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 ةیانیب

 رانیمقاومت ا یمل یس شورایسالگرد تأسن ینهمو  یس
  

 ؛مقاومت رتالطم و سرشار از مبارزه وپ یسال ؛ران گذشتیمقاومت ا یمل یمر شوراگر از عیسال د یک
 ییبه صدا درآمد و مقاومت رها یاستبداد مذهب یزنگ سرنگون 1398ام سترگ آبان یه با قک یسال

شتاز وارد یپ یشورش یروهاین ةمبارز یخلق و با اعتال ةار روزانیکپمبارزه و  ومران را با تدایبخش مردم ا
 .ردک ینینو ةمرحل

 و ییشوق رهاه ک شود یات خود مین سال حیوارد چهلم یطی، در شرااریکپسال  39شورا با گذر از 
نان در مچه ،سالگرد انقالب مشروطه نیصد و چهاردهمدر  ،یدادگریه بیعلران یملت ا یعزم مبارزات

رچم استقالل، پافته با در دست گرفتن یجنبش مقاومت سازمان یروهایرد و نان دایر جامعه جریکپ
خ یبا شاه و ش یران را با مرزبندیا یکتراکدمو - ین انقالب ملیشتازان اولیپراه  ،و دفاع از عدالت یآزاد

  .دهند یادامه م
و  ینیخم یعنی، یخ فضل اهلل نوریثان شوار هیه با تمام توان علکار است افتخ یبس یشورا جا یبرا

،  یـ ارتجاع یشور، راه هرگونه توطئه استعمارکرده و با حضور تمام قد در تحوالت کام یق ،یخامنه ا
 .سترده اکرا مسدود  1299سوم اسفند رضا خان قلدر در  یودتاکمانند 

در دفاع از  1331ر سال یت ۳۰امیسالگرد قن یشصت و هشتمات خود، ین سال حیشورا در آغاز چهلم
 ةارد و خود را ادامه دهندد یم یتر محمد مصدق را گرامکد یردن صنعت نفت به رهبرک ینهضت مل

ا( و ارتجاع یکس و آمریاستعمار )انگل ةه توطئیران علیا یکتراکدمو ـ ینبش قدرتمند ملن جیدوم
 .دناد ی( میاشانکمرتجع همچون  یو آخوندها ی)دربار سلطنت یداخل

و یشور و با وجود آلترناتکدر سراسر  یشورش یانونهاک، با وجود ییتوده  یامها و جنبشهایبا وجود ق
 یه تالشهاکن است یشد، راست ا یه گذاریاپ یار مسعود رجوکبه ابت 1360ر یت 30ه در کشورا 

شود و  یمفراموش ن آنها یهایجانباز، ت به هدر نرفته شدن صنعت نف یمبارزان مشروطه و جنبش مل
 یم یو بازخوان یسین بازنویران زمیو برزن ا یوکهر آنها، هر روز در  دانیخون شه یراث گرانبهایم

 .شود
وارد  1360خرداد  30ه در نقطه عطف ک یار سترگیکپن و یران زمین زنان و مردان ایغرور آفر ةمبارز

خرداد  30ام یها، با قیسختو با همة رنجها ، خودب یر فراز و نشپت کر حریدر مس شد، ینیدوران نو
 ،139۸آخر آبان  ةام هفتی، با ق1396ماه یام دی)روز عاشورا(، با ق1388ال س ید 6ام ی، با ق1388سال 
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ن، یسنگ ینه هایهزرداخت پو با زش و شورش، یبا چند ده هزار جنبش، خ، 1398ماه یام دیبا ق
 .سوق دهد یودو ناب یدرماندگر یه را در مسیت فقیم والیتوانسته است رژ

 یاپبه سرا هنیسراسر م یدر شهرها یانونها و جوانان شورشک ۱۳۹۸خلق محبوب ما در آبان ام یقدر 
ز کامر ۱۳۹۶ماه یام دیش از تمام قیبآبان( ۲۵روز) یکفقط در  ردند وکتهاجم  آخوندها تیمکحا
گه ی، دلگراصوا –اصالح طلب » ین شعارهایطنس از پ. دندیشکآتش به م  را یوب و غارت رژکسر

جاد ترس و یاو  «تیمکات از درون حاحاصال»ه ینظرهوده بودن یبه ک ۹۶ماه یام دیدر ق«  تمومه ماجرا
آبان و  یامهایقدر  رد؛کرا اثبات  «شدن یه ایسور»و « رانیه ایتجز»، «یجنگ داخل»توهم در مورد 

چه  -مرگ برستمگر» یاه شعار ووفا شد کهن شیم یدر شهرها یشورش یانونهاک یاستراتژ ۹۸ماه ید
 یانقالب یریسمت گو « خینه ش -نه شاه » ی، مرزبندیکراتکن دمویگزیاصالت جا ،«شاه باشه چه رهبر

 به همگان نشان داد. را  یو عدالت اجتماع یل به آزادین یبرا رانیا یجامعه شورش
ام یفقط در قو بوده  اههمر یادیز ینه هایرداخت هزپبزرگ البته با  یروزیپن یالن دستاورد و اکن یا

ه شمار آنان ک یدانیشه .را در برداشت نیران زمیزن و مرد ا 1500م کآبان سال گذشته، شهادت دست
 رساند. یزان مین میمترکم به یواال رژن شورا به ثبت داد یرا هم هم

شته، گذسال  114ه در کرا  یو خاطرة همة زنان و مردانن آبان یام آتشیق دانیشه یتمام ادیشورا 
 یگرام ،ردندکجان فدا « یار، آزادکنان، » یو برا یت مردمیمکاستقالل و حا و یعدالت اجتماع یبرا
  .دارد یم

بستگان اران و ی یخود را با تمام یو همبستگ میفرست یدرود م یاسیان سیزندان ةرانیما به مقاومت دل
 یتداوم م  یر دادخواهیرا در مس نهاآ ،یخواهیآزاد مقاومت و ه راه و رسمک یاسیان سیدان و زندانیشه

  .مینک یاعالم مبخشند، 
مجاهد خلق  ،م شاه(یرژ یاسیس ی)زندانزدان حاج حمزهیمهندس  ،شورا ةسه عضو درگذشت طرةخاما 

)فرمانده دزادهین شهیمهندس حس مجاهد خلق و م شاه(یرژ یاسیس ی)زندانانیمهندس صمد ساجد
خانم معصومه اد یو  شورمان، خانم مرجانک ةو ارزند وبهنرمند محب ةن خاطریهمچنو  حسام(
 یو از ناظران اجالسها یآخوندم یرژمقاوم  یاسیان سیه هردو از زندانکم یدار یم یگرامرا  یجوشقان

  .شورا بودند

ارگران، کر یذپنا یخاموش ی، جنبشهایمردم یزشهایشورا به طور قاطع و مداوم از مبارزات و خ
ادر کو  رستارانپ، انکزشپ، جوانانزنان ،  ةوقف یاعتراضات بسبه، کان و یزارباشاورزان، کمعلمان، 

ران درفش یه در چارگوشة اکهنمان، یمة اخاستپتها و مردم به یحق طلبانة مل یتهاکو حر کیزشپ
و  ی، ملیض جنسیهرگونه تبع یو نف یو تحقق استقالل و آزاد ینیاستبداد د یسرنگون یمبارزه برا

 یرده و براکت یآن، برافراشته نگهداشته اند؛ حما ینه هایقبول همة مخاطرات و هزا را، ب یمذهب
 .ده استیوشکت یبه غاران و جهان ین جنبشها به گوش عموم مردم ایا یرساندن صدا

 دوران انتقال یدة شورا برایزس جمهور برگی، رئیم رجویر خانم مریذپنا یخستگ یشورا از تالشها
ن یب تیومکافشا و مح ، دریمردم یزشهایها و خامیاز ق وقفه یبت یحما در ،نرایت به مردم ایمکحا
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و  ییادگرایبا بن ییارویدر رو ، یآخوندم یرژ یهانجه کو اعدامها و ش وبگرانهکات سریجنا یالملل
دة یدپن یده از ایرنج د یبا ملتها یهمبستگ در و یو خامنه ا ینیسم برخاسته از خالفت خمیترور
  .ندک یم ینقدردا ، شوم

اواخر مرداد  ه تاک کهلروس مین ویا .رونا روبرو شدندکس رویو یریبا همه گ 98از زمستان  رانیمردم ا
رستاران و پان، کزشپتن از صدها  تن از هموطنان ما به شمولهزار نود ش از یختن بامنجر به جانب 99

 .ردکش برمال یپش از یبم را کم حایرژ یو ضد انسان یت ضدمردمی، ماهاست شده یادر درمانک
 یهایروس و افشاگرین ویا یریرامون ابعاد همه گیپ یومتکارگزاران حکاز  یبرخ ةاندهندکت یفهااعترا

و  یران و به خصوص خامنه ایام اکح یه آن چه براکدهد  یران نشان مین خلق ایسازمان مجاهد
 نوب، ساختکسر یدالر برا هااردیلیه مک یم در حالیرژ .ارزش ندارد، جان هموطنان ماست یروحان
رونا ک یریاز همه گ یریجلوگ یند، براک ینه میهز یاسالم ییادگرایسم و بنیو صدور ترور یاتمبمب 

 .ا عمدًا به قربانگاه فرستاده استیرده کانجام نداده و مردم را به حال خود رها  یاقدام جد
 یرده و براکرونا اعالم کروس ین وگاجانباخت یهات خود را به خانواده یو تسل یشورا مراتب همدرد

 .ندک یم یو بهبود یسالمت یرزوآ ر هستندیدرگ یمارین بیه با اک یسانک ةهم
را با  ینیراکاو یمسافربر یمایپهوا ،ارانهکتیاقدام جنا یکدر  ،اسدارانپاه منفور پدر سال گذشته س

از ابتدا روشن  .ان آن شدنیخدمه و سرنش یه منجر به جانباختن تمامکرد ک یمتالش کدو موش یکشل
م در یرژه کدهد  ینشان م و  منتشر شده الماتکم نون نوارک، اما ااست  بوده ین اقدام عمدیه اکبود 
شورا  .بود آزاد گذاشتهباز و  روازپ یبراران  را یا یفضا ،ردنکرد گم  یبرا و  یآماده باش جنگت یوضع

ن یت ایومکمح یبرا رانیان و جوانان ایدانشجو. د ز یداد دست به افشاگرین رویوقوع ا ةاز همان لحظ
با اخاستند و تنفر و انزجارشان را په ب ان یبا خانواده ها و بستگان قربان یدرد، در همارانهکتیاقدام جنا

 .نشان دادند ،دقدرتمن یزشیخ
، مشخص شدن و یجهان ینهاد حقوق یکن موضوع از جانب یبه ا ییقضا یدگیشورا خواهان رس

ن یب یارهایاساس مع ت برین جنایان ایقربان یه هاه خانوادب غرامترداخت پ و آمران و عامالن مهکمحا
 یمابراز ت ین جنایان ایت خود را به بازماندگان قربانیو تسل ین مراتب همدردیما همچن .است یالملل

 .مینک
 

 ،هموطنان
 یت و تباهکفال یهم به سوازب را  رانیمردم ا یزندگار آخوندها کت تبهیمکحا سال گذشته یکدر 

شان و محرومان کزحمت ةالغر شد ةسفر ،شت مردمیو مع یبه زندگ یت خامنه ایتعرض والبا  .دسوق دا
بودجه، رشد سرسام آور  یسرک، یاقتصاد یق، رشد منفیعم یبحران اقتصاد .شده است یخال یلکبه 
 یواحدها یلی، تعطیاریکش موج بیزاافال، یدنده و ترمز ارزش ر یش نرخ تورم، سقوط بی، افزاینگینقد
و  یگرغارت ، اختالس ، یومتکفساد ح جنگلها، یسوزست، آتش یط زیب محیتخر،  یآب ی، بیدیتول
  .مردم شده است یشدن زندگ یو متالش هنیم یرانیموجب و شورکمردم و  یاول ثروتهاپچ
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 یم به گروههایرژار کآش کمکه راه کالرمو پمان یپرفتن یذپن ،نفت یالن درآمدهاکاز دست رفتن 
 یهاکدر بان یر ارزیو مسدود شدن ذخا کیبان یگرد، خفک یمسدود م یرا به طور نسب یستیترور

و  یداخل یشتر در گرداب بحرانها و چالشهایم را هرچه بیرده و رژکد یرا تشد ی، بحران اقتصادیخارج
  .برده است فرو یجهان

است یساقشار گوناگون مردم  یتیو نارضا خشم فوراناز  یریلوگج یو بران بحرانها یه در برابر ایفق یول
ست کش شینما یکش با انجام تیردن والکدست  یکبه منظور  ش گرفته ویپوب و انقباض در کسر

 .باف به راه انداخته استیاسدار قالپ یردگکصد در صد گوش به فرمان به سر یمجلس ،یانتخابات  خورده
در  سانپگماشته از نوع دلوا یکن نشاند یرسکبه  یمجلس برا یوکس ازه کن است یا ینقشه خامنه ا

 ،یر قانون اساسییص دهد، با تغیط را مناسب تشخیو اگر شرا ند کاستفاده  یاست جمهوریمسند ر
 یدست ساز یکو  یاست انقباضیسالبته  .ف مجلس قرار دهدیس جمهور را در شمار وظاین رئییتع
 یاکه شرکدهد  یها نشان مینیخوئ یموسو ةدون چالش نبوده و نامب هموار و یراه یخامنه ا یبرا

 .قدرت و ثروت بر نخواهند داشت در یسهم خواه دست از یبه راحت الحقسابق و 
ل کبه ش یمانیت قاسم سلکس از هالپنظام به خصوص  یکبحران در عمق استراتژ، سال گذشته یکدر 

 یاستقالل و آزاد یو برا یا ت خامنهیوال یداخله گرم هیده عراق علیمردم رنجد .شدد یسابقه تشد یب
ادامه  ییروناکط یه هنوز هم در شراک ندردکرشور پ یامهایسلسله ق یکو خاتمه اشغال عراق اقدام به 

 رو یروزافزون یشور را با چالشهاکن یت ایمکاحدر  یکشر یق گروههاامردم عر یشهازیفشار خ .دارد
 ،طین شرایدر ا .دامن زده است هیت فقیم والیرژتحت امر  یاز گروهها ارانزجرده و به تنفر و کرو ه ب

شور به کن یان ایعین مردم عراق و به خصوص شیدر ب شانیحناه ک ،یحشدالشعب یستیترور یگروهها
ت از یشورا ضمن حما .نندک یوب و ترور مبادرت مکبه سر ،هیفق یول “ةبه فرمود”، رنگ باخته یلک

ه یت فقیم والیرژار امل کد ی، خواستار خلع یت مردمیمکو حا یاستقالل، ازاد یرامردم عراق ب ةمبارز
اخاسته و دارو دسته مزدور حسن په برحق خود ب یهاخواست یمردم لبنان برا ،همزمان .تدر عراق اس
ا ب یخامنه ا .ستیا مطلوب نآخوندهم یرژ یز برایه نیت در سوریوضع .ر ضرب گرفته اندینصراهلل را ز

 دردمشق جالد رده و کوت کاسداران سپاه پس یگاههایاپ یپدر  یپ در مقابل بمباران یرواخ و خفت
 است.  ومتکم از دست دادن حیب

 یو منطقه ا یجهان ینشهاکدرون هرم قدرت،  ید تضادهای، تشدیاسیو س یاقتصاد یمجموعه بحرانها
 وارد یط انقالبیه بحران و شراک دهد یمداوم مردم نشان م یامهایزشها و قیژه جنبشها و خیو به و

را  یست جامعه، انفجار بزرگوپر یز در دوسال گذشته یامهایآتش ق.شده است ییسابقه  یب یاعتال
تداوم  .ه در اوج شدت و حدت خود قرار داردیت فقیم والیران با رژین مردم ایتضاد ب.دهد یبشارت م

ن مقاومت یب یاسیس یامل قطب بندکره تخدر هرم قدرت و باالد تضاد یجامعه، تشد یت انفجاریوضع
ن یدر ا .ندک یم یطق و اعتال را یروند تعم یو اجتماع یاسینة سیدر زم ینیافته و استبداد دیسازمان

 یانونهاکافته و ی، جنبش مقاومت سازمان«یار، آزادکنان، »طالب  یروهاین ،ش سرنوشت سازکشاک
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 یمتالش  یو سمت دادن تحوالت به جانب سرنگونا توده ه ةگذار در مبارزاثرمداخله  یبرا یرششو
 د.یبخش دیجد یتیفکی یانقالب یاعتال به ام آبان ماه سال گذشتهیدر قتالشها ن یا .نندک
ت یم والیرژ یسرنگون انکماک شورا، است یت انقالبیدر وضع یگریش از هرزمان دیب هن مایه مک نونکا

مبرم  فهیوظرا ران یمردم ا یکتراکدموانقالب  یوزریپو ن آ یدرون یها و باندهایهمه دسته بندبا ه یفق
 .شناسد یخود م

ونها و سازمانها و یسیمک یهایق روشنگریخود، از طر یاجالسها یجة بحثهایق انتشار نتیشورا از طر
، مواضع خود را به یخانم رجو یهایریها و موضعگیق سخنرانیژه از طریعضو شورا و به و یتهایشخص

 .ده استاناطالع عموم رس
رامون یپما  یابیزاز ار یی فشرده یو جمعبند سال گذشتهیک عین وقایة حاضر، شرح مهمتریانیب 

    .وند داردیپران یافتة ایه با سرنوشت مردم و مقاومت سازمانکاست  یمهم تحوالت
 

 فصل  اول :
 یبحران انقالب ین آبان و اعتالیام آتشیق 

 
و به مدت  شد ومت شروعکداد حیه بیران علیمردم ا یام سراسریق ۹۸آبان  ۲۴از شامگاه روز جمعه -۱

شور کن در سراسر یران زمیسابقه زنان و مردان ا یوهمند و بکخروش ش .ردکدا یپهفته ادامه  یک
 یها مورد تهاجم یت آخوندیمکو مظاهر حام یاد رژیبن ،نندگانکام یرانه قیافت و با رزم دلیه عتوس
ن یبنز یچه گرانیران را از دریمردم اة برآورده نشد یازهایها و نواستام خیق نیا .مردم قرار گرفت دیشد
  .دیوبکرا درهم  شانوبکن سریو ماش یمذهب - یاسید ساستبدانش متحد خلق کرد و کان ینما

و  یکزدن الستمختلف، مردم با آتش یآبان باوجود بارش برف و باران در شهرها ۲۵از بامداد شنبه 
ام مردم به سرعت به یق .شهرها را بستند یابانهایبه شهرها و خ یورود یهاادهج ل مختلف،یوسا

، «یامرگ بر خامنه»دادند: یمردم شعار م .تر شدالیکرد و شعارها رادکدا یپمختلف گسترش  یشهرها
  .«شته شهکد یفشفشه، آخوند با کتان پتو»، «نکتو رها کن، مملکا یتاتور حیکد»، «تاتوریکمرگ بر د»
ها، یالنترکنها، یبنز پمپها، کمردم به بان .ل گرفتکشهر ش۱۶۰شتر از ین روز اعتراضات در بیر اد

 یروهاین ی، خودروها و موتورهایانتظام یروین یسهاکانکها، یها، بخشداریها، فرمانداریاستاندار
ه، یعلم وزهح زکاسداران، مراپاه پبزرگ متعلق به س یاه، فروشگاههاپج و سیبس یگاههایاپوبگر، کسر

م بود، یو هر آنچه متعلق به رژ یز دولتکته امداد، مرایمک یها، صندوقهاکدفاتر ائمه جمعه، عابربان
وارد  یبی، آسیربوط به مردم عادم انکا میچ محل یبه ه یول .دندیشکو آنها را به آتش  ندردکتهاجم 

  .اصفهان و تهران بود ز، بهبهان،رایار، شهرقدس، شیها در شهریرین درگیشتریام بین قیدر ا .ردندکن
رو ین نیه در ایفق یول ةندیو نما یوبگر انتظامکسر یروین یاسیس یدتیعق مسئول، یانیرضا ادیآخوند عل

شور کر یحوادث چند روز اخ»گفت:  آبان ۳۰نجشنبه پدر روز  شدن شورش مردم یدر مورد همگان
شهر در  ۱۶۵روز  یکدر  ....تر بودقیآن عم عیتر و فجادهیچیپ ۹۶و  ۸۸،  ۷۸نسبت به حوادث سال 
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تر و تا ه  از نظر وسعت و شدت به مراتب ، خشنکبوجود آمد  یشور ناامنکنقطه  ۹۰۰استان و در  ۲۵
در بستر  یاسیس یهازهیانگ  یه تا حدودکگذشته بود چرا  یسالها یها تر از فتنهمتفاوت  یحد

 پیاسدار سرتپج، یات بسیعملة ردکسر ن روزیدرهم .(زویج نی)بس« ل گرفتکش یاعتراضات اقتصاد
 .سنا(ی)ا« !ه در صحنه بودم معتقدم فقط خدا ما را نجات دادک یسکبه عنوان »ساالر آبنوش گفت: 

استان و  28روز اول »اه در روز جمعه اول آذر گفت: پرده سکن سری، جانشیفدو یادار علیاسدار درپ
 یم 4 یربالکاد ین اغتشاشات انسان را یمواقع ا یدر برخ ...دندبون موضوع یر ایمحله و شهر درگ 100

 .رت(ی)بص« انداخت
و ابعاد در طول  ین گستردگیع با این وقایا»اسداران گفت: پاه پس یاسی، معاون سیداهلل جوانیاسدار پ

چه گره کد بود یگسترده و جد ییمساله  ....ر بودینظیدر نوع خود ب یانقالب اسالم ةعمر چهل سال
در  یز دولتکها و مراکج و آتش زدن آن و آتش زدن بانیاز آن، مانند حمله به حوزه بس ییهانمونه 

ر قرار یتر از حوادث اخ کوچکار یبس یدر ابعاد یم اما به لحاظ گستردگیدید 96و  88اغتشاشات سال 
نبه به صورت شکیشنبه و  یصورت محدود شروع شد و در روزهااعتراضات از روز جمعه به  .دارد

 110ه در کن استانها استان اصفهان بود یاز ا یکی .افتیاستان و در صدها شهر ادامه  29گسترده و در 
فارس و تهران رتبه  یث تجمعات بعد از استانهایها رخ داد و از حیرینقطه از استان اعتراضات و درگ

 (1398آذر  8م، جمعه ی)تسن« ار داردیشور در اختکسوم را در 
 
ون یزیآذر در مصاحبه با تلو ۳شنبه یکدر روز م یرژت مجلس یون امنیسیمکس یرئ یخوند ذوالنورآ-۲
 800شور هم در کو در سراسر  یریدرگ 147آبان در تهران  26شنبه یکفقط در روز »گفت:  یومتکح

 یرده بود براک یدشمن طراح ...شور آتش زده شدکن در یبنز پمپ۹۰۰بوده است و  یرینقطه درگ
رده بودند، ما اطالع ک ینند، طراحکشور درست کن بحران را در یه اک ،ل بهمن ماهیماه و اوا یان دیاپ

ن بستر استفاده یهول شدند و آمدند جلو از ا .ه افتاد آن موضوع را جلو انداختک ین اتفاقیا ،میدار
هارستان ب در اطراف یسک  .ن صف جدا شدیآتش و ا یخت رویآب را ر یمقام رهبر ،خوب .ردندک

آور زدند  کاش کنارنج 50ج یگاه بسیاپ یک به .لت را لو دادک 50 یه محل اختفاک ر شدیدستگ مسلح
 و  نها مأمور بودندیا، نفره 8نفر تا  4 یمهایه بودند، تدینها آموزش دینند، اکر یتا بتوانند تسخ

 یار مک، ستون را از تفاکش یوار را میزدند د یوار میا دیبه ستون  یوقت ،داشتند یخاص یرهایخم
آمد  یم میت یکنند بروند تو، که به شمار سه بتوانند قفل را بشک ییمهایت .ردک یب میتخر خت و اندا

 یکابان یآمد تو خ یطرف م .داد یرا انجام م یار بعدکآمد  یم یم بعدیداد، ت یارها را انجام مکن یا
شدند از داخل  یم میشد ج یفر جمع من نجاهپ -ه چهل کن یگرفت هم ین را میماش یشعار را جلو

 .«رفتند یت میجمع
ر بحران ینج استان درگپدر »گفت:  ،شورکر ی، وزیفضل یآذر، عبدالرضا رحمان 5روز سه شنبه 

]روز[ شنبه  ...ن خسارتها در مالرد، بهارستان، شهر قدس و اسالمشهر بود یشتریب ...میبود یدتریشد
 یاسگاه نظامپگاه و یاپنجاه مورد پش از یب ...بود یریحادثه و درگر آبان[ در تهران صد نقطه دچا 25]
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ت به کنفر از اشرار در حال حر ۵۰۰زنگ زدم و گفتم  یعسگر یعل یبه آقا ...مورد حمله قرار گرفتند
صدا  یلومترکیم آنها به سه ینگذاشت ی، حتیانتظام یروهایالبته با ورود به موقع ن .ما هستندیصدا وس

م نخست، یدستور داد .مینکقطع  یو موضع ینترنت را به صورت مقطعیم ایمجبور شد ...ندما برسیوس
 .رنا(ی)ا« شود ید مسدود سازیه باکم یجه گرفتیشد و بعد، نت یمحدود ساز

 
ج فارس و از یالن و مازندران تا سواحل خلیجان، از گی، از بلوچستان تا آذربااز خراسان تا خوزستان-۳
، مرگ بر خامنه یتاتوریکبا شعار مرگ بر د ،دیراز، مردم مصمم و بدون تردیو شن ردستان تا اصفهاک
اه و پردگان سکبنا به اعتراف سر . ت را ورق زدیمکه سرنوشت مردم و حاکشدند  یوارد نبرد ،یا
ره یدان آمدند تا دایمردم به م .ان داشتیجر ش از هزار نقطهیدر ب  یریگدر یماشتگان خامنه اگ

ت منحط را یمکبساط حا ،اریکپهفته  یک یسته و طکروزانه را درهم ش یمطالبات یاشهمحدود جنب
 .نندکجمع 
گ، یان، بوشهر، بهبهان، بندر رکالم، بهارستان، بویرانشهر، ایآبادان، اهواز، اسالمشهر، اصفهان، ا یشهرها

راز، ین شهر، شیهرجان، شای، سیم، سنندج، ساریرکز، تهران، جوانرود، خرم آباد، رشت، رباط یتبر
نگان، کرمان، کرج، کرمانشاه، کازرون، کمال شهر، کار، شهر قدس، شوشتر، قم، یان، شهرگشاد

 ةگر در همیوان، مشهد، ماهشهر، مهرشهر، مالرد و دهها شهر دیگچساران، گرگان، گوهردشت، مر
 یم ارتجاعیه رژک بود یه رانده شدگانیر فرودستان و به حاشکرتوان لشپشور، شاهد خروش ک یانهااست

 یرویه در دو روز اول نکام مردم آن چنان توانمند بود یق .دندیشکخود به چالش  یرا با تمام هست
 .نندکالتماس  یتیتقو یرویافت نیدر یه براکو آنان را واداشت  رد ک وب را فرسودهکسر

در  .اغدار بودد ن همان سال به شدتیل فروردیه در سکقرار داشت راز یش ،یشورش  یس شهرهاأدر ر
و ه یعلم یو حوزه ها یانتظام یرویج و نیز و مقر بسکمر 120م کام دست یدر روز اول و دوم ق ،رازیش
 یکآذر  2روز شنبه  .ده شدیوبکن توسط مردم و جوانان شورشگر در هم یبنز پمپو  کادگان و بانپ
راز در یشهر ش»رنا گفت: یا یومتکح یه نخواست نامش فاش شود، به خبرگزارکم یرژ یتیارشناس امنک
ن یات گسترده اشرار و مرتبطان منافقکن سطح تحریشتریب یز و اهواز داراینار تهران، اصفهان، تبرک

و  یری، تعداد نقاط درگیسات شهرینها و تاسیبنز پمپها، کن خسارات وارده به بانیحجم سنگ .بود
 ،راز به خارج شهریش یدسترس یاتیح یق بستن شاهراههایراز از طریردن شهر شکفلج  یبرا یطراح

انه[ یوب وحشکد سریاقتدار ]بخوان ...شور بوده استک یر شهرهایو گسترده تر از سا کار خطرنایبس
ل اطالعات در مجموع باعث شد شهر ک ةادار ةبا مجموع یارکج و همیاه و بسپ، سیانتظام یروهاین

 یدرهایل یری... و با دستگندکدا یپت ینصود آزاد شدن شهر[ می]بخوان یار جدیخطر بس یکراز از یش
راز محقق یامل در استان فارس و شهر شکت به طور ین ... آرامش و امنیان مرتبط با منافقیجر یاصل

 . « شود
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رد کان یرا نما یط انقالبیشرا یل بروز اعتالکن شیح ترین و صری، برجسته ترام سرنوشت ساز آبانیق-۴
، ارک،  نان» ین مبارزه برایق تریو بزرگ وارد عم کوچک یهرهاش درسترگ  یزشیخبا  دستانیتهو 

ر یمردم عراق و لبنان ز یامهایق م بایرژ یکه عمق استراتژکرخ داد  یدر هنگام امین قیا شدند.« یآزاد
 یانون ام القرا و باندهاکن چگونه یران زمیه زنان و مردان اکدند یدند و شنیان دیهان. جضرب رفته بود 

با به ؛ خشم و نفرت خود یردن شعله هاکبا فروزان  ؛بخش خود ییام رهایم را با قکار حاکهتبفاسد و 
با بستن جاده ها و بزرگراهها، با تهاجم  ؛«میبجنگ تا بجنگ»با شعار  ؛ز ستم و ارتجاعکدن مرایشکآتش 

