت فقيم واليرژ يسم و ارتجاع برايآنجا كه صدور ترور

  ».م را حفظ کندين حريد ايدالر خواهد كوش
م يدهد که رژ ين راستاست و نشان ميدر هم يا خامنهدن و دست و پا زدن ياز كوش يحاكوضوح ه کساله بيروند تحوالت 

 ياتم ينيش داده است تا عقب نشيرا افزا ييادگراياست صدور ارتجاع و بنياستمرار س يش براينه ها و تالشهايه هزيت فقيوال
. رو شده استه شتر و تلفات گسترده تر روبيب يدر عمل با شكستها اما، جبران کند ييدر مداخالت منطقه  يشرويرا با پ

 ران است ويا يدر خارج از مرزها يمردمضد يعالج در جنگها يسابقه و ب يب ير بحرانيدرگ يا خامنهت ياکنون وال
  . طه استين حيم در ايبست مرگبار رژنشاندهندة بن ، منطقه ير كشورهايه و عراق و سايدر سور ياسيس يدادهايرو
  

ه سرنوشت خود را يت فقيم واليرژ، است يالملل نيبه که جنگها و تحوالت آن اکنون در کانون توجهات يسوردر بحران  -۷۳
انقالب و  يروهاياست که نه تنها مردم و ن يطين در شرايه گره زده و ايتکار سوريکتاتور جنايبا سرنوشت بشار اسد د

 يشين شرط هرگونه گشايکنار رفتن اسد را نخست، طقه و جهانب به اتفاق کشورها در منيت قريبلکه اکثر، هيون سوريسياپوز
  . دانند يخاتمه جنگ و بحران م يبرا

 يالملل نيبد يترس خود را از تأك، م بدون نام بردن از بشار اسديران رژيسف يبرا يسخنران يط ١٣٩٤آبان ١٠روز  يا خامنه
نداره از  يمعن، م آقايگ يما م«او گفت: . شمرد، »خطرناك يبدعت«ه برمال كرد و آن را يكتاتور سوريد يبر لزوم بركنار

، ن نباشهيا، ن باشهيا يستم حكومتيند دور هم جمع بشوند راجع به فالن كشور قضاوت كنند كه سيايب يگوناگون يكشورها
  . »ستيك بدعت خطرناكين يا. فالن كس نباشه فالن كس باشه

چ يه. كرد يدمشق سقوط م، ما نبود يتهاياگر مواضع و حما« ن باره گفت:يدر ا ١٣٩٤آبان ٢٨روز  يا مشاور خامنه، يتيوال
ک ماه يکمتر از  يتيوال. »ه را به دوش بكشديتوانست بار نبرد در سور يمانان آنها نمير از ما و حزب اهللا و هم پيبه غ يكس

است پشت بشار يا سيدان جنگ ينظام بنا ندارد چه در م است و ياسالم يبشار اسد خط قرمز جمهور«گر گفت: يد بعد بار
 . )١٣٩٤آذر ١٤فارس  ي(خبرگزار» کند ياسد را خال

 يکتاتوريه ديه علياست دفاع از مردم سوريبر س، يخامنه ا يو ضد انسان يمردماست ضديس يمقاومت رو در رو يمل يشورا
  . کند يد ميکانه تأيخاورم يه و خلقهايمردم سوره يه عليت فقيوالم يستمگرانة رژ استيبر افشا و محکوم کردن س بشار اسد و



حفظ  يه برايدر سور يا مداخلة خامنه«م اعالم کرده است: يانة رژياست مداخله جويران در باره سيمقاومت ا يمل يشورا
دن در کنار يآمد جنگيپ و افول حزب اهللا لبنان در -ران است يم ايرژ يبرا يكه كشاكش مرگ و زندگ - بشار اسد يکتاتوريد
ن يبر ا يا ت خامنهيه پردازان والينظر. خته استيبرانگ يعرب ياز خشم و نفرت در کشورها يموج، هيکتاتور سوريد يروهاين

در تهران به  يا خامنهزد و تخت سلطنت ير يم فرو ميرژ يا كل جبهة منطقه، ختن نظام اسديامر اتفاق نظر دارند که با فرور
نظام  يستان براه از خوزين باره كه حفظ سوريدر ا ،سركردة قرارگاه عمار ،طائب ينظر آخوند مهداظهار. خواهد آمدلرزه در 

  . )١٣٩٢ه شورا مردادياني(ب» م استيك تمام رژينگرش استراتژ، تر استمهم
  

 يبطور خالصه آخوندها. ده بوديچيک سال گذشته گسترده و پي يه طيدر سور ينظام - ياسيدادها و تحوالت سيرو - ۷۴
نجات  يك برايماتوپليو د ياسيرو و امكانات سيكسال هر چه در توان داشتند از پول و سالح و نين يهنمان در ايحاكم بر م

ه يسور يمردم ورزمندگان آزاد يو فداکار يستادگياما در برابر ا، فروگذار نكردند يتيچ جنايبشار اسد به كار گرفتند و از ه
  . دندينرس ييبشار اسد به جا يکتاتورياز د ييرها يبرا

ه را آزاد ياز خاك سور يشتريب يون و ارتش آزاد بود و هر روز بخشهايسيه به نفع اپوزيروند تحوالت سور ١٣٩٣از اواخر سال
. آوردند ه و درعا و اطراف دمشق را به تصرف خود درياز الذق يياز حلب و بخشها يشتريب يبخشها، آنها استان ادلب. كرد يم

ت يون امنيسيمشترك كم جلسه، ١٣٩٤در خرداد. ن آمده بودييار پاياسد بس يروهايه پاسداران و نيها روحيروزين پيبر اثر ا
 ،ن فرمانده كل سپاهيجانش يسالم، ن جلسهيدر ا. از فرماندهان سپاه برگزارشد يم با تعداديمجلس رژ ياست خارجيو س يمل

توان همزمان در  ينم يانسان يروهايو كم شدن شمار ن يجبهه ا ين پراكندگيكرد و گفت با ا يابيم ارزيه را وخياوضاع سور
حل  يتنها نسخه موجود برا به مركز و سپس دفاع از دمشق فعالً ينيكردن جبهه ها و عقب نشمتمركز. دين جبهه جنگيچند

اما . م و اسد در آن مقطع بوديف رژيت ضعينشاندهنده موقعن اظهارت يا. ميم آن را اجرا كنيه است كه در نظر داريبحران سور
برقرار شد كه چند ماه  يا خامنهسود اسد و ه ب يديتعادل جد، گسترده ييهوا يه و بمبارانهايروس ييهوا يبانيبعدًا با پشت
  . ادامه داشت

  
ه را تصرف كند و راه يو شمال الذقحلب ، )١٣٩٤مه مهريمه ماه محرم (نينام محرم در صدد بود تا نه ب يسپاه در طرح -۷۵
ن سركردگان ياز باالتر يكي ين همدانياز جمله حس، پيدهها پاسدار سرت ياما در تحوالت بعد. ه را ببندديون به تركيسياپوز

  . شد يز زخمين يمانيدند و قاسم سليبه هالكت رس در تهران ١٣٨٨ام يسپاه و مسئول سركوب ق
ك از اهداف يچيم به هيرژ، هيون سوريسياد به مردم و اپوزيار زيوارد كردن خسارات و تلفات بسماه و ١٠اكنون بعد از گذشت  

 خامنهاز  ١٣٩٤از سركردگان سپاه در آذر  يبود كه عده ا يم به حديرژ يهايابعاد تلفات و ناكام. ده استيخود نرس ياساس
به  يا خامنهاما . ه بروديگر سوريد يمنطقه حلب به قسمتهااز ، شترياز تلفات ب يريجلوگ يسپاه پاسداران برا، خواستند يا

ن كار را انجام دهند با سرنوشت سپاه در جنگ ياز حلب را ندارند و اگر ا ينيفرماندهان سپاه ابالغ کرد كه اجازة عقب نش
 يران عراقيحزب اهللا و به خدمت گرفتن مزدبگ يروهايش نيسپاه با افزا. مواجه خواهند شد ٥و  ٤ يران و عراق بعد از كرباليا

اسد و  يروهاين يرا برا ييهايشرويالبته پ يكشن لشكريا. ش داديهزار تن افزا٧٠خود را به  يروهاين يو پاكستان يو افغان
نبل و الزهرا در شمال حلب را بنفع اسد بشكند و پاسداران و  يمحاصره شهرها پاسداران بدنبال داشت و از جمله توانست

از  ييون در ضد حملة خود بخشهايسياپوز يروهاياما ن. ن دو شهر شدنديم از عراق و افغانستان وارد ايان رژيشبه نظام
ن سپاه و يب يسه مشتركدر جل. به پاسداران وارد كردند يرا كه از دست داده بودند بازپس گرفتند و تلفات قابل توجه يمناطق

  . ه شوديكمك به سپاه وارد جنگ در سور يبه ارتش دستور داد برا يا خامنه ١٣٩٥سال يدر ابتدا يا خامنهارتش با حضور 
  



 انيان و شبه نظامينظام، نيزم يان بر رويش شمار پاسداران و شبه نظاميد بمبارانها و افزايبا تشد١٣٩٥ل مرداد يدر اوا -۷۶
 به شدت يمراکز درمان يو حت يات مناطق مسکونين عمليدر ا. توانستند حلب را بطور كامل محاصره كنند يا خامنهاسد و 

محاصره حلب را ، طين شرايتر توانستند در سخت يستادگيرزمنده در حلب با مقاومت و ا يروهاياما مردم و ن. بمباران شد
  . درهم بشكنند

حلب  يبه رزمندگان در بخش غرب يون در بخش شرقيسي: رزمندگان اپوزاعالم كرد ١٣٩٥ مرداد۱۶وز عصر شنبه يننت ياور
 بعد از شكسته گزارش كردند که يزمان خبرنگاران سور هم. م اسد استيشدن محاصرة رژ شكسته يدند كه به معنايرس

ان يپاسداران و شبه نظامان اسد و سپاه ينظام. پرداختند يختند و به جشن و شاديابانها ريشدن محاصره مردم حلب به خ
در حلب توسط  يمهم يمراکز نظام. را متحمل شدند ينيات شکستن محاصره حلب ضربات و تلفات سنگيم درعمليرژ
  ون افتاديسياپوز يروهايبه دست ن ياديغنائم ز ر شد ويون تسخيسياپوز يروهاين

  
تشكيل هيأت عالي نظارت بر مذاكرات از سوي در زمينه سياسي، مهمترين تحول، برگزاري مذاكرات صلح در ژنو و  -۷۷

اپوزيسيون به رياست رياض حجاب بود. اين هيأت در عين حال به يك تالش موفق براي وحدت جناحها و گروههاي مختلف 
اپوزيسيون مبادرت كرد. آنها سپس سه نفر (اسعد الزعبي، جورج صبرا و محمد علوش) را براي مذاكرات ژنو انتخاب كردند. 