امام جمعه ر و دفات یدولت یوب، با آتش زدن ساختمانهاکز غارت و سرکها و مراکدن بانیشکو به آتش 
از شهرها، دچار لرزه  ییبخشها یها و آزاد سازیالنترکوب و کز سرکبا فتح مرا ؛یا ر خامنهیها و تصاو

 . ردند ک یسرنگون
از بستن  یارد تومان و خسارات ناشیلیهزار م 20میارگزاران رژکام توسط یاز ق یناش یحجم خسارتها

و  وبکز سرکرم 1890ش از یب ،در مجموع .ستا شده یابیارد دالر ارزیلیم میون یکنترنت حدود یا
 :نندگان قرار گرفتکام یمورد تهاجم ق ریبه شرح ز ،ع ارتجاعیاول و تبلپچغارت و 

ش ی( ب..و. اهپو س ی)انتظام یز نظامکگاه، مرایجا200ش از ینها بیبنز پمپشعبه،  1000ش از یها بکبان 
ر یو سا یز دولتکز، مراکمر19ش از یافات بخرجهل و  یز، دفاتر امام جمعه ها وحوزه هاکمر41از 

 یروهاین یواحد، خودروها 80 ش ازیب ییره یزنج یز، فروشگاههاکمر 182از ش یم بیرژ ینهادها
وبگر کسر یروهایانتقال ن یه براک یعموم یخودروها یادیو تعداد ز دستگاه 120ش از یب بگروکسر

 گرفت.یمورد استفاده قرار م
ام را نداشت و از یوب قک، توان سریبا وجود آماده باش قبل یانتظام یرویم، نیران رژزاارگکبنا به اعتراف 
وب را کصحنه سر یآبان، سپاه پاسداران فرمانده ۲۵روز شنبه 14از ساعت  نیبنابرارد.ک یصحنه فرار م

 .بود سپاه یهفرماند ةعهدبه  ،و در استانها ،قرارگاه ثاراهلل عهدة به یفرمانده ،در تهران. در دست گرفت
تقریبًا یعنی دو شب و یک روزی که از این قضایا گذشته  ،در این دو روز»گفت :  یاآبان خامنه 26روز 
ی منحوس خبیث خاندان ی مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها را تشویق کردند، از خانوادههمه

ر فضای مجازی و در جاهای دیگر د ی خبیث و جنایتکار منافقین، اینها دارند مرتبًاپهلوی تا مجموعه
 .«دارند تشویق میکنند ترغیب میکنند که این شرارتها انجام بگیرد

نار کشاه در  یایند با قرار دادن بقایکهوده تالش میب یخامنه ا:» ردکاعالم  مسئول شورا بالدرنگ
خ( تمام یت شیمکحا یعنیزد تا به نفع حال )ینده درهم آمیران گذشته را با آین و مقاومت ایمجاهد

ه نقشه را کگفت یم 96ماه یگردد. در دیساعت به عقب برنم یه زمان و عقربه هاکهات یبشود. اما ه
ن بار اما جرقه را خودش با ین است. ایده و پول را عربستان داده و اجرا بر عهده مجاهدیشکا یکآمر
 26ه ی)اطالع «است دهش لین از عربستان هم به برگ سوخته تبدین زده و پول گرفتن مجاهدیبنز

 .آبان(
نها یا»وب داد و گفت : کد دستور سرکیرار و تأکو به تظ و غضب یآبان با غ۲۶شنبه یکروز  هیفق یول -۵

ن ینها اشرارند. ایا»گفت:  یخامنه ا«. نندکفشان عمل یشور به وظاکت ین حفظ امنیمسئول»و« اشرارند
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ن را یا ؟است یسکردن مال چه کجاد یا یو ناامنن ردکردن و دعوا کران یردن و وکآتش زدن و خراب 
ست، ما ةین آن توصیرند. ایاصله بگنها فیملتفتند و از ا هم فهمند مردمیه مکنند کبفهمند توجه 

 «.نندکعمل  یشان به طور جدفیشور به وظاکن یمسئول
توان یآن م یروو از  ندک یماز خطر برافتادن نظام برمال او را ترس و وحشت  یسخنان خامنه ان یا

 را محابا، دست مزدورانش یوب بکصدور فرمان سر افت. او بایدرزش آبان را یخ یو بالندگ ، وسعتعمق
و  مردم محروماز تن  1500م کدست ریم نظک یو قساوت یگر یآنها با وحش ورد کشتار باز ک یبرا

 امیق یو ارتقا عمقواه گ دان،یشمار شه دندانم گلوله به شهادت رسیمستق یکران را با شلیاشورشگر 
 یوشانپرخانه شورا در برابر الیدب .است 1398تا آبان  1396و شورش  1388زش یاز خ  ،رانیمردم ا

 .ردکام را منتشر یق دانیشه ریو تصاو یاسام مداومم، به طور یرژ

تعداد  دنباال بر ینندگان براکبه سر تظاهر  یک، شل یخامنه اانب محابا از ج یوب بکبعد از دستور سر
ابانها، یف خکور و گسترده در ک یهایریج شد. دستگیرا یکتکتا یکجاد رعب و وحشت یتلفات و ا

ردن اجساد شهدا ازسردخانه گورستانها، کردن مجروحان، خارج کنترل کمارستانها و یمراجعه به ب
 یوه هایش رگیشهدا از د ینهان ماندن آمار واقعپبه منظور  یقانون کزشپ یوتریپامکستم ینترل سک

سازمان اورژانس  اسناد بود. یابکارت یتهایجنا ینهانسازپو  اخاستهپ هه مردم بیعل و شقاوت وبکسر
ه ک ر خوردن آنهایو مشخصات و نحوه ت یشامل اسام امیانتقال مجروحان قشور در تهران در مورد ک

ر یارناپذکر شد گواه انتشمنماه ر یخرداد و تنوبت در  7در سم شورا یت و ضدتروریون امنیسیمکتوسط 
  است.  قین حقایهم

لت و کو گاز اشگ آور تا  ناز باتو، وبکابزار سر یام از تمامیمهار ق یبرا یت خامنه ایمزدوران وال
تر و پوک ی، هلین زرهیماهشهر از ماشمانند  از مناطق  یردند. در برخکاستفاده  ارکخود یسالحها

ردند و آنها کب یم جوانان را تعقیمأموران مسلح رژ ،در ماهشهر. ندردکاستفاده  زیا نکبا دوش یراندازیت
ناه گرفته پزار یه در نک یا به سمت جوانانکوبگران، با دوشکس سرپزار شدند. سین یکر وارد یبه ناگز

 شتند.کرا  یادیو عده ز ندردکیکبودند، شل

 ییصفوف تظاهرات و شناسال اسداران به داخپ، نفوذ یانه و ضد انسانیوحش یوه هایگر از شید یکی
اه پن سیجانش یفدو ینندگان بود. علکبه تظاهر یمتر یکلت و از فاصله کم با یمستق یکافراد و شل

 یکن شلکصدا خفه  یلت داراکا با یه گوکنندگان نسبت دهد کن اقدام را به تظاهریرد تا اک یسع
 رده اند.ک

صورت سرخ  ن بار یرد و اکام صحبت یوب قکرس درباره گریدرآبان، با 28در روز سه شنبه  یخامنه ا
شتار کگرچه  .«میدشمن را عقب زد»ه کرد کو اعالم قلمداد  یروزیپعالمت مردم را  یلیشده از س

 یگشیهم ةویش« ت نظام[ید امنی]بخوانجامعه  یت عمومیامن»نندگان به بهانه کام یانه قیوحش
 درسابقه  یب  یشتارکد یفته آخر آبان بدون ترده د منشانه نظام دروب دکت بوده، اما ابعاد سریمکحا
  .ستهات آخوندیمکدوران حا یابان طیخ
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 ةدر بار (۹۸آذر۱۵) ۲۰19دسامبر  ۶بشر سازمان ملل متحد روز حقوق یسر عالیمکشل باشله یم
 ۱۵بنا بر گزارشها از شروع اعتراضات گسترده در » رد:کران اعالم ینندگان دراکشتار تظاهر کوب و کسر

در  یتیامن یروهایاستان بازداشت شده اند. ن ۳۱استان از  ۲۸نفر در  ۷۰۰۰م کآبان(، دست ۲۴وامبر)ن
محسوب  یب جدیا آسی یجان ید فوریچگونه تهدیه هکر مسلح یموارد به معترضان غ یبرخ
 یدازناریاسداران در تپاه پس یروهایج و نیبس یروهایردند. بنابر گزارشها، نک یراندازیت ،اندشدهینم
 یکدر  یشت بام ساختمان دادگسترپبا اسلحه از  یتیامن یروهاین ه معترضان نقش داشته اند.یعل

 یروهایه نکدهد یم نشان یریتصاو رده اند.ک یراندازیگر به معترضان تیتر در شهر دپویکشهر، و از هل
 یاعضام به صورت و یقمستبه طور ا ینند ک یم یراندازیشت سر تپدر حال فرار از  به معترضان یتیامن
ار کنقض آش ،ن مواردیشتن. اکبه قصد  یراندازیگر تینند، به عبارت دیکم یراندازین تمعترضا یاتیح

 «.حقوق بشر استم یوخاستفاده از زور، و نقض  ین المللیاصول ب و  تعهدات
ه یعل ناریا یتیامن یروهایدر ماهشهر ن یدان جراحیدر م»: ندک یضافه مبشر احقوق یسر عالیمک

نهان پدان یم یکیزار نزدیه در نک یه در حال فرار بودند و افرادک یاز جمله افراد –نندگان کتظاهر
ار ینفر، و احتمااًل بس ۲۳م کشته شدن دست که به کردند کن استفاده یسنگ یاز سالحها –شده بودند 

 «منجر شده است ،ش از آنیب
 

به مثابه  یشورش یانونهاکافته تر بود و ی، سازمان96و  88سال  یزشهایه با خسیدر مقا ۹۸ام آبان یق-۶
زش آبان نقش یران در خیده ایزنان قهرمان و ستمد .داشتند یشتاز در آن مداخله جدیپ یروهاین

ام یه الزم هر قکاد یابان جسارت و سرعت عمل زیف خکو در  یعمل یار برجسته داشتند و در رهبریبس
  زند. ید مییمهر تا یافتگین سازمان یارگزاران نظام به اکناگون گوسخنان  .است از خود نشان دادند

خشونت باال و »رد و گفت: کت اعتراف ین واقعیف به ایاسداران، رمضان شرپاه منفور پس یسخنگو
 4، دوشنبه ی)خبر فور« بود یدیاول تجربه جد یریجاد درگیا یاز خانمها برا یریو بهره گ یسازمانده

 (1398آذر 
د ینام« آشوبگران»ننده را کام یمردم ق ،زید آمیتهد یسخنان یط 1398آذر  13در روز  یانحسن روح

ن یافته در ایه سازمانک ییآنها»: ردکو اضافه « شده و مسلح بودند یزیرافته، برنامه ی سازمان»ه ک
 یزیر د، برنامهید دیشود و شما خواه یخش مپنده یه حاال در آکاعترافات شان  یداستان آمدند تو

 یمقطع یکارسال در پرده بودند، ک یزینها برنامه ریش از دو سال است، دو سال است اینها بیا
ر مثاًل آخر کشتر هم به فیمناسب ب یمقطع یکخواستنددر  یخواستند زمان مناسب نبوده، امسال میم
ن مسأله اعالم شد یا هک یرده بودند، وقتک یزینها برنامه ریام، ایانتخابات در آن ا یکیا نزدیو بهمن  ید

ه بنا بود آمدند ک ید، آن طرحینکشان از خارج بهشان گفتند اآلن موقع آن هست اون را اجرا آنها اربابان
 .«نها برخورد بشودید با ایرون، خوب بایب
 یکآبان در  26شنبه یکم، عصر روز یت رژیامن یعال یر شورای، دبیشمخان یار، علکتیاسدار جناپ
نفر از  ۳۴نم کیر مکف ....ن وصل بودندیمجاهد ن افراد به دولتها ویا»گفت:  یاتنفرانس مطبوعک
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ه با خط و کن بلیه نه به اسم مجاهدک ییانالهاکاز  یعیه وسکشب یکر شدند و ینون دستگکن تایمجاهد
مجلس گفت:  یر علنیروز بعد او در جلسه غ  .«شدند یز شناساسیردند نکین عمل میمجاهد یمش

ن یه با سازمان مجاهدکردند، مشخص شد کیابانها میمردم در خ یکه اقدام به تحرکز افراد ا یتعداد»
 (1398آذر  4رخانه شورا، دوشنبه یه دبی)اطالع .«در ارتباط هستند

آذر به  4در روز دوشنبه م یرژمجلس  یاست خارجیو س یت ملیون امنیسیمک ی، سخنگوین نقویحس
رده کت کون  شریسیمک ةمحرمان ةه در جلسک یانتظام یرویو ن اتندگان وزارت اطالعینقل از نما

ضد  یتهایظرف ةن حادثه همیه در اکان داشت یاه بپاطالعات س ةندین جلسه نمایدر ا»بودند گفت: 
 یمردم سع یاستفاده از اعتراضهاده بودند به صحنه آمده و با سو ید که سالها تدارکانقالب و معاند 

 .سنا(ی)ا« دننکجاد یردند آشوب اک
و معاون سابق وزارت  یروحان یاسیو مشاور س یکاستراتژ یهایز بررسکس مرین آشنا رئیحسام الد

آبان  30نجشنبه پرد و روز کف یتوص« 2دانیات فروغ جاویعمل»آبان را  یام سراسریبدنام اطالعات، ق
حاال به  یاند وله زدد یلکرا  ۲دان یات فروغ جاویردند عملکال یخ»خود نوشت:  یتریدر حساب توئ

 .رنا(ی)ا« است د خوردهیلک ۲ات مرصاد یه در واقع عملکدند یفهم یخوب
آبان گفت:  29مجلس در روز چهارشنبه  ییندگان والیون نمایسک، عضو فرایاشانک کآخوند احمد سال

و  ... .وده استب رانیانجام اتفاقات در ا یبرا ییو عراق اتفاق افتاده بود، مقدمه ه در لبنان ک یاتفاقات»
الزم  یآنها هم آموزشها .گانه دارندین و عناصر بیارتباط با منافق یر شدند به نوعیه دستگک یسانکاالن 

 .وز(یار نک)اف« ن اتفاقات را رقم بزنندیه اکنیا یده بودند برایر دیرا در طول دو سال اخ
 
 یتاتوریکدر جنبش ضد د یشورش یهاانونکه راهبرد کارگزاران نظام نشان داد کر یناگز یاعترافها-۷

م یدرون رژ یباز یان ماجرایاپابان یف خکدر  ی، حرف اصل1396ماه  یاگر در داست. درست بوده 
به مثابه  یکراتکن دمویگزیجا یکتحقق  یام برایر شورش و قیابان، آغاز مسیف خکام یپن بار یبود، ا

با خطوط درشت و با رنگ سرخ در سرلوحه  تهکن نیا .ارساز استکش و یپر رو به یتنها راه حل و مس
 .نوشته شد 1398ابان آبان یقطعنامه خ

 خلق امیق »: دیگو ی، مهیفق یول یریبه دو موضعگ یمقاومت در نگاه یمل ین باره، مسئول شورایدر ا
آبان ۲۶در   .هن به صدا در آورده استین مین خلق و ایر ایکپنقطه در  ۱۹۰ در را زنگها ،داخل از

 هک ردکیم وهکش “ارکتیجنا و ثیخب ةمجموع”ن تحت عنوان یو از مجاهد یبت ناامنیاز مص یانهخام
ات یرمال شدن جزئمتر از دو ماه با بکنون در کاما ا...نندکیم بیترغ “شرارت”  به شاه یایبقا با ایگوئ

حوزه و  ییهیاپس ه درک “یشناسدشمن”دان، در درس یو آمار و ارقام شه یاز اسام ییام خلق و شمهیق
ا، یکسخت از آمر یریانتقام گ یوشالپشات یها و نماردن دود و دمکش کس از فروپت است، یم والیرژ

ران را تا ین و مقاومت ایه مجاهدیعل ییگشازند و عقدهینار مک یرده را درباره دشمن اصلپ یاخامنه
  .دینکگوش  .دهدیامتداد م یآلبان یدل بر روردن دقک یخال
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است اواًل  یاسالم یعنوان آحاد جمهورعنوان مردم بهفه ما بهیه وظکآنچه ”: ۹۸ ید۱۸ یانهماخ
م بله شما یدانیه خب همه مکد یید نگوینکدشمن را در شناخت دشمن اشتباه ن یشناسدشمن

نها را یاست ایکزم است دشمن آمریونیبار است دشمن صهکهست دشمن است کیه دشمن کد یدانیم
نند نظر مردم کس که را به عین قضیه اکنیا یرد برایگیدارد انجام م یعیشما، اما تالش وسد یدانیم

ار مهم هست یبس یشناسد مراقب باشند دشمنیهمه با یغاتیده تبلیچیپ یهاوهینند با شکرا عوض 
 ،و بعد ،ندکخواهد بیار مکچه  ،ندکیار دارد مکدشمن چه  ،بعد دانستن نقشه دشمن ،نیا یکی

چند روز ، یتیدان مسائل امنیدر م ....د مردم ما بدانندین را بایا ،دشمن ةمقابله با نقش ةویانستن شد
شور ک یک، ییاپشور اروک یکن حرفها، در ین و ایمربوط به بنز یاین قضایآبانماه، ا یایقبل از قضا

فروش، جمع مزدور، وطن یرانیتعداد ا یکبا  ییایکعنصر آمر یکا، پث در ارویر واقعًا خبیاما شر کوچک
نقشه هم همان  .ردنکردن و نقشه درست ک یزیرردند برنامهکبنا  یاسالم یه جمهوریهم علشدند دور

ن اوقاتشان تلخ بود یمردم از حادثه بنز یعنیم یدین دیبنز یایه ما چند روز بعدش در قضاکبود  یزیچ
از مردم البته  یتعداد یکه مردم، کنیاد عنوان اعتراض، به مجررون بهیاز مردم آمدند ب ییعده یک

همان برنامه را  ،ن عمال دشمنین، این مغرضیب خوردگان، این فریدان شدند ایهم نبودند وارد م یلیخ
 یز دولتکنند هم مراکران یشند وکنند آتش بزنند آدم بکب یتخر ندیایب یعنی .ردنکردند اجرا کشروع 

ن، یم چند روز قبل از ایوگیه مکنیالبته ا .بود ین نقشه قبلیا .دزنندایرا، جنگ راه ب یز مردمکرا هم مرا
 یکرده بودند کرده بودند افراد را آماده که از قبل کبود  ییارهاکن یا .د نقشه بودیتجد، ن چند روز یا

 . “دهندیهر چه بتوانند انجام م .نندکیارها را هم مکن یا .ول داده بودندپعده مزدور را 

شورشگرش،  یانونهاکشتاز و جوانان و یپد خلق ما و مقاومت ما، با مجاهدان یگویم ستدر یاخامنه
 .دهندیت جمهور مردم انجام میمکو حا یبه آزاد یابیم و دستین رژیا یسرنگون یچه را بتوانند براآن
ند ک ینکما فراف یخواهد بر رویاست و م یه منطق ارتجاع و غارتگرک یه مزد و مزدورکن تفاوت یبا ا

 .ندکینم باور یسک و است ناچسب ةوصل

 دانهنبهپ یادآور خوابهایز یم نیر رژیس از اخراج سفپسال یک، یه آلبانیفرو خورده عل ینکراپلجن
سرعت در خارجه و در ه از عراق بروند بهکن یا مجاهدیه گوئکشگان است یرشان و همیو همر یاخامنه

م یرژ یتیو امن یارشناسان اطالعاتکقول شوند و بهیخطر میمضمحل و ب یبورژواز یایدن
)  «شود! یرستانه، غرق مپت خودیت و فردیجنس یآنها باشد، در واد “التکیتش” ه ک “مسألهصورت”

 (.۹۸ ید۱۸
 
ه جنبش کاطع خود نشان دادند قح، شفاف و یصر یخود و با شعارها ةم سابقکمردم با رزم -۸

ه با همه دسته یت فقیم والیشده و رژ یدیران وارد مرحله جدیا بخش مردم ییو رها یخواهیآزاد
ز یانون ستکم است در جامعه و مرد یهایالت و دشوارکمش یه عامل اصلکآن  یدرون یباندهاها و یبند

جامعه با  ند وک یخره گرفته و لگدمال مرامت مردم را به سکو  یزندگ ،تیمکحا .با مردم قرار دارد
  .دزنیبرخ یتارن دات را به زبالهیمکاسته تا بساط حاا خپبه  یادینب رییتغ یزش خود برایخ
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 یها و شهرهاانونها و محله کدر  یظفرنمون ارتش آزاد یاستراتژ»: درکاعالم  ۹۸آذر 6در  مسئول شورا
ر یذپنا م و بازگشتیعظ ین به جهشین و خونیسنگ یران با بهایمردم و مقاومت ا .خورد کمح یشورش
ب و ی، فریباق .فهمد یت نمیجز قهر و قدرت و قاطع یم زبانین رژیه اکگر ثابت شد یبار د .دافتنیدست 

ام ین قیه اکم یگفته بود 96ماه یام دیق یاز فردا ...نده استینامه ما در تحوالت آمه یب ،نیا...فسانه است
م در برابر آن یرژ .دارد نهشتواپوند و یپافته یبا مقاومت سازمان .ندک یدا میپتداوم دارد، گسترش و عمق 

 « و برون رفت و برگ برنده ندارد چ راه حلیه

را  «یو سعود یغرب یتیامن یدستگاهها»به  یآوران ارتش آزادنسبت دادن رزم»مسئول شورا 
جا و از چه موقع در ک یغرب یتیامن یدستگاهها » رد:کخواند و اضافه « یاطالعات آخوند ییگواوهی»
به  توانستیهم اگر م یاند؟! عربستان سعودبوده رازیش یهاردن محلهکآزاد و  میرژ یر سرنگونکف

به فرودگاهها  ییرهیخودش و به سلسله حمالت زنج ینفت ساتیتأس هب میرژ یادپهپو  یکحمالت موش
عمدتًا  ا،کیاز بحث منطقه و آمر یشور، جداک نیاز ا میرژ ی. ناراحتدادیدرخور م یاسخپ ش،یو شهرها

 یهایزشیشاه و ر یایبقا یبرا یغاتیوشش تبلپو  تیو حما یقوم یهاگروه یاز برخ تیحما طرخابه
رد و نفوذ عوامل خود را دارد تا درباره کار کوضوح اطالعات آخوندها به انیم نیا دراست و البته  خیش

 .«نندک ییگواوهیو  ییداستانسرا یتوسط عربستان سعود نیمجاهد یهانهیهز نیتأم
م در یرژ یستیهمزمان با توطئه ترور ۹۷ر یت۹نترنشنال یران ایون ایزیتلو-ین خدابنده و مصداقرامزدو

 :نتپلیو

 فارسجیحوزه خل یشورهاکو  ی: در طول الاقل سه دهه گذشته مشخصًا عربستان سعودیمصداق»
 ردند...ک نیرا تأم نیمجاهد یهانهیاز هز یبخش

 آوردم... اضیاز ر دمطال، من خو ونیامک: من سه تا خدابنده
 د؟یفرمائیم هکنیا قًایبود دق یچه زمان -

[ با نیرآب شده بود رابطه ]مجاهدکه تازه شکاون موقع  یعنی ج،یقبل از جنگ اول خل یمک:  خدابنده
!... باز من رسهیاآلن هم م نیول همپبد نشده بود تا اون حد، رابطه با عربستان بوده!  یصدام... هنوز ول

 «.[ هم گفتند...ی]مصداق شونیه اکمسأله  نیبه ا دمگریبرم
 
ر شهرها با گذاشتن شمع و یه همزمان با چهلم شهدا بود، مردم در تهران و ساکلدا یدر شب -۹

رفتند و مراسم  دانیبر سر مزار شه یاعده .داشتند یابانها گرامیاد آنها را در خیدان، یاز شه یریتصاو
 .ردندکبرگزار 
م در وحشت یخش شد، رژپ ۹۸ام آبانیق یمراسم چهلم شهدا ینترنت، برگزاریا یفضا دره کنیبعد از ا

و  مراسمگونه چیه ی، اجازه برگزارینفرت عمومبروز خشم و ام و یق اعتراض و مجدد یریگ لکاز ش
ه اعالم شده ک یمختلف و بطور خاص در نقاط یدر سطح شهرهاو  دان ندادیچهلم شه یرا برا یتجمع

 یمردم برا ،نحالیبا ا .وبگرانه زدکرانه و سریشگیپرد، دست به اقدامات یگیل مکشهدا شم مراس بود
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 م به یرژ .ل گرفتکش یدر نقاطداشت آنها یگراممراسم و  دان به مزار آنان شتافتندیاد شهیداشت یگرام
 .ردکر یرا دستگ یاز مراسم حمله و تعداد یشمار
، «تاتوریکمرگ بر د»:ن بودین آنها چنین و گسترده تریتر یمردم، همگان یرشمار شعارهاپان یدر م

ن کا یح یروحان»، «تش باطلهیقاتله وال یخامنه ا»، «یمرگ بر خامنه ا»، «هیت فقیمرگ بر اصل وال»
ن همه سال یت، این والیمرگ بر ا»،  «نید بلند شیگه باین، دیببخش یدعلیس»، «نکتو رها کممل
دشمن ما /یادیکآمر یاالندی، یم دوشمن بوردادیزیب»، «رانیا یفدا نمنه غزه، نه لبنان، جا»، «تیجنا
فشفشه،  کتان پتو»، «شده یجیشده، خرج بسول نفت گم پ»، «استیکگن آمرینجاست دروغ میهم

ه، ملت ما یافک یبرده دار»، «د ارزون شهین بایبنز»، «م نه اوباشیما مردم»، «د گم بشهیآخوند با
 .«ستمگر ،ییفتنه تو ،به من نگو فتنه گر»، «رهبر الدنگ ما ا،ننگ ما ننگ م»، «هیعاص

 
ن یا»: گفت یم رجویخانم مر ۳در اشرف ۹۸ام آبان یدان قیشهداشت چهلم یدر مراسم گرام-۱۰

اد ید و فریدویشده فرزندش م یر متالشیکپ یپه در کاست  یمادر یاز سودان یمراسم بزرگداشت شه
را  ییرهایول تپنند ک یه مجبورشان مک است یدرانپ یسو ازو سر من است. پن یه اکد یشکیم
 شان نشست. ه بر سر و قلب فرزندانکردازند پب
 اسداران بهپه توسط ک ده سالهزده ـ چهاریسران سپدختران و  یهاخانواده یاست از سو ین مراسمیا

ت خالفت خامنه اوبه شق یدان و آتشباریخون شه یدادخواه یاست برا ین مراسمیو ا دند.یقتل رس
دان قطعًا یدست آمده، شمار شهه تا امروز بهک ییهاگزارشبنا به..ران اشغال شده.یخونخوار در ا یا
بار  60م کم دستینجا هم رژیشتر است. اما تا همیبسا ب ینفر است. البته تعداد واقع 1500شتر از یب
را  یشتریار بیت رسانده و تعداد بسادران را به شهیرده و جوانان اکشتارک 96ماه یام دیشتر از قیب

 ...یاساچمه یهاغ و تبر و گلولهیرده است. با تکمجروح و مصدوم 
ر یند. امکیساله ابا نم 14ـ  13ان و نوجوانان  کودکشتار کاز  یم آخوندها حتیه رژکند یبیجهان م

ابان ستارخان تهران، یخساله در  ۱۴ یتا اسفندانیکساله در اسالم شهر، ن ۱۳نوجوان  یرضا عبدالله
، یسیساله در خرمشهر و رضا ن ۱۶یرمانشاه و خالد غزالوکساله، در محله دولت آباد  ۱۵ ین قادریآرم
 ،یاند. راستامین قید ما در ایاز نوجوانان شه یها بخشنیتازه ا زه اهواز.یاستورپساله، در منطقه  ۱۶
اد به یخت؟ فرین ریشان بر زمالد و رضا چرا خونخ شته شدند؟ک یچه گناهن بهیتا و آرمیکررضا و نیام

ِِقِتِلتِِِیِبأِِه کن است یآسمان رفته خون آنها ا ن یم؟ در بیشته شدکن گناه یدامک؟ به  ِذنِب
اسداران را مغلوب شور و په کم. آنها ینیبیران را میر ایزنان دل یام، نامهایدان سرفراز قیشه

رد. کاعتراف  98ام آبانیق یعنیام ین قیننده آنها در اکنییتع قشم به نیردند و بارها رژکشان یجنگاور
ه از کهاا آنیه مادر چند فرزند بودند کها ا آنیبودند  ین نوجوانیه در سنکها ام چه آنیدان قیهمة شه

خود هستند،  بله همه در  یدوران جوان یش و محروم ما هستند، و در ابتداکار زحمتیفرزندان مردم بس
 یسنگدل یوالیام در مقابل هیق یزان در روزهاین عزیت آنهاست. ایاند و آن مظلومکمشتر یژگیو یک
 بودند.   یدفاع و دست خالیب یرحمیو ب
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از  یاریقرار گرفت. و بس یجنگ یهاه هدف گلولهکش آنها یآالیب یهار شور و قلبپ یار سرهایچه بس
 ین جوانان و نوجوانان برایه اک یمینم رژک دیکد تأیداست. اما بگذاریپها هنوز اجسادشان ناآن

و  یاا نگهدارد. اگر خامنهپگر بتواند خود را سریه دکن است کرممیاند غها آمدهابانیاش به خیسرنگون
توانند یدفاع ما، میرها و خون مردم بیکپماهشهر از  یزارهایردن نکر پنند با کیر مکاش فاسدارانپ

 خت در اشتباهند.س ومت خود ادامه دهندکحبه
راز یآباد ش یا صدرا و معالیرمانشاه کآباد دن جعفرآباد و دولتیشکخون و  کنند با به خاکیر مکاگر ف

ن ین قهرمانان و ایا..اند.نند سخت در اشتباهکده را حفظ یوسپم ین رژیتوانند ایوان میا بهبهان و مری
 یابانهایشتار بزرگ در خکن یا یستور دهنده اصلد را به عنوان یه خامنه اکدان سرفراز ما هستند یشه

 «.ردندکل ین زمانه تبدیتاتور خون آشام ایکن دیران به منفورتریا
 

 یجمعبند-۱۱
ه م بیه رژیران علیمختلف در سراسر ا یل گرفت و مردم و محرومان در شهرهاکام به سرعت شیق -میک
 .ا خاستندپ

 .تاتور(یک، مرگ بر دیارا نشانه رفت )مرگ بر خامنه یاهال شده و خامنیکسرعت راده شعارها ب -دوم
 مین رژیهم و القائات غاتیتبل وسته در معرضیپم متولد شده و ین رژیه در اکد ینسل جد -سوم

 .زش بودیخ یزکبوده، هسته مره مقاومت یمخصوصًا عل
  .رگذار بودیر و تأثیمگار چشیام، بسین قیننده اک یشتاز و رهبریپ یروینقش زنان به عنوان ن -چهارم
 .ب مردم قرار گرفتیم مورد حمله و تخریو وابسته به رژ ی، نظامیز دولتکمرا یام تمامین قیدر ا -پنجم
م بود یهر چه بود، توسط مأموران رژ .وارد نشد یبیه مربوط به مردم بود، آسک ینکا امایله یچ وسیبه ه

 .ب رساندندیان مردم آسکه به خودروها و امک
ام ین قیدر ا .وب مردم بودندکسر یامال همراه با باند غالب براکطلبان ا اصالحیاند مغلوب ب -ششم

 .امل سوختندکطلبان به طور اصالح 
  .نبود« زیخشونت پره» انیمدعگر یدو دوستان هشااز  یچ نشانیهدان عمل یابان و میدر خ -هفتم
 .س دادپش خود را ینه عمل، آزماصح، در یشورش یو شهرها یشورش یانونهاک یاستراتژ -هشتم

 .را در صحنه به دست گرفتند یل فرماندهکن شیبه بهتر یشورش یانونهاک یکیتکبه لحاظ تا -نهم
و  یران و استراتژیه مقاومت ایه سالها علک یکدور و نزد یهااز افراد و گروهها و رسانه یکچ یه-دهم

دام کو  ان داردیجر ابانیدر خ یدام خط مشک نونکه اکاوردند یخود ن یبه رو زدندیحرف مآن  مواضع
 د.یگویسخن مه کاست  یاستراتژ

 
 فصل دوم :

 هیت فقیوال یکعمق استراتژ یاشپ، فرویمانیت قاسم سلکهال
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اه پقدس س یستیترور یرویرده نکسر ،یمانیقاسم سلاسدار پ ۹۸ ید۱۳بامداد جمعه  ۱در ساعت -۱۲
 ،مهندس یابومهد س همراه باپو س شق وارد فرودگاه بغداد شددماز  مایپبا هوا ،هیت فقیاسداران والپ

 .نداش با خودرو از فرودگاه بغداد خارج شد یم حفاظتیو ت ،عراق یان حشد الشعبیجیبس ةردکسر
هر دو نفر  .قرار گرفت ییایکاد آمرپهپرتاب شده از پ کاز فرودگاه، هدف موشس از خروج پخودرو آنها  

 یدی، فصل جدیمانیت قاسم سلکبا هال .دندیت رسکدر جا به هال شانافظانمحنفر از همراهان و  ۹و 
به دستور او ات ین عملیاه کرد کا اعالم یکس جمهور آمریرئ .ا و عراق آغاز شدیکم و آمریدر روابط رژ

  .صورت گرفته است
  .درکا استقبال یکن اقدام آمریتبر در عراق، از اکانقالب ا تظاهرات هدهندسازمانته یمک

 .خواهد گرفت« یانتقام سخت»رد و گفت کوم کمح آن را  بالطبع، یخامنه ا
 .است یر بغدادکابوب ةکس یآن رو یمانیقاسم سل » :ردکاعالم  ۹۸ید۱۳در همان روز مسئول شورا

ت قاسم کهال .است هیفق تیه همانا والکواحد  ةدرخواندپبا  یو سن عهیاصطالح شهمزاد به یدوقلوها
 یمانیو قاسم سل میه با رژک یسانک .دوست و دشمن در منطقه است یننده مرزهاک میستر یمانیسل

   .«و محوشونده هستند رایم یروهایو ن نندکیخود را برمال م یارتجاع تیهستند ماه
مرگ دق تشیاسدار والپسر گدر سوز و سو یاخامنه اگر » گفت:ز ین ۹۸ ید۱۸ام یپدر  یمسعود رجو

 یسک ،بود میرژ نیجانشیو ب یواقع ۲شماره  یه به راستک ،را یکی نیا یاج .عجب نبود شدیم
ه در عراق و لبنان به لرزه در آمده ک ،هیفق تینظام وال یو حفاظت یکیعمق استراتژ .ندکر پ تواندینم

و صدور ارتجاع و  یافروزجنگ .است یآن سرنگون یه انتهاک تهفرو رف یاچالهاهینون در سکبود، ا
 ةذلت و ماتم را در چهر رونیاز ا .بوده است هیفق تیوال یبقا ةو الزم یر حفاظتپاز آغاز س مسیترور

نقطه در  ۱۹۰خلق از داخل زنگها را در امیه قکخصوص به .دید توانیوضوح مبه یاهخامن منحوس
 .«به صدا در آورده است هنیم نیخلق و ا نیا رکیپ

 یرانـینـام ا با ،مهندس یملقب به ابو مهد ،ییممییاالبراهاالبراه  ییللعع  محمدمحمد ررجمال جعفه ک است یادآوریان یشا
ونت داشـت. او کسـ)مفـتح( رمانشـاه کسـپاه در  یسـازمان کسالها در تهران و در شهر یمیجمال ابراه

 ن قرارگـاه رمضـانیپ فروزنـده جانشـیو تحت امر پاسـدار سـرت بدر ۹در سپاه سپاه پاسداران  گماشتة
و  ۱۳۶۷دان در سال یات فروغ جاویدر عمل . اوبود یمانیقاسم سل ارقدس و سپس تحت امر پاسد یروین

 کن در خـایه مجاهـدیگر علید یستیترور یتهایجنا یاریو بس ۱۳۷۸ب در سال یدر انفجار قرارگاه حب
 ةردکبدر و سـپس سـر ۹رده سپاه کسر یمدت .بود و در همان سالها بارها افشا شده ت داشتکعراق شر

 ۳۲سـت یاو را در ل ۱۳۸۴ران در سـال یـمقاومت ا. اهلل در عراق بودائب حزبتکان موسوم به ینظامشبه
افشا افشا   38297703829770 ید حقوقکهزار تومان با  ۲۶۰ انهقدس در عراق با حقوق ماه یرویهزار نفره مزدوران ن

 رده بود.  رده بود.  کک
ن ینشه جاکرا  یل قاآنیاسماع یا، خامنه مهندس یو ابومهد یمانیت قاسم سلکروز بعد از هال -۱۳

 .ندکر پمنطقه در را  یمانیقاسم سل یخال یجا تا  ردکرو منصوب ین نیا یفرمانده به قدس بود یروین
انتخاب  یبرارا م یمزدور رژ یگروههاتا  وارد بغداد شد ن سفر خود به عراقیدر اول یاما سه ماه بعد وقت



17 

 

خرداد  ۱۴در از عراق  دارشید نیدومدر  یقاآن .ار نشدک نیموفق به انجام ا ،ندکنظر ر همیوزنخست
وزارت خارجه  یرسم یزایبا و،  یمانیه قاسم سلیر عراق مجبور شد برخالف رویبه دستور نخست وز ۹۹

  .شور شودکن یعراق وارد ا
خود به عنوان  ةمهر یکانتخاب  یبرا یاریتالش بس یم آخوندیمهندس، رژ یت ابومهدکبعد از هال

س پمتر از دو ماه کظرف .ند اما موفق نشدکرا حفظ  یالشعب دحش امتا انسج به عمل آورد  ن اویجانش
 پیت چهاردر مورد جدا شدن  ییگزارشها ۹۸ل اسفند یدر اوا ،مهندس یو ابومهد یمانیت سلکاز هال

 .در رسانه ها منتشر شد یحشد الشعب
دار دو روزه ید یک یبرارا م یرژ یت ملیامن یعال یر شورای، دبیشمخان یعل یاسفند خامنه ا ۱۸روز 

او با  .ر بودیوزانتخاب نخست  یبرا یعراق یردن گروههاکن سفر هماهنگ یهدف ا .درکبغداد روانه 
به  یدست خالت یدرنها یول .ردکدار و گفتگو ید یردگان حشد شعبکسران دولت عراق و سر ةهم

 بازگشت.تهران 
 

ه عمق یت فقیم والیرژ یه براک ییشورهاکدر  یخواهی، جنبش آزادیمانیت قاسم سلکش از هالیپ-۱۴
 یاز سنگرها یاریمردم عراق و لبنان بس یزشهایرد و خکدا یپ ینی، ابعاد نو شد یشمرده م یکاستراتژ

ه یاسداران در سورپاه پس یروهایمداوم به ن کیو موش ییضربات هوا ،همزمان .ردکران یم را ویرژ یدفاع
  در آورد. م را به لرزه یرژ یکعمق استراتژ

از همان  ل شد،یتبدران یم ایدر عمل به جوالنگاه رژ ۲۰۰۳سال در  ایکس از اشغال آمرپه ک ،راقعرد
ق ینهان از طرپژه با اشغال یبه و ،شورشانکه با اشغال ک ییانهایه افراد و جریشتار، ترور و تصفک ،هنگام

اه پنترل سکامال در کق در عرا یافه یو طا یت فرقه ایمکحا .شروع شد ،ه مخالف بودندیت فقیم والیرژ
رد و کمزدور خود  یانهایجاد جریاقدام به ا یتحت امر خامنه ا یروین نیو ا قرار داشتقدس  یستیرورت

خواه و یترق یتهایحذف شخص .ع از مخالفت بازداشتید و تطمیگر را با تهدید یاسیس یروهایناغلب 
مزدوران  یارهاکشان، از راهیو دگر اند اهستیسک، مارییایکوالر، مدافعان حقوق زنان، فعاالن سندکس

  .در عراق است یخامنه ا
ه ، استقالل و عدالت بیسراکدموسب ک یمختلف برا یوه هایده عراق بارها و بارها و به شیمردم رنجد

در ماهها ز مردم یآم، تظاهرات مسالمت۲۰۱۹بر تکاقبل از  .وب شدندکاخاستند و هر بار به شدت سرپ
 یب لیبه دل .ر بغداد ادامه داشتیدان تحرین میز عراق و همچنکجنوب و مر در ناستا ۱۰یدانهایم

ه کشد  آغازدر عراق ام یو ق یتظاهرات سراسر ۲۰۱۹تبر ک، در روز اول امطالبات مردم جواب ماندن
 یروهای، فرمانده نیعبدالوهاب الساعد ینارکام در ظاهر امر به خاطر بریق ةجرق .نون ادامه داردکتا

در  یومتکت دستگاه حیلکه یه علکدر واقع امر، لشگر گرسنگان بود  یزده شد ول ،سمیبا ترور زهمبار
ب ین ترتیبد .وستیپاخاسته په ب یز به جمع استانهاین یالیتبر، استان دکا ۳۱در  .ردکام یعراق ق

، یبل، المثنباه، یقار، قادسیسان، بصره، ذی، بغداد، واسط، میالیاستان عراق شامل: د ۱۱تظاهرات در 
 .افتیربال و نجف ادامه ک
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مزدورانش شعله  مهم این بود که قیام این بار در استانهای شیعه نشین عراق علیه رژیم والیت فقیه و
کرد آنها را ملک طلق خودش جا بزند. در چهل سال گذشته کشید، استانهایی که خامنه ای تالش می

صدور ارتجاع رژیم والیت فقیه بود. سرمایه  ستپرش سیا یوکو س یجنگ افروز عراق مرکز ثقل
گذاری گسترده بر روی نیروهای نظامی وسیاسی ومذهبی عراقی وایجاد تشکلهای مزدور و دست 

ا، رژیم یکط بعد از اشغال عراق توسط آمریشرادر است است. ین سیازهم یشور بخشکن ینشانده در ا
  رد. یبه دست بگاقتصادی عراق را  تیآخوندها توانست هژمونی سیاسی، امنیتی، نظامی وح

، وقتی از اکتبر سال گذشته مردم مظلوم عراق بپاخاستند و نظام فاسد حاکم بر یبا چنین سابقه ا
خامنه  ییادگرایسم و بنی، بساط صدور تروردادندکشورشان را بخاطر تبعیت از نظام والیت فقیه هدف 

که علیه خامنه ای شعار میدهند وجوانان  ییان عراقیعبه لرزه افتاد. تصویر هزاران هزار تن از ش یا
خامنه ای  یبرا کیابوس وحشتناکعراقی که با کفش به عکسهای خامنه ای وقاسم سلیمانی میکوبند، 

ن، زنان، روشنفکران و یام آفریه از هیچ جنایتی در حق جوانان قکنیروی تروریستی قدس است  و
قیام همچنان پر خروش ادامه دارد. قیامی که با خودش  ن همهیابا  .خودداری نکردند یخبرنگاران عراق

عراقی  شورشگر است. به این ترتیب خون جوانان به ارمغان آوردهفرهنگی جدید و در واقع عراقی جدید 
ن در ایران در هم می آمیزد وچشم انداز آزادی ودمکراسی در دو یام آفریو ق شورشگرجوانان  با خون
  نوید میدهد. در منطقه را یو برادر یتوسصلح و دافق  کشور و

 
ربال تهاجم کم در یرژ ینسولگرک، به ۲۰۱۹نوامبر  ۴خ  ین بار در تاری، اولینندگان عراقکتظاهر-۱۵

رار کن تهاجم تینوامبر، ا ۱۵و  ۱۴، ۵ یروزها یدر ادامه، ط .دننکتصرف ردند آن را کتالش  ند وردک
 میه دخالت رژیعل ییآنها شعارها .ده شدیشکو به آتش ب یتخر ینسولگرکوار یاز د ییقسمتها .شد

از اول تا سوم دسامبر،  .م شدندین رژید از ایو خواستار اخراج و خلع  در عراق سر دادند آخوندها
 .ندده شدیشکنندگان قرار گرفت و به آتش کم در نجف، سه بار مورد حمله تظاهریرژ ینسولگرک

ربال، تهاجم کم در نجف و یرژ یهاینسولگرکنندگان به کاهرتظ بازهم  (۱۳۹۸ ید ۱۴) هیژانو ۴در 
ان وابسته به ینظام ز متعلق به احزاب و شبهکچ دفتر و مریبا هیتقر .دندیشکآنها را به آتش  ند وردک

ه کنماند  یز عراق باقکجنوب و مر یدر استانها ...تائب و کالدعوه، بدر، نجبا، عصائب، م مانند حزب یرژ
ه یسان، بصره و ناصریژه مین دفاتر در عمده استانها به ویا .ده باشندیشکبه آتش ن اننندگکتظاهر
   .نماند یاز آنها باق زیچچ یه هیکبه طور .ده شدیشکن بار به آتش یچند

 
، بعد از ۲۰۱۹تبر کا ۳۱در  یریوزاز منصب نخست یعادل عبدالمهد یاستعفا یهان زمزمهیاول-۱۶

حاضر به  یاو گفت عبدالمهد .ده شدیس جمهور عراق، شنیصالح، رئم رشد تظاهرات، از طرف بره
از مزدوران  یکیدر انتخاب  یران سعیم ایرژ .ن او شودیجانش یه فرد مناسبک یست، به شرطاستعفا

 .موفق نشد یرد ولک یعادل عبدالمهد یبه جا ...م بحرالعلوم و یخود منجمله عزت شابندر، ابراه
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خواستار  ه در آنک یستانیت اهلل سیاز طرف آ یامیپس از انتشار پ یاتساع، ۲۰۱۹نوامبر  ۲۹در 
 ارلمان در اول دسامبرپ .ارلمان دادپل یخود را تحو یاستعفا یو ه بود،شد یعادل عبدالمهد یاستعفا

 «شبرد اموریپر یوزنخست»، عنوان یر بعدیوزتا زمان انتخاب نخست از او خواسترفت و یذپاستعفا را 
ه بعد از ک یافراد یرد تمامکتبر اعالم کانقالب اسازمانده تظاهرات ةتیمکاما   .ندکنبال د را فشیوظا

ماه، احزاب  ۵به مدت  بًایتقر خین تاریاز ا .د از مناصب خود اخراج شوندیاند، بابوده ار کبرسر ۲۰۰۳
ال س یرا طبق قانون اساسیردند زک یمعرف یریوزمنصب نخست یبرا یمتعدد یداهایاندکعراق، 
بعد از  یکیداها، یاندکن یا .ندک یر را معرفیوزد نخستیبا انیعیون بزرگتر شیسکعراق، فرا ۲۰۰۳

 .دیرس یاظمک یرد شدند تا نوبت به مصطف یگرید
سمت نخست  یبرا یاظمکال یمصطف یداتوریاندکمارس، نسبت به احتمال  ۲اهلل در تائب حزبک

ه منجر به کرا  یمانیاطالعات قاسم سل یاظمکه کرد کعالم ا یاه یانیب ینش نشان داد و طک، وایریوز
در عراق راه  یجنگ داخله ک ردکد یاهلل، تهدتائب حزب کدر ادامه،  .ها داده استییایکقتل او شد به آمر

 .خواهد انداخت
 ینندگان، برگزارکخود، منجمله، بازداشت قاتالن تظاهر یشنهادیپدر برنامه  ،یاظمکال یصطفم

او  یاصل تیمورأم، میه مزدوران رژیکدر حال .خود قرار داد یهابرنامه  صدرسال را در  یک یطت انتخابا
ن یابه  یا اند، او اشاره، قرار داده «ا از عراقیکآمر یروهایاخراج ن یعنیارلمان پ ةمصوب یاجرا»را 

 .ردکنموضوع 
 

 ز به جاین هیم در سوریرژ یهارویدر ن یقابل توجهرات یثأت ۹۸ ید ۱۳در  یانمیت قاسم سلکهال -۱۷
 یقت توان نظامیه، در حقیران در سوریم ایز و اهداف وابسته به رژکمستمر مرا یبمبارانها .گذاشته است

است اعالم شده ین موضوع، سیا .م گذاشته استیدست رژ یرو یادینه زیاهش داده و هزکم را یرژ
ه به یم سوریفظ رژه حیت فقیم والیرژ یبراه کاست  ین درحالیا .افتیل است و ادامه خواهد یاسرائ

 یه عمق استراتژیسور .دارد یکت استراتژیاهم ،شار اسد در قدرت به طور خاصبطور عام و حفظ 
ه ین مقامات سوریم ورد زبان باالتریبا رژ یکاتحاد استراتژو  ترانه ادامه دادهیه را تا مدیت فقیت والیامن

 یتواند حد یس نمکچ یه »فته است گن باره یه در ایسور لسمج ةسیات رئیه یاز اعضا یکیاست. 
به  رانیا یروهاین .است یکن رابطه فوق استراتژیرا ایز .ه بگذاردیران و سوریم این رژیرابطه ب یبرا

  .«مانند یم یه اعالم نشده، باقک یو تا زمان اند ه شدهیدولت دمشق وارد سور یدرخواست رسم
 

، ینده، فرماییرویز نکبار مرا ۳۱ا، مجموعا یکل و آمریاسرائ یاهامیپسال گذشته، هوا یک یط-۱۸
اهلل و ارتش م، حزبیوابسته به رژ یان عراقینظام، شبهاسدارانپ اهپس حاتیزات و تسلیستونها، تجه

به آنها  یادیخسارات زاند و  ت رساندهکاز عناصر آنها را به هال یادی، تعداد زاند ردهکه را بمباران یسور
ز کن مرایا .گرفته اندز مورد تهاجم قرار کن مرایروز، ا ۱۰با هر یه، تقریمحاسبه اول یکدر  .نده اردکد وار
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مال کدا شروع شده، تا دمشق، آلبویطره و سویقن یعنی یجنوب یاز استانها ،هیسور یایدر سراسر جغراف
  .دنشو یرا شامل مه یز و استان حلب در شمال سورکفور در مر یرالزور در شرق تا فرودگاه تیو د
 یروهایدر باره حضور ن یدیل، موضع جدیر دفاع اسرائیو وز ،ایکر خارجه آمریئو، وزپمپ، ۲۰۲۰مه  ۶از 
در  یارکچ یران هیم ایگفتند رژ یمصاحبه مطبوعات یک درآنها  .ردندکه اتخاذ و اعالم یم در سوریرژ

  .ندک کشور را ترکن یا کد خایه ندارد و بایسور
 

 .ندداره یت فقیوالم یرژ یبرا یار مهمیو دسته حسن نصراهلل نقش بس ز آن دارکن و در مرنالب -۱۹
ا جبهه ی «محور مقاومت ارتجاع» یانونک و نقطه یت خامنه ایوال« یکعمق استراتژ» یلبنان مرز غرب

از ه ن نقطیحفظ ا یاردها دالر برایلی، میدوران خالفت خامنه ا در .شود یمحسوب م م در منطقهیرژ
دسته  و دار ینه هایه هزیلکه کرده کحسن نصراهلل با صراحت اعالم  .نه شده استیران هزیم ایجانب رژ

 یچ طرفیرسد و ه یران میاهلل از ا  بودجه حزب»: شود ین میمأت« یاسالم یجمهور»او توسط 
  ید میل را تهدیائه با آن اسرک ییهاکرسد، مانند موش  یران میول از اپ .ن موضوع نداردیبا ا یارتباط

غ از ما در یدر یت بیآن به خاطر حما یس جمهوریران و رئی، دولت ایاز حضرت امام خامنه ا .مینک
ه ک یتا زمان ...مینه ندارین زمیدرا یلکم و مشیردازپ  یما حقوقها را م .مینک  یر مکگذشته تش یسالها

بودجه حزب اهلل از  ...افت شودین دریا نعتواند ما ینم یچ قانونیه .میول دارپول دارد ما هم پران یا
ما در  ...هایازمندیگر نیو د یزات نظامیه تجهکرسد  یران به دست ما میا ةلیبه وس یقیهمان طر

 یده میه خورده و نوشکش، هرآنچه ینه هایش، هزیم، درآمدهایخصوص بودجه حزب اهلل شفاف هست
 .(۱۳۹۵ریت۴سنا، ی)ا« ودش یافت میران دریش همه از ایتهاکها و راکشود، موش

ه به شدت کت یمکحاه دستگاه فاسد یعلاتها یش مالیزاافدر اعتراض به مردم لبنان  ۹۸خر مهرماه ااز او
در عمق  یگریالن ضربه دکام عراق یبه دنبال قه کلبنان ام یردند. قکام یقاست حزب اهلل تحت نفوذ 

هم  ییزهایبا افت و خ شورکن یدرا یاسیس یثبات یاز ب یدر متن ،ه بودیت فقیالم ویرژ یکاستراتژ
  .چنان ادامه دارد

 
در سراسر لبنان خواستار معترض دهها هزار ردند کلبنان گزارش  ها ازیخبرگزار ۹۸مهر ۲۶روز در -۲۰
را در آستانه  لبنان ت و فساد اقتصادیریسوء مدبا مه کأت حایهو گفتند  شدند یاسیطبقه س ینارکبر

م را یرژ یمردم سرنگون»و « انقالب  - انقالب»  یشعارهابا معترضان  ت.اسقرار داده  یستگکورش
 .ردندکتجمع  یدولت یابل ساختمانهاو در مق، جاده ها را بستند « خواهندیم

 ی، راههایکبا آتش زدن الستفاسد خواندند و  دزد ورا  یاسیطبقه سنندگان کتظاهرروت یز بکدر مر
 لبنان  ر جنوبده یردند. مردم شهر نبطکتخت را مسدود یاپراف اطمختلف  یبه فرودگاه و نواح یمنته

 .دندیشکرا به آتش مل حزب اهلل و ا یمقامهااز  یتعداد یدفاتر و خانه ها
ه لبنان با آن ک یحرانعلت بگفت وز ین یاکدر مصاحبه با اس ،ن لبنانیشیپر ینخست وز ،ورهینیسفواد 

ومت لبنان موجب کچنگ انداختن حزب اهلل بر ح. تساشور کن یطره حزب اهلل بر ایسمواجه است 
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ل نفوذ حزب یبه دلنون کتا ۲۰۱۱اقتصاد لبنان از سال و و توافقنامه طائف شده  یاخالل در قانون اساس
 یلبنان یروهایحزب ن رهبرجعجع  ریسم روز به روز  بدتر شده است. دولت لبنان یاصل یاهلل در نهادها

 یابساماننحزب اهلل را مسئول  یاست. و یقیحق یقوع است انقالب مردمو آنچه در لبنان در حال گفت:
 امیحزب ق نیا هیاز هوادارانش عل ینگران است و بخش یلیدانست و گفت: حزب اهلل خ لبناندر 

 .اندردهک
به  ،نسراسر لبنا در نظام یسرنگون یشعارهازهم با با ۹۹بهشت یدر اردزشها یخبزرگ موج ن یدوم

 ،طرابلس،  روتیبنندگان در کتظاهر باال گرفت.  ،ن و تحت نفوذ حزب اهللیعه نشیششمول مناطق 
و افت  ییمواد غذا شدن، گران یشتیت معیدر اعتراض به وخامت وضع کبعلب و  هینبطصور،  دا،یص

به بود،  دهیدالر رس یک بلر در مقایهزار لچهار  یعنین حد خود یترنییاپه به ک یول ملپد ارزش یشد
انقالب، انقالب، »دادند:   یم شعار، ر شدندیدرگ یتیامن یروهایبا ن هک نندگانکتظاهر  .ختندیها رانابیخ

 «. ست است یحزب اهلل ترور»و « یوب و گرسنگکه سریاست عل ین انقالبیا» ،«انقالب 
 

 یرجاباال گرفت. انف روتیب بندر درداد مر۱۴سه شنبه بیمه انفجارن موج اعتراضات به دنبال یسوم-۲۱
تن و شمار مجروحان  ۲۰۰شته ها تا کشمار رد. کران یرا و از شهر یبزرگ یبخشهاروت و یبندر ب هک
ن یا یاسیزار نفر برآورد شده است. ناظران سه ۳۰۰ش از یخانمانها ب یتن  و شمار ب۴۰۰۰ش از یب
، لبنان یدصااقت یاشپدر بحبوحه فرو هک ردندک یابیارزلبنان  یاسیدر تحوالت س یخداد را سرفصلر

از رسانه  یبرخآن را به اثبات رساند.  یتیفاک یو ب یار آمدکم را لرزاند و ناکحا یاسیدستگاه س یاپسرا
با حزب اهلل  یه رابطه خوبکاب یبر دولت حسان د یرخالصیترا ن انفجار یا»ران یدر ا  یومتکح یها

  ردند. کف یتوص« دارد
ه همه ک ی، مردممرداد۱۷نجشنبه پدر روز  روتیب ینه هارایاز و س جمهور فرانسهیدار رئیدر هنگام د

از  شور شانکنجات خواستار  یاز او و جامعه جهاناد زنان یفران و یگر ،نددز خود را ازدست داده بویچ
 ،از انفجار یناش مصائب یان تمامیدر من یمردم و جوانان خشمگ. شدند ق و فاسدیت ناالیمکدست حا

 ام زدند ینان دست به تظاهرات و قلب یشهرهار یساروت و یدر ب
شته شدگان انفجار ک یرهایکپ یکع سمبلییدر حال تش ینندگان لبنانکتظاهر ۹۹مرداد۱۸روز شنبه 

ن یب :مان نوشته بودندکآنها خطاب به حا یو بر روردند ک یدار با خود حمل م یچوبه ها، روتیب
ر، یس جمهور، نخست وزیرئ یخواستار استعفان نندگاکتظاهرد. ینکرا انتخاب  یکیا چوبه دار یاستعفا 

لبنان و آواره شدن صدها هزار تن  یرانیارلمان شدند و گفتند آنها عامل وپندگان یس و نمایرئ
 . م دادی، آزاده،  راه را تا به آخر ادامه خواهیانقالب دادند : ین شعار میهستند.آنها همچن

ارلمان ظرف پندگان یران و نمایران و وزیان سفیدر م یریناره گکزش و یاز ر یموجزشها و یخاستمرار 
 ۹۹مرداد۲۰نه او در یابکر و سقوط ینخست وزاب یحسن د یهفته سرانجام به استعفا یکمتر از ک

 منجرشد.
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 : فصل  سوم 
 1398ماه  یام دیق

  ینیراکاو یمایپهوا یسرنگونس از پ
 

 یال مرده گرداناوارنکهمزمان با (، ۲۰۲۰ه یژانو ۸) ۱۳۹۸ ید ۱۸ن ساعات چهارشنبه یدر اول-۲۲
گاه یاپ ،یمانیت سلکنش به هالکو در وا یاسداران به فرمان خامنه اپاه پس، یمانیتابوت قاسم سل

شته نشد. کس کچین حمله هیدر ا .هدف قرار داد، کموش ۱۲با را عراق االسد در استان االنبار نیع
هم  یه مقامات عراقکم. واضح است یطالع داده بودا یف گفت همه را از قبل به مقامات عراقیجواد ظر