ولي  شد اين مذاكرات چند بار ديگر شروع به شكست انجاميد. ٢٠١٦فوريه  ٤شروع شد اما در  ٢٠١٦ژانويه ٢٩رات در مذاك
  سر كار نگهداشتن اسد به شكست انجاميد. بر بدليل كارشكني هاي رژيم آخوندي و عوامل و متحدانش براي

درآمد. اما اين آتش بس و آتش بس  به مورد اجرا در سراسر سوريه ٢٠١٦فوريه  ٢٧يك آتش بس شكننده نيز از نيمه شب 
هاي بعدي محلي در عمل توسط رژيم اسد و پاسداران رژيم واليت فقيه از همان روزهاي اول به بهانه هاي گوناگون و در 

   د.نقض شمناطق مختلف 
تلفات انساني  و سياسي و هزينة ماليبه خاطر سنگين شدن  رژيم آخوندها نكته قابل توجه در موقعيت كنوني اين است كه

؛ چيزي که البته خامنه اي تحت فشار استو کنار رفتن بشار اسد » برجام سوريه«يا » برشام«براي تن دادن به جنگ سوريه، 
توصيف کرد. اما عالئم نشان مي دهند كه سوريه براي » سم مهلک«) آن را ١٣٩٥مرداد۱۱در يکي از سخنرانيهاي اخيرش (

  ندارد.  از آن شخص خامنه اي به باتالقي تبديل شده كه برون رفتي رژيم واليت فقيه و
  

ن است يقت ايحق. است ن کشوريمردم مظلوم ا ين برايسنگ ن ويع خونياز فجا هم چنان آکنده، ر تحوالت در عراقيس -۷۸
، ن كشوريا ياجتماع يساختارها يو حت يو نظام ياسيس يادهاين بردن بنيمانند از ب، ٢٠٠٣كه عواقب اشغال عراق در سال

 دوو  يالملل نيب ياز طرفها ياريران و بسيمكرر مقاومت ا يرغم هشدارهابه ران يم ايرژ ين كشور به رويا يبازكردن درها
ك بن يعراق را در  ؛٢٠١١ن كشور در سال ياز ا ييكايمرآ يروهايرمسئوالنه نيو خروج غ يمالك ينور يريدوره نخست وز

، ن بن بستيتنها راه خروج از ا. آورده استاز قهر و خشونت در يكالف سردر گمصورت ه فرو برده و ب ياسيق سيبست عم
درت ران و قيم ايمزدور رژ ياسيان و احزاب سيقدس و انحالل شبه نظام يرويران و سپاه پاسداران و نيم ايخروج كامل رژ

  . است يتيو امن يو نظام ياسياهل سنت در ساختار س يقعندگان وايم كردن نمايو سه يطائفريو غ يمل يروهايدن به نيبخش
چكس يك سو هيچرا كه از . بودم در عراق يگاه قدرت رژيد به پايك ضربه شدي ١٣٩٣در سال  از قدرت يمالك ينور يبركنار

به  يالملل نيبل ائتالف يگر تشكيد يرد و از سويتوانست بگ ينم، گوش به فرمان بود ةك مهريكه ، را يمالك يم جايرژ يبرا
جبران  يم برايرژ. كرد يم در عراق را محدود ميحوزه مانور رژ، ن ائتالفيداعش توسط ا يكا و شروع بمبارانهايآمر يرهبر

له ين وسيا تا به ان وابسته به آنرا به بهانه جنگ با داعش در عراق گسترش دهديقدس و شبه نظام يرويتالش كرد ن ن خأليا
كه  يدر مناطقداعش را  يجا عمالً ياليراستا در د نيهم م دريرژ. از دست داده بود جبران كند يرا كه با سقوط مالك يزيچ
ان يمراكز تحت تسلط خودش را به نفع شبه نظام يبدون جنگ قابل مالحظه ا داعش. ن گروه در آن تسلط داشت گرفتيا



ن منطقه مرتكب يرا در ا تهاين جنايترع يفجقدس  يرويوابسته به نان ينظامشبه  متعاقبًا. ه كرديقدس تخل يرويوابسته به ن
ز شبه ين نيدر صالح الد. ه اهل تسنن براه انداختند كه هنوز ادامه دارديعل يو نسل كش يمذهب يك پاكسازيشدند و 

  . داعش را گرفتند يمناطق جا ياريبسان در ينظام
  

 خامنهخالفت ، به طور عام و در مقابله با داعش به طور خاص ييادگرايسم و بنين است که در مقابله با تروريقت ايحق -۷۹
  . است قلب مشکل ا در واقعياز مشکل  يبلکه بخش، ستين از راه حل نبوده و يهرگز بخش يا

 يو اسالم يمختلف عرب يندگان كشورهاينما ييگردهمادر  ١٣٩٥ريت ٢٠خود در  يدر سخنران يم رجويمرخانم  ن بارهيدر ا
به اسم داعش است كه  ييبال، منطقه يبرا يم آخونديگر رژيرهاورد د« :گفت، ر برگزارشديت۱۹بزرگ  ييکه به دنبال گردهما

. ه در تهران استيت فقيم واليت مستقيآنهم تحت هدا، اسد و بشار يه توسط مالکيعراق و سور يمحصول سرکوب ملتها
 يرا ارائه م يزيهمان چ يو نظر ياسيس يادهاياما در بن، رانيم ايبا رژ يو مقطع يكيتاكت ياز تضادها ياريرغم بس داعش به

 ياديو ا يم آخونديرژ يهايها و همكاريز هماهنگين يدر صحنة عمل. ارائه كرده است ۱۳۵۷ه از ساليت فقيکند كه نظام وال
را انتخاب  يكيران يم اين داعش و رژيد بيباکنند که مردم منطقه  يکه ادعا م يکسان. است يي شده امر اثبات، با داعش آن

ه را يت ضربه خوردة مالها در عراق و سوريخواهند موقع يم آنها. ران هستنديحاكم بر ا يد گفت مدافعان آخوندهايبا، كنند
 يباقستها تحت نام اسالم يگر تروريداعش و د يبرا ييجا، بشكند همم درين رژيکه ا يروز، اما درست به عكس. حفظ كنند
 » ...ندارند يم آخونديبدتر از رژ يچ دشمنيه، مسلمان مردم عرب و، انهيخاورم يرا ملتهايز. نخواهد ماند

از جانب  يم آخونديت رژيمانند محكوم يارزشمند يرا گامهاياخ يو اسالم يعرب ينكه کشورهايد بر ايكبا تأ يخانم رجو
طان از يه حزب الشيم عليم و اعمال تحرين رژيکشورها با ا يروابط برخقطع ، در استانبول ياسالم يکنفرانس سران کشورها

ه از يت فقيم واليد از رژيخلع  يبرا يعمل ين تالشها به گامهايده است که ايگفت زمان آن رس ،جانب چند کشور برداشته اند
منطقه را به اتخاذ  ياروپا و كشورها، كايآمر، از منطقه يم آخونديطرد رژ يبرا يبا ارائه طرح او. ابديسراسر منطقه ارتقا 

  . ن قدمها فراخوانديتحقق ا يبرا يضرور ياقدامها
  ن قرار است:يبد، مواجه شد يو اسالم يعرب يندگان كشورهايبا استقبال نمان طرح که يانه گانه  يبندها

عضو ملل متحد و عموم  يكشورها، ت ملل متحديامن يتوسط شورا، هيران در سوريم ايتها و مداخالت رژيت جنايمحكوم )۱(
   يالملل نيبمراجع 

ران در ادامة يم ايبارژ يو اسالم يعرب يو قطع روابط كشورها ياسالم ياز كنفرانس همكار يم آخوندياخراج رژ )٢(
   دهدان يش در منطقه به طور كامل پايكه به دخالتها يتا زمان، در استانبول ياسالم يمات اجالس سران سازمان همكاريتصم

  هيك سوريكراتوون دميسياپوز يحاتيو تسل ينظام يضرور يازهاين نيو تأم يو مال ياسيت همه جانبة سيحما )٣(
ه و عراق و اتخاذ يان وابسته به آن از سوريران و شبه نظاميم ايرژ يروهاياخراج ن يبرا يالملل نيب ير ضرورياتخاذ تداب) ٤(

ن يبا ا ياسيو س يروابط اقتصاد .شيروهاياز خروج ن يم در صورت خودداريه رژيم عليجمله اعمال تحراز :يهياقدامات تنب
  . ش در منطقه مشروط شوديان دادن به دخالتهايد به پايم بايرژ
  . هيمذاکرات مربوطه به بحران سور ران دريم ايگونه دخالت رژت هريممنوع) ٥(
ه و عراق يران به سوريم ايممانعت از ارسال سالح توسط رژ يبرا يق اقدامات مؤثر عملياز طر ۲۲۳۱كامل قطعنامة ياجرا) ٦(

   يستيترور يو گروهها
  وابسته به سپاه پاسداران يت كامل معامله با شرکتهايممنوع) ٧(
ان تحت امر آن به بهانة مقابله با داعش در يو اشتراک عمل با سپاه پاسداران و شبه نظام يت هرگونه همکاريممنوع) ٨(

  عراق ه ويسور
   ان و کمک به آوارگان و پناهندگانينظامريحفاظت از غ يبرا، هيجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال سوريا )٩(



  
  يبرتيران و مجاهدان ليدفاع از حقوق مردم ا يجهانكارزار : فصل نهم

  
همه امکانات و  ران در گوشه و کنار جهان با استفاده ازيمقاومت ا بانانيپشتاعضا و  يتهايک سال گذشته فعاليدر  -۸۰
 يگر ارگانهاين در چارچوب سازمان ملل متحد و ديچن و منطقه و هم ييکايو آمر يياروپا يموجود در کشورها يتهايظرف