 ها اطالع داده بودند. ییایکبه آمر
رده و اگر ک یکشل کدهها موش یمانینام سلات به یه در عملکرد که خود ادعا یاسداران در اطالعپاه پس

ل کبه شن اسداراپاه پة سیعدر اطال« تر مواجه خواهد شدوبنده کاسخ پند با کشرارت »ا مجددا یکآمر
 !«را از منطقه فرا بخوانند ییایکسربازان آمر»ه ک بود ا خواسته شدهیکاز مردم آمر ییمسخره 

ران اقدام یم[ ای]رژ .حمله انجام شد و تمام شد»رد: کاعالم عًا یسرا یکنش آمرکف از ترس وایظر
ش یما به دنبال افزا ...رد کسازمان ملل انجام داد و تمام  51متناسب را در دفاع از خود بر اساس ماده 

ا از یکآمر یروهایش آگاه بود، مساله خروج نتیف والیاسخ ضعپه از ک یخامنه ا. «میستیا جنگ نیتنش 
 .ردک عنوان یمانیت قاسم سلکرامون هالیپم یرژ یعراق را به عنوان انتقام اصل

 
 یمایپهوا یکبه  ید ۱۸اسداران در بامداد چهارشنبه پاه پا، سیکگاه آمریاپهمزمان با حمله به -۲۳

شته شدن کآن و  یرد و باعث سرنگونک یکشل که از فرودگاه تهران بلند شده بود موشک یمسافربر
ا دانشجو در یان شاغل یرانیاز مسافران، ا یادیتعداد ز .تن بودند شد ۱۷۶ه کنان آن یرنشس یتمام

رند پرا در آسمان  ییهاکما موش» ردندکرند اعالم پنان منطقه کسا .انادا بودندکو  ییاپارو یشورهاک
  .«دیمان لرزیهاه خانهک یلکم به شیدید را شنیانفجار شدسه  یم و صدایدید
ه به مرور روشن کاست  ییتهکما داده شده، نیپرواز به هواپ ةچرا اجاز یط جنگین شرایه در چنکن یا

 یم ها از آن مطلعییایکد، آمرشورواز ممنوع اعالم په اگر آسمان تهران کن بوده یاه اپس یابیارز .شد
 یبرده و آمادگ یپ یات انتقامیبه عمل یمانیات مربوط به قاسم سلین با توجه به عملیاو بنابر دنشو

ه کرد کمنتشر  یل صوتیفا یک یس.یب.یس ییاناداکه کز شبیش نیپ یچند .نندک یدا میپشتر یب
 یروهایزبان نیگاه میاپ یکبه  یکشران در زمان حمله مویم[ ایدهد مقامات ارشد ]رژ ینشان م»

گاه یاپبه  کیباز گذاشتند تا برنامه حمله موش یرواز تجارپ یران را به رویدر عراق، آسمان ا ییایکآمر
با چراغ سبز خامنه د یاه بدون تردپسارانة کتیجناار کن راهیا .و فردا(ی)راد« ن االسد در عراق، لو نرودیع
 است.  اجرا شده یا

م است مردم نه یت بزرگ رژیجنا یمسافر یمایپهوا یرد: سرنگونکبالدرنگ اعالم  یوم رجیخانم مر
و اسداران هستند پردگان کو سر ی، روحانیخامنه ا یمقصر اصل .نندک یبخشند و نه فراموش م یم
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، یحسن روحان»: ردکخاطرنشان  ۹۸ ید ۲۱ه یرخانه شورا در اطالعیدب. مه و مجازات شوندکد محایبا
ر و تعلل و صحنه یخأساعت ت 72س از پم یمسلح رژ یروهاین یارتجاع و ستاد فرماندهر س جمهویرئ

 هک ردندکمنتشر شده، به ناچار اعتراف  یسهاکها و عیر ضرب روشنگری، زیردازپو دروغ یساز
 «اسداران سرنگون شده است.پاه پس یهاکموش یکبا شل ینیراکاو یمسافر یمایپهوا
 

انجام  یعمدبه طور  یکرد شلک یه ثابت مکدر دست داشتند  کین مداریارکانادا و اوک یدولتها-۲۴
جانباختگان  یها خانواده .ق مستقل شدندیتحق یکاه و یافت جعبه سین خواهان دریاو بنابر شده

 یمایپجانباختگان هوا یهاانجمن خانواده »س یسأبه ت یس از مدتپهم  ینیراکاو یمایپسقوط هوا
 یت سرنگونیطرفانه و جامع درباره جنا یقات بیخواستار انجام تحقو  ردندک اماقد«ینیراکاو یمسافربر

 ند.اه شدیاطالعات جعبه س یان بازخوانینده از آنان در جریحضور نما ما ویپن هوایا

س از په( یژوئ 17) ۹۹ریت 27 درردند و سرانجام کاه چند ماه تعلل یارگزاران نظام در ارسال جعبه سک
به  ینیراکاو ییمایپت هواکمتعلق به شر ۷۳۷نگ ییبو یمسافربر یمایپاه هوایسه ر جعبیخأماه ت 6
چ یهنوز هاما  .دیشکطول چند روز آن انجام شد و اطالعات  یبازخوان روز بعد 3و س منتقل یارپ

 .ن مورد منتشر نشده استیدر ا یگزارش رسم
ه رخ داده بود مطلع ک ییهجعاز فا کموش یکه به محض شلکاه پردگان سکو سر یو روحان ینه اخام
د یبه اوج رس ین اثناء خشم و التهاب عمومیدر ا .دندرکار کتمان و انکسه شبانه روز آن را ، دبودن

 یکدر اه پس یهوافضا ةردکسرزاده  یحاج اسدارپ و ردن نبودکحاشا  یبرا ییگر جایه دک یبطور
سپاه سرنگون  کما با موشیو هواپ « ردهکاز عناصر ما خبط و خطا  یکی»رد کاعالم  کمضح یویسنار

 شده است. 
 

ان یدانشجو یشگامیپبا شور کن شهر یگر در تهران و چندید یامیاسداران قپاه پدنبال اعتراف س به-۲۵
نگارنگ ر یان و انجمنهایجیاسداران و بسپرده بود با کم سالها تالش یه رژکدانشگاه  .رفتکل کش
ه ک. دانشگاه ل شدیانون شورش و انقالب تبدکبه  گریبار د ،دنک یرا خنث و اداره حراست آن یومتکح

ت یبا نظام وال ییارویصحنه رو کنی، ابود یه نظام سلطنتیزات مردم علادآور مباریجوش و خروش آن 
 .ه بودده شیفق

اه در مقابل پجانباختگان و اعتراض به س یهابا خانواده  یهمدرد یهزاران نفر از مردم تهران برا
 .ردندکما جانباخته بودند، تجمع یپن هوایانش در ایاز دانشجو یه تعدادک ،فیشر ینعتص دانشگاه

دانشگاه  ،ده اقتصادکتهران، دانش ر، دانشگاهیبکریهمزمان هزاران نفر از مردم تهران در مقابل دانشگاه ام
ه الزهرا و گات دانشگاه تهران، دانشیریده مدک، دانشیدانشگاه مل ، دانشگاه هنر،ییعالمه طباطبا

دست عصر یو حافظ، چهارراه ول یابان طالقانیابان حافظ، تقاطع خیمختلف تهران از جمله خ یابانهایخ
جان ی، بندرعباس، رشت، الهکیوانیرمان، سنندج، اکر شهرها منجمله اصفهان، یدر سابه اعتراض زدند. 
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ان یمردم و دانشجوز ینازندران م اصفهان، دانشگاه دامغان، دانشگاه مشهد، دانشگاه یو دانشگاه صنعت
 ردند. کبرگزار اه پو س یاه خامنهیعل یات اعتراضتجمع

استان  ۱۸در تهران و  یت مردم سه روز متوالکت و شریحماان و با یدانشجو یشگامیپ با ۹۸ماهیام دیق 
م و  جومقابله با آن به حمله و ه یاسداران براپو  یوبگر انتظامکسر یروهایافت و نیگر ادامه ید
  .ردندکان مبادرت یار دانشجو یادیشمار ز یریو دستگ یراندازیت

 
م بود و نشان داد یت رژیه و تمامیفق یول یام رویق یز شعارهاکام تمرین قیبرجسته ا یژگیو یک-۲۶

ام  به یابان و قیاز اعراب ندارند و خ یامها محلیگر در اعتراضها و قیم دیه و متن رژیحاش یه باندهاک
  خ و شاه است. یبا ش یمرزبند شان ژةیت ویه خصوصکتعلق گرفته  یانقالب عًاقوا یاروهین

«/ تاتوریکمرگ بر د«/ »یامرگ بر خامنه»«/ ندردکخطا  ،ندردکغلط »دادند:  یان شعارمیدانشجو
دار است یدانشجو ب«/ »ندک یت میند، رهبر حماک یت میاه جناپس«/ »ل قوا استعفا استعفاکفرمانده »

چه شاه باشه چه ، مرگ بر ستمگر «/ »رت عامل قتل ملتیغ یب یجیبس«/ »زار استیب یعلدیاز س
شته ک«/ »میخواه ینم یاهپومت سکح» «/م نه بدتریخوایم نه رهبر، نه بد میخواینه شاه م»«/رهبر
ا یح یاخامنه«/ »ننگ ما ننگ ما، رهبر الدنگ ما»« مینکش یم، رهبر قاتل را ستاینکه سازش کم ینداد

تو رها کن، مملکا یح یاهپس«/ »تین همه سال جنایت، این والیمرگ بر ا«/ »نکتو رها کن، مملک
برادر »، «شتکه برادرم کشم، آنک یشم مک یم«/ »زار استیب یدعلیدار است، از سیدانشجو ب«/ »نک

اه پس» /«ستمگر ییگر، فتنه توبه من نگو فتنه «/ »مرگ بر دروغگو«/ »رمیگیس مپدم، خونتو یشه
نه » /«قاتله رهبرش هم قاتله یمانیسل«/ »ت، عامل قتل ملتیفاکیاه بپس»، «ه ننگ ملتیت، مایفاکیب

 ...و  «ارت تمامهکآخوند  ،نه عمامه وتاج 
ن یمراسم تدف .ده و سوزاندندیشکن ییاپرا  یمانیقاسم سل یلبردهایسها و بکع یجوانان شورش

در اغلب موارد خانواده جانباختگان اجازه  .مختلف برگزار شد یاشدگان بعد از چند روز در شهرهشتهک
 .م انداخته شودیرچم رژپاقوام و بستگان شان،  یتهاتابو یندادند رو

 
 آن و به رغم ،ام آبانیس از قپمتر از دو ماه که کنینخست ا .داشتژه یام ویپدو  ۹۸ماه یام دیق -۲۷
 یو آمادگ یام و سرنگونیقو ضرورت  یبحران انقالب ،ابانیسابقه در خ یبشتار کو انه یوب وحشکسر
با  یخامنه ا یاهیدجالبازه بساط کنیدوم ا .ردکرا به طور مضاعف اثبات  یو اجتماع یاسیط سیشرا

م یه رژک یآنهم درحال ت.خیدرهم ر یلکرا به  حول آن نهیرهزپغات یتبل و یمانیقاسم سل یمرده گردان
را منطقه  یجالد خلقها به خدمت گرفته بود تا را یر زاهدیاردش اله خبرنگاران دوست خود و امثکشب
م ین دژخیا یسهاکدن عیشکریبه زند. اما کقلمداد « ییوال یچه گوارا»و  «یران اسالمیسردار ا»

آه از  ۹۸ماه یام دیابانها در قیدر خسران دانشجو و دانش آموز پو دختران و  یشورش یانونهاکتوسط 
در  را یو خامنه ا یمانیمنحوس سل یسهاکع یجوانان شورشگر عراقش از آن یپدشمن برآورد. نهاد 

 یرده و به آتش مکوب کعراق لگد  نیعه نشیو اغلب ش یشورش یشهرهادر بغداد و  یدان آزادیم
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 یبا خشم و درماندگدر مشهد  ینده خامنه ایامام جمعه و نما یعلم الهد ۹۸ ید۲۴روز  دند.یشک
 ،رفت یمانیم حاج قاسم سلیشویم امتحان میزان ما داریعز»برش گفت: من یاپان یجیخطاب به بس

ن نظام مورد یمه ایه ستون خکم یستاده ایم و تا آنجا ایاستادهیجا اکهن است تا پما  یسفره امتحان برا
ون جنازه حاج قاسم یلیم ۷ه ک یدر شهر ؟!دیتفاوت رد بشو ینارش بکرد و بعد شما از یتهاجم قرار بگ

اره پس حاج قاسم را کند عیآ ین شهر میا یده تویاو نرس یارپسکننده داشته هنوز هفتم خاکع ییتش
 هین مایا د؟ریه بگین قضیا یجلو دیایهزار نفر نبود ب ۱۰ا یون آیلیم ۷از آن  یعنینند آتش بزنند ک

 .«بت استیمص
 

  : چهارم فصل
 ق انقباضیاز طر یدست ساز یک

 
تا  ینیت خمیمکحا یران از ابتدایشور اکدزدان و غارتگران مردم و ن یو جنگ قدرت ب یبندجناح-۲۸

نژاد، جدال  یشده احمد یو با برآمد مهندس 1384از سال  .هم ادامه دارد یامروز بوده و تا سرنگون
 یفراتر از جنگ قدرت، جنگ برا 96ماه  یام دیاما از ق .ردکدا یپ یدیابعاد جد نظام یدرون باندها

 یا خامنه -ت یمکطلبان با حا اصالح -)دولت  یژه دو باند اصلیو باندها به عمده  دغدغهه ب نظام  یبقا
 یکبه صفر نزدرا  98و آبان  96 ید یهاامیق یم مبنایهر دو باند رژرا یز .شده استل یتبداه( پو س

و خطر  نداندیم ل نظامکاز  نیائپهفتم به  کالاقل از ده یتیتنفر و نارضا و  یشدن اعتماد اجتماع
 نند.ک یم یابیارز یرا  جد یام بعدیدر ق یبرانداز
و حل مساله  یالمللنیدر مماشات ب یعنیر رفتار ییرا در تغ یاست راهبردیطلبان س و اصالح یروحان

را  یاعتماد اجتماع یزعم خودشان مقدارتا به ندنیبیع منابع و قدرت میشت و اقتصاد و رفرم توزیمع
ن یا یمسئله اصل»رد: ک انیب گونهنیارا ن تضاد یا یروحان .شوند یق مانع براندازین طریابرگردانند و از 

 .« ا تقابل مستمر باشدید تعامل سازنده و یما با یه استراتژکاست 
د و تنها راه را در قدرت ننیب یقبل از مرگ م یشکر رفتار را خودییصراحت تغو باندش به  یاخامنه

اه و پاخص خود )س یروهایزش نیاز ر یری( و جلوگیشتار جمعک یم و سالحهاسیترورق یاز طر ) یابی
  .ندنکیم یابیروها ارزین نیله ایبه وس جامعه وبک( و سر...ج و یبس

راه  ،ماه ید 26در  98ماه  یو اعتراضات د یمانیت قاسم سلک، ضربه هال98ام آبان یبعد از ق یاخامنه
ن یا 99بهشت یارد 7در (  ی)از باند روحانروزنامه اقتصاد اما  .ردکحل را در قدرتمند شدن عنوان 

نند بدون وجود ک یر مکه فک یسانک» رد و نوشت:کف یتعر« چوبى یاهاپبا  یغول»است را با عنوان یس
 یت را برایتوان در بلندمدت  امنیم یا به قدرت نظامکقدرتمند، فقط با ات یتوجه به اقتصاد یو ب
ن حمله ارتش ید، ایاشپگانه از هم فرو نیب یبا حمله ارتش یاد داشته باشند شورویبه  ،درکن یشور تأمک

  .«ست آنان  شدکگلوله باعث ش یک یحت یکه بدون شلکارآمد خودشان بود کاقتصاد نا
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ن خامنه یجنگ دو خط انبساط و انقباض ب 99خرداد  7ازدهم در یل مجلس کیتا تش 98در سال -۲۹
خرداد  7در  یاماًل انقباضکوقفه ادامه داشت تا به مجلس  یطلبان بو اصالح  یانوحو جناحش بار یا

اصطالح درس در جلسه به  98ور یشهر 26در  یاخامنه  .تر شدق ین جنگ عمید و هرروز ایانجام 99
شور و که یق دشمن علیم و عمیگسترده، عظ یغاتیران در مواجهه با موج تبلیملت ا»خارج فقه گفت: 

ا، یکاست دولت آمریس .ره ترفند استکه مذاکد بدانند یهمه با  .است یریگم یسات در حال تصمقدم
نند که به همه ثابت کن است یره اکند، هدف آنها از مذایب یم یثرکران، فشار حدایتنها راه مواجهه با ا

 یمؤثر بر رو و ارکعالج  یثرکه فشار حداکند کاگر دشمن توانست اثبات  .جواب داد یثرکفشار حدا
 یاستهایشت سر همه سپد، چون یش را نخواهند دیآسا یگر رویران دیم[ ایران است، ]رژیم[ ای]رژ

  .«است قرار خواهد گرفتین سیا ایکبرانه آمرکمست
 ین مییشور را انتخابات تعکنده یسرنوشت آ»ه کنید بر اکیمهر در دانشگاه تهران با تأ 24در  یروحان

شور کنده یشرفت و آیپه کن سؤال یم انگشت گذاشت و با طرح ایتضاد در رژ یصلا محور یبر رو« ندک
سال است به جواب  41ه کاست  یراهبرد یا ن مسالهیا»ست؟ گفت: ایا تقابل با دنیه تعامل یدر سا

ز بر تقابل مستمر با ین یاعده بر تعامل سازنده وعده  یک .میاده ینه نرسین زمیروشن و قاطع در ا
سر یستن دشمن مکو ش یینما الت موجود جز با قدرتکه مشکعده معتقدند  یک .د دارندکیأت جهان

لذا مساله  .ردکو فصل الت را با گفتگو حل کاز مش یاریتوان بس یز معتقدند میعده ن یکست و ین
ه کنند ک یعنوان م یا عده .ا تقابل مستمر باشدید تعامل سازنده و یما با یه استراتژکن است یا یاصل
در  یه روزکن صورت است یم، در اینکد با آنها تقابل یردن است و باکها وقت تلف یره با خارجکمذا

م، یرس ینم ییجا ه با جنگ و تقابل بهکعده هم معتقدند  یکوتاه خواهند آمد و در مقابل کمقابل ما 
 یه رشد و توسعه چطور؟ براب یابیرا گذراند اما دست ید بتوان زندگیا شایبدون تعامل و رابطه با دن

 یرسپد همه یم، بایه ادیجه نرسیم به نتینکیسال است راجع به آنها بحث م 40ش ازیه بک یموضوعات
 .«مینک
 

در مقابل خط سازش و  را است انقباضیس« گام دوم انقالب» ةیانیدر ب 97بهمن  24ه ک یخامنه ا -۳۰
ش انتخابات، در ینما یق مهندسیاز طر ازدهمی جلسم ردنکن یس از مهره چپرده بود، کاعالم ره کمذا

الب ضرورت دولت جوان )با شاخص قاسم قرا در خود  یسایخط س ۹۹بهشت یارد ۲۹روز  یسخنران
  .ردک( مطرح یمانیسل
روز  ،دیم رسیاست مجلس رژیاصولگرا به ر باصطالح یخرداد با توافق باندها ۱۰روز شنبه ه کباف یقال

در  یلید جلیسعهمزمان  .ردکد کیأن خطوط تیهم یمحورها یه مجلس رویحدر جلسه افتتابعد 
در ه ک« بافیبه محمدباقر قال یلید جلیدر نامه سع هیدولت سا یاپرد»تر یته با کباف یبه قال ییهنام

رداخت و با استناد به پد یمجلس جد یتهاین اولوییدرج شده است، به تع۹۹خرداد ۱۲ن یخبر آنال
رداختن به هر په کاز موضوعات و مسائل مواجه است  یمجلس با انبوه »نوشت ینمایقاسم سل یحرفها

 . «ها استتیرداختن به اولوپمردم،  یه داشته باشد. اما انتظار منطقیتواند توجیدام آنها مک
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« تحول خواه» یکاز  او به عنوان  ،ینیدر سالمرگ خمخرداد  14روز چهارشنبه  در یا خامنه سپس
تحول را  ه آنکرد کت، تالش یردگان والکمورد نظرش به سر یخط انقباض ردنکقالب  یرد و براک دای

م با یردن رژکه یاپ یکه شامل؛ یفق یول یاست انقباضیسند. کقلمداد  ینیمورد نظر خم یخواه
  :استر یز یمحورها

 (ینارک) البته تا مرز بریدولت روحان یفکیف یتضع-
 هیفق یمقام ول یبرا یسیند رئخوآ ینیجا انداختن جانش -
 یاست جمهوریر یبرا یلیجل جا انداختن-
 یشورش یانونهاکام و فعاالن یرشدگان قیو اعدام دستگ یوب داخلکد خط سریتشد-
ن ینظام و متحد یهمه اجزا یبرا ین به عنوان خطر اصلیمجاهدغ یبه منظور تبل یچند وجه یاحطر -

 نظام
 رانیو مقاومت ا نیه مجاهدیعل یستیترور یطئه هاتوو  یت نرم افزارید فعالیتشد-
سرعت دادن ، کیموش یتهایش فعالیافزا، یش مداخالت منطقه ایبا افزا ین المللیب ید تضادهایتشد-

با  یارتباط یلهاپو حفظ  پترام یمهایجه تحریردن آن به عنوان نتکو قلمداد  یهسته ا یساز یبه غن
 ایکدن در آمریار آمدن باک یو رو پمراست تکش یرو یه گذاریا و سرماپارو

ن در یسنگ یزشهایر کسیو ر ین المللیم و مماشاتگران را در سطح بیرژ یانزوا کسیاست رین سیا
 تا روز آخر با ید برحفظ دولت روحانکیند با تأک یم یسع یخامنه ا یم را در بردارد. ولیدرون رژ

 اهش دهد. کرا  کسین ریا ییاپارو یطرفها وم خ در رابطه با برجایبه م یکی به نعل و یکی استیس
 

نژاد،  یاحمد یاست جمهوریبا ر ،عراق و افغانستان یهات از جنگسسرم 84در سال  یاخامنه-۳۱
در  .ردکدست یکرا  تیوال نار زد و نظامکرا  مش یداخل رژ یو اصالحات یاعتدال یباندهاو  یرفسنجان

( را یروبکو  یو موسو یتا رفسنجان ی)از ناطق نور مظان یگسریکف مخالفان یطرد کتالش  88سال 
تش در یته والیسته شدن اتورکو درهم ش 88سال  یزشهایه منجر به خکند، کجا از دور خارج  یک

ت یرا رد صالح یرفسنجان یت حتیسر شدن وال از دو یریجلوگ یبرا 92در سال  .ابان شدیف خک
و  یمانین سلیاه بپژه در سیودر باند خودش به د د تضایته اش، تشدیسته شدن اتورکرد، اما شک

  .ارآمدک یرو یشاند و روحانکست کاش را به ش ی، مهندسیجعفر
درباره  ۹۲خرداد 26، در سرمقالة روز بودباف یه مدافع قالک ،تهران یروزنامة تهران امروز، ارگان شهردار

 یلیجل یآقا»نوشت:بود ،  ینه اامد مورد  نظر خیاندکه ک یلیه خطاب به جلیفق یول یست مهندسکش
ن است یرسش ما از شما اپد؟ فقط یردکفتان عمل یلکتان، به تان دو آتشهیشما به قول خودتان و حام

ل یتبد ییرفراندوم هسته  یکرا به  ییاست قوه اجرایه انتخابات رکد یردکفتان عمل یلکه واقعًا به تک
 «د؟!یردک

رغم یهم نگفت و عل یکتبر یبه روحان یحت ن باری، ادر نظام یبلانتخابات ق یبرخالف تمام یاخامنه
 یلید جلیاست سعیه به ریل دولت ساکینه، با تشیابکدمان یاه در چپو س یابا خامنه  یروحان یسازشها
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 24در  ییم در فرانسه( در مصاحبه یسبق رژر ای)سف یدرضا آصفیرد، حمکرا شروع  یمقابله باروحان
ست برجام و کش یبراآنها  .ستیاسخگو نپدارد اما  یادینهان  قدرت زپت ولد»گفت:  97ور یشهر

 .« اندرده کها ، تالشیدولت روحان یسرنگون
 ضاح و شروع به جمعید به استیرا تهد یروحان 97بهمن  28، آخوند ذوالنور در یا با چراغ سبز خامنه

ضاح گفت: ین استیدر ضرورت ا 97سفند ا 6در  یاگر باند خامنه ینده دیرد و دهقان نماکامضا  یآور
دن یبست رساما به بن  .ده استیبست رسه به بن کرد کرا شروع  یر دولت راهیدر چند سال اخ»

سال  ۶ه ک یافراد .ستیران نیشور و ملت اکدن یبست رس به بن یگرا به معنامسئوالن غرب یبرخ
  .«ر دهندییولت را تغد رید است بتوانند مسیبع، اندردهک یر اشتباه را طیمس

و باندش در رابطه با  یااعتراض به خامنه  یبرا 97اسفند  7در  ین تهاجمها، روحانینش به اکدر وا
FATF  :رند، ما یآنها بگ یمیه هر تصمکم یینفر داده و بگو 20 -10شور را به کشود  ینم ......»گفت

 15و به دنبال آن در « ران هستندیاگ شور، ملت بزرکن یست و صاحب این نیم؛ چنیز تابع هستین
م تا یفرمانده دار یکاز به ین مرحله نیه در اکدر جلسات با رهبر معظم انقالب گفتم »گفت:  97اسفند 

شان به یه اکشنهاد دادم یپست دهند و کواحد دشمن را ش یفرمانده یکان نظام با کهمه مردم و ار
ط جنگ یگفتند اآلن شرا یرند اما رهبریر عهده بگب را یجنگ اقتصاد یعنوان رهبر نظام، فرمانده

وتاه ک دهندهنشان نیا.«جمهور باشدسید فرمانده آن رئیه باکم ین جنگ داریاز به فرمانده ایاست و ن
 .بود یاآمدن مجدد خامنه 

 
 پ، ترام98بهشت یارد  8ا قرار گرفت و در یکآمر یستیست تروریاه در لپس 98ن یفرورد 19در -۳۲
نار آمدن کسال گذشته با  یکه در ک یاخامنه  .ردکم را لغو یرژ یم نفتیشور از تحرک 8ت یمعاف

مها داده بود، یردن فشار تحرکم ک یبرا یراه افتنی دیا را به امپاز مماشات با ارویامتبه او ، یباروحان
 ید جنگ نمارا ویکه آمرکل ین تحلیرد و با اکم اعالم یتسل یرا مساو یفعل یره در تعادل قواکمذا

را  در عربستان وکحمله به آرام ...و  ییایکاد آمرپهپردن کعمان و ساقط  یایش درکنفت 4شود، انفجار 
 .انجام داد

با اشاره به وجود تنش در ساختار  98آذر  17در  ی، عباس عبدیروحان- یاتضاد خامنه یریگبا اوج
ط یدر شرا یحت یومت و دولتکچ حیفت: هگ را داد و یاست جمهوریشنهاد انتخابات زودرس ریپقدرت 

 .ت خود را تداوم دهدیرین حد از تنش مدیه با اکست یتواند و مجاز ن یز نمین یعاد
در  ،شهر تهران یس شورایرئ ،یرفسنجان ی، محسن هاشم98آذر  28به گزارش روزنامه انتخاب در 

مت یقبازگرداندن  یبرا یتیفوردو، طرح نیمت بنزیش قیها با افزایگفت: افراط ینگره حزب همبستگک
 باعث عقب ،به مجلس یاز طرف رهبر یومتکم حکح یدند ولیشکش یپضاح وزرا را یو طرح است

 ...تندروها شد ینینش
دولت  ینارکاه خواهان برپدر س یاخامنه ةندینما یآخوند حاج صادق 98 ید 9در مراسم س پس

د یست و سمت باشند؛ باپنقش داشتند در  ۸۸فتنه ر ه دک یرند افرادیذپیشد و گفت: مردم نم یروحان
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ره با کشنهاد مذایپه یضیف ةدر مدرس یزدیآخوند مصباح  .میباش یتیمکمراقب نفوذ در دستگاه حا
ش گذاشتند ازجمله: یرا به نما یه روحانیعل ییارهاکالپن مراسم  یدر ا .دیدشمن در خفا را احمقانه نام

  .«م براتیز داریراپر ارتباطات سوریوز» ، «ینیانت و خودبی، خینیبنز یودتاک»
 یها در عراق و به دنبال ماجراییایکگاه آمریاپبه  یرانپ کموش یو ماجرا یمانیت قاسم سلکبعد از هال

ان یدانشجو یسرتاسر یژه شعارهایوو به  ،و شورش بعد از آن ینیراکاو یمایپبه هوا کموش یکشل
ف و یآمد و بعد از تعربه نماز جمعه  98ماه  ید 26در  ،سال ۸بعد از  یات نظام، خامنهیلکه یعل

و با رد  ینیراکوا یمایپهوا انیقربان یها ت به خانوادهیتسل یک یو بدون حت یمانید از قاسم سلیتمج
د یلمه؛ ملت ]بخوانک یکدر »رد و گفت: کاعالم « شدن یقو»حل را  ره، راهکحل مذاردن مجدد راه ک

ره هم کما از مذا .میبشو یه قوکن است یتنها راه ا.باشند یه قوکن باشد یهمتشان اد یران بایت[ ایوال
  .« میندار ییابا
 بود ران شدهیرونا وارد اکروس یو 98ماه یدر د ،ل زمستانیدر اوا ،ن اثنایه در اکاست  یادآوریان یشا

ن یبر ادن یشکو پرده  یارکباعث پنهان ،بهمن و شعبده انتخابات 22 یشهاینما یبرا یآماده سازاما 
   . ه بوددیگرد کخطر مهل

 
ش یدر نما تهایج رد صالحینتا ییاز اعالم نها و قبل  ید 26در  یاخامنه یسخنران قبل یروحان-۳۳

روز یپالت کانجام شود بر مش یمل یه اگر آشتکرد کح یشد و تصر یمل ی، خواهان آشتانتخابات مجلس
 یاخامنه  .تها دانستیشاخص مشخص آن را هم بازگشت رد صالحو م یخوریست مکم و اال شیشو یم

نگهبان  یغ شورایتبا  ،یروحان یبدون توجه به مواضع و اخطارهانداد و  یبه روحان یجواب ید 26 در
رد کت یداها را  رد صالحیاندکدرصد  58، یانتخابات قبل یمتفاوت با تمام یو به نحوتها، یدر رد صالح

ه شد یاماًل مهندسک یانتخابات بین ترتیبه ا یا. خامنهندبودها یاصالحاتو بدنه  انسره عمدتًا از ک
 نگذاشت. یباق یاصالحات یدایاندکچ یحوزه ه 157ه در ک یبه طور رد،کبرگزار 

، ی، ناطق نوریمحمد خاتم در آن  هکب داد یترت یهمانیم یک 98ل بهمن یدر اوا یروحاندر مقابل ، 
باند  یهارسانه  .ت داشتندکطلبان شر از سران اصالح یو تعداد یرینگها، اسحاق جینیحسن خم

نگهبان در رد  یه اگر شوراکم گرفته شد ین جلسه تصمیدر ا .دندینام یآن را جلسه انتخابات یاخامنه 
 چ یه طلبان از، به نام اصالح یقبل یانتخابات یشهاینما ینند، برخالف تمامکدنظر نیتها تجدیصالح

  .ت نشودیماح یستیل
نگهبان و باند  یه شورایشور، علکش استانداران و فرمانداران سراسر یدر هما 98بهمن  7در  یروحان

آن را با  یاه باند خامنه کرد ک یتند یریگموضع FATFب  یو عدم تصو تیرد صالحو  یاخامنه 
سه یمقا ،سخن گفت«  انزند اعدام و  سال 38»ه از ک ،یسیه رئیعل 96در انتخاب  یو یریگموضع 

ه انتخابات کاست  یروز یت ملیمکو حا یراسکدمو ین خطر برایتربزرگ »گفت:  یروحان .ردندک
فات انتخابات را یصندوق بروند و تشر یاپنند و مردم کانتصاب  یگرید یفات شود و جایل به تشریتبد

 یشدند اما همه م یدا میدانک یا ه عدهیانتخاب یها م گذشته در حوزهیدر زمان رژ .انجام دهند



30 

 

 یشده؛ مردم هم منییاز تهران تع یگفتند فالن یاست و در شهرستانها م یسکل چه کیه وکدانستند 
 یشده نامش از صندوقها خارج من ییاز تهران تعه ک ییبدهند همان آقا یه رأک یسکه به هرکدانستند 

 یه نظام ما نظامکم ید به مردم اعتماد بدهیبا ندک یم دیه ملت ما را تهدکبود  یبزرگن خطر یشد و ا
ه ما کم بلیست نداریمونکز و یم و فقط حزب رستاخیستیما نظام شاه ن .ستین یستیمونکو  یحزب کت

نند جمع کخواهند اعتماد مردم را ترور یه مک یید حواسمان به آنهایبا  ...میهست یچند حزب ینظام
ه الزم ک ییهانامه  .ل به جرم شودیز تبدیت نیلمه جمهورکن یا یزروترسم  یاو در ادامه گفت: م .باشد

  .«نمکها را منتشر ن نامه یه اکدم یبوده را نوشته و مصلحت ند
 

ون یزیو تلویرادم سخنانش در یخش مستقپ، از ینش به سخنان روحانکدر وا یاباند خامنه-۳۴
شما را به  یروحان یآقا»با عنوان  ،98بهمن  8اه، در پو روزنامه جوان، ارگان سرد ک یخوددار یومتکح

 یالکجمهور اش سیه اگر رئکچقدر خوب بود »نوشت: « دیبگذار ین نظام باقیا یبرا یزیچ یکخدا 
 یز میرد، اما خود او نک یگذاشت، گفتگو م یه جلسه مکداشت  یه، تواضع و قدرت نفوذید روحید یم

شان یشنود سخنان ا یبرا یند، گوشک یاعدام و زندان متهم مل سا ۳۸به  یه وک یان نظامکه ارکداند 
 .ردیگ یون میسیوزپگفت، اما حال او  رسمًا ژست ا یمل یش از آشتیپجمهور هفته  سیرئ ... .ندارند

س از انحراف انقالب مشروطه پو انتخابات  یهلوپران را با انتخابات زمان یدر ا ینونکحًا انتخابات یتلو
  .«ندکیاس میق

صحبت  یه روحانیازدهم علیانتخابات مجلس  یامل از مهندسکت یدر حما 98بهمن  16در  یاخامنه
با از  یا دست از باند خامنه یکمجلس  یکل کیتشم نظام به یانگر تصمیب یاسخنان خامنه  .ردک

ه کنند کنظر ر اظها ید جورینبا»گفت:  ینام بردن از روحان بدون یا خامنه .بود یتیامن - یجناح نظام
 یدروغ م شما به یوقت .دیایرش بیگ کردن مردم، خوراکدلسرد  یحرف آنها، برا ییدشمن با بزرگنما

 ... .شوند یست انتصابات است، مردم دلسرد میه انتخابات نکنیا ایشده و  ین انتخابات مهندسید اییگو
  .«ارهاستکن یتر نگهبان از غلط یحمله به شورا

 یاعضا از ،یات)اصالح یران اسالمینامه حزب اتحاد ملت ا یپدر  98بهمن  17در   ینحارو ،در مقابل
در  یرسپهمه  یبه مجلس برا یحه قانونیو درخواست ارائه ال یجمهور سیرئت سابق( به کمشار

اصالح  یبرا یاحه یال»، دستور داد یقانون اساس ۹۹نگهبان از اصل  یشورا یریتفس ةیخصوص نظر
 .ه و ارائه شودیته گر یشور و دو نفر دکر یتوسط وز «بخش نظارت

 یی زهیس با هر انگکهر»گفت:  یسیآخوند رئ،98بهمن  17 همان روز ( دریاتبه گزارش انتخاب )اصالح
ان انتخابات در جبهه یف جریا نخواهد، با تضعیا نداند، بخواهد یر سؤال ببرد، بداند یان انتخابات را زیجر

ند و راهبرد دشمن ، در مردم کد یام وس نایه مردم را مأکراهبرد دشمن آن است  .ردیگیدشمن قرار م
 .«جاد دغدغه و تزلزل استیا
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رد تا قادر شوند کت ید صالحیرا تائ یصالحاتنگهبان چند نفر از سران ا یشوراشها کشمکن یدر ا
مانند انتخابات  یماتطلبان و محمد خاصالح  یشوراو از شهرستانها بدهند  یدر تهران و بعض یستیل

 .ردندکنست ارائه یاما آنها ل نند،کت یحما ،یقبل
ش از انقالب به یپاگر »رد و گفت: کحمله  یاخامنه یمجددًا به نقشه انتخابات یروحان 98بهمن  22در 

 نددران، مادران، خواهران و برادران ما بودپن یا ...از به انقالب نبود یشد ن یمردم اجازه انتخاب داده م
به م؟ و بعد با اشاره یش باشیپسال  ۴۱رو راه  هم دنبالیا امروز هم ناچاریردند آکه راه انقالب را باز ک

ده حضور مردم و یام بخشکگفت: آنچه انقالب را استح،زهرادر بهشت ۵۷بهمن  ۱۲در  ینیخم یحرفها
 .«مینکد به آن عمل یخواهند بایمردم است، هرچه مردم از ما م یرأ
 

 یخامنه ا .برگزار شد 98اسفند  2نگهبان در روز  یشده توسط شورا ینجام انتخابات مهندسارس-۳۵
رونا را تا روز کروس یورود و ،اسفند 2روز  یبهمن و شعبده باز 22 یومتکوال حاارنکردن کگرم  یبرا

اطبه ق میمورد تحر یی سابقه یل بکبه شانتخابات  یشعبده باز .ردکنهان پش انتخابات یقبل از نما
ه ک ،گام دوم انقالب ین  مجلس را در راستای، این جلسه علنیباف در اولیقال  .ران قرار گرفتیمردم ا
 .ردکاعالم  یاللهو به عنوان مجلس جوان حزب ،رده بودکاعالم  یاخامنه

از  نفر 265 یبندمیب و تقسکیتر ،میرژدر مجلس  ینونکتعادل  ت ویوضع از یریداشتن تصو یبرا
 م: ینکیم یادآوری ارتجاعرا در مجلس  نگهبان ینده منصوب شورایانم 290

 یرسک 45باف: یان قالیان حامینو اصولگر
 یرسک 40ثارگران(: یان و ایوپخواهان )رهتحول 

 یرسک 35 :یداریاپجبهه 
 یرسک 50تا  30نژاد:  یران احمدیمد

 یرسک 40ت مبارز(: ی)مؤتلفه روحان یان سنتیاصولگرا
  یرسک 20: یاتاصالح

 یرسک 35مستقل: به اصطالح 

به  یکرا نزدیست زین نکمم یداریاپ موسوم به جبهه  از نژاد یاحمد یندگان حامینما قیدق کیکتف
از اما عمومًا بحث است  هم مورد هامستقل به اصطالح تعداد .نفر هستند ۸۵هم رفته  یو روهم 

  اند.ها هم بودهیست اصالحاتیاز آنها در ل یادعدموسوم به اصولگرا هستند و البته ت یین والیمرتجع
مهار اوضاع و  یبرا یانیدر دوران پا یخامنه ا یخط انقباض یایگو یبه روشنب کین ترین آمار و ایا

 است.  یممانعت از فروپاش
  

ان یدر م یدستیک، اما از انسجام و هستند ینان از باند خامنه ایت قاطع مجلس نشیثرکاه یکدرحال-۳۶
ه احزاب و افراد یلکداد ت یبه حداد عادل مأمور یاش از انتخابات، خامنهیپماه  8 .ستین یا خبرنهآ

ن یاما ب .ل دادکیانقالب )شانا( تش یروهایائتالف ن یبا عنوان شورا ینهادند و او کهماهنگ اصولگرا را 
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اسفند(  2ت )جمعه باتا شب قبل از انتخاستها یمختلف بر سر گنجاندن نفرات در ل یدار و دسته ها
انقالب  یروهایائتالف ن یبا شورا یداریاپن جبهه یب یرین درگیباالتر .وجود داشتمستمر  یهایریدرگ
اسدار باقر پ یستیست به سر لیل یکتهران  یه فقط براکد داشت کیتأ «شانا» .ست تهران بودیدر ل

 تسیسر ل ،یداریاپل جبهه کر یبد ،یخواست آخوند آقا تهران یم یداریاپجبهه  یباف بدهند، ولیقال
 یستیسرل .دننفر متفاوت باش 3و  کنفر مشتر 27ه کبود ست یدو لدادن اش  ییشنهاد نهایپباشد و 
 یستیو ل داشتقبول ن ن را یا حداد عادل .باشد یآقا تهران هم یداریاپست جبهه یباف و سر لیشانا قال

با  یقواحتمال اسفند )به  اول ه صبح یساعات اول ردت یاما در نهارد کاعالم  یداریاپجدا از جبهه 
  .ردکموافقت  کست مشتریوتاه آمد و با لک یداریاپ( جبهه یام خامنه یدخالت مستق

ن ساعات توافق یدر آخرباال گرفت و  سه مجلسیرئات یس و هیرئ برسر زینبعد از انتخابات  ن جنگیا
 یس دوم از وزرایرئب یو نا یداریاپس اول از جبهه یرئب ینا ،بافیقالس یرئ سال یک یبرا هک ردندک

 ین توافق مصطفیدر ا .ردندکم ین خودشان تقسیب هم سه رایرئاتیه یاعضاباشد و  نژاد یاحمد
است وارد رقابت یر یدایاندکست تهران بود مخالف بود و به عنوان یه نفر دوم لکم )از مؤتلفه( یرسلیم

 یسنت یانهایدوران جران یاپ ن ماجرا را یا یومتکارشناسان حکاز  یخبر .آورد یرأ 12فقط  ی، ولشد
ارشناسان کن ی. ابود یجانیالر یاست علیسال گذشته ر ۱۲شاخص آن در ه ک ردند کر یتفس انیاصولگرا

ت یمؤتلفه، جامعه روحانر ینظ ییانهایجر ان قدرتیاپبر  ینقطه عطف را میرژ ازدهمیمجلس  یومتکح
باف، یقال یینواصولگرا توسط سپن یاز ا ییاصولگرا ندیگویم و دانندیمن خط امام اوریپمبارز و جبهه 

و به  ییرایم خبر از مرگ و مین رژیز در ایهمه چ .شود یت میریمد یداریاپها و جبهه ینژاد یاحمد
 دهد. یم لة آنکسر آمدن عهد عناصر متش

و  ردهکسر ۲۴حداقل . ج هستندیاه و بسپن سهانفر از فرماند ۷ مجلس ارتجاع سهیرئات یعضو ه ۱۲از 
ت یثرکا.اندنشستهمجلس  نیا یهایرسکبر یو سرهنگ یپیسرت یهاج با درجهیمسئول ارشد سپاه و بس

  .هستند یتیامن و یاطالعات یو ارگانها یجیو بس یاهپسسابقه  یدارا ن مجلسیا اعضاء
 

د را در ائتالف با باند یون امیسکفرا یه در مجلس قبلکل دهنده اصالح طلبان کیتش یگروهها-۳۷
 96 ماهیدام یقرونده آنان در پ .خانه مانده شدندیزمسجد رانده از مال داده بودند، کی( تشی)روحان یانیم

 .شدند یرگذارین انتخابات فاقد قدرت تاثیدر ا ،یانیبه زائده باند م شدن لیابان بسته شد و با تبدیدر خ
 یعال یرد، شوراکت یآنان را رد صالح یداهایاندکاتفاق ب به یثر قرکانگهبان  یه شوراکس از آن پ

 یند ولکت نیدر انتخابات حما یستیاز ل 76ن بار بعد از سال یاول یم گرفت برایطلبان تصماصالح 
ه همواره ک ،هم  یمحمد خاتم .ه دارند آزاد گذاشتک ییداهایاندکت از یحما یرا برا یاصالحات یباندها

 یروزیپبعد در به  ۹۲جنگ قدرت  از سال  یهاشکشمکدر  رد وکیت میطلبان حماحصالست ایاز ل
نگهبان  یترفند شورا .ندکیت نمیحما یستیرد از لکداشت، اعالم نقش عمده  اصالحاتو باند  یروحان
 .ست خوردکشز ین یریگ مین تصمیر اییتغ یطلبان برا ت چند نفر از اصالحید مجدد صالحیاز تائ
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، یساالر حزب مردم از: بودند عبارت ،ندردک یدا معرفیاندک انتخابات شینماه در ک یحاتاصال یادهبان
معلمان، حزب  یارگر، انجمن اسالمک، خانه یران اسالمیان ایار، مجمع فرهنگک یحزب اسالم

 املک ستکشاما  .ارگزارانکو  ی، حزب آزادیارکران، حزب وحدت و همیآموختگان ادانش یهمبستگ
باعث اختالف و  (بود ید انصاریها آخوند مجست آنیه سر لک)ژه در تهران یوطلبان به ست اصالحیل

 .ان آنها شده استیمدر  یدودستگ
 

اف در درون باند ک، شامهایدراثر ق هیفق یته ولیسته شدن اتورکدرهم ش با، چند سال گذشته در-۳۸
ها، تضاد یجانینژاد با الر یمدحتضاد باند ا .ودش یدتر میهر روز شد یان وابسته به خامنه ایاصول گرا

 هک یتضاد مهماما  .اندها از آن جمله ینژادیو احمد یداریاپموسوم به با جبهه  یان سنتین اصولگرایب
م ین آخوند ابراهی، تضاد بردکدا یپ یبروز علن در سال گذشته یتحت امر خامنه ا ین آخوندهایب

   .بود هیت فقیوال ینیگزیرسرجاب یجانیو آخوند صادق الر یسیرئ
 ۲۳در  .ندص مصلحت نظام شدیس تشخیرئ یجانیه و الریس قوه قضائیرئ یسیرئ ۹۷اسفند  ۱۶در

قوه  یل امور مالکریمد یدر زمان شاهرود یطبر .ردکنار کارش برکرا از  یبر طبرکا یسیرئ ۹۷اسفند 
 ۲۰ یطبر .ردک« استیحوزه ر ییاون اجرامعو  یل امور مالکریمد»او را  یجانیه بود و صادق الریقضائ

بر کازدهم، اینده مجلس ی، نمایانکزا ۹۸ل خرداد یدر اوا .م بودیه رژییدر قضا درجاتن یسال در باالتر
خبر   ۹۸ر ید و در تینام« زد و بند»و « یه بدنامیما»و « هیس قوه قضائیننده دو رئکچاره یب»را  یطبر

ز در یدآمیتهد هیانیدر ب یجانیدفتر صادق الر .در مجمع داد یجانیرال در دفتر یبر طبرکا یاز حضور عل
از اتهامات مطرح در  یرد برخکح یص، تصریدر مجمع تشخ یب حضور طبریذک، ضمن ت ۹۸ر یت ۷

  .است« ذب بودن آن محرز شدهکشده و یقباًل در دادسرا بررس» یمورد طبر
م یبه دستور مستق یبر طبرکایه علکخبر داد  ،میرژ نده مجلس دهمینما ،ی، نوروز۹۸ر یت ۲۳ در
متهم  ۲۲رونده پن یا .ل شدکیتش ۹۹خرداد  ۱۸در  یطبرن دادگاه ینخست .ر شده استیدستگ یسیرئ
ت کمشار»: ر استیشامل موارد ز .ردکه دادستان مطرح ک یفرخواستکیست اتهامات بر اساس ید و لردا

ش از یبه مبلغ ب یاخذ رشوه از حسن نجف»، «یدستگسردر ارتشا، با وصف  یه چند نفرکل شبکیدر تش
 ینیاخذ زم»، «خانمیرکابان یمتر مربع در خ ۳۰۰ن به مساحت یاخذ زم»، «ال وجه نقدیارد ریلیم ۸۰

به  یارتمان ادارپاخذ آ»، «لواسان یالکه نجاریمتر مربع واقع در قر ۶۵۷مشجر به مساحت هزار و 
از  ییشو ولپ»، «ورویهزار  ۱۰۰ل وجه نقد به مبلغ یتسه»، «امتر مربع در مجتمع سان ۱۰۸مساحت 

افت رشوه از رسول یدر»، «الیارد ریلیم ۴۲مان به مبلغ یت سکل وجه نقد به سهام شریق تبدیطر
از ین یافت رشوه از مصطفیدر»و « الیهزار ر ۳۰۰ون و یلیم ۲۳۳ارد و یلیم ۱۸۳ال زاده به مبلغ یدان

 .«یآذر
 

در  .منتشر شد یابه خامنه ینامه اعتراض یک یجانیصادق الرطرف از  یطبر یریگبه دنبال دست-۳۹
ه نداشتم، اما با اصرار یاست در قوه قضائیل به ریه از ابتدا تماکد یمستحضر»ن نامه آمده بود: یا
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 م نظام بایانت از حریل دوره به خاطر صکه در کن یبا ا ... .رفتمیذپر را یت خطین مسئولیا یجنابعال
ارانم از کجانب و همن یامروز متأسفانه ا .ردمکبرخورد  یان انحرافیگران و جر ن وجه به فتنهیدتریدش

 یان و سازمانهایان و اطرافیکنزد یبرخ یاز سو یمظلوم، با همان چماق “ ورپ یبر طبرکا”  یجمله آقا
فاسد بر  یان انحرافیو جر وننژاد ملع یه قبل از آن، امثال احمدکم یشو ینواخته م یتحت امر جنابعال

رر کم یهااه و مصاحبه پاطالعات س یهایسازرونده پدر  یوت جنابعالکس .ام نواخته بودندمن و خانواده 
 .ر شودیتفس یت جنابعالیه به رضاکست ین یارا اگر به دستور برندارم، چاره  یقدوس یمیرکو  یانکزا

هم  یدهدار یکدر حد  ی، حتیاسالم یمهورج ر درین حقین است اقدامات ایه چنک یدر صورت
جلسات معذورم  یاز اداره ...شورک یگذار ن نهاد قانونیتر یاست در عالیت ندارد، چه رسد به ریمشروع
م و به درس و بحث در حوزه کنم صم و بینش ینجکده، به یبرعمر را زبان  ةماندین است باقیح ایو ترج
  .(«۹۸رماه یت ۲۷تلگرام همشهری) ۱۴۴۰القعده  یذ ۱۵ /یملآ یجانیصادق الر .بگذرانم ...نجف 

ه کبود و هست  یمدع یجانیصادق الر»نوشت:  98مرداد  2۷( در یلکبه احمد تو متعلقت الف )یسا
  .«شود یت میریشده و مدیش مهندسیآمده، براشیپ ینونکط یشرا

اسخ پ یابت از خامنه ایبه ن ،نیس جامعه مدرسیه و رئیس اسبق قوه قضائیرئ ،یزدیآخوند محمد 
ه ید و نخبگان حوزه علمیج اساتیز بسکبا مسئوالن مر یادر جلسه  یزدیمحمد  .را داد یجانیصادق الر

د نجف ینکار را نکن ید اگر ایگویم یفالن» گفت:  یجانی، خطاب به صادق الر 98مرداد  22قم در 
مؤثر نبود؛ چه  یلیرد؟ شما در قم بودنتان هم خوخیا با رفتن شما قم به هم مید، آیروم! خب برویم

شود، بعد  یر میرده دستگکرا اداره  یمهم یسال، جا ۱۰ه ک یس دفتریئر .دیه نجف بروکرسد 
جا کدرت بود؛ از پا ارث یاخ ساختند! آکه، ید؟! به اسم مدرسه علمیه چرا گرفتکند ک یاعتراض م

 (. ۹۸مرداد ۲۶)خبر آنالین  «؟یساخت یآورد
از  یاام خزانه االسرار اتهامات مجموعه نه یس»اسخ داد: پ یزدیبه  یجانیصادق الر 98مرداد  2۶ر د

بلند و داد و قال، به  یا جز با صدایآ ....تهاستیمسئوالن و شخص یهامقامان و آقازاده معاونان، قائم 
د به همه یده یودتان اجازه مخ چرا به ... د؟یارده کهم  یگریار دکردن و افترا زدن، کن یبزرگان توه

وت من باعث کس .ردمکوت که سکد یارده کان یدست بن یاز ا یرر، مطالبکد؟  قباًل هم مینکن یتوه
گاه چ ید؟ هینک یرار مکه آن دروغ را تکد یدار یازهیچه انگ ....دینکین هم مینشده؛ توه یتنبه جنابعال

 (. ۹۸مرداد۲۷)تسنیم « روم یم د نجفینکر یرا دستگ یام اگر فالننگفته 

و  یرازیرم شاکممانند  عواملش در حوزه از یاخامنه  ،یبه افشاگر یجانید آخوند الریدر وحشت از تهد
به دست  یاز افشاگر یریجلوگ یهان، براکیه در یفق ینده ولینما یعتمداریشر تاگرفته  یآخوند همدان

را  یجانیالر یو عل یزدین محمد یب یصور یآشت یک یواسطه آخوند جنت ت بایو در نهاا افتاد پو 
 .شود یهمچنان دنبال م یبر طبرکا یرونده علپ یردند ولک یرسانه ا
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رونده پن یا ۹ف یمتهم رد یفرار غالمرضا منصور یو ماجرا ۹۹خرداد ۱۸در  یباشروع دادگاه طبر -۴۰
 یبرا یسیم رئیر طرح و برنامه ابراهد ،یدر رومان یس قتل منصورپو س ،رانیو نقشه بازگرداندن او به ا

   .گشوده شد یگریاه دی، صفحه سینیدر جنگ جانش یجانیردن الرکاز دور خارج 
در سال  یاست جمهوریدر انتخابات ر یخامنه ا  یادیاندک) یسیم رئین جنگ آخوند جالد ابراهیدر ا

م و یه رژییقضا یس قبلیرئ ینجایردن آخوند صادق الرکاز دور خارج  یبرا ،ی( به اشاره خامنه ا۱۳۹۶
ه معاونت کآورد  یرو یبر طبرکا یعنی یجانیمصلحت نظام، به قطع دست راست الر ینونکس یرئ

شهردار تهران  یرباسچکمة کادآور محایه ک ییویسنار .م را به عهده داشتیه رژییقضا یراتورپام ییاجرا
  .است یاننجر و بال رفسپدن یچ یبرا یبه دستور خامنه ا ۱۳۷۷در سال 

نار زد و گفت: کرده را پ۹۹خرداد ۲۳ در یاز سرچماقداران خامنه ا یاسدار حسن عباسپن باره یدر ا
ه ک یمفسد یکده مخرب به عنوان یدپ یکرا به عنوان  یبر طبرکما شخص ا یبر طبرکروژه اپدر »

اسخگو باشد پد یایب یانجیالر یآمل ید آقایحتمًا با یبر طبرکمه اکدر محا .مینکیبوده مطالعه نم یعاد
متهم  ید در صندلیاید( بین ماجرا )بایه شاهد بوده در اک یسک یکشان به عنوان یا .ییدر دستگاه قضا

 .(۹۹خرداد  ۲۳ ،وزی)اصالحات ن« ندیبنش
 

نده ینما یبه جرم اختالس، رسول قهرمان یبر طبرکخرداد همزمان با شروع دادگاه ا ۱۸در روز -۴۱
افت رشوه بالغ بر یشده به در یشور متوارکه از ک،یغالمرضا منصور ،ف نهمیم ردتهم»دادستان گفت: 

ظاهرا او  .در دادگاه حضور نداشت یمنصور»وز نوشت: یروز بعد، اصفهان ن .«ورو متهم استیهزار  ۵۰۰
 .«درباره حضورش در آلمان منتشر شده بود یش اخباریپ یچند .است یز فرارین

مطرح  یفساد اقتصاد یهاروندهپدر »گفت: ،میه رژییس قضایدرمقام رئ یسیرئخرداد،  ۱۹در همان روز 
ه اصاًل نه بحث فساد کن است یسوال ا یکخب  .شورکشدند به خارج از  یمتوار یه افرادکشود یم

ه ک ینین، منافقیمنافق یمفسدان، برا یمجرمان، برا یناه باشند براپ یغرب یشورهاک، چرا یاقتصاد
ناه پچرا  .ها را به شهادت رساندندنیوچه و بازار، از بهترکهزار نفر از مردم  ۱۷د، ندرکنجا ترور یا
نها، در یه متهم شدند اک یسانکن یاست هم یه مورد سؤال جدک ییهااز بحث یکی ...نهایدهند به ایم

ر د شانیحسابها یحرام را برداشتند بردند تو یولهاپ هستند، یمعرض اتهام هستند، مجرم اقتصاد
   .«ها یناهنده بشوند به غربپشور و بخواهند کخارج 

د یگو یه در آن مکمنتشر شد  یاز غالمرضا منصور یریتصو پیلک یک، یسیرئ یس از انتشار حرفهاپ
لم کیاز و .ه من صادر و به دادگاه ارسال شده استیعل یفر خواستکیچند روز قبل مطلع شدم، :»

من به  ...گردمیشور برمکصد در صد با باز شدن مرزها به ن ند مکه به دادگاه مراجعه کخواستم 
امل و اعتقاد راسخ دارم و خداوند را کمان یا ییز و عدالت دستگاه قضایعز یو رهبر یاسالم یجمهور

ن خدمتم افتخار ینم و به اکخدمت  ییسال در دستگاه قضا۳۰ت فرمود حدود یق عنایه توفکرم کشا
دا یپبرگشت  یبرا یریردم نتوانستم مسکروز هم هرچه تالش یاز د .تاسمرزها هنوز بسته  ...نمکیم
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شور و کنم تا مقدمات برگشتم به کیمراجعه م یاسالم ین فردا حتمًا به سفارت جمهوریکول .نمک
 .«نمکت در جلسه دادگاه و دفاع را فراهم کشر

رده و کرست مراجعه خاران در بیبه سفارت ا ۹۹خرداد ۲۱د او در روز یگویم یبرادرزاده منصور
 ران و حضور در دادگاه بوده است.یبرگشتن به ا یمتقاض

رده کاعالم  یمنصور»گفت: ،ه آخوندهاییقضا یسخنگو ،یلین اسماعیغالمحس ۹۹خرداد ۲۴وز ر-۴۲
ه ما انجام ک ییهایاما با بررس“ ردکت خواهم کگردم و در جلسه شریران بر میمن دارم به ا”ه کبود 
 ین جهت با اقدامیاست به هم یغاتیبرنامه تبل یکشتر یست و بین یجد یلین اعالم خیا میدیم دیداد

اعالم شد و  یل رومانپنتریشورمان و اکالملل نیس بیلپانجام شد، مراتب به  ییه مرجع قضایه از ناحک
شده ر صاد یشور رومانکل قرار گرفته و دستور بازداشتش در پنتریس ایلپار ین فرد در اختیشب ایاز د