چهار اما به طور عمده . رديگ يم برران را دريومت امختلف مرتبط با مقا يتها عرصه هاين فعاليا. شتاب گرفت يالملل نيب
  شود: ير را شامل ميز يحوزه اصل

ران و فراخوان به محکوم کردن آن توسط يدر ا ك حقوق بشريستماتيانه و سينقض وحشوقفه موج اعدامها و  يب يافشا -
  تيامن يشورا ير مشخص از سويو اتخاذ تداب يجامعه جهان

 يکشورها دره يت فقيم واليو مداخالت رژ يو جنگ افروز ييادگرايو بنسم ياست صدور تروريسمستند و مستمر  يافشا -
  منطقه

 حفاظت ون يمتأ يکا و ملل متحد برايدولت آمر يسو ژه ازيبه و يلن الملين تعهدات بيو تضم ميتحك يبرا يجهان تالش -
 يانتقال امن تمام يبرا يحقوق ينهايو تضم يكيو لجست ياسيامات سالز و فراهم كردن يبرتيدر ل يحقوق مجاهدان اشرف

  )يآلبان ژهيوه ب(به خارج از عراق  آنها
و تحت  يالت زندانيكره و تشكيران مخصوصًا پيه مقاومت ايعل يآخوند يکتاتوريوقفه د يب يکردن توطئه ها يخنثافشا و  -

   يبرتيآن در ل ةمحاصر
و  يتيامن يگاههايقدس و سفارت و پا يستيو سپاه ترور يتيو امن ياطالعات ينه فقط ارگانها ميدانند كه رژ يهمه م -

 وقفه يب هم را عراق يو نظام يتيامن يروهايو ن يحکومت ين رده هايتردر باالش بلکه عوامل، بغداد يدر هتلها خود ياطالعات
 و سزاوار حفاظت ينگران موردر موشکباران افراد ينظ يو ضد بشر يت جنگيچ جناياز هرد و يگ ين به خدمت ميه مجاهديعل
  . ستيگردان نيرو يالملل نيب

جلسات و كنفرانسها و ، تحصن، شگاهينما، ونيكسآ، در قالب هزاران تظاهرات، فوق يران در حوزه هايمقاومت ا اهداف
، يمقاله و مصاحبه توسط خانم رجو، يسخنران، هيانيب، هياطالع هزاران وهزاران مالقات ، بزرگ و كوچك يهاييگردهما

ك سو ين تالشها از يحاصل ا. شده است يريگيپشورا و هزاران اشرف نشان در سراسر جهان  بانانيپشتاعضا و ، ونهايسيكم
ن يچن و هم، از دادن به آن بعد از برجاميامت يبرا يغرب ياست كشورهايرغم سه ب، ين الملليب ةصحندر  يم آخونديرژ يانزوا
گاه و اعتبار يرفتن جاو باالخره باالبه خارج از عراق آنها  انتقالن الزامات يمتأو  يبرتيمجاهدان ل يبرا يك چتر حفاظتين يمتأ

  . است ييم قرون وسطاين رژيو ايران بمثابه آلترناتيمقاومت ا يمل يشورا
  

نه خروج زنان و مردان مجاهد از ، يم که هدف خامنه ايکرده او بازگو افشا ن امر را يوسته ايگذشته پ يدر سالهاما  -۸۱
  . ستآنها م واداشتنيا به تسلينابود کردن منحصرًا  بلکه، عراق

سو با كين از عراق شده از يه که بارها خواستار اخراج مجاهديت فقيم واليرژ«سال گذشته خود هشدار داد  ةيانيشورا در ب
صدد گر با تمام قوا دريد يکند و از سو يم يگوناگون در پروژة انتقال آنها به خارج از عراق توطئه و کارشکن يوه هايش

، “اخراج از عراق”ترم  يواقع يمعن يا خامنه يدهد که برا ين خود نشان ميا. د محاصره و وارد كردن ضربه به آنهاستيتشد
م تا جلو توطئه ها و يخواه يکا و سازمان ملل و دولت عراق ميست كه ما از آمرن روياز هم. است “در عراق ينابود”

، به خارج از عراق منتقل نشده اند يرزمندگان اشرف يم كه تا وقتيكن يم ديتكرار و تأكهم م گرفته شود و بازيرژ يهايکارشکن
در ، داده اند يکه به طور کتب يو تعهدات يالملل نين بين است که طبق قوانيکا ايعراق و آمر يفة ملل متحد و دولتهايوظ
  .)١٣٩٤ مرداد -مقاومت يمل يه شوراياني(ب »دهند انيپا يو محاصرة ضد انسان ياز آنها حفاظت كنند و به زندان ساز يبرتيل



 بر يبرتيخود را در ارتباط با ل يكسال گذشته بطور گسترده و فشرده تالشهايران در يمقاومت ا بود که يطين شرايدر چن
  :لفه متمركز كرده بودؤم دو يرو
  و، به خارج از عراق يبرتين از ليانتقال مجاهد -
  دكه در عراق هستن ين حفاظت آنها تا زمانيمتأ -
  

خود ضمن  ١٤و  ١٣ يها هيانيپناهندگان در ب يعال يايساريبه خارج از عراق كم يرزمندگان اشرفدر ارتباط با انتقال  -۸۲
  . كند يد ميكبه خارج از عراق تأ يبرتيساكنان ل ن مقاومت در انتقاليگزيجا يانجام شده بر نقش ب ياز كارها يالنيارائه ب

 :اعالم كرد، باز اسكان شده اند يبرتيسوم ساكنان ل كينكه تا كنون يد بر ايكبا تأ ٢٠١٥دسامبر١٤خ يتاره ب ١٣ه شماره يانيب
صورت  ۲۰۱۵مه دوم سالياز انتقال در ن يمين بًايتقر. هاستتالشت خود از زمان شروع ين وضعيترت انتقال در فعاليوضع«

 ۲۰۱۵اکتبر  ۲۹ يجمله حمله موشکزط سخت ايرغم شرابه دست آمده که ه و انعطاف ساکنان ب يج با همکارين نتايا. گرفت
 :ديافزا يه ميانيب. »را ادامه دادند انتقالپروسه ، ها تن از آنان شدتن از ساکنان و مجروح شدن ده ۲۴کشته شدنکه منجر به 

تعهد آنها به . داشته است ينقش محور تين موفقيدر ا يانتقال به آلبان نةين بخش هزيشتريرش بيتعهد ساکنان به پذ«
 . »است ياتيح، داردان ين گروه جريا يكه برا يراه حل ياجرا يبرا يزندگ ةنيسفر و هز ةنيرش هزيپذ

به  يبرتيلموقت  عبورمحل از ساكنان  ييجابجا« :اعالم كرد ٢٠١٦هييژو١٩خود در  ١٤ه شماره يانيدر ب نيچن هم ايساريكم
گر يد يكشورها به يت امنيموقعدر تن از ساكنان هم اكنون ١٧٠٠ش از يادامه دارد و با شتاب چنان ب هم، خارج از عراق

ا ثبت نام شده يسارياز ساكنان كه توسط كم يميش از نيب: ار مهم استيک مرحله بسين موضوع شاخص يا. منتقل شده اند
  . ت جابجا شده اندياند هم اكنون با موفق

رود كه  يد ميام. كند يت مينده حمايآ يش در ماههايان انتقال مستمر و رو به افزايك جريپناهندگان از  يعال يايساريكم
  . ل شوديان سال تكمين پروسه قبل از پايا
جمله از ؛سر شده استيم، كرده اند يط دشوار همراهيرغم شرابه  ييكه با پروسه جابجا، ساكنان يشرفت با همكارين پيا

ن يچن هم، راه حلها زيآمت يموفقمداوم و  يااجر. خوشبختانه منجر به تلفات نشده ك) ١٣٩٥ريت١٤( ٢٠١٦ه يژوئ ٤حمله 
نه ي(هز ن دراز مدتيژه تأميوه ب ؛شده استسر يم مربوطه ينه هاين عمده هزيتأم يبراشان ساكنان به تعهد يبنديپابراثر 

 ييادامه اجرا يران تعهد بيا. ندارند يچ دسترسيه يدولت يشده به خارج از عراق كه به كمكها منتقلساكنان  ةهم )يها
 . »است ياتيحكردن راه حلها 

  
كا با صدور يندگان آمرين سنا و نمايمجلس، کايدر آمر ياران مجاهدان اشرفيهموطنان و  ومقاومت  يدر اثر تالشها -۸۳

امن  و انتقال يبرتيحفاظت ساكنان ل يبرارا  ين كشور را موظف كردند اقدامات ضروريدولت ا، ن مختلفيقطعنامه ها و قوان
  . اورديبآنها به خارج از عراق به عمل  همه

د و ين رسيندگان مجلسيب نماياست كه به تصو يبرتيدر رابطه با ل ٢٠١٦حه بودجه ساليه اليالحاق، ن مواردياز مهمتر يكي
  :ه آمده استين الحاقيدر ا. ل شدياالت متحده تبديس جمهور به قانون ايگذشته با امضاء رئ ٢٠١٥نوامبر ٢٥سپس در 

  :ديکا باياالت متحده آمرين نظر کنگره است که ايا
 نيرا تضم يبرتيكمپ ل ساکنان يكيزيحفاظت ف ت ويبردارد تا امن يالملل نيب يع و مناسب را طبق توافقهايسر يهام) قد١( 

  . کند
 يبرتيكه در كمپ ل يكسان يستين سالمت و بهزيتضم ياالت متحده برايكه به ا يز دولت عراق بخواهد كه به تعهدات) ا٢(

  . عمل كند، كنند داده است يم يزندگ



 يازهاير نيبرق و سا، يپزشك يكمكها، زيآب تم، به غذا ساکنان يمستمر و قابل اتكا يدسترس که ز دولت عراق بخواهد) ا٣(
را  يخارج يروهايتوسط نکمپ ا محاصره ي حملههنگام وقوع در  يحفاظت يضرور زات و تداركاتيتجهو هرگونه ، يانرژ
  . ن كنديتضم