ران و حضور او در جلسه یبه ا یرونا، انتقال وک یماریاز ب یناش یروازپ یهاتیل محدودیاست اما به دل
 .«شودیار انجام مکن ینده ایآ یدر روزها یست ولین نکدادگاه فعاًل مم

رده اما دادگاه کرا بازداشت  یغالمرضا منصور یس محلیلپه کد یغروب همان روز از بخارست خبر رس
  .استرداد را داشته باشد کم فرصت ارائه مداریرده است تا رژکآزاد  ۹۹ریت ۲۰خ یا تا تارر او

بازگرداندن و به چنگ  ةنقشباند غالب  ،ینیدر جنگ گرگها بر سر جانش هکن بود یبر ا فرض مانجا یتا ا
 ین قاضیشیت پمااعتناء به خد یبم کباند حاه کرد کثابت  یع بعدیوقااما . را دارد یفرار یآوردن قاض

را  یمنصور“ یشکخود” نقشة قتل و با شقاوت فوق تصور  رفت،ی، بسا فراتر از آنچه انتظار مخودش
 است.  ردهکار را با تمام الزامات آن، جزء به جزء فراهم کو اسباب  داشته

ل موارد ین قبیدر ا یل مصداقیاز قب میست هر چند مزدوران رژید نیترد یجا یدر قتل منصور
 یلیا مانند قتل دلینند کسوژه را ادعا  یشکت دارند با قسم مال، دم خروس را حاشا و خودیرمومأ

 اندازند. ین بیبه اشرف( به گردن مجاهد ۹۲ور یشهر ۱۰حمله  ی)راهنما
 

 یقاض یه غالمرضا منصورکردند کگزارش  یرومان یهاس و رسانهیلپ ۹۹خرداد ۳۰روز جمعه -۴۳
  .ن افتاد و مرده استییاپنجم ساختمان هتل به پم بعد از ظهر از طبقه ینو  دو م در ساعت یرژ یفرار

شور فعال شده بود، توسط که بعد از ورود او به کل پنتریا یرد : او براساس گواهکس بخارست اعالم یلپ
ناف یاستدادگاه  .در مقابل دادگاه قرار گرفت (خرداد ۲۳)ش در روز جمعه یپهفته  یکر و یس دستگیلپ

 .قرار داد یینترل قضاکتحت  یولرد، کست او را آزاد اربخ
  ییه یمقاومت باصدور اطالع یمل یسم شورایت و ضد تروریون امنیسیمک ۱۳۹۹خرداد ۳۰درهمان روز 

اما همه شواهد  .اندازد  ین میرا به گردن مجاهد یشتن غالمرضا منصورک،اه پرد : اطالعات سکاعالم 
ن یدر ا .وجود ندارد  یشکخود یبرا یل مشخصیزه و دلیچ انگیو هت م اسیاز قتل او توسط رژ کیحا

 یکعًا به نقل از یاسداران سرپاه پ، سیا منصورت غالمرضکس از هالپ یساعت هک ه آمده استیاطالع
د سرنخ ماجرا را در یان باشد، بایدر م یقتل یاگر واقعًا ماجرا»رد: کاعالم « المللنیل بیارشناس مساک»
  .«ردکزخم خورده بودند جستجو  یمنصور یه از قاضکن یو منافق بان ضدانقالیم
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س پ یادآور سرعت عمل خامنه ای یردن سرنخ مجازکدا یپن سرعت عمل در یا»:  دیافزا یمه یاطالع
ن یبعد از ماجرا شخصًا آن را به مجاهد یه ساعتکاست  ۱۳۷۳خرداد  ۳۰از انفجار حرم امام رضا در 

سر به  ییهاوهیبا همان ش یه آخوند منصورکن است یاز ا کید و قرائن حااهاما همه شو  .نسبت داد
ست یو سربه ن یارهیزنج یهام در آن تخصص دارند و قتلیرژ یاطالعات یه دستگاههاکست شده ین
 .ندکیم یرا تداع ین ترور مسعود مولویو همچن یلیو مسعود دل ید امامیمانند سع ییهاردن مهرهک

)در  یران در استانبول ترور مولویا ینسولگرکخبر داد دو افسر اطالعات در  ۹۹ن یردروف ۱۴ترز در یرو
م و معاون یس جمهور رژیرئ ین آشنا مشاور روحانینون حسام الدکا .ب داده بودندی( را ترت۹۸آبان  ۲۳

ا ر ید امامیسع “شدن یشکخود”  یویرده سنارپیب ین وزارت اطالعات در مورد غالمرضا منصوریشیپ
  .«ندکیم یادآوریت خود یدر توئ
هم با آنها به تهران  یه قرار بود غالمرضا منصورک یعاد یعبور دو زندان یهابرگه، ونیسیمک هیاطالع

خرداد  ۲۹و  ۲۷و  ۲۴ یهاهیدر اطالع ،ندک یم یادآوریرده و کمه منتشر یبرگردانده شود را به ضم
ر یز»: رده استک و خاطرنشان را برمال یضا منصورمراه در مورد غالپاطالعات س یهاطرح و برنامه

ها و نفرات رد و مهرهیگیباال م ینیم بر سر جانشیجنگ گرگها در درون رژ ،روناکم و یضرب تحر
ده چند یچیپات یعمل”ت یاه و اطالعات والپه در فرهنگ سکشوند یم یو قربان“ نهیهز” یدیجد
  .«شودیخوانده م“ یوجه

ن یانقالب از مجاهد یدر ابتدا یبر طبرکا یهوادارنده مجلس ارتجاع از قم ینما یانکار زیدر روز اول ت
م وزارت اطالعات یه بعدًا به دژخک یهوادار نادمتواب شدن و  یمانیپشبدون اشاره به د و یشکرا به رخ 

شد  ینمنافقان زندا کت در گروهیل فعالیانقالب به دل یدر ابتدا یبر طبرکا»گفت: ، ل شده استیتبد
در مازندران شد و بعد از آن ، فرماندار شهرستان نور یعده ا یاز زندان و با ساده انگار یاما بعد از آزاد

ه داشت خود ک یو ارتباطات یه اکن فرد با فساد شبید. ایگرد ییو رابطه وارد نهاد قضا یز با زبان بازین
 (.۹۹ر یل تاوت انتخاب ، ی)سا« ز رسانده استیه نییرا تا معاونت قوه قضا

رد کفاش  سند س وکع با انتشارمرداد  ۱۴ه یدر اطالعسم شورا یت و ضد تروریون امنیسیمکسرانجام 
زن مزبور پس  شانده شده وک یبه رومان یزن مأمور به نام فرناز افتخار یکدر دام  یه غالمرضا منصورک

استفاده  نسه رفته است. رارده و به فک کرا تر یعًا رومانیدر همان روز سر یمنصور یریاز دستگ
 یهاتیمأمور»و  ارکو ش یگذاردام یل زنان براین قبیاآخوندها از ف یثک اطالعاتسپاه و گستردة 
و  یان بحث جداگانه اطالعاتیو شا مین رژیا شناخته شدةشور صنعت کدر داخل و خارج  «یچندوجه

 ۹۷ ید ۱۶و آبان  ۲۰ یهاهیعدر اطاله یسم در اطالعیت و ضد تروریون امنیسیمکاست.  یتیامن
وه یش یکق زنان مأمور، یاز طر یف آخوندیثکردن اطالعات کدام پهن »:  ه استردکخاطرنشان 

    «.اطالعات آخوندها بارها از آن استفاده است »و  «گر استید یشورهاکم در نروژ و یشناخته شده رژ
 

 یکراه  یدوران سرنگون یر بحرانهاد هکدهد ینشان م ،مین بخش برشمردیه در اک ییتهایواقع -۴۴
ط یوجود بحران و شرا .شودیگوناگون روبرو م یهموار نبوده و با چالشها یخامنه ا یبرا یدست ساز
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افته و یمستمر مقاومت سازمان یتهای، فعالیاجتماع یو جنبشها ی، انباشت خشم و نفرت توده ایانقالب
 یاشپن، فروکمرشک یمهایت، تحریرون والیو ب ونگوناگون در در ی، وجود باندهایشورش یانونهاک

 .است یدست سازیکاست یس یش رو برایپموانع  ...نظام و  یکعمق استراتژ
 ده یهنوز از راه نرس هکاست  تیوال یانقباضمجلس  یپدر  یپ یهاشکشمک، بحرانن یواضح ا نشان
 ضاح ویاستال گرفتن موضوع بابعد از  .ندک یم یرا تداع یانیاپدر مقطع شاه  یشیمجلس فرمات یوضع

احساس خطر  ،نظام یبا مالحظه بحرانهاه که یفق ی، ولرماهیدر تباف یقالدر مجلس  یروحان ینارکبر
 :نوشت۹۹ر یت۲۲م روز یرژ یرسم یضاح را داد. خبرگزاریدن بساط استیدستور بر چ ه بود، ردک

خود را  فیتا روز آخر وظا دیلت بادو: گفت ازدهمیمجلس  ندگانیبا نما یریارتباط تصو در یخامنه ا»
ماه بعد  یک یدم فروبست ول یامر چند روز تحتمجلس ح ، ین دستور صریبعد از ا«. انجام دهد

، نه تیوالجمهور سیرئسابقه به  یب یدر حمالت یشیوحوش مجلس فرما ۹۹مرداد۲۲روز  ست دردر
ان فرصت سه یاپدر را (یابانیخسدر) موزارت صنعت و معدن و تجارت یبرااو  یشنهادیپر یوز فقط

روز بعد  .ردندکعلم  هم گر رایر دیدو وزضاح یاسته کبل ردند،ک، رد ریوز یمعرف یبرا یماهة روحان
 ریه دو وزکاست  یطیدر شرا یابانیخمدرس اوردنینیرأ»شرق نوشت:  یومتکروزنامه ح ،مرداد(۲۳)

 یروحان یمجلس چراغ قرمزش را برا یعنی انهیا ةقرار دارند و هم ضاحیدر صف انتظار است یروحان
 «.شده است انینما ود،ب ینیبشیپه قابل ک یرده و تعارضکروشن 

با  یه خامنه اک یروحان ینارکضاح و بریروند استپ ۹۹مرداد۲۹هفته بعد در جلسه روز سه شنبه 
نفر از ۲۰۰ه حدود کنیابا توجه به »باف گفت: ینژاد به قال کیوچک دستور آن را بسته بود دوباره باز شد.

ن! سؤال کس گوش یرئ یآقا، س جمهور را یرئ یردند سؤال از آقاکنامه امضا نیآئاساس ندگان بر ینما
ه مجلس کنیرغم ادر مجلس دهم به.ات استیاز ضرور یکیست و امروز  یحق یکه کس جمهور یاز رئ

 یکه شما کد یگوینامه منییون و آانرد قکسه اعالم وصول یرئأتیسؤال را ه یهمآهنگ بود با دولت ول
دانم به چه ید؟ نمیردکنامه را اجرا ننید به چه علت آئین سؤال را ارجاع بدهیه اکد یهفته فرصت دار

 .«د؟ینکینامه را اجرا نمنین آئیس شما ایرئ یعلت آقا
ل از ؤاس یردند براکامضا را جمع  ۲۰۰ش از یها بندهیه نماکهست  یچند»گفت: غش یب یاحمد

 یند چندکیاعالم وصول نم یبرا یچ اقدامیسه هیرئأتیه یپدریپرات کجمهور متأسفانه با تذسیرئ
سه دادند متأسفانه یرئأتیل هیردند و تحوکها امضا ندهیاز نما ییشور را عدهکر یضاح وزیش استیپ

ارد چون دولت گوش ند یچ ارزشین دولت هیر به اکنده است. تذیر نماین تحقیشود ایاعالم وصول نم
 «. جمهور محترم گوش شنوا نداردسیرئ یشنوا ندارد آقا

 یکم یداد یبه حضرتعالش یپم یماه و نیکه کندگان ینفر از نما 200 یآن امضا »هم گفت: یآصفر
و  یو مسائل گران ینش حوزه اقتصادیست مهمترهش یتو یدیلکتا سئوال  5 د شماییمطالعه بفرما

و  یشتیالت و مسائل معکژه تر و مهم تر از حل مشیو یچه دستور....هست نه ها خاارک یلیتورم و تعط
 .«مردم است یاقتصاد
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 یدوران سرنگون یزد و بحرانهایر یت میمکن حاروم به دین مردم و رژیب یه تضاد اصلکداست یپ
 دهد.  یم نمیرژ یدست ساز یک در یبه خامنه ا یچندان فرصت

 
 : نجمپفصل 

 الن تلفاتک یاستراتژ و روناکبا  میرژ شدن ههم جبه
 تیوال یروناکستن کدرهم ش یمقاومت براوقفه  یبارزار ک

 
وع گسترده و یش یارانه ، عامل اصلکتیه با چند اقدام جنایت فقیم والیه رژکهمه روشن است  یبرا-۴۵
گرم و بهمن  ۲۲یشیه به خاطر تظاهرات فرمایفق یول .شدران یدر ا روناکروس یو یریهمه گ عیسر

ح یصر یاو با وجود هشدارها و اخطارها .ردکنهان پران را یروس به ایردن تنور شعبده انتخابات، ورود وک
ند و از آن به مثابه ک یرونا را نعمت معرفک هکبود  یشه ضدانسانین اندیم در اارگزاران نظاکاز  یبرخ
نجشنبه اول اسفند پدر روز م سرانجا .ندکران و عراق( استفاده یا یفرصت )مشابه جنگ ضد مردم یک

رونا به کرش ورود یذپمجبور به  روناکبا اعالم دو فوت در شهر قم براثر ابتال به  یارگزاران خامنه اک
ت و یشفاف یردند و به جاک یوشانپخود را ال یعمد یارکنهانپخ ورود و یان تارکماکران شدند، اما یا

جبهه  .ل دادندکیجبهه متحد تش یکرونا کم، با ردبه سود م یاستیبه موقع و اتخاذ س یاطالع رسان
 .تیرونا و والکروس یو

م یاز تحر ه ک ردکخش پرا  یحانه خامنه ایسخنان وق 98اسفند  4شنبه یکدر روز  یومتکون حیزیتلو
خامنه  .دادرونا ادامه کروس یدر مورد و یارکنهانپو همزمان به  بود یانتخابات به شدت عصبان ةگسترد

مثال در فالن  یمارین بیروس و این ویه جمعه اش انتخابات بود خبر بروز اکنجشنبه پ شب»گفت:  یا
ه مردم مبادا کردن کغات یتبل ندردکنجشنبه شروع پنجشنبه سحر پداده شد شب  ،در قم مثال ،شهر
 یماریب ،چنان است ،ن استیآنجا چن ، دیستیدادن با یصف را یتود، یستیباصف انتخابات  ید تویبرو
چند  یاشتند حتردند نگذکاستفاده  ین فرصتیمترکاز  یعنید ینیبب ،روس هستیمرض هست و سته

 .«ار داردکجاها کد دشمن به ینیبب ....ساعت هدر برود
رونا برمال کاستفاده از فرصت  یخودش را برا یت ضد انسانیماه یخامنه ا 98اسفند  13روز سه شنبه 

ن بالها بزرگتر هم وجود داشته و یست، از این یچنان بزرگ آن ین بال به نظر ما بالیا»رد و گفت: ک
 یکله أه مسکن است یو مطلب آخر هم ا ....میردکرا مشاهده  یشور مواردکدارد، خودمان هم در 

 ید، البته من نمیآ یش میپشور کن حوادث در یست، از ایز فوق العاده نیچ یکست، مساله گذرا
ش یپاست  یی هیقض یک .م مساله راینکهم بزرگش ن یلیاما خ ،مریبگ کوچک یلیخواهم مساله را خ

شور وجود خواهد داشت بعد همه ک ین برایانخواهد بود،  یطوالن یلیه انشااهلل خک یمدت یکآمده، 
ه ک یتیم و فعالیآور ینه بدست مین زمیه ما در اک یباتیتواند تجر یرود و م یبندد و م یرخت برم

 ینه انجام مین زمیدر ا یش عمومی، رزمایشیرزما یکنند و در واقع ک یهها مگانند، دستک یمردم م
شود  یل میما تبد یم، بال براین دستاوردها را داشته باشیاگر ا .دستاورد باشد یکتواند  ین میا ،ردیگ
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 یکفة ارتجاع هر مرگ یخل یبراه کن است ین چنیا .«شود به فرصتیل مید تبدیبه نعمت، تهد
  .نعمت است یکو فرصت 
ران از شمال تا یاسراسر در روس یو دنده و ترمز یب یری، سبب همه گنه قمیم از قرنطیرژ یخود دار
انادا ک یرونا از عراق تا لبنان و افغانستان و حتکوع  یانون شکبه  را رانیاشد و و از شرق تا غرب جنوب 

 .درکل یتبدو سوئد ا یکو آمر
 

ان و متخصصان اتفاق نظر کزشپبهداشت و  ین سازمان جهانیرونا در چک وعیه از زمان شک یدرحال-۴۶
، نا شناخته روسین ویمقابله با ا نیادیبن نکدو ر  «نهیقرنط»و  «یعموم یاطالع رسان»ه کداشتند 

س کبرع یبند نبود و به طور عمدیاپ ین اساسکن دو ریهرگز به ام یرژ، ع االنتقال استیو سر کخطرنا
  .ردکعمل 

ان آمار و ارقام را به یو ب یاطالع رسانس پس .ردک یخود دار رانیرونا به اکورود  از اعالمبتدا ا میرژ
 یمهندس یبرا یومتکح یبخشنامه ها  و دستور العملها .ردکط و حفظ نظام مشرو یتیمالحظات امن

 ، سندشده نایم هم  بیرژ یرگزاران رسماکه بارها توسط ک روناکوع یر مورد شد یآمار و اطالع رسان
 م در موردیمجرمانه رژرد کاز عمل یجدا ،نه همیدر مورد قرنط .استت یه بشریعلت یجناجرم و  ابکارت

ن یتأم ینه براین هزیمترکصرف از م یرژ یخود دار رونا وکوع یش یهاانونکن یاول از یکیقم به عنوان 
گفت: با وقاحت  ۹۸فند اس ۲۵ز در رو یروحان، محرومان یشتیمع ین حداقلهایو تأم نهیالزامات قرنط

 یفروشگاهها و برخ یشهرها برخ یا بعضیع شده در تهران یه شاکنیم، اینه نداریبه نام قرنط یزیچ»
ام نوروز، نه بعد و ینه است، نه اینه امروز قرنط .وجود ندارد یزین چیاصاًل چن نه هستند،یمشاغل قرنط

  .«دت خود آزادنیار و فعالک و سبکقبلش و همه در 
را  ،روناکو مقابله با  یریشگیپ ةتیمکعضو  ،فرمحبوب  یبهشت حرفهایارد ۷ستاره صبح، روز  روزنامه

 ،یاجتماع یضرور یتهایو محدود نهیعدم قرنط لیران به دلیدولت ا»: دیگو یم هک وشش داده استپ
 دیشور باکدر  انروک روسیو ییمحض شناساه به ک یدرحال .شورها عقب استکاز  یارینون از بسکتا

اما متأسفانه  گرفت،یصورت م یزیربرنامه  یماریمقابله و مهار ب یو برا جادیا ییتهایو محدود نهیقرنط
با  ...ُقم[ صورت نگرفت؛ آمار  دیانتشار ]بخوان یانونهاکدر  ژهیوبه  تهایمحدود نیا یاسیس لیبه دال

از  یاریفوت بس یمتأسفانه در گواه .است رشتیو جانباختگان ب انیو تعداد مبتال ستیمطابق ن تیواقع
 «نگاه داشته شود نییاپها یشود تا آمار فوت یر مکذ یانهیزم یهایماریرونا، علت مرگ بکافراد مبتال به 

بعدها معلوم شد  .رونا نبودکروس یورود و یم برایخ اعالم شده رژینه قم در تاریالبته موضوع فقط قرنط
 یه هایت و اطالعیون امنیسیمک ینشده است، با اسناد منتشر شده از سوع رونا تنها از قم شروکه ک
الن وارد شده یز قم و تهران و گکن الاقل به سه مریما از چیرونا مستقکه کروشن شد  شورا رخانهیدب
  .رده استک یم همه را مخفیرژ اما

دست  یعنی یاواخر دز ا» دیگویم یر بهداشت روحانیرد وزکبهشت خاطر نشان یارد ۴در  یخانم رجو
ل جلسه اورژانس در مورد قطع پروازها کیتش یست، تقاضایمدع یه روحانکبهمن  ۳۰ماه قبل از یکم ک
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ها، مدارس، اجتماعات، نمازهای جمعه، مراسم عروسی و عزا، تعطیلی دانشگاه” ن داشته و خواهان یبا چ
، نطوریبوده است. هم “ها و غیرهاهشگسینماها، تئاترها، ورز، مقدس یآستانهااعتکاف، راهیان نور،

رونا در ک یه وقتکگفت ن( یفرورد ۲۸)در  میون رژیزیدر تلو ،میرعامل رژیرده پدافند غکسر ،یجالل
بندی کردیم اوضاع را رصد کردیم چه جلسات داخلی داشتیم جمعماه یدر د”رد ما کدا یوع پین شیچ

در پنجم بهمن اولین  .ه چه کار باید انجام بشودک افتد وضعیت داخل کشور را بررسی کردیماتفاقی می
 .«“جلسه رسمی را گذاشتیم همه دستگاههای ذیربط را دعوت کردیم 

 
 یدشوار آنفلوانزا یماریه از بکگونه  همان»ه: کرد کاد ادعا یش یروحان ۹۸اسفند  ۶ شنبهروز سه -۴۷

 یبرم یز به روال عادیز شنبه همه چا رد وکم یز عبور خواهیرونا نکم از یردکعبور  (1و ان  1)اچ 
شور را به کاد در جامعه، یز ینکاف ه با هراسکن است یدشمنان ما ا یها ها و توطئهاز نقشه یکی...گردد
رونا ک یماریما درباره بیس و ق صدایه از طرک ،د به وزارت بهداشتیمردم با ...شانندکب یلیتعط

 یه حرفهاکا یمعاند در دن یها رسانه یو برخ یمجاز یافضبه  .نندکند، اعتماد کیم یرساناطالع
 تیت دارند، مسئولیمسئول یمجاز ینه فضایه در زمک ینینند و مسئولکزنند، توجه ن یب میغر بیعج

 یدر بخشها یم حتینداشت کزشپرستار و پمبود تخت، کبحمداهلل تا امروز  .شان را انجام دهند
 .«میدار یما بخش اضاف یتانهااسثر شهرها و کژه در ایو یمراقبتها

رد کشدن اوضاع اعالم  یرونا و عادکنترل کاسفند را روز  ۱۷ه روز شنبه ک یآخوند روحان یدرمان دروغ
رد یکبه رو یومتکح یها باندها و مهره هاشکشمکن یل شده و در ایتبدجدال درون نظام به موضوع 
ه کتهران  شهر یومتکح یعضو شورا کی .دننک یت اذعان میوال یروناکرد کم و عملیرژ یضد مردم

همه از  ظاهرًا .ستین یو معاونش خبر یاز  روحان« »ن روزهایدر ا»است، گفت:  یول باند روحانیدرت
 .(98اسفند  20، یامان) «التیاند و دولت به تعط ار رفتهکشنبه سر 

ب گفت از شنبه یجع ینظر ش در اظهاریپدو هفته  یکیجمهور سیرئ»نوشت:  یومتکرسانه ح یک
است،  یط عادیه وانمود شود شراکنیا یبرا[ نونکا] ...گرددیبرم یط به حالت عادیشرا [اسفند 17]

شد و یه میمتناقض همچنان به مردم توص یهمزمان در اقدام یار به روال معمول برگشت ولکساعات 
 .(98اسفند  21 ،ختگانیهت فریسا)« نندکار یرا اخت ینگیقرنط ه در خانه بمانند و خودکشود  یم
امده و در عوض آمار یاد نیهنوز شنبه موعود ش یول، گذرد یم ین وعده ضد انسانیاز ا اههام

جان  یبرا ارا کآش ،ش از مراسم ماه محرمیپ یو خامنه ا یروحان.ابدی یش میجانباختگان هر روز افزا
و  .بودند دهیشکنقشه محرم ه ما یهایعزادار« وهکبا عظمت و ش یضرورت برگزار»مردم تحت عنوان 

ماه  در مراسم هکرده اند کها اعالم یومتکارشناسان به شمول حکاز  یاریه بسکاست  یالن در حیا
 .( وجود نداردفاصلهت یرعاو  ک)ماس یبهداشت یهالکروتپت یان رعاکام محرم
 نیا یه با حضور اعضاکا رونکبا ستاد مبارزه با  یریدر ارتباط تصو یخامنه ا بهشتیارد ۲۱ شنبهکیروز 

رونا شد و ک روسیدر مبارزه با و« بزرگ قیتوف» یشور برگزار شد، مدعکاستان  ۳۱ستاد و استانداران 
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 قیبه اصطالح توف نیس از اپاما چند ماه  .ردکر کارگزاران نظام تشک «زیانگ رتیمؤمنانه و ح»ت کاز حر
 .تاسرده ک دایپ یرونا ابعاد گسترده اک یریبزرگ، همه گ

ه طاعون کآنست  گریاستان د نیننده در تهران و چندکمقررات محدود  ةاعالم دوبار یمعنا قتیحق در
ه کآنچه  .ستین یدیشوربختانه تحول جد نیم در چنگ خود دارد و اکشور را سخت و محکمدرن، 

 دست  و محدود جلوه دادن آن و تیاهم یس بپشور، سکبه  روسیورود و یارکنهانپبا ، اول تیمکحا
رود و با هر  یم شیپ شیخو یعیطب ریرد، در مسکآغاز  رانهیشگیپموثر  ریاز اعمال تداب یارآخر خودد

 .شود یاش گسترده تر م یو اقتصاد یگام، سخت جان تر و خسارت انسان
 

تاب کحساب و  یب یروازهاپاسداران و پاه پو ابسته به س ،ریران توسط ماهان ایه مردم ایت علیجنا -۴۸
اه پو س یرد مجرمانه خامنه اکاز عمل یگرین ، برگ شرم آور دیم  به چیگر رژید یران و مهرهادااسپ

 .ت اوستیوال
رده چون کران ورود یروس به این وینج ماه اپش از یب»گفت:  یومتکارشناس حک یک، 98اسفند  3روز 
ن است  یهان در تردد با چمان یرالیهنوز ا .مین داریشور چکرا با  یستیو تور ین مراوده تجاریشتریما ب

« م؟ینکیبشردوستانه م کمکن یاب شده است آن وقت ما به چینا کرد، ماسکران ورود یروس به ایو
 جهان صنعت( یومتک)روزنامه ح

روس یمقابله با و ین برایچ کمکن محموله یقرار است اول :ردکم اعالم یاسفند، وزارت خارجه رژ ۸روز 
اعالم  ۲۴داد یرو یومتکانال حکاسفند،  ۹ روز. وز(ین)حق .شودماهان وارد  یمایپرونا روز جمعه با هواک
ثر کان زمان یدرا .ده استیرواز رسپ ۶۰نون به حدود کبهمن تا ۱۱ر از یماهان ا یروازهاپرد؛ شمار ک
 یه در انزواک یآخوندم یرژند، اما ه بودردکن قطع یخود را با چ ینیو زم ییجهان ارتباط هوا یشورهاک
 اسدارانپاه پر سیماهان ا یروازهاپبه  ،از داشتین نیو محاصره بحرانها به حفظ ارتباط با چ ین المللیب

 داد. یادامه م
رونا به کوع یش یانگشت اتهام مردم برا»نوشت:  ۹۸اسفند  ۶آرمان در شماره روز  یومتکروزنامه ح
 ییمایپت هواکشر یروازهاپها، هنوز ادنشانه رفته و با وجود همه انتق یداخل ییمایپهوا یتهاکسمت شر

ران بسته یا یخود را بر رو یگر مرزهاید یشورهاکه  کاست  ین در حالیا .ن ادامه داردیماهان به چ
 «.اند

مه اول بهمن، مقامات وزارت بهداشت از یدر ن»اسفند نوشت:  ۶ز در روز یمستقل ن یومتکروزنامه ح
س از امتناع پ .دین را لغو نمایروازها به چپه یلکت کرش نیه اکردند کماهان درخواست  ییمایپهوا

ن، نظارت یاز چ یواردات یها مسافران و محموله یرفت وزارت بهداشت رویماهان، انتظار م
 .«تر شدمیردند و اوضاع وخکن مرحله هم اهمال یانجام دهد، اما ظاهرًا مسئوالن در ا یارانه یگسخت
ماهان به  ییمایپهوا یروازهاپاسفند با اعالم ادامه  ۲۱ت آفتاب در یااز جمله س یومتکح یهارسانه 

ران شناخته یرونا به اکورود  یها هم مقصر اصلیسکبه طعنه در تا یها حتروز نیماهان؛ ا»: ندن نوشتیچ
 .«شودیم
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، ودتر به ووهان رفته بش یپه ک یروازپم گفت: یرژ یارکنهانپت در مورد کن شریمهماندار سابق ا یک
رسنل فرودگاه مقصد، تست سالمت پنگ در فرودگاه، توسط یس از لندپرفت و  یبعد به دوب یچند

از مسافران، مثبت  یاز مهمانداران و تعداد یکیش یان مشخص شد جواب آزماین میانجام شد و در ا
 منتشر شده، یومتکح یهاه اظهاراتش در رسانه کر یت ماهان اکمهماندار سابق شر .بوده است

توانند حرف ینم .ام و تماس با من ارتباط گرفتندیپبا  یاز مهمانداران به هر نحو یاریبس»د: یافزایم
 .«ه حرف بزنندکگذارند یبزنند، نم