  . ران مخالفت كنديبه ا يبرتيا استرداد ساكنان ل) ب٤(
 ؛کند ياري يبرتيساكنان كمپ ل يك بازاسكان سالمت و امن و دائمي يك طرح براي يدر اجرا يالملل نيبه جامعه ) ب٥(
 يسر عاليكم، االت متحدهيا، ساکنان يرايپذ يتوسط كشورها يستيكه با ييقدمها ات ازيجزئذكر ر با يك نقشه مسيجمله از

  . شوند منتقلگر يد يپناهندگان ملل متحد و ساكنان كمپ برداشته شوند تا ساكنان به كشورها
   .ق کنديتشو را و مقامات در پروسه باز اسكان يبرتيكمپ ل ساکنانن يك بينزد يدامه همكار) ا٦(

که هم  عراق از به اماكن امن در خارج يبرتيع بازاسكان همه ساكنان كمپ ليحقوق بشر ملل متحد در تسر يسر عاليبه كم
  . كمك كند، ان استياکنون درجر

  
، ديب رسيبه تصو ۲۰۱۶يم۱۸در ندگانيمجلس نما يته خارجيکه در کم کايکنگره آمر ٦٥٠قطعنامه شماره ن يچن هم -۸۴

ن حمالت به يخواهد كه عدالت را در مورد مسئوالن ا ياز دولت عراق م« يبرتيتكارانه به ليضمن محكوم كردن حمالت جنا
 يتيرا به سطح امن يبرتيكمپ ل يتيكند تا سطح امن يخواهد كه با دولت عراق همكار يكا مياز دولت آمر« و »اجرا در آورد

ت و حفاظت يد و امنيعمل آه به كمپ ممانعت ب يبعدهرگونه حمله  تا از بغداد ارتقا دهد يالملل نيبدگاه فرو يو حفاظت
  . »ن شوديتأم ساکنان

 يبرتيت كمپ ليكه مسئول امن يبا دولت عراق مطمئن شود كه افراد يهمكار خواهد در يكا مياز دولت آمر«قطعنامه  
م با سپاه پاسداران يمستقريا غيم ين افراد مستقيشود كه انان حاصل ياطمشود و  يق سابقه شان بررسيدق طوره هستند ب

 . »نداشته باشند يارتباط، عهده داشته استه را ب يت حمالت قبليكه مسئول يگريسازمان و گروه د ران و هريا

 تالش کند تا آنها يبرتيبا ساكنان كمپ ل يهمكار يكند تا برا يخواهد با دولت عراق همكار يكا مياز دولت آمر« قطعنامه
به منظور پرداخت مخارج  يبرتيکمپ ل مانده خود در كمپ اشرف و يفروش متعلقات باق درالزم را  ييو توانا يدسترس

 . »خارج از عراق داشته باشنددر و بازاسكان خود  يزندگ

 يپناهندگ يعال يايساريبا دولت عراق و كم ٢٠١١ادداشت تفاهم دسامبري يمبنابرخواهد تا  يكا مياز دولت آمر«قطعنامه 
  . »كند يهمكار، رانيبه خارج از عراق و ا، ييچ استثنايبدون ه، يبرتيامن ساكنان كمپ ل ييجابجا يبراسازمان ملل متحد 

  
  :د آمده استيب رسيكا به تصويآمر يسنا يته خارجيدر كم ۲۰۱۶هييژو١٤كه در  يگريد مهم در قطعنامه -۸۵

  د:يبا ياالت متحده مين نظر سنا و كنگره است كه ايا«
سالمت و ه ب يبرتيساكنان كمپ ل يكه تمام شود نيپناهندگان ملل متحد كار كند تا تضم يسر عاليبا دولت عراق و كم) ۱(
  بازاسكان شوند؛ يسرعت در آلبانه ب
در  رانيا حكومت تا از دخالت کند يک مساعيتشرپناهندگان ملل متحد  يسرعاليو كم يدولت آلبان، با دولت عراق) ۲(

االت متحده عضو ياکه  يير سازمانهاياز جمله انترپل و سا، ين الملليب ياستفاده از ارگانهاق سوءيپروسه بازاسكان از طر
  ؛آوردبه عمل  يريجلوگ، آنهاست

ت و حفاظت يتا امن را اتخاذ کند يالملل نيببق توافقات ع و مناسب طيبه دولت عراق فراخوان بدهد كه اقدامات سر) ۳(
 ينان بدهد پرسنليمبادرت ورزد كه اطم يجمله به اقداماتدهد و ازپروسه بازاسكان ارتقا  يرا ط يرتبيساكنان كمپ ل يكيزيف

 يرويكه مشخص سازد وابسته به ن ق قرار گرفته باشنديمورد تحق يحد مكف هستند در يبرتيكه مسئول حفاظت كمپ ل
  ستند؛يقدس سپاه پاسداران ن



ر يبرق و سا، يپزشك يهاكمك، زيآب تم، ساكنان به غذا يمستمر و قابل اتكا يبه دولت عراق فراخوان دهد كه دسترس) ۴(
  د؛ن کنيتضم را استاز يمورد ن، پروسه بازاسكان يساكنان ط يزندگ يكه برا يزات و امكاناتيو هرگونه تجه يانرژ يازهاين
ساكنان كه در  يهايياموال و دارانجام دهد تا فروش را ا يمنطق يكند كه همه تالشها يك مساعيبا دولت عراق تشر) ۵(

  شود؛ل يخارج از عراق تسهآنها در و بازاسكان  ينه زندگيمانده اند به منظور فراهم كردن هزيباق يبرتياشرف و ل
 كنترل كامل يبرتيساكنان لکه ن كنند يتضمکند و  يمساع کيتشر پناهندگان ملل متحد يسر عاليبا دولت عراق و كم) ۶(

  ؛اعمال کنند، دانند يکه خود ساكنان الزم م يبه نحوو در اشرف  يبرتيخود در ل يشخص يهاييرارا بر دا
ع بازاسكان يا را به منظور تسريساريك و منظم با كميو ارتباطات نزدکمک کند پناهندگان ملل متحد  يسر عاليبه كم) ۷(

  ؛کند حفظ يبه آلبان، ييچ گونه استثنايبدون ه، يبرتيابنده همه ساكنان ليادامه 
افراد «شده به عنوان  منتقلد ساكنان ن کننين ملل متحد فراخون دهد كه تضمپناهندگا يسر عاليو كم يبه دولت آلبان) ۸(

ت يون مربوط به موقعيكنوانس يطبق اصول و استانداردهاكماكان ، هستند يالملل نيب يهاحفاظتازمند ينكه » يمورد نگران
  ... ت شناخته شونديحقوق بشر به رسم يالملل نيبو قانون  ١٩٥١هييژو ٢٨مصوبپناهندگان 

  
ضمن صادر کردند که در آن  ٢٠١٥دسامبر  ٧خ يبه تار يه مشتركيانيندگان بيتن از نما١٧٠ش ازيب، در پارلمان اروپا -۸۶

  : آمده است يبرتيبه ل ۲۰۱۵اكتبر ٢٩ يمحكوم كردن حمله موشك
 شقدس تحت پوش يروياز عوامل وزارت اطالعات و ن ييگروهها، حمله نيا ينه سازيزم ياز حمله و برا چند ماه قبل«

ن ياز ا يگرينوامبر گروه د۲۰در . برده شدند يبرتيکمپ ل يت به وروديو آزار و اذ يت شناسائيمأمور يبراخانواده ساكنان 
 اثر پناهندگان است که در نيبه اکشنده ن حمله يهفتم، حمله نيا. کمپ فرستاده شدند يعوامل وزارت اطالعات به ورود

 يشود رنج م يكه توسط دولت عراق اعمال م يک محاصره پزشكين از يچن هم يبرتيل. تن جان باخته اند۱۴۱ آنها تا به حال
  . تن از ساكنان شده است٢٧جان باختن برد که منجر به 

به  ه ون سمت گمارده شديبه ا يمالک يکه در زمان نور اض قرار دارديعراق فالح ف يتيت مشاور امنيريتحت مد يبرتيل
در  يشده اند همگت کمپ منصوب يريکه به مد يگر افسرانياو و د. معروف است رانيام يرژبا  يکيار نزديروابط بسداشتن 
 . ن دست داشته انديشيپ يکشتارها

ل يدله در بروکسل باما ، بودشده به اروپا اعزام  يتأيهمراه هه ب ۲۰۱۲در سال، سرهنگ صادق به نام، ن افسرانياز ا يکي
و مورد  شد ريس دستگيدر پار متعاقبًا او عمل آمد وه ممانعت ببه پارلمان اروپا  ياز ورود وات ين جنايدست داشتن در ا

 . قرار گرفت ييوبازج

و سازمان ملل دولت عراق ، ين الملليائتالف ب يخصوص اعضاه ب، هين اتحاديا عضو يكشورها، ه اروپاياتحاد ينده عالينماما 
  م: يخوان ير فرا ميمتحد را به موارد ز

 يرا در حوزه استحفاظ يبرتيل يالملل نيبائتالف نکه يآن و ان حداقل الزامات يمت و سالمت ساكنان و تأيامنن يتضم) ١(
  . خود قرار دهد ييهوا

از انتقال و ممانعت ، طرفيبا افراد بعواملش ن شدن او و يگزيجا، يبرتيت کمپ ليريمد يتمسئول اض ازيفالح ف يبرکنار )۲(
  تحت هر عنوان  يبرتيل يودران به وريم ايعوامل رژ

برخوردار ل يو وك يآزادانه به خدمات پزشك يدسترس، حق تردد آزادانه از ساكنانن که يو ا يبرتيلمحاصره لغو کامل  )۳(
  . باشند

 يا ما بازاياموالشان را بفروشند  آنها اجازه بدهد کهن يتوسط دولت عراق و ات ساكنان يحق مالكت شناختن يبرسم) ۴(
  . ع کننديرا تسرروند انتقال غرامت بدهد تا بتوانند اموالشان به آنها 



ز يم يبه پا ن حملهيمسئوالن ا ن کهيا اكتبر و٢٩رامون حمله يپ توسط سازمان ملل متحد قات مستقليتحقک يانجام  )۵(
  . »عدالت کشانده شوند

  
حمله معتقد است مجلس « :اعالم كردند يه مشتركيانيب يط ١٣٩٥خرداد ١٩نده در ينما ٧٧عوام انگلستان  در مجلس -۸۷

و افراد حفاظت شده طبق  ياسيپناهندگان س يعنيتن از ساکنان ٢٤ن آ اثر درکه  يبرتيكمپ ل به ٢٠١٥اكتبر ٢٩ يموشك
ادداشت تفاهم امضا شده يك نقض آشكار يت و يه بشريت عليجناك ي، مجروح شدند يشتريبشمار  كشته و يالملل نيبقانون 

در در دولت عراق  ران و دست نشاندگانشم تهينقش رژ گزارشها. است ٢٠١١دسامبر٢٥در ، ن دولت عراق و سازمان ملليب
  . دكن يرا برجسته معام  قتل نيا

 حاصل نانيبردارند تا اطم يفور يخواهد گامها يكا و سازمان ملل مصرانه ميآمر، ه اروپاياتحاد، از دولت انگلستانمجلس 
اورژانس در كمپ  يو درمان پزشك يدگيرس يسازمان ملل برا يپزشك يهاميت، ابديان يتها بر كمپ پايحدوده ميكلکه شود 

 يت، شوند ساختن پناهگاهها فراهم ياز برايد نزات و مواد موريلوازم و تجه، غذا، جمله سوخته ازياول يازهاين، مستقر شوند
  . ساكنان به آنها برگردانده شود يحفاظت يقه ها و كاله خودهايوال ها برگردانده شوند و جل

قات يك تحقيانجام  يبرارا ، يم رجويخانم مر، رانيده مقاومت ايس جمهور برگزيو رئ يالملل نيبجامعه  يخواسته هامجلس 
  . كند ين حمله را تكرار ميقرار دادن عامالن ابرابر عدالت  ن حمله و دريدرباره ا يالملل نيبكامل 
 يك كمپ پناهندگيرا بعنوان  يبرتيل كه دهد يفراخوان مپناهندگان ملل متحد  يعال يايساريکمبه سازمان ملل و  مجلس
منتقل شود تا  ت سازمان ملليتحت هداو  دولت عراق به مقامات مستقل از يبرتيظت كمپ لحفات بشناسند و يبه رسم

  . »ت حفاظت شده استيمانده ساكنان در وضعيباقنان حاصل كنند كه جان ياطم
 يآنها به خارج از عراق ازسوامن همه و انتقال  يبرتين حفاظت ساكنان ليمهدف تأ گر بايد مشابه هيه و اطالعيانيصدها ب

 يا و كشورهاياسپان، كيبلژ، ايتاليا، مانند آلمان يياروپا يگر كشورهايكا و ديبرجسته در آمر يتهايندگان و شخصينما
  . و منتشر شده استصادر  يناوياسكاند

. ر كشورها بوده استيو سا يبه آلبان يبرتيانتقال ساكنان ل ياسيچتر س يالملل نيبمعتبر  يهايرين موضعگيواضح است كه ا
 يگذاشتند حت ينم، شود يم ه مربوطيت فقيوال يم و مزدوران عراقيجا كه به رژ دانند كه تا آن يصورت همه م نير ايدر غ

ن يبزرگتر، رديت انجام گياگر با امن كهآنها  يسازمانو  يجمعگسترده  انتقالچه رسد به . ك مجاهد از عراق زنده خارج شودي
به  و در محاصره و يسال در حبس خانگ١٤افته آن يكره سازمانياز پ يمهمكه بخش  شود يران محسوب ميمقاومت ا يروزيپ

  .قرار داشت يغ و تبر و حمالت موشكيت ريدر ز در معرض بمباران و گلوله و طور مستمر
  

ژه يه به ويت فقيم واليرژ يات ضد بشريت جنايمحکوم، مختلف جهان يران در کشورهايمقاومت ا يالملل نيبکارزار  -۸۸
وکال و ، ياسيس يتهايپارلمانتر و شخصهزاران ت يو حماکرد  يريگيپم را ين رژيقاطع در برابر ا ياستيموج اعدامها واتخاذ س

  . ختين راستا برانگيرا در احقوقدانان و مدافعان برجسته حقوق بشر
از دولت انگلستان مصرانه  يه ايانيب يط رن کشويمهم ا عضو مجلس عوام از همه احزاب ٤٠٠حدود  ۲۰۱۶ژوئن ٣٠در 

 به دولت ياستين سير را به عنوان اساس چنيز يه هايتوصآنها . شدند رانيم اياست قاطع در قبال رژيک سيخواستار اتخاذ 
  ارائه دادند: خود

  رانيدر ا هاتوقف اعدامو فراخوان به ران يد نقض حقوق بشر در ايشد ) محکوم کردن١(
  ه و عراقير کشورها به خصوص سوريااز س شمزدور يروهايران به خارج کردن سپاه پاسداران و نيم اي) ملزم ساختن رژ٢(
  آنها عراق را ترک کنند  يکه تمام يتا زمان يبرتيلدر  يرانيا انت و حفاظت مخالفين امنيتضم) ٣(



ک يکه بر تحقق  يم رجويمر يا ماده۱۰ه ت از برناميحما يکا و رهبران جهان براياروپا و آمر ةي) فراخوان به اتحاد٤(
 يستيو صلح و همز، لغو مجازات اعدام، يتيجنس يبرابر، انتخابات آزاد، يدموکراس، ن از دولتيد ييبر جدا يمبتن يجمهور

  . د دارديکدر منطقه و جهان تأ
د اعدامها در يش شدياز افزا يبا ابراز نگران يه مشتركيانيدر ب ٢٠١٦ژوئن  ١٤نده پارلمان اروپا در ينما٢٧٠گريک نمونه ديدر 

  :اعالم کردند، ن اعدامهاياز ا يت روحانيران و حمايا
د يبا يانتخابات يهمه نامزدهاو  مخالفان حق شرکت نداشتند. عادالنه نه وبود آزاد  نه، رانيدر ا د]فناس ۷[هيفورانتخابات «

 ه خامنهيفق يولکه توسط  “نگهبان يشورا”نام ه منتخب بريک نهاد غي. کردند يه اعالم ميت فقيخود را به وال ياعتقاد قلب
ان ينيشيبا پ يوت چندانکه به آنها اجازه شرکت داده شد تفا يکسان. ت کرديرد صالحهزاران نفر از نامزدها را ، ن شدهييتع يا

 . از آنها در نقض حقوق بشر نقش داشته اند ياريو بس خود نداشتند

ش به درخواست ين را لغو کرده چرا که دولت اتريسفر خود به و يران گزارش کردند روحانيا يرسانه ها، ۲۰۱۶ل يدر آور
د يما نبا... ن پاسخ رد داده بوديهدز توسط سازمان مجايک تظاهرات مسالمت آميلغو اجازه  يران برايام يرژس جمهور يرئ

  . ابديگسترش  يياروپا يتخت هايم در داخل کشور به پايسرکوب رژکه م يدهباجازه 
فت روشن در شريک پيران را به يام يرژشتر با يعضو آن هر گونه روابط ب يه اروپا و کشورهايم که اتحاديهستما خواستار آن 

  . »دبشر و توقف اعدام ها مشروط کنن حقوق نهيزم
  

، از جمله و به عنوان نمونه. گسترش داشت هم يو اسالم يعرب يران در کشورهايافته مردم ايت از مقاومت سازمانيحما -۸۹
  :اعالم كردند يه مشتركيانيب يط ۱۳۹۵پارلمان اردن در بهار يت اعضاياكثر

روند اعدام و سركوب و صدور ، رديگ يش ميران راه اعتدال در پيا ميرژ، ياز انتظارات كه پس از توافق اتم ياريخالف بسبر«
ابعاد ، هيخصوص سوره طقه بران در منيا ميرژ مداخالت. د شده استيران تشديتوسط حكام ا است که سميو ترور ييادگرايبن
ه عالوه بر سپا. ه مشغولنديو مزدوران آنها به كشتار مردم سور يرانيهزار پاسدار ا ٦٠بخود گرفته و هم اكنون  يي سابقهيب

 ييبخش عمده پولها. ه فرستاده استيلشكر تكاور خود را به سورکه  ل اعالم كرديل آوريدر اوازيران نيم ايارتش رژ، پاسداران
 يم ان اسديا نظامي رانيم ايرژ پاسداران يبرا گريه و منابع دياز روس د سالحيصرف خر، رسد يران ميم به ايكه در اثر لغو تحر

 . شود

محل استقرار پناهندگان عضو سازمان  يبرتيكمپ ل، ٢٠١٥اكتبر  ٢٩در . چنان ادامه دارد ران در عراق هميام يرژمداخالت 
كمپ  يرانيتن و و ٢٤منجر به كشته شدن شد که تهران موشكباران  ميرژ ران در بغداد توسط عواملين خلق ايمجاهد

ن يش به اسالم بردبار و صلح طلب بزرگتريبنديو پا يت گسترده مردميل حمايدله ن را بيران سازمان مجاهديم ايرژ. ديگرد
 تهايسركوب مل. دهد يز دست نمهواداران آن ا سركوب اعضاء و يرا برا يچ فرصتين خاطر هيداند و به هم يدشمن خود م
  . د شده استيه اهل سنت تشديعل يض ضد انسانيتبعران و يعربها در ابلوچها و  ،مانند كردها
به  يو التزام عمل يداها اعتقاد قلبيهمه كاند. ر نكرده استييز تغيچ چينشان داد ه يبخوب، رانيه در ايفور يشيانتخابات نما

هم كه به پارلمان  ييآنها. حذف شدند يا خامنهنگهبان تحت نفوذ  ياز آنها توسط شورا يمينحال نيبا ا، ه داشتنديت فقيوال
با هم  يچ تفاوتيسم هياما در سركوب و صدور ترور، مختلف تعلق دارند يهر چند به باندها، افتنديو مجلس خبرگان راه 

ه و عراق تحت عنوان حفاظت از يمارس از حضور پاسداران در سور١٢م در يمعتدل رژ س جمهور باصطالحيرئ يروحان. ندارند
حكم اسالم  يز اجراياو اعدامها را ن. ه قلمداد كرده بودياسد را حكومت مشروع سور ميرژ او قبالً. عه دفاع كرديمقدس شاماکن 