ه شد و اعالم یانیر مجبور به صدور بین، ماهان ایروازها به چپدر مورد ادامه  ضهاگرفتن اعترادنبال باالبه 
و شور ک ییمایپاشت و سازمان هواخارجه و بهد یها رر وزارتخانهکم یتهااسروازها بر اثر درخوپ»رد: ک

وقت  یسخنگو ،ییارساپاست.  صورت گرفته« ن یان گرفتار آمده در چیرانیبازگرداندن ا یبرا
ه مانع کشور ک ییمایپسازمان هوا قطعًا»گفت:  98اسفند  23در  ،میمجلس رژ ۹۰ون اصل یسیمک

« ران[ استیروس به ایف اول ]ورود ویاز متهمان رد ،ن ماهانیرالینار اکر د ،ن نشدیرواز به چپانجام 
  .سنا(ی)ا
 

 یه صداک، آن قدر شور است روسیو یریرامون ابعاد همه گیپ آخوندها  یهاییدروغگوآش  -۴۹
 .را هم در آورده است یومتکح یارگزاران و رسانه هاک

س به دولت ک چیت، هیل عدم شفافیبه دل» ت:جهان صنعت نوش یومتک، روزنامه ح98اسفند  3روز 
 ی، موجب بیین دروغگویق واهمه دارد و ایدق یوزارت بهداشت از گفتن آمارها .ندکیاعتماد نم

 .«ده استیدرصد رس 90به  یاعتماد ین بیمردم  به نظام شده است درحال حاضر ا یاعتماد
ان یرد: آمار اعالم شده از تعداد مبتالکالم اعته آنفلوآنزا در وزارت بهداشت یمکعضو  یک، ن روزیهم در

 .)روزنامه شهروند( ت استیدرصد واقع 5تنها 
نهان پرر آمار را از مردم کم»م از رشت گفت: یعضو سابق مجلس رژ ،جعفرزاده، 98اسفند  9روز جمعه 

هشت زهرا، ب من از .ستین ینون هنوز واقعکارائه شده تا  یه آمارهاکم یگو ینند و به صراحت مکیم
ه آمار، کم ید بگویرونا گرفتم و باکدر خصوص جانباختگان بر اثر  یآباد و باغ رضوان رشت آمار تازه

 .()روزنامه امتداد« ن حرفهاستیشتر از ایب یلیخ
رستاران مبتال پآمار مربوط به »رد: کرستار اعالم پخانه  یومتکل نهاد حکری، دب98اسفند  10روز 

س ید رئیشا یشود، حت یارائه نم یسکهستند و به  یتیامن اماًلکآمارها  .مینک مم اعالیتوان ینم را
 .)روزنامه رسالت( «رونا را نداشته باشدکماران یمارستان هم آمار بیب
شود با توجه به جامعه  یه در حال حاضر داده مک یآمار»گفت:  ،میعضو سابق مجلس رژ ،ییارساپ

از زمان  ...یله اعتماد عمومأمس ...و  ... .رسدیبه نظر نم یواقع یدگشنکوع و یو از لحاظ درصد ش یآمار
 .(۹۸اسفند  ۱۰اعتماد،  یومتکروزنامه ح)«ردک یینما گر رخیردار بار دیاگو یمارین بیوع ایش
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س از پ»تر خود نوشت: یدر توئ ،میرژنده دوره قبل مجلس ی، نمای، محمود صادق۹۸اسفند  ۱۲روز 
 یمایپبه هوا یکدرباره شل “ییسه روز دروغگو”ه شدگان اعتراضات آبان، شتکدرباره  یارکنهان پ

 «. نندک ینهان مپرا  یمسر یماریب یکوع ی، حاال شینیراکاو
افته یسازمان یهایارکنهانپجامعه ما با »رد: کعضو سابق مجلس ارتجاع اعتراف  ،یداهلل اسالمی

اهش کش داشته و در یرو به افزا یما روندیپهوا یآبان و سرنگون ین امر از رخدادهایا .روبروست
 .(۹۸اسفند  ۱۷، مستقل یومتک)روزنامه ح« شودیده مید یت در انتخابات به خوبکمشار

 
رد تا کرا مجبور  یحسن روحان ،روناکروس یو یریم در مورد همه گیبه سخره گرفتن آمار دروغ رژ-۵۰

 گزارش یکر با خواندن یت۲۸ روز در روناکله با ابدر جلسه ستاد مق یو .ندکن فاجعه اعتراف یبه ابعاد ا
ب یو قر شده اندروس مبتال ین ویبه ا یرانیون ایلیم ۲۵نون که تاکن است ین ما بر ایتخم: »گفت

 ۳۰ه کم ین احتمال را بدهید ایما با ...اند ن مدت از دست دادهیهزار نفر هم عمرشان را در ا ۱۴حدود 
د ینده بایه در آک ییهایشده است تعداد بستر ینیب شیپ .خواهند بود الون نفر در معرض ابتیلیم ۳۵تا 
د یخودمان را با .میا روز شاهد آن بوده ۱۵۰ه ما در کاست  یم حدود دو برابر آن مقدارینک ینیش بیپ

 .«مینکش رو مقابله یپط یآماده و با شرا یمارستانیب یهااز نظر درمان و تخت
ر یت 29در روز  ،روناکستاد مبارزه با  یته علمیمکو عضو  یعفون یهایرامی، فوق تخصص بیمردان ترکد

ون نفر از یلیم 28نون کا»اسداران گفت: پاه پفارس، وابسته به س یو گو با خبرگزاردر گفت  99
 .«اندروس مبتال شدهین ویشور به اکت یدرصد جمع 30 یعنیران یت ایجمع

ادر درمان تهران به کهزار نفر از  6»ه کرد کاعتراف  یکزشپسازمان نظام  یژوهشپو  یمعاون آموزش
 .(99مرداد  15لنا، ی)ا« اند نفر آنها جان خود را از دست داده ۱۵۰نون کاند و تا  رونا مبتال شدهک

و گو با روزنامه در گفت  ،تهران یکزشپدانشگاه علوم  یعلماتیعضو ه انیونسی ،99 بهشتیارد ۶ روز
 یم ... .موجود است تیمتر از واقعک اریبس کیستماتیل سکآمارها به ش»ت ستاره صبح گف یومتکح

 .«شودیه گزارش مکاست  یزیبرابر آن چ ۲۰حدودًا  یتوان گفت آمار واقع
انجمن  سیرئو  یومتکارشناسان حکاز   ،زادهسراج  (99 بهشتیارد ۱۹ ) گزارش جهان صنعت به

و با  مینک یم یزندگ یشتک کیهمه ما درون »: ت گفهشدار داد و  یبه دولت روحان  یشناسجامعه
ه وزارت بهداشت رسمًا اعالم ک هایو فوت انیتالتعداد مب. شد میغرق خواه یهمگ یاتفاق نیترکوچک
ردش محسوب کبر عمل گرینقطه ضعف د کی نهیزم نیدولت در ا یارکنهانپ .ستین حیصح ند،کیم
از  شتریاف هر روز بکش نیمتر از قبل و عمق اکبه دولت م عمل باعث شده اعتماد مرد نیا رایز .شودیم
 یدولت به خاطر فشارها ...ندارند یجز خود مراقبت یاهچار چیمردم ه روداریگ نیدر ا .شود روزید

گرفت و  یرا به عهده م ریخط تیمسئول نیه بهتر بود دولت اک یدر صورت ،ستکرا ش نهیقرنط یاقتصاد
رد ک ینیبشیپتوان  یم ... .شتافت یمردم م کتکت یاریداشت به  اریاخت دره ک یمختلف یبا منابع مال

 جادیا هایتیاز نارضا یاموج تازه  یاسیو س یو اجتماع یو مطالبات اقتصاد یقتصادا یهافشار بیکبا تر
 .«در حال فوران هستند یفشانمردم همانند آتش  .ندکن یبازنگر شیاستهایاگر دولت در س .خواهد شد
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 یط بحرانیشرا غارت شده از مردم را در  یهاولپخواهد  یومت نمکه حکبود  ناز همان ابتدا روش -۵۱

مردم به  انیدر م یو درمان یانات بهداشتکامع یتوز یومت به جاکح .ندکنه یمردم هز یبرا رونا ک
، اقدام سمیوروب و صدور ترکسر یردن براکنه یهز ،همزمان ،و یتوخال یهنه شده، وعده هاک یرفندهات
دن یپچا یبرا یمردم یهاکمکل ستاد کیتش یامنه اار خکن راهیتر یو البته ضد انسان نیبارزتر .ردک

 .بود به مردم کمک یمردم به جا
 : ردکاعالم  ۱۳۹۸ اسفند ۱۷ام روز یپدر  یمسعود رجو یمسئول شورا، آقا

ملعون و ثروت “ ینیفرمان خم ییاجرستاد ا” یهاییه و دارایارد دالر سرمایلیم ۱۰۰د یبا یخامنه ا»
ه در کرا  ییاد مستضعفان و پولهایو بن یانتظام یرویج و نیسپاه و بس یهایم انباشته در تعاونیعظ

 ران اختصاص دهد.یند به بهداشت و درمان مردم ایکنه میمن و غزه و لبنان هزیه و یعراق و سور
بدون  یالمللنیب سرخ بیو صل یبهداشت جهان نماساز قیتواند از طریه و پول مین سرمایم با همیرژ-
مارستانها و مردم یار بیند و در اختکه یته کیزات پزشیرونا دارو و تجهکمقابله با  یبرا یتیچ محدودیه

 قرار بدهد. 
ز کسم مرایصدور ارتجاع و ترور یه براک ،احمرانات هاللکها و امهیم و سرمایرژ کیو موش یبودجه اتم-

 ماران محروم شود. یرونا و بکان ید صرف درمان مبتالیرده است، باکر یقا دایانه و آفریرماودر خ یمتعدد
د بالدرنگ از بودجه و یمارستانها بایش بکنان زحمتکارکو  کیادر پزشکحقوق معوقة پرستاران و  -
 سپاه پاسداران پرداخت شود.  یهاهیالن سرماک
 یبه نام امام رضا در چنگ خامنه ا یموقوفات نجوما ه بکدر خراسان  یآستان قدس رضو یهاییدارا-

تواند در آستانة سال نو دستمزدها وحقوق پرداخت ینون مکاه همکدارد  یمیه عظیپول و سرما ،است
 یاست ظالمانه و ضد انسانیند. سکه ینه درمان آنها را تأدیارمندان و هزکارگران و معلمان و کنشده 

 یاجبار یا به مرخصی شده رونا اخراجکه در بحران ک یارگرانکم یظردن حقوق به شمار عکپرداخت ن
 «.د متوقف شودیفرستاده شده اند با

 
به صاحب  یاسالم یر روزنامه جمهورینون مدکتا ۱۳۶۰ه  از سال ک ،یح مهاجریآخوند مس-۵۲
روز   ت،جمهور نظام بوده اسسی، مشاور رئیو خاتم یرفسنجان یو در دولتها یا خامنه یعل یازیامت
 یی ان دهندهکت ةدر مقاله، یفق یوبگرانه ولکو سرارانه کتیس از شروع طرح جناپروز  یک ،نیفرورد ۲۴

هر قدر هم  یمردم کمک»و نوشت:  هشدار داد ینترل خامنه اکتحت  یادهایبه باند غالب نظام و بن
د آمده یدپرونا کاز  یناش یود اقتصادکه در اثر رکباشد  ییازهاین یاسخگوپتواند  یه گسترده باشد نمک

 .ندکالت را حل کتواند تمام مش ینم یام ببخشد ولیاز زخمها را الت یتواند بخش یم کمکن یا .است
 یار باالئین بسکه از تمکند یایبه صحنه ب یبزرگ یمال ید قدرتهایالت باکمش یحل قطع یبرا

 .برخوردارند و اموال آنها متعلق به مردم است



46 

 

انات کام .یاد مستضعفان و آستان قدس رضویفرمان امام، بن یعبارتند از ستاد اجرائ یالم یاهن قدرتیا
ده از یدبیبه اقشار آس کمکز وجود دارند اگر به عرصه کن مرایار ایه در اختک یا گسترده یو منابع مال

ن یا .شدد امل برطرف خواهکن زمان و به صورت یتر وتاهکن اقشار در یالت اکرونا آورده شوند، مشک
ل کحل مش ید از آنها برایبا یهائتین موقعیقًا در چنیانات متعلق به مردم هستند و دقکاموال و ام

 .مردم استفاده شود

ده ید بیبه اقشار آس کمک یشان برا را درباره اقدامات یز قدرت مالکن مرایسخنان مسئوالن ا یوقت
ط به مردم وارد ین شرایه در اک یا عاد گسترده ضربهابا از یه آنها کم یرس یجه مین نتیم، به ایشنو یم

نه یبه آنان هز کمک یار دارند را برایه در اختک یولهائپخواهند  یا نمیندارند و  یشده اطالع درست
  .نندک

نه یمردم مستضعف هز یولشان را براپاد مستضعفان و آستان قدس اگر یفرمان امام، بن ییستاد اجرا
 .(۹۹ن یفرورد ۲۴، یت خبر فوری)سا« ند؟یآیم یارکنند به چه کن

 رسانهند، ک یم یانات خوددارکار گذاشتن امیاز در اخت یس آن خامنه اأومت و در رکه حک یدر حال
 یبرا کیزشپانات کت استفاده از امیم در اولویارگزاران رژکه سران و کنند ک یاعتراف م یومتکح یها

طبق گفته شاهدان »نوشت:  ۹۸اسفند  ۸در شماره جهان صنعت  مهروزنا .رونا قرار دارندکمقابله با 
ش یها آزما والن و آقازادهئامر از مس یست، در ابتداروناکتست  یه محل اصلکاستور پو تیانست ینیع

شتر در معرض خطر هستند مانند یه بک ید افرادیت، اول باکیمبود که به علت ک یگرفتند، در صورت
 .«ش قرار دهندید آزماوررستاران را مپان و کزشپ

 یخبرگزار ریت ۴به گزارش روز  .دیکزود تر یلیرونا هم خکمقابله با  یبودجه برا اردیلیم کیحباب 
 ازدهمی ةبهداشت و درمان دور ونیسیمکجلسه  نیدر اول ،بهداشت ریوز یکنم دی، سعسپاه پاسداران

بخش  یفقط برا دونپ اردیلیم 22 ها یسیدالر و انگل اردیلیم 111 هاییاکیآمر»مجلس ارتجاع گفت: 
 وروی اردیلیم کیحدود  یبا موافقت مقام معظم رهبر رانیردند اما در اک نهیرونا هزکسالمت و مقابله با 

رده ک افتیدرصد از آن را در 30متر از ک میه بعد از سه ماه و نکرونا در نظر گرفته شد کمقابله با  یبرا
 .«شد عیتوز یکزشپعلوم  یاده هکها و دانش اهدانشگ نیدر ب شیپه سه هفته ک میا
 

ت و غارت تحت یوب و جناکجاد قرارگاه سریا یبرا یاسدار باقرپبه  یبه دنبال دستور خامنه ا-۵۳
  باال رفت. یمجاز یو درفضا وبگر در شهرهاکو سر ینظام یروهاین غلظت حضوررونا، کعنوان قرارگاه 

م را یمسلح رژ یروهاین یسخنگو ،یارچکاسدار شپان خنس وز،یفردا ن تیوبسا بهشت،یارد ۱۰ روز
 ینان در فضاکراپ عهیمقابله با شا یدر خصوص اقدامات صورت گرفته برا»گفت:  او .ردکمنتشر 

نفر از  ۳۶۰۰ .نان انجام دادندکراپ عهیمقابله با شا ریدر مس یخوب اریفتا اقدامات بس سیلپ ،یمجاز
 . «شدند ریدستگ جیو بس یانتظام یرویردند توسط نک ینکارپ عهیشا یمجاز یه در فضاک یافراد
و اعالم  آمد« ارک یاپ» یخامنه ا هیهم بنا به توص ،یانتظاموبگر کسر یرویفرمانده ن ،یاشتر نیحس

باعث  ینکراپ عهیبا شا یمجاز یه در فضاک یرونا با افرادک وعیاول ش یفتا از روزها سیلپ»ه: کرد ک



47 

 

تارنما را  ۱۳۰۰از  شیرده و بک یشدند، برخورد قاطع و قانون یم یوماذهان عم شیو تشو ینگران
 .(بهشتیارد ۲۰ لنا،ی)ا« ردکبازداشت  زینفر را ن ۳۲۰و  ییشناسا

 
 یکه هر مرگ یت فقیم والیرژ یاگر برا» :  هکرد کاعالم  1399ن یفرورد 23مسئول شورا در -۵۴

 یام و ناقوس سرنگونیق کتا یکبر آن را به تراد با شورش و جنگ صد بینعمت است، ما با یکفرصت و 
خطاب به هم او . «ده استیان رسیاپبه  یم دجال و ضدبشریو رژ ینیم. فرصت استبداد دینکل یتبد

ر یش گرفته با سایپرونا در کم در فاجعة یه رژکرا  یران و خطیط ایت و شرایوضع»هنانمان گفت: یم
 یاراهه رفتن است. خامنهی، بییایکو آمر ییاپا اروی ینیچل نجا صحبت از مدید. اینکسه نیشورها مقاک

ن یرونا، نعمت و فرصت بسازد. منظورش اکد یاسفند به صراحت گفت بر آن است از بال و تهد 13در 
ار کم به ین رژیحفظ ا یبرا یالن انسانکه با تلفات یت فقیم والیرژ یرونا را بر ضد سرنگونکه کاست 

 .«ردیگ
است یشود، س ین منتشر میسازمان مجاهد یه بر اساس داده هاک ،رخانه شوراینه دبزارو یه هایاطالع

ارزار افشاگرانه کن یت ایرده است. موفقکه آمار دروغ را بر مال ئو ارا یارکنهانپبر  یم مبنینه رژاراکتبه
 ت شود.یم تثبیرژ یبرابر بودن جانباختگان نسبت به آمار رسم ۵ه موضوع کموجب آن شده 

از جنگ سرنوشت با  یرونا بخشکران با یجنگ مردم ا» هکرد کاعالم  98اسفند  15شورا در  ولمسئ
ه ک یطیدر شرا ۹۹خرداد ۱۷روز س در پس. «ه استیت فقیوال یم دجال و ضدبشریو رژ یاخامنه 

ر پس الن تلفات وک یدر استراتژ»رد : کنجاه هزار تن گذشت، اعالم پران از یرونا دراکشمار جانباختگان 
 ۴۵۰ش از یطور متوسط به گذشت روزانه به ک یروز۱۱۰در  ...یام و سرنگونیدر برابر خطر ق یانسان

ننده چند صد اعدام و ک یه و تداعکس ین آن رویار، ایبس یامکو تلخ یاند. با تلخنفر جان باخته 
گذراست، رگ است  فترد، بعد گکرونا را حاشا کم اول یاست. رژ ۱۳۶۰روز در سال رباران در شبانه یت

رونا کروس ینده ویه آکد باور داشته باشد یجامعه با”د یگویم یشود. حاال آخوند روحان یو رد م
مبادا به  “نندکسازگار  یطیروس در هر شراین ویخود را با ا ید زندگین مردم باینامشخص است بنابرا

وستان پاهیبه س یه چه ظلم بزرگکد یباید تا دریا بنگریکش به آمرید، به جاینکگانه توجه یغات بیتبل
اند! روز ردهکگر مهاجرت ید یشورهاکنند و از کیم یا زندگیکه در آمرک ییشود و به آنهایا میکآمر

ا و نقض حقوق یکوستان آمرپاهیمردم و س یمناسبت سالمرگ دجال برافه ارتجاع به یقبل از آن هم خل
 «.ختیتمساح ر کوستان اشپاهیبشر س

 
ند و به کخدا لعنت »نوشت:  یو خامنه ا یادانه روحانیش یدرباره دعاو مسئول شورا امیپن یهمدر -۵۵
انمار و یقا و مسلمانان میا و آفریکاهان آمریه به سکس را کند هر کا و عذاب آخرت گرفتار یفر دنکی

د ییما بگوا .ردکند و خواهد ک یرد و مکمن و افغانستان ستم یه و عراق و یاهل غزه و لبنان و سور
ه به که بود آن ک ند؟کقساوت به رودخانه اف یناهندگان افغان را زد و در منتهاپه که بود آن کم ینیبب
ه کد یااد بردهیا از یاز آنها زنده زنده در آتش سوختند؟آ یخودرو مهاجران افغان آتش گشود و برخ یرو
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ژه اهل تسنن را در جرف الصخر یوهب گناهیان بیعراق یمانیامر قاسم سلت در عراق تحتیوحوش وال
 انداختند؟یا در االنبار به رودخانه میردند و کیچگونه زنده به گور م

 شت؟کام آبان یدر ق یسکران را چه یتن از فرزندان ا۱۵۰۰م کدست

 انجام داد؟ یسکرا چه  ۶۷ان در سالیگران زندانین و دیعام مجاهدقتل

 انجام داد؟ ....  یسکرا چه  ۹۲وریت بسته در اشرف در شهردسن مجروح و ین، مجاهدیعام مجاهدقتل
م را به یخود با رژ یران در دفاع از خلق مظلوم شان هماوردین و مقاومت ایمجاهد،رونا هم کدر موضوع 

ه را سفت یت فقیوال یم دجال و ضدبشریبان رژیمنتها درجه نشان دادند و از روز اول اسفند تا امروز گر
 ..ار و گسترده.یعاند. روزمره، تمامن گرفته و آنرا به ستوه آورده اما یو سخت و ب

نترل کادها و مؤسسات تحت یبن یهاه یو سرما ییاختصاص دادن دارا یما برا یه درخواستهاکآنقدر 
ل شده و یتبد یخواست عموم یکشان به کن حقوق زحمتیبه بهداشت و درمان مردم و تأم یاخامنه

 .م راه برده استیرژ یها رسانهو به داخل صفوف  یحت

 شتهکدر مسابقه »رد کدرآمد و اعالم  یغات آخوندیغ ارگان سازمان تبلیاسفند ج ۱2ه در کآنقدر 
ه کآنقدر .“ ن ربوده استیریسبقت را از سا یگو یم رجویمر”رونا[ کان ید آمار قربانی]بخوان« یساز
روس طرف یو ۲ما اآلن با ”ت زوزه سر داد حشبا و ،یر دفاع رفسنجانیوز و یمشاور روحان ،انکتر

ه در آن جا کاست  یتخت آلبانیاپه کراناست یروس تیو یکروناست و کروس یو یکم، یهست
ب ین ترتیم و آنها دارند به ایرانا را داریرونا و هم تکاند...ما هم ردهکز یتجه ییمجاهد را در سالنها۱۵۰۰

 . “خواهد بود یسال سخت ۹۹ البرند، س ین میاعتماد ]به نظام[ را از ب

مزدوران  ینکراپو لجن  یهزار نفر ۸با طومار  یرفتن به آلبان یم برایدلتنگان رژ یزهایس جست و خپ
 یجا براکتا  یو روحان یاه خامنه کد ینیب یمت نبود.مکح یو مزدور بچگان همزاد آنها در خارجه ب

ن درجه از هزل و یاند؟! اشده کدل ناز یدر آلبان ۳فا و مخصوصًا در اشرپا و ارویکبشر در آمرحقوق 
 یکبهشت یمؤتلفه در اول ارد یستیه باند فاشکو فشار است.آنقدر  یدرماندگ یاز منتها یابتذال ناش

 یجمهور یارکنهان پمقابله با  یبرا یم رجویها و اقدامات مره یانیروز از بو روزبه  یفهرست طوالن
رستاران، پان و کزشپار یانات در اختکقرار گرفتن ام ی، براین بهداشت جهانماد سازیبازد ی، برایاسالم

مان کاعتراض به حا یشورش در زندانها، برا یان، براید از زندانها و حفظ جان و سالمت زندانیبازد یبرا
 دهد.یران ارائه میبه ا یالمللنیب یأتهایاعزام ه یآنان و برا یهایارک نهانپردن ک یو خنث

 یو سرنگون یاشپآرزو دارند و آن هم فرو یکن یه مجاهدکند ک یمؤتلفه خاطرنشان م یستیفاشد بان
اه را به قاچاق پدهند، سیران ارائه میرونا در اکان به یه آمار دروغ از مبتالکنروست ینظام است و از ا

به  یدگیرش و رسیذپه نظام در ک نیدهند و ا یجلوه م کمارستانها را اسفنایت بینند، وضعکیمتهم م
از  یو بهداشت کیزشپانات کردن امک، خواستار خارج یم رجویرو مرن یاماًل ناتوان است. از اکماران یب

ه یشود. مردم را به شورش عل یمارستانها و مردم میان و بکزشپار قرار دادن یاسداران و در اختپانحصار 
ر است یذپانکه امکجا کو اعتراض و اعتصاب تا هر میخواند و بر ضرورت ابراز انزجار از رژ ینظام فرا م

بشر حقوق یل، شوراکریدهد و از دبیران هشدار میا یرونا در زندانهاکوع یند. نسبت به شک ید مکیتأ
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نجات جان و  یبشر برامدافع حقوق یالمللنیگر مراجع بیبشر ملل متحد و دحقوق یسر عالیمکو 
 طلبد.یاستمداد م یاجعه بزرگ انسانف یکاز  یریان و جلوگیسالمت زندان

 . ..د؟ینیبیم را میرژ یدرماندگ یا منتهایآ
ام و یدر برابر خطر ق یر انسانپالن تلفات و سکبر  یه مبنیت فقیم والیرژ یماه استراتژ۴س از پنون کا

ت اسالن برنده کمرگ،  یالن بازکم در یه رژکن است یده است. صورت مسأله ایبه اثبات رس یسرنگون
 الن بازنده؟کا ی

بسازد و  یسرنگون یبرا یأس، راهبندیتواند با گرد مرگ و  یخواهد و م یه مک نیا یعنیالن برنده ک
لغار یتوان مانند ا یه میت فقیشان والیرپسرشته و خون  یند. در خوابهاکجامعه را منفعل و منجمد 

 .ردکوب کخیوب و مکوب و منکران را سریسال ا ۳۰۰مغول، 

رونا و کانه یم شان را موریبرند. رژ یبر سر شاخ و بن م یو روحان یاه خامنه ک یعنین بازنده الک
رود نه عامل  یه از دست مک ییبحرانها از درون خورده و وعده خدا حق است. برخالف تصور آنها جانها

 .«ان استیاپفنا و  کتا یکه تکم بلیرژ یبقا

 
 

 م :فصل شش
 عت یو قتل عام طب قتصادا چهل ساله در یارکتبه

 یو گرسنگ یاریکد فقر و بیبازتول
 

ت استبداد یمکدستاورد چهل سال حاه کم یردکد کیقت تأین حقیما براه سال گذشته یانیدر ب -۵۶
ه به طور روزانه یت فقیم والیرژو ت نبوده کجز فقر و فال یزیران چیت قاطع مردم ایثرکا یبرا یمذهب

سرسام  ینه های، هزیاقتصاد یبحران ساختار .ورش برده استیوندان هرشت شیو مع یبه سطح زندگ
عت یب طبیو تخر یآب یشور، بحران بک یه هایاول و غارت اموال مردم و سرماپ، چیتیو امن یآور نظام

، یاریکش قاچاق، بینه شده، گسترش رانت، صعود نرخ تورم، افزاینهاد اماًلکست، فساد یط زیو مح
 یم یاردها زندگیلیم یو مناطق مولت سکلو یه در برجهاکقدرت و ثروت  انصاحب یاشراف یزندگ

ران و یمردم ا یت براکو فال ی، تنگدستیخانمان یاز فقر، ب ییاهچالهیس، یاف طبقاتکد شینند و تشدک
 یکدر  .ندک یم یه به طور روزمره فرودستان را قربانکرده کجاد یا ،ارکگوناگون  یروهاین یژه برایبه و
را  یاقتصاد یستگکو ورش یبحران ساختار رانگر و ین روند ویا روناکم و یعامل تحر و ذشته دگ سال
  .رده استکد یتشد

 .است حالت اغما افتاده مها بهیر تحریر تأثیز ،خود فلج بود یادهایبن در هکران یا میرژ اقتصاد
 یدرون ی، وابستگان به باندهاتیمه والیر خیشود و البته ز ینه مینظام هزت یامن یبراشور ک یدرآمدها

نون کما ا .نندک یم یب مردم را خالیشور را غارت و جک یه هایبه فراخور قدرت و نفوذشان سرما ،نظام
ن، کر، سلطان مسکه، سلطان شکفه اعظم و دهها سلطان از جمله سلطان سیخل یکومت کشاهد ح
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ده یفاجعه را درنورد یت مردم مرزهاشیو مع یدر مقابل، زندگ. م یبر هستقسلطان  یو حت ریسلطان ق
 یش میپهر روز محتاج تر از روز  ، سالمت و آموزشکوشاپ، کن، خوراکمست مردم در عرصه یثرکو ا

  .شوند
« یش فاصله طبقاتیطبقه متوسط با افزا ینابود»م تحت عنوان یرژ یارشناسان اقتصادکراغفر از 

ن خانه را یون تومان، پول ایلیم 150 یسازند متریدر حال حاضر در شمال تهران برج م»سد : ینویم
ان خود را کودکامرار معاش  یه در جنوب شهر افراد برایکند. در حالکخواهد پرداخت یم یسکچه 

جامعه آرام نخواهد بود، روز به روز بر شدت فاصله  یطین شرایه در چنکفروشند، معلوم است یم
 (. 99ر یت 1ن، یآنال 55« )و محو شدن است یابودن افزوده شده و طبقه متوسط در حال یطبقات

از خزر و  ،ست بوم آنها رایاشغالگرانه ز یردیکبا روو  شاندهک تکمردم را به فقر و فالار کتبه یآخوندها
 یفضا یو حت ،هاهیاپوهکو  یعموم یاراضتا  مراتع و  هاجنگلو از  آب  ینیر زمیز منابع ج فارس تایخل