  . »كند يف ميا حكم قانون توصي
كا و يمرآ، تيامن يشورا، متحدملل ، يو اسالم يعرب يه خود از دولتهايانيان بيندگان مجلس هفدهم اردن در پايت نماياكثر
  ر شدند:يخواهان تحقق موارد ز  ه اروپاياتحاد



  ان و مذاهب يروان اديپو تها يملت قاطع نقض حقوق بشر و حقوق يحكوم) م١(
 ه ويخصوص سوره منطقه ب ياز كشورها شمزدور يروهايپاسداران و ن، انيران به خارج كردن ارتشيام يرژادار كردن ) و٢(

 . الزمه غلبه بر داعش است امر نيا ،عراق

 . تا خروج همه آنها از عراق يبرتيت ساكنان لين سالمت و امنيضم) ت٣(

 يكتاتوريبه مثابه تنها پاسخ در مقابله با د يم رجويده آن خانم مريبرگز جمهور سيرئران و يت از مقاومت ايما) ح٤(
 . در جهان امروزسم يو ترور ياسالم ييادگرايران و كانون بنيدر اها آخوند

  . صادر شده است ين و قانونگذاران مصريت قانونگذاران بحرياكثر ياز سو يمشابه يه هايانيبن يچن هم
  

 ٦ن آن تظاهرات با شکوه يبه راه انداخت که مهمتر يروحان يه سفرهايرا عل يع و گسترده ايکارزار وس، جنبش مقاومت -۹۰
  . بود» هيت فقيم والينه به رژ«و » ينه به روحان«شعار  با ٩٤بهمن ٨در  سيان در پاريرانيساعته ا
  . مودنديپ... را يلومتريك٤ ييمايپ ك راهير يدادند و مس يران را تكان ميا يتظاهركنندگان پرچمها :فرانسه نوشت يخبرگزار

احكام اعدام را كه در نقض حقوق بشر و ، رانيم ايد رژيمخالفان در تبعو تظاهركنندگان  ون فرانسه گفت:يزيک تلويكانال 
  . افشا كردند، شود ياجرا م رانيا

ابانها آمده اند تا يآنها به خ. آورد يبه بار م ييران رسوايم اياز نظر مخالفان رژ يدار روحانيد: گزارش داد ٢٤فرانس  ونيزيتلو
  . ران را افشا كنندينقض حقوق بشر در ا

د يدان انوليراه افتادند و تا م دان دانفر روشرو بهين هزار نفر از ميچند، ن تظاهراتيدر ا :ام گفت.اف.ب يون فرانسويزيتلو
  . ن تظاهرات حضور دارنديدر ا ياديار زيار بسيت بسيجمع. كردند ييمايراهپ

اين تظاهرات توسط كانالهای تلويزيون بين المللي عربي مانند العربيه، اسكاي نيوز، اورينت نيوز، كانال يك عربستان به صورت 
  ده پخش شد.زن
 

شورا که  يياندوره يم اجالس. ديبه اوج رسس يدر پار ۱۳۹۵ريت١٩روز  ميعظ ييران در گردهمايمقاومت اکارزار ساالنه  -۹۱
ه اندركاران و ب رماه را به سازماندهندگان و دستيت١٩ساالنة مقاومت در  ييگردهما يربرگزا«، برگزارشد ين گردهمايبعد از ا

حاكم و  ينيسم ديفاش يسرنگون يبرا يخواست مبرم و همگان يين گردهمايد كرد که ايكك گفت و تأيران تبريعموم مردم ا
از  -يندگان جامعه جهانيكه مقامات و نما يش گذاشت؛ شعار و خواستيران را به نمايت ملت ايو حاكم ياستقرار دموكراس

اق نظر داشتند و آن را نه فقط حول آن اتف -اشتندشركت د ييگردهماگانمان كه در يانه و همسايكا و اروپا تا خاورميآمر
ه هم کانون مولد و هم يت فقيم واليف کردند که رژيتوص ييمنطقه و جهان از بحرانها يد خالصيبلکه کل، رانيخواست مردم ا

ه را يت فقيم واليظ رژيغ، موفق آن يو برگزار يين گردهمايا يهاين رو بود که سخنرانيهم از ا. دکننده آن استيعامل تشد
و  ياسيران صحنه سيمقاومت ا يياز ناظران و رسانه ها گفتند و نوشتند که گردهما ياريخت و بسيبر انگ، سابقه يب يبه نحو

 . م را برهم زده و بر آن زلزله افكنده استيتعادل رژ

و  يو فرهنگ ياسيس يتهايتن از شخص٥٧٠ش از يران با حضور بيمقاومت ابزرگ  ييد كردند که گردهمايشورا تأك ياعضا
ل يبه دل، رانيگر نشان داد که مقاومت ايبار د، ياسيمتنوع س يشهايقارة جهان با گرا٥كشور در  ٨١از  يهمانانيو م يمذهب

و  يتنها راه حل كارساز و آزموده در مقابله با بانکدار مرکز، مين رژيدر برابر ا يداريش از سه دهه پايو ب ياجتماع يشه هاير
  . )۱۳۹۵ريت۲۷ا رخانه شوريه دبي(اطالع »در جهان امروز است ييادگرايسم و بنيپدرخوانده ترور

  
 كردند كه فصل مشترک يسخنران يعربو  ييكايآمر، ييبرجسته اروپا يتهايتن از شخص٩٠ر حدود يت١٩ ييدر گردهما -۹۲

  . بود يبرتيلدر  يرزمندگان آزاد ازران و دفاع يت از مقاومت ايحما، يم آخونديرژ يآنها ضرورت سرنگون



 يم وليمتحد دار يليخ يم وحشين رژيه ايما در جنگ عل« :دد کريکأسخنانش ت در ،ن كانادايشير خارجه پيوز ،جان برد
 يآنها خواهان آزاد. م هستندين رژيا يران خواهان سرنگونيمردم ا. ران هستندين مبارزه مردم اين متحد ما در ايبزرگتر
  . »ميت کنيران حمايمردم ا ياز آزاد، قاطع يم و با اقداماتيستيران بايبا مردم ا يهمبستگ يهمه ما برا. هستند

خشان و با يبا تار، رانيمردم ا«گفت:  ،پرتغالر سابق يو نخست وز ۲۰۱۴تا سال ون اروپا يسيكم سيرئ ،سوووزه مانوئل بارژ
روش  يفرصت انتخاب آزادانة واقعران اگر يمعتقدم مردم امن . هستندك نظام بهتر يستة يشا، شان ييايپو، بودنشان مقاوم
دار يران ديدر ا يدوارم كه روزيوجود دارد و ام يديامروز ام که معتقدمو كنند  يرا انتخاب م يآزاد، شان فراهم شوديزندگ
  ».د گرفتيك را جشن خواهيران آزاد و دموكراتيك اي، م كرد و شمايخواه

 يران و برايفرهنگ ا ياعراب برا. راث خود افتخار كننديخ و ميتوانند به تار يان ميرانيا« :گفتاز عربستان صل يف ير تركيام
ده يسال ناد۱۵۰۰در طول  يتكارات جامعة اسالمتوان آنها و نقش آنها را در دستاوردها و اب يكه نمان يرانيا يخينقش تار

رخ  يزود بهن يو ا. ديبه هدف خود خواهد رس، ينيم خميه رژيشما عل مبارزة مشروع. قائلند يمياحترام و ارزش عظ، گرفت
ور شده و ما در جهان اسالم با جان و دل در  ران شعلهيامها در سراسر ايق. م هستميرژ يمن هم خواهان سرنگون. خواهد داد

شما را استوار گرداند تا همة  يها م كه گاميكن يم و نزد خداوند عزوجل دعا ميكن يم ياريشما را ، ميريگ يكنار شما قرار م
  .»ران به حقوق خود برسنديملت ا يبخشها
مردم  يران برايا زاد شود ود آيران بايا... د در تهران باشديما با يكنفرانس بعد«: گفت ،ر سابقيو وز يسناتور اردن ،بالقَ صالح 

 ينها باقيا... دنديران دزدين و مردم ايانقالب را از مجاهدن يا يانتكاران ارتجاعيخ... ديران هستيران باشد و شما همان مردم ايا
ران يهمه ا است و يبرتيران ليهمه ا... نها هم نابود خواهند شديخ رفتند ايتار يكتاتورهايهمان طور كه همه د نخواهند ماند و

 روز خواهند شد ويپ م: مردميگو يرا م ييمن جمله نها يدهد ول ير موشك است و كشته ميران زيدر رنج است و همه ا
روز يپ ران هستند ويندگان مردم اين نمايمجاهد. د شديروز خواهيشما پ روز خواهد شد ويران پيا. ن مردم استآاز  يروزيپ

  . »خواهند شد
نکه يا يد برايآ ينجا گرد ميدر ا، مخالف باشد يكتاتوريكه با د يهر كس« :گفت ،کايآمر ن کنگرهيشيپ سيرئ ،چينگريوت گين
قابل  يوركتاتيد نيا. ندارد وجود ييروانهيچ فرد ميه يكتاتوريد نيا در... شود ران محققيدر ا يم سرنگون شود و آزاديرژ نيا

كه من به همراه خود  ياميپ ...ديخ هستياز تار يبخششما د و يشو ير مييجاد تغيباعث ا د کهيهست شما نيا... ستياعتماد ن
در را  يكراسوم دميتوان يمان دارند كه ميآماده و متعهد هستند و ا يرانيهزاران و هزاران ان است كه يا، كا خواهم برديبه آمر

  . »كنم يم يسپاسگزارو از شما به خاطر تالش سختتان م يمحقق کن رانيا
  

م يك سردمداران رژيستريز و هيجنون آم يعكس العملهاو کنفرانسها و تحوالت بعد از آن ١٣٩٥ريت ١٩ ييگردهما -۹۳
 سيرئمجلس و  سيرئجمهور تا  سيرئاز . چنان ادامه دارد هم است ك ماهياز بيش خت كه يآنرا بر انگ يو رسانه ها يآخوند
 يندگان مجلس ارتجاع به سوز و گداز پرداختند و به زبانهاير خارجه و نمايتا سركردگان سپاه پاسداران و وز يه آخوندييقضا

  . است يم آخونديرژ يد بالفعل سرنگونيتهدران يمختلف اذعان كردند كه مقاومت ا
 و به آورد يرون يو فلسط يعربستان سعود ،مصر ،مختلف مانند فرانسه يران و اخطار به كشورهايبه احضار سف يم آخونديرژ

  . نموداذعان ، است افت کردهيران دريامقاومت از  يالملل نيبو  ييدر عرصه منطقه که  ينيضربات سنگ
روزنامه . ن تحوالت استيا يت درپيد بحران درون حاکمياز تشد ين حاکيه هم چنيت فقيم واليرژ وانه واريد يعکس العملها

ارتجاع در ه يفق يولارگان  شود و عمالً ياداره م يعتمدارين شريم حسيپاسدار دژخ، ينده خامنه ايرنظر نمايهان که زيک
ن يس دولت فلسطيده مقاومت با رئيس جمهور برگزيدار رئيظ آلود پس از ديغ يم است در واکنشيرژ يجناح يکشاکشها

 خواستند ...دارين ديا يرو تمرکز با خاص يتهايسا و ها روزنامه از يبعض که ميبود شاهد رياخ يروزها در متأسفانه« :نوشت
  . »است رفته باد بر نيفلسط بحث در نظام يهايگذار هيسرما و تالشها همه نديبگو



و افزود:  کرد ياد آوريم در غزه و لبنان را يرژ يستيترور يه دخالتهايران عليام مردم ايق يسپس شعارها هيت فقيوال هانيک
 ابانيخ کف در نظام و انقالب يآرمان يوستگيپ هيعل ٨٨ سال در نيمنحرف که آنچه هر، دارند تيمأمور زمان نيا در يا عده«

 منافع به انتيخ آن از شيب بلکه ستين انقالب و اسالم به انتيخ فقط نيا. ندينما ياتيعمل يگريد گونه به را دادند يم سر
 ينم ييجا به ياسالم انقالب معظم رهبر ينيزبيت و مردم ياريهوش ليدل به البته صد که است جهان در نظام اعتبار و يمل

  . )۱۳۹۵ مرداد۱۴هان ي(ک »رسد
 ۱۳۹۵مرداد١١در سخنان خود در روز دوشنبه  يو. ابراز شد يا خامنهتوسط خود ، يشفتگآو بر ن عکس العمليترديشداما 

از سوز دل  او. پرداخت يه دولت عربستان سعوديعل يغ كشيبه ت، ل يبا اسرائ يفسار پاره كرد و به بهانه ارتباطات سعودا
خود را به همگان  يناراحت تاما شدت و حد، نزد يمقاومت حرف ييصل در گردهمايف ير تركيباره شركت امخود در ياصل

  . نشان داد
 

ت دو مزدور يو محكوم ١٣٩٥ريت ٢٩ن و شورا در يه مجاهديعل ين و حكم آن در باره پرونده جاسوسيل دادگاه برليتشك -٩۴
 قدس يرويبه وزارت اطالعات و ن يارجز خدمتگز يزيران چيت با مقاومت ايو ضد يگر نشان داد كه آبشخور دشمنيبار د

  ست.ين سپاه پاسداران
در جريان دادگاه روشن شد يكي از مزدوران بطور روزانه اطالعات جمع آوري شده در مورد مجاهدين در كشورهاي مختلف را 
به سجاد منتقل و براي بخدمت گرفتن افراد جديد و گسترش شبكه جاسوسي وزارت اطالعات در اروپا تالش مي كرده است. 

آنها همراه با  »نجات«در پوشش انتقاد و دلسوزي و تالش براي  عليه مجاهدين شيوه شناخته شده براي اين كار لجن پراكني
حمالت لفظي به رژيم براي رد گم كردن بوده است. طبق اسناد دادگاه، سجاد حداقل از سه نفر از نادمين خواسته مجموعه 

  طالعات بصورت كتاب به چاپ برسد.اي از اكاذيب مورد نظر اطالعات را تحت عنوان خاطرات خود بنويسند تا توسط وزارت ا
 ،در اروپا شج مزدورانيرغم تشبثات گسترده وزارت اطالعات و بسه استماع، ب يجلسه علن ٩قات و يماه تحق ٩بعد از  دادگاه

وزارت اطالعات  گفت يدادگاه محكوم كرد. قاض ينه هايسال و چهار ماه زندان و پرداخت هز ٢را به جاسوسان از  يكي
دهد يكه انجام م يدانسته كاريكرده و مميآنها كار  يبعنوان جاسوس برا اين فرداست و  يك قدرت خارجي يس مخفيسرو

  مجازات دارد. 
  محكوم شده بود.  يكار اجبار روز ١٠٠گر قبل از آن به يمزدور د

رت اطالعات بنام وزا سرشبكةك ي ارتباط باده مزدوران در ياز بر ي، شمارو اسناد و حكم دادگاه فرخواستيبر اساس ك
در  يك شبكه جاسوسيجاد يا ياطالعات و تالش برا يجمع آور بهافت پول يدر ازاي، در »سجاد«مستعار  انمهر با ناميك

ن يگاه ايساله در وزارت اطالعات، گرداننده پا٢٩. سجاد با سابقه اشتغال داشته اندن و شورا يه مجاهدي، عليياروپا يكشورها
سم افشا شده يترورت و ضديون امنيسيرخانه شورا و كميدب يه هايش در اطالعيو از سالها پ استوزارت در هتل مهاجر بغداد 

  است. 
 ،يليهات تكميو توج يجاسوس يهاآموزش يبرا ١٣٩٣بهشتين و ارديدر فرورد يكي از مزدوران محكوم شده در دادگاه،

 ٦ران در روز يستانه سفر دوم به اآدر  ويرود.  يران ميه به ايق تركياطالعات از طرمور وزارت ك مأي انه همراه بايمخف
اخراج و سپس به هتل مهاجر  يبرتين از ليتوسط مجاهد ١٣٩١بهشتيكه در ارد اوشود.  ير ميدر آلمان دستگ ١٣٩٤آبان
  افت كرده است. يورو از سجاد دري ٢٨٦٠٠و دادن اطالعات حداقل  يجاسوس ي، در ازاه بودرفت

به  دادستان كرده است. يافت ميدر» نيسابق مجاهد ياعضا«د كرد سجاد اطالعاتش را اساسًا از افراد موسوم به يكدادستان تأ
  ه بودند.ران در آلمان در گذشته اشاره كرد كه به زندان محكوم شديم ايرژ يبرا يسه نمونه مشابه از موارد جاسوس

  
      



  ف ماين مواضع و وظايمهمتر، ميرژ يشکنندگ و يانقالبت يموقع: فصل دهم
  

ط يشراکه  دهد يمقاومت نشان م يهايشرويم و چه در پيرژ يک ساله چه در رابطه با بحرانهايتحوالت  بر يمرور -۹۵
  . كرده است يرات اساسييتغ مردم و جنبش مقاومت، تيحاکم يبرا يکنون

ش انتخابات خبرگان و يدنده و ترمز) بعد ازنما ياست بيت (سيدر والد يجد يل گذارياست ريبا درهم شکسته شدن س 
ت او يوال، يان خامنه ايت به زيحاکم ير تعادل درونييدر قدرت و تغ يانحرو -يراه با شراکت باند رفسنجانهم، ميمجلس رژ

شبهات و «نسبت به رواج  يا خامنهسرسپرده  يه آخوندهادنيامروز شاهد هراس فزا. گر شکننده استيش از هرزمان ديب
ت اش يو سرسپردگان او و دلواپسان وال يا خامنهم و يهست يحکومت يخوندهاآان يدر م يه حتيت فقيدر باره وال» انحرافات

  . دنده يخالفت مطلقه اش هشدار م ينسبت به فروپاش» نفوذ«با طرح مساله 
 يوارد مرحلة بحرانها ١٣٨٨ت از ساليکه بحران حاکمن است يا، کند يرا رها نمه يفق يولکابوس فتنه که  يل اصليدل
 يب يبحرانها. ابنده ادامه دارديآن به طور مداوم و شدت  يزهايخ رغم افت وبه جامعه  يت انفجاريرقابل مهار شده و وضعيغ

 کارانيشدگان و بغارت ، سرکوب شدگان، نده ارتش محرومانيفزا ياعتراض يهايياادها و گردهميو فر ياجتماع يعالج اقتصاد
  . را فراهم کرده است يانقالبت يک بحران و موقعي

م را بارز يرژ يو در واقع بحران سرنگون يانقالب ينيت عيكه موقع يدر بحران کنون«نشان کرده بود که ن باره خاطريدر اشورا 
ت يتوان گفت وال يبه طور قطع م. اند ده شدهيدرهم تن ييسابقه  يبه طور ب يو جهان يمنطقه ا، يداخل يمؤلفه ها، كرده
 يحت، يو دولت روحانه يفق يول ياز سو يچ راهکاريه. ن بحران استيبرون رفت از ا يت و توان برايفاقد ظرف يا خامنه
که در آن افتاده است  يتواند حکومت را از گرداب ينم، شتر با غربيب يجة آن سازش احتماليو در نت يدن جام زهر اتمينوش

  . نجات دهد
سپرها  ياپيهم شكستن پو در، نييدر پا ياجتماع يزشهايها و خش اعتراضيافزا، هم خوردن تعادل در باالبر، خوردهزهر ميرژ

 - ران مجبور به مقابله نشوديداند تا در تهران و داخل ا يك خود ميكه آنها را عمق استراتژ -رانيدر خارج از ا شيزهايو خاكر
  . )١٣٩٤مرداد-ه شوراياني(ب »ر دارديدر تقدرا 

بازهم ثابت کرد ، يتجربه ناکام سه ساله حسن روحان و اکنوننژاد  يساله احمد۸در دوره  يا خامنهم يقابل ترمريشکست غ
  . وجود ندارد يكنون يم از مهلكه بحرانهايخروج رژ يبرا يچ چشم اندازيم و هين رژياز درون ا يچ راه حليه که

   
 نيب يمهايدر معرض تحر يالملل نيب يرمهاو نُ ها ل نقض قطعنامهيران به دليحاکم بر ا يو مذهب يستيترور يکتاتوريد -۹۶
ض و ياست عرياز س يمنطقه که ناش يم در کشورهايرژ يستيترور يدخالتها. است يد منطقه ايشد يو مواجه با انزوا يالملل
ه تجاوزات و مداخالت يعل يعرب ياز کشورها يسبب شد که ائتالف، ه استيت فقيوال يتيک و امنيل کردن عمق استراتژيطو
و نسل  يات جنگيبا بشار اسد در ارتکاب جنا يا خامنهآشکار  يهمدست. ل شوديران و مقاصد تجاوزکارانه اش تشکيم ايرژ
 يق را در دل خلقهايعم ينفرت، گريونها تن ديليو آواره کردن م يدر عراق و به خصوص در کشتار صدها هزار سور يکُش

 تشانيثرم در قتل چند صد هزار تن از مردم منطقه که اکيبه طور مستق، ياسالم پناه يم مدعيرژ. خته استيمنطقه بر انگ
. خته استيانه را برانگيخاورم يمردم در کشورها يله خشم و نفرت توده هاأن مسيهم. مسلمان هستند شرکت دارد



 ييان کشورها در گردهميا ياجتماع، ياسيس يتهايو شخص يمدن يو نهادها ياسيندگان احزاب سينما، ندگان پارلمانهاينما
  . د کردنديکأت له به جدأن مسيروز بعد از آن بر ا يياو در گردهم ريت۱۹

  
ن يگزيگانه جايران به مثابه يمقاومت ا يمل يشورا، يو منطقه ا يدر عرصه داخل يا خامنه ياستهايس يرو در رو - ۹۷

و با  يافتگيسازمان، يالتيتشك و با استحکام يالملل نيبو  يقه امنط، يو کارکرد داخل ياسيبا خطوط س گراک و مردميدموکرات
در . ده استيآن را به چالش روزمره کش يدرون يها و باندهايه و همه دسته بنديت فقيم واليرژ ييو شور و شوق رها يفداکار

استقرار  ه ويت فقيوال يو ضدانسان يرانيدن نظام ضد ايكشريبه ز يگذشته برا مانندز ما يآمن راه پرتالطم و البته افتخاريا
نه يهز ين که از مبارزه بيکنار گودنش جماعتبرخالف  و ميكن يمان ميد پيران تجديبا مردم ا يت مليو حاكم يآزاد

  . ميده يمت ادامه ميکار به هر قيبه مقاومت و پ، کنند يم يطرفدار
م و يرژ يغلبه بر توطئه ها يبرا«س خود اعالم کرد: شورا يسأه سالگرد تيانيران در بيمقاومت ا يمل يش شورايده سال پ

تعادل قوا به سود  يجير تدرييبه سمت تغ يشرويپ يتابند و برا يبرنم ک مقاومت مستقل رايکه صعود  ياستعمار ياستهايس
ران و همه يبا تالش و کوشش مردم ا ما. بوده است يفعال ورزمنده خود متک يروين به مردم خود و به اساسًا، رانيملت ا
  . »ميکن يم يشرويپ م وييگشا يراه م، آنهاست يشبانه روز يون تالشهايات مقاومت مديکه ح يخواهان و رزمندگانيآزاد

و برزن و در  ين که در هر کويران زميروزمره زنان و مردان ا يکارهايران و در پيمردم ا بام که يکن يد ميکأت باز هم اکنون
ان يخانواده شهدا و زندان باد و نکن يزندانها مقاومت مدر که  ياسيان سيزندان باان دارد و يهر کارخانه و مدرسه و دانشگاه جر

  . ميده يامان ادامه م يبه رزم ب، دهند يسر م ياد دادخواهيکه فر ياسيس
  

برنامه و  گر بر اساسيگذشته بار د يهمچون سالها، ات خودين سال حيو ششم يسدر آغاز ، رانيمقاومت ا يمل يشورا -۹۸
  كند:  ينشان مخاطر، يم رجويخانم مر يماده ا١٠د بر برنامه يکأمصوبات خود و با ت

ران و مخالفت با هرگونه يدر ا يخارج يبر مخالفت با هرگونه مداخلة نظام يخود مبن ياصول يما بر اساس خط مش -
حاكم  يستيو ترور يمذهب يكتاتوريها به ديتها و امدادرسانيبرضرورت قطع همة حما، بزرگ ياز جانب قدرتها يسازويآلترنات

  . ميكن يم ديتأك، رانيبر ا
گر اقشار يپزشکان و د، پرستاران، ه نظام حاکم و از مطالبات معلمانيران عليما از مبارزة حق طلبانة کارگران و مزدبگ -

حق  يران برايما از خواست کارگران ا. ميکن يخود را با آنان اعالم م يت و همبستگيحما، هنمانيپاخاستة ممعترض و به 
ران و از لغو کار کودکان يکار بر حقوق کارگران ا يالملل نيبو نظارت سازمان  يمستقل کارگر يجاد تشکلهاياعتصاب و حق ا

  . ميکن يت ميحما
د گزارشگر يران و بازدياز نقض حقوق بشر در ا يريت ملل متحد به منظور جلوگيامن يدرنگ شورا يما خواستار اقدام ب -
 يم يم و از جامعة جهانيهست ياسيان سيو مالقات با خانوادة شهدا و زندان يا ت خامنهيوال يژة حقوق بشر از زندانهايو

بزرگ از  يقدرتها يما هرگونه چشم پوش. صورت دهد يو جد ياقدام عملگسترده و خودسرانه  يتوقف اعدامها يبرام يخواه
  . ميده يرا محکوم کرده و نسبت به آن هشدار م يران به بهانه توافق اتميدر ا نقض حقوق بشر

، ياسيات سيح يعرصه ها يکامل زن و مرد در تمام ياز زنان و برابر يتيض جنسياشکال تبع يرفع تمام يما برا -
، شهيان و انديب ير آزاديگيم و خود را مدافع پيكن يمبارزه م يض مذهبيهرگونه تبعو لغو ، ييو قضا ياجتماع، ياقتصاد

  . ميدان يهرگونه سانسور م يو نف ياطالع رسان يآزاد



ع حقوق و ين جميموطنمان و تأ يشاخه ها و تنوعات ملبه مفهوم رفع ستم مضاعف از همه  يداخل يمختارخود«ما از  -
 يدفاع م »ر كشوريه ناپذيتجز يكپارچگيت و يحاكم، آنها در چارچوب وحدت يبرا ياسيو س ياجتماع و يفرهنگ يهايآزاد
  .ميكن
 يت ميست حمايط زيمح يعت و حفاظت و بهسازيطب ياز نابود يريجلوگ يست برايط زيما از تالش مدافعان بهبود مح -
  . ميکن
م يکن يت ميحما يي و منطقه يالملل نيب يهايو همکارصلح ، زيآم مسالمت يستياز همز، ميبنديما به منشور ملل متحد پا -

 . باشد يکشتار جمع ياز سالحها يو عار يراتميک کشور غيران آزاد فردا يم که ايو خواستار آن

  
 يرامون شعار محوريو مؤثر پ يرا به اتحاد و مبارزة جد يرانيا يو فرهنگ ياجتماع، ياسيس يروهايما همة هموطنان و ن -۹۹

  . ميخوان يفرا م» يا مرگ بر خامنه، کتاتوريمرگ بر د، هيت فقيمرگ بر اصل وال«
مبارزه  يحول شعار محور يابي و تشکل يران در گام اول به سازماندهيم حاکم بر ايرژ يسرنگون يبرا يبه باور ما راه حل عمل

 ما از. ميخوان يهن دربند فرا ميم سراسر در يشورش يجاد کانونهاين را به ايران زمين رو ما زنان و مردان اياز ا. منوط است
 :آن جا که گفت ؛ميکن يم يبانيت و پشتيران حمايبزرگ مقاومت ا يياگردهم ينه در سخنرانين زميا در يم رجويرهنمود مر

 ييراههان است که از چه ير؟ پرسش ايا خيهست  يط سرنگونيه در شرايفق تيا حکومت واليست که آين نيپرسش ا، امروز«
  هزار کانون يعني. اشرف است١٠٠٠ ييبرپا، پاسخ ما. دين هدف رسيتوان زودتر به ا يم
  .يه استبداد مذهبينبرد عل 

. سود ما در کار خواهد بود به يمتصور است و نه شانس و تصادف يي نه وقوع معجزه، آزاد و برابر يک جمهوري به يابيدست يبرا
د از دستها و يز را بايپس همه چ. ن قدرت جهان استين البته بزرگتريشتازش و ايفرزندان پ ران است ويملت ا، ما ييتمام دارا

 سرکوب يتوانها يعني، اشرف١٠٠٠. مياشرف بساز١٠٠٠د ين است که بايهم يبرا. ميخودمان انتظار داشته باش يها اراده
و يدن دير کشيز بارور کردن که به يد واقعين امياز اشماران پراکنده را گردآوردن و ذهنها و قلبها را  يب، ا کردنيشده را اح

  .ديتوان و با يو م. ممکن است
  . »ميرا خلق کن يافته آنها سرنگونياراده مردممان و مقاومت سازمان يروين است که با نياشرف ا١٠٠٠

  
 يروهاين يبر ضرورت همبستگ، ياستبداد مذهب يسرنگون يبرا يدر طرح جبهه همبستگ مقاومت يمل يشورا -١٠٠

ك نظام ياستقرار  يبرا، آن يدرون يهايه و همة جناحها و دسته بنديت مطلقه فقيكامل وال يكه با التزام به نف يخواهيجمهور
 يچارچوب برا نيهم و در كرده ديتأك، كنند ين از دولت مبارزه ميد ييبرجدا يك و مستقل و مبتنيدموكرات ياسيس

   :سال گذشته گفتن باره يمسئول شورا در ا. كرده است يمادگآاعالم  ياسيس يروهايبا ن يهمكار
نظر خاص مورد يدگاهها و برنامه ها و طرحهايروهاست كه صرفنظر از اختالفات و ديعموم ن يبرا يخيش تاريك آزماين يا«

  . »برخوردارند ياستبداد مذهب يسرنگون يبرا يت همبستگياز ظرف، خ و شاهيبه دور از ش، خودشان تا كجا
  

  رانيمقاومت ا يمل يشورا
  ۱۳۹۵د مردا

  



 