طرح قرارداد وطن فروشانه خامنه  ییرسوا .اندردهک یو وطن فروش یغارتگر ،ییودجسو ةرا عرص شهرها
ن یا از یگرید اهیس یبرگها وه دماوندکاوقاف به  یحت دست اندازیفض ن  و یومت چکبا سران ح یا
  .ن استیارنامه ننگک
 

قرآن  هدرواز اجعهف و رانگریو یبهاالیرا با س ۹۸سال و بهار ه نوروز ک یت خامنه ایاسداران والپ-۵۷
گسترده درجنگلها و مراتع در نقاط  یهایسوزبا آتش هم ، بهار امسال را ندردکل یراز به عزا تبدیش

 یاریبس .ددنقم زشور رک ستیز طیمح یرا برا یگریفاجعه دو  نددر دود و اندوه فرو بردشور کمختلف 
اما مهمتر از  .دندید یرا در آن م ،ناسداراپاه پس ژهیبه و ،ومتکو دست ح کوکرا مش هایآتش سوز نیا
با  ییرودرو یبرا یافک اناتکامفقدان   ،در حفاظت از جنگلها میارگزاران رژکو  میرژ یمساله ناتوان نیا

  .ستدر جنگلها یآتش سوز
سازمان حفاظت مراتع و جنگلها  یل بودجه در نظر گرفته شده براک، ه های رژیمبه نوشته رسان

ن بودجه قرار است در یا .ون تومان استیلیم ۲۳۵ارد و یلیم ۲۸۳برابر  یرجاحه بودجه سال یدرال
 ج و توانمندیها، ترواز جنگل یاصول یبردارا، توسعه و بهرهی، احکو حفاظت خا یزداریآبخ یها برنامه

 .گر صرف شودیو موارد د شورک یعیت از منابع طبیبرداران، حفاظت و حما و بهره یجوامع محل یساز
وشش پل کدرصد  ۴۰به  کینده شده است و نزدکراپ رانیاستان ا ۱۱ نیزاگرس ب یجنگلمنطقه 

 .(۹۸بهمن 5، یهمشهر)شودیرا شامل م رانیا یجنگل
از  یالنکشده و ثروت  قیزاگرس طعمه حر یوههاکبلوط در  یتار از جنگلهاکه صدها هک یحال در

ه سازمان کند ک یاعتراف م ستیز طیت مححفاظ گانیرده کشور در آتش سوخته است، سرکمردم و 
ه کرا  میرژ تیتوان ابعاد جنا یم .ندارد اریدر اخت قینترل حرک یتر مجهز براپوک یهل ستیز طیمح

 قیمبارزه با حر یتر براپوک یند از نبودن هلک یم ستهایبه ترور کمکو  یدالر صرف آشوبگر اردهایلیم
 .افتیدر
 یهاتار از عرصه کهزار ه ۳۰۰ »ه کرده کاستان گلستان اعتراف  یزداریو آبخ یعیمنابع طب لکریمد
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مقابله با  ینون براکه اک یبا اعتبار ....شدن قرار گرفته است یابانیگلستان در معرض ب یعیمنابع طب
 ،شدن ابانیاز ب یفعل یعیتار عرصه منابع طبکهزار ه ۳۰۰نجات  ابد،ی یگلستان اختصاص م ییزا ابانیب
 .(99خرداد  28 رنا،ی)ا« دیخواهد انجام قرن به طول کی

 طیمح یالکاستان خوزستان و از و ستیز طیو مح عتیانجمن دوستداران طب یحقوق تهیمک ریدب
 از بعد ۳آتش از ساعت »: گفت ،زیخائ ةشدباره آتش افتاده به جان مناطق حفاظت استان در یستیز

حوزه  در زیشده خائ به منطقه حفاظتبوده و  نیسطح زم یظهر در منطقه آزاد آغاز شده و رو
و از ارتفاعات به سمت  کگیو چمران به سمت چاه ر خیو آتش از تنگه ش رسد یشهرستان بهبهان م

)حدفاصل گچساران و  کادوپبه سمت  گریاسه و از طرف دک آب یشهرستان دهدشت و روستا
 هیتار در دهدشت در ساکهزار ه نیتار در بهبهان و چندکهزار ه نیدهدشت( گسترده شده است. چند

. ستیاش نپاز بالگرد آب یخبر نمکیه با شما صحبت مکلحظه  نیمسئوالن سوخته و تا ا یتیفاکیب
  (.۹۹خرداد۱۰)اسکان نیوز «میندار یوبک دمنده و آتش کی یحت

 یل جارسا یه از ابتداک دیگو یم ران،یحفاظت سازمان جنگلها در ا گانیرده کنژاد، سرعباس  سرهنگ
شور به وقوع کدر جنگلها و مراتع  یسوزمورد آتش  ۱۱۰۰حدود  ر،یت 8 شنبهکیتا روز  یدیخورش

مختلف ناسا  یهاماهواره  یها ه بر اساس نقشهکجنگل  یبان جهان دهیگزارش سازمان د .است وستهیپ
 موارد آتش نیشتریبو اصفهان  المیخوزستان، فارس، بوشهر، ا یه استانهاکدهد  یشده، نشان م میتنظ
 یهارمانشاه در رتبه کتهران و  ،یهرمزگان، خراسان رضو راحمد،یو بو هیلویهگک .اندرا داشته  یسوز
  .(۹۹تیر۸سنایوله به نقل از ا چهیهستند )دو یبعد
شده اورامانات به شهادت  ردن آتش در منطقه حفاظتکهنگام خاموش  ستیز طیتن از فعاالن مح سه
 .اندجان باخته  نیسه نفر بر اثر انفجار م نیه اکرد کگزارش « نگاوهه » یمان حقوق بشرساز .دندیرس

جانباختگان رفته  لز اورامانات، به استقبال آمبوالنس حامکاوه مرپاز مردم  یشمار ر،یت 8شب  شنبهکی
 یانمختار خند ست،یز طیس سه فعال محکنندگان عکتجمع  .سر دادند «ردیم ینم دیشه»و شعار 

 نیا گریعضو د ،یمیرک نیاسی ،یوایژ یستیز طیانجمن مح یموسس و سخنگو تأیه ینوسود، از اعضا
  .را در دست داشتند ،ستیز طیاز فعاالن مح ،ینیانجمن و بالل ام

 
انحصار  ،تین وضعیعوامل او شده  یانسداد ساختار  یکشور دچار کاقتصاد  ۱۳۹۰از شروع دهه  -۵۸

 ندهکطرفه م یکصورت  بهآنها  .است اسدارانپاه پو س یا ت خامنهیر توسط بشوکبخش مؤثر اقتصاد 
ب یب و غریرشد عج .گردانند یبرنم شورکاقتصاد  به یزیاند و چ یطیست محیو ز یمنابع اقتصاد یها

زان یوسته و دائم میپ به صورت (یقانون ریغ یو اعتبار یمؤسسه مال ۶۳۰۰جمله با  )از یمال یسوداگر
 .رده استک یه سفره الغر مردم را تهکش داده یاالها را چنان افراکمت یقبرد و  یرا باال م  ینگینقد

، ید اجتماعیدن بازتولیحداقل رس ا بهیه، توقف یخود را در مختل شدن انباشت سرما یاقتصادانسداد 
صفر  ا بهیز شدن یشور(، ناچکت یدرصد جمع ۴۰م ک)دست  رفعالیت غیالعاده جمع گسترش فوق

ارزش  یبیون نفر(، زوال تقریلیم۶۰ر خط فقر )حداقل یت زیجاد اشتغال، گسترش جمعیدن توان ایرس
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 دهدینشان م ...شور و ک یول رسمپ
گاه یران در جای، ا۲۰۲۰در جهان در سال  یاقتصاد یج از آزادیتیاد هریبن یبند ن رتبهیبر اساس آخر

 .شده است یبند بسته طبقه یتصادهاشور قرار گرفته و جزء اقک ۱۸۰ن یدر ب ۱۶۴
 شور منطقهک ۱۴ان یران در میا .له بدتر شده استپ ۹سال گذشته،  یبند سه با رتبهیران در مقایرتبه ا
 ین منطقه است جاین اقتصاد در ایتر ه بستهکر یو قبل از الجزا ۱۳قا در رتبه یانه و شمال آفریخاورم

گان ین همسایاز ب .ن منطقه عنوان شده استین اقتصاد در ایرآزادت یامارات متحده عرب .گرفته است
رتبه  ۳۰ستان حدودا کاپافغانستان و  یشورهاکران دارد و ینتر از اییاپ یمنستان رتبه اکران، تنها تریا

 .(۲۰۲۰ژوئن  ۲۱، نیآنال یمردم ساالر) ران هستندیباالتر از ا
چند ده سال  یمتأسفانه ط»گفت:  ۹۹بهشت یدار ۱۶در  ،یقبلنان یاز مجلس نش ،یت اهلل خادمیهدا

و دولتها  ییارآمد و منفعت طلب بر امور اجراکده نایسه و تازه به دوران رسکیر نویمد یگذشته گروه
و  یاریک، بیابانیان خکودک، یفاصله طبقات ،دیردشان باعث گسترش فقر شدکجه عملیچنبره زدند و نت

ن یا .گر شده استیل دکش مصرف مواد مخدر و دهها مششدن اختالس، گستر یجوانان، عاد یافسردگ
 یشتر شود؛ گاهیا بیمتر ک یانید سهم جریستند گرچه شایان خاص نیجر یکگروه منفعت طلب از 

همه آنها اختالس و  کهمانند فصول سال چهار فصل هستند نقطه اشترا ،راست یهستند و گاه پچ
 یوجود آمدند و راحت رفتند، برا ها بهیه خاورکل است ین دلیشور است به همکل منابع یف و میح

 یست و تازه میارد دالر نیلیو هزاران م یارد دالریلیاز چهار و هشت دهم م یه خبرکن است یهم
س جرأت حرف زدن در کچیه .نندکار کر را بدهیرند و مردم فقیهم بگ رگیارد دالر دیلیم ۵خواهند 

 یها را به صدارت میرسنتکرسنت، کمنتقدان خود  یحتماند  یوت مکرسنت را ندارد و مسکمورد 
 یها رأیرسنتکازدهم شدند به یاز آنها وارد مجلس  یمجلس نهم تعداد از هکن است یهم یبرا .نشانند

ه کن است یهم یاورند برایوجود ب و توقف خط لوله صلح را به یس یپ یدادند تا افتضاح توتال و آ
شور به خودروسازان داده ک یه منابع مالکن است یهم یداد برا یأها ریرسنتکمجلس دهم هم باز به 

و ی)راد «است یشتن مردم ادامه دهند عجب داستانکد و به یچرخدار تول یحلب یقوط یشود تا مشتیم
 .فرهنگ(

 
 نیبزرگتر ریردن ارز، مسکمردم، با دو نرخه  تیمکغصب حا یاز همان ابتداه یت فقیوال میرژ-۵۹

 ه: کباعث شد  ریمس نیا .چند دهه گشود یخلق را برا کیو دسترنج  یمل یز ثروتهااول اپغارت و چ
ه از کاالها کنندگان کوارد   .اال از خارج وارد شودک شد، یم دیتول رانیه در اک ییاالهاک یجاه ب -اواًل

 یم یزکمر کارزانتر از بازار آزاد( از بان اری)بس یرسم متیبودند، ارز را به ق میرژ یها دارو دسته
سود  شد، یارز در بازار تراز م ادآز متیاالها در بازار با قک متیو چون ق ردندک یاال را وارد مکو  گرفتند

در  توانستند ینم یداخل نندگانکدیتول جهیمختلف داشت و درنت یاالهاکنندگان کوارد یبرا یادیز
  .ردندکیم لیطرا تع دینند و تولکرقابت  یخارج یاالهاکخود، با  داتیتول
 ریسراز یمال یبه سمت نهادها دیاز تول ها هیل گرفت و سرماکاول به سرعت شپچ یمال ینهادها -ًایثان
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  .ندشد
از  ...و  یو بافندگ ینساج ،ینک کاپنبه پ یها ارخانهکنبه، پشت کمانند  یداتیه تولکشد  نیا جهینت

 یها رابطه در رسانه نیدر هم .شدندیم ارکیب یادیشاورزان زکارگران و کدور خارج شوند و به تبع آن 
 یم نیواردات تأم ازدامها  ازیمورد ن کدرصد خورا 85 یدام داتیدر بخش تول»ه: ک میخوان یم میرژ

به واردات وابسته  رانیا یکدرصد بازار روغن خورا90 یباال ایداخل است  دیتول یمکدرصد و  شود
براساس  .هستند رانیبه ا یواردات یاالکقلم عمده  10جزو  یشاورزکهرسال محصوالت  بایتقر ...است

 7،9 نیانگیطور م به شتهگذ دهه کیدر  یشاورزک یواردات محصوالت اساس زانی، مکگزارش گمر
 .(۹۹ بهشتیارد ۴)شهروند  «بوده است رانیا کدالر طبق آمار گمر اردیلیم
شاورز کهزار  ۸۰۰ردن حداقل کاز دور خارج  یعنی ،یرزشاوکدالر واردات محصوالت  اردیلیم ۸ بًایتقر 
بر  .شوند یم راندهالن شهرها ک هیبه حاش و اجبارًا شوند ینفر م ونیلیم ۵ه با خانواده خود حدود ک

با  بیبه ترت ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷ یدر سالها رانیاقتصاد ا» :میرژ مجلس یژوهشهاپز کگزارش مراساس 
  .(۹۹ بهشتیارد ۲۰مواجه بود )جهان صنعت  «یمنف یدرصد۷و  ۵ یرشد اقتصاد

 طینبودن شرا ایدارد مه تیقطع رانیآنچه در ا»نوشتند:  یومتکح یها ه رسانهک دهیرس ییار بجاک
  .(۹۹خرداد  ۱۲جهان صنعت « ) است یشاورزکو  یصنعت داتیرشد تول یبراشور ک

به نام واردات  یاستفاده از ارز دولتءسو»هم گفته شد:  میآمارها، در مجلس رژ نیماه قبل از ا ۱۵ البته
 یاالهاک عیرانت در توز .یو صنعت یشاورزکرانت گسترده در واردات محصوالت  .یاساس یاالهاک

دست  یا افسانه یسال دو سال به ثروتها کیدر طول ..فساد و رانت میمردم  تعم ازیو مورد ن یاساس
 .(۹۷اسفند  ۲۶، فرهنگ وی)راد« ه ما را فراگرفته استن جامعکمرشک یو فقر گسترده و گران اند افتهی

حرف بدون در  نیا شود، یم «یا افسانه یبه ثروتها» افتنیو دست  «رانت گسترده»صحبت از  یوقت
گزارش داده  میمحاسبات رژ وانید .دهند یانجام م میه سران رژکاست  یارکآش یهاینظر گرفتن دزد

 ۱۱از  شیب ۹۷در سال » ایو  «اال نداشتهکواردات  یازاه ب ما یدولت یدالر از ارزها اردیلیم ۴.۸»ه ک
  .(۹۹ نیفرورد ۲۷)روزنامه شرق «  وجود داشته است یساز یتومان انحراف در خصوص اردیلیهزار م

 
وستن یپ، یاختالف طبقات ةسابق یش بی، افزایرانیا و ضد یضدمردم یاقتصاد استیس نیا یخروج-۶۰

مانند  ییفرسا سخت و طاقت یارهاکاز مردم به  یانبوه اران و رو آوردنیکبه ارتش ب یرانیونها ایلیم
 .است یبه دست آوردن لقمه نان یبرا ...و یفروشدست ،یشکمسافر ،یولبرک

رده بود، به حداقل کدرصد اعالم ۴۱از  شیرا ب ۹۸تورم متوسط در سال  یزکمر که بانک یحال در
گفت:  ،ارک یعال یارگران در شوراک ةندینما، یناصرچمن .افزوده شددرصد ۲۱ارگران، فقط کدستمزد 

در دستمزد  یارگران منتظر بازنگرک یعنی .ردندکحداقل دستمزد را امضا ن ةمصوب یارگرک ةجامع
 یدر حال .حقوق محقق شود ةیاپدر  شیه افزاک میهست نیما به دنبال ا .و مصوبه را قبول ندارند هستند

   .ندنک یرواز مپ واقعًا متهایه قک
هزار برابر،  ۳ نیبنز متیه قک یدر حال برابر شده است، ۹۰۰سال حدود  ۴۰ نیارگر در اک دستمزد»
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هزار  ۱۰ه کس متیو ق هزار برابر ۶ن کمس متیهزار برابر، ق ۳خودرو  متیهزار برابر، ق ۳نان  متیق
متر ک بار ۴ ارگران حدود ک دیقدرت خر نیابنابر .(۹۹ بهشتیارد ۱۳)ستاره صبح « برابر شده است

 اریبس میرژ هیشان، آنها را عل ارگران و خانوادهک یگرسنگ یعنیارگران، ک یشتیمع تیوضع .شده است
  .نندکیبرحق خود استفاده م یها تحقق خواسته یبرا یانکرده و از هر امک یعاص

ه و کس متیق یبرابر ۷شاره به رشد با ا ،یاتاق بازرگان ةدر جلس تهران یس اتاق بازرگانیرئ ،یخوانسار 
 ۶نون کا»: هکرد کو اضافه  سخن گفت« ابر تورم» وجود آمدناحتمال  از ،دالر متیبرابر شدن ق ۵.۲
 .(۹۹ر یت ۳۱لنا، سه شنبه ی)ا «اند خط فقر قرار گرفته ریز کده
ب یبه ج یفتو صادرات ن عاناتیم، ه از فروش نفتک یالنک یدرآمدها با وجودچهل سال گذشته،  در
 استیمردم در س هیه آن درآمدها را علکبل ،هشدن نهیمردم هز یدالر هم برا کی، نه تنها م رفتهیرژ

 :گفت ،ادوار مجلس ندگانیمجمع نما سیرئ بینا ،ینماز .استگرفته ار کوب به کو سر سمیصدور ترور
 است دهیبه مردم نرس یزیچ« یارد دالر درآمد نفتیلیم ۳۰۰۰نه یهز» زانیاز م« سال ۳۰ن یدر ا»

  .(۹۹ نیفرورد ۲۳)آرمان 
 یاما از موقع .داشته است ینفت صادراتدالر درآمد از  اردیلیم۱۰۰سال  طور متوسط هره ب میرژ یعنی
 تواند یم ردک یر مکف  میرژ .قرار گرفت یدیشد یدر تنگنا می، رژندشد ییاجرا میرژ هیعل مهایه تحرک

 نیبه ا .داشته باشد یبازهم درآمد هنگفت ،نددار جودشورها وک نیه بک یمختلف یافهاکبا استفاده از ش
ه نفت به فروش کون بشیلیم یکران در روز حداقل یه اکشده  ینیب شیپ ۹۹در بودجه سال » لیدل

دالر  ۵۰ه کهر بش ی، برادر نظر گرفته شدهه نفت در بودجه دولت کهر بش یه براک یمتیق .«برساند
 (.۹۹خرداد  ۱۰)آرمان « ده استیه رسکهزار بش۱۰۰ر یفروش نفت به ز»حاضر اما در حال   .است

 
 یه در بودجه هرساله براک یفوق اشراف یها نهیو هز سمیوب و صدور ترورکسر یهانهیهز-۶۱

 ریز فیثک تیغاه ب یاستهایبا س شود، یدر نظر گرفته م میو سران رژ مروج ارتجاع ی، نهادهااسدارانپ
 : شود یم نیتأم

 یامر در دوران آخوند روحان نیا .و سفره مردم بیغارت از ج یعنیشتوانه، پناس بدون کاس پچا  -مکی
شور در سال ک ینگی، حجم نقدیرسم یبر اساس آمارها» .است گذاشته یبرجا یدیورد جدکر ادیش

ان خرداد یاپدر  .(۹۹خرداد  ۳)روزنامه شرق « استارد تومان بودهیلیهزار م ۷۸۲از  شیب یمک ۱۳۹۳
 است شیرقم لحظه به لحظه در حال افزا نیو اه دیون تومان رسیلیتر ۲۶۵۱به  ینگینقد ۱۳۹۹

 ونیلیتر ۱۸۶۹از  شیب ینگیبه حجم نقد یدر دوران روحان یعنی( ۱۳۹۹ر ی، تیزکمر ک)گزارش بان
 بًایتقر یرسم متیق با شیافزا نیا .از سه برابر شده است شیب ینگیتومان اضافه شده و حجم نقد

  .و سفره مردم غارت شده است بیه از جک شود یدالر م اردیلیم ۴۵۰معادل 
تومان  اردیلیهزار م ۵۲۵و  دولت یتومان بده اردیلیهزار م ۵۰۰در حال حاضر حدود »استقراض -دوم
دولت  یطیشرا چی( در ه۹۹خرداد  ۱۱مجلس،  ی)خبرگزار «شودیبرآورد م یدولت یتهاکشر یبده
 عالوه .ستاسته کدولت ورش کیدولت  یعنی .ندکرداخت پتومان را باز ونیلیتر ۱۰۲۵ دتوان ینم
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 است «۹۹دولت در سال  یتومان اردیلیهزار م ۱۸۵بودجه  یسرک»نون کر، هم اکفوق الذ یبرقرضها
   .)همان منبع(

مطابق  .ندک یم مردم بیج دره دست کبل ندک ینم نیثروتمند تأم یهایاز خود میبودجه را رژ یسرک
تا  –تومان  ونیلیتر کیرده شده و روزانه پها سکنزد بان ،ینگینقد نیدرصد ا ۷۵» متخصص  کی ةنوشت

حجم  نیا ةنفر، بخش عمد ۵۰۰ شود یو گفته م ردندکیم افتیبهره در -هاکاهش بهره بانکقبل از 
 اردیلیهزار م ۱۵د، هرماه اخذ گرد اتیاگر نصف سود روزانه به عنوان مال .دارند اریرا در اخت ینگینقد

 .( ۹۹خرداد  ۱۲مستقل  )روزنامه شودیم« تومان حاصل
سود  .شود یدالر م اردیلیمعادل هزار م ،هیفق یول تیب یاقتصاد ینهادها ی هیلکثروت »عالوه بر آن 

 .)همان منبع(« دالر است اردیلیصد مکیثروت،  نیا یده درصد
 یبرا ه مطلقًاکاست  یسانکمردم دست  یهاهیو سرما یلم یه چگونه ثروتهاک شود یمالحظه م

را از مردم  ها نهیو آن هز ردازندپ یتومان هم نم کیخود  یضدبشر یاستهایس و سرسام آور یهانهیهز
  .نندک یغارت م

 
نده خواهد یاز بورس در هفته آ یخوب یخبرها»ه کرد کاعالم  یآخوند روحان بهشتیارد ۳ روز-۶۲
 ۶از  شیب»است،  یاجتماع نیوزارت رفاه و تأم ةمجموع ریه زک ،«شستا»ت کروز بعد شرچند  .«دیشن

 ،یریاسحاق جهانگ .(۹۹بهشت یارد ۲۱ انکیدات تید )سارک «قیتومان به بازار بورس تزر اردیلیهزار م
مختلف در  یتهاکسهام شر ینفر از جامعه دارا ونیلیم ۵۰امروز حدود » گفت: ،یمعاون اول روحان

هزار  ۴۰۰ ییه در بورس هستند به تنهاک ییت هاکه فقط ارزش شرکقالب سهام عدالت هستند 
م درصد ارزشش ین»در بورس  لهمعام هر .(۹۹ بهشتیارد ۲۲ فارس، ی)خبرگزار« تومان است اردیلیم
شد، ن معامله در بورس انجام اارد تومیلیهزار م ۲۵روز حدود یات، دیعنوان ماله ب دولت بیتو ج ودریم
روزانه » نی( همچن۹۹ بهشتیارد ۲۶ ،ایخبر ثر تی)سا« ارد تومانیلیم ۱۲۵شه  یم درصدش مین

خرداد  ۶روز  استی)س«  شود یوارد بورس م دیجد ینگیتومان نقد اردیلیم ۵۰۰هزار و  کیبه  کینزد
۹۹). 
 یم نیمردم تأم بیخود را از ج ی بودجه یسرکتمام،  یگر لهیو ح رنگیو ن یادیبا ش میرژ ن،یبرابنا
 ۲۰۰] یالیر اردیلیهزار م ۲۰۰۰بودجه حدودًا  یسرکمنجر به  یاتیو مال ینفت یاهش درآمدهاک» .ندک
 .( ۹۹ بهشتیارد ۲۰ ،شود )جهان صنعت یم« تومان[ ونیلیتر
 یخودش برخواهد گشت و برخ هیبه سرعت عل میرژ یغارتگر نیاه ک ،گفتندارشناسان ک اما
 نیبودن ا که به خطرناکآن یبرا» .اند ردهک فیتوص کرا خطرنا میرژ یبورس بازار ک میارشناسان رژک
 مهم از یکیبه  هایشیاالپو  هایمیتروشپمانند  یبزرگ عیه صناک مینک یم دیکأت م،یببر یپ شتریار بک
ه ب عیصنا نیه اکاند، حال آن سهام در بورس تهران بدل شده متیجذب تقاضا و رشد ق شتازانیپ نیتر
انباشته  انیه با زک ییتهاکشر ای .قرار دارند یمتزلزل تیاهش تقاضا، در وضعکنفت و  یسقوط بها لیدل
رشد ناباورانه  ،یستگکو در مرز ورش نیسنگ اریبس یهایبا بده ییتهاکشر یحت ایاند  باال مواجه اریبس
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 .(۹۹ بهشتیارد ۲۰ ،)جهان صنعت «نندک یسهام خود را تجربه م متیق
را به  ییتهاکاما سهام شر ردیگ یمردم را م یولهاپامل ک یگر لهیه دولت با حکمشخص است  یعنی 

  .هستند یستگکه در مرز ورشک فروشد یآنها م
 یه بزودک دانند یم «حباب» هیدر بازار بورس را شب میاقدامات رژ م،یرژ یارشناسان اقتصادکاز  یبرخ

رد و از طرف کاعالم  «درصد ۴۱تورم را  ۹۸ان سال یاپدر  یزکمر کبان»  هک خصوصه ب .دیکتر خواهد
 یها ردهپس بیترت نیا هی .اهش دادک« درصد ۱۵به  یبهشت سال جاریارد»در را ها  ردهپسود س گرید

  .شاندندکها به اجبار به سمت بورس تهران کدر بانرا  یادیافراد ز
 یانون نهادهاک ریدب .الوقوع است بیبازار بورس قر« حباب» دنیکارشناسان ترک ینظر برخ از

بازار در  کیو فقط  برند یود به سر مکدر ر نیگزیجا یه بازارهاک یتا زمان»: دیگویم یگذارهیسرما
  .«در بازار شود یحباب جد کی جادیباعث ا تواند یم کش یب ردیگ یارزش قرار م شیافزا ریمس

 
شنبه یکروز  .ل شدیت تبدیبه واقعزود  یلیدن حباب بورس خکیدر مورد ترها  ینیش بیپ-۶۳
زش یرباخود  یروند نزول ةدر ادام ،شاخص بورس تهرانه کخبر دادند   یومتکح یهارسانه ۹۹مرداد۲۶
ول پارد تومان یلیم ۸۷۵د و شاهد خروج یهزار واحد رس ۹۰۳ون و یلیم یکبه  یهزار واحد ۸۹ یخیتار

هزار واحد هم صعود  ۸۰ون و یلیم ۲ه تا عدد کران بورس ته شاخص .میها بودیقیاز بازار توسط حق
انال کگذشته در محدوده ورود به  یروزها یهازشیدر ادامه ر شنبهیکان معامالت یرده بود، در جرک

زش یشنبه با ریکل بورس تهران در معامالت کشاخص  .اردهزار واحد قرار د ۷۰۰ون و یلیم یک
واحد  ۵۷۴هزار و  ۸۱۳ون و یلیم یکروز( به  یکدر اهش کن یشتریواحد )ب ۶۹۳هزار و  ۸۹ نیسنگ
درصد(  ۴.۷۱ ی)منف یاهش درصدکن یو سوم یاهش مقدارکن یشترید تا سهامداران شاهد بیرس

 .(۹۹مرداد ۲۶وز یدانان) ه باشندیخ بازار سرمایل در تارکشاخص 
هشتگ بورس نسبت به  وستن بهیپتر با یتوئ یه اجتماعکاربران شبکسابقه بازار بورس، یزش بیر یپدر 

  ن بود:یهشتگ بورس چن یامهایپاز  یبرخ .قرار دادند یترند جهان درنش نشان داده و آن را کآن وا
  .ردکبا دالر ن یریرد، جهانگکبا بورس  یش روحانیه وعده گشاک یارک-
 .دیارپولتان را به دزد نسپ .دینکاعتماد ن یاسالم یبه جمهور-
خواهد هر یبا وقاحت تمام م یدالر بفروشد ول ۱۰ه نفت را کاند هر بشتوینم یحت یاسالم یجمهور-

تر یل ۱۵۹ه نفت برابر کبش .ندکدر بورس به مردم قالب  دالر( ۴۲معادل )هزار تومان  ۹۴۵ه را کبش
ن شارالتانها یخورد، گول این( آب میهزار تومان )دو برابر بنز ۶داران یخر یتر نفت برایهر ل یعنیاست 

  .دیرا نخور
ثر ظرف دو کسازمان ملل حدا یمهایا تحریکزم ماشه توسط آمریانکه با فعال شدن مکداند یبازار م-

 .گردد و فشارها چند برابر خواهد شدیماه برم
  .روت استیبزرگتر از انفجار بندر ب یران در انتظار انفجاریبازار بورس ا-
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احتمال انفجار بازار  یعنین یا .باروت است یدن به چاشنیله بازار بورس آتش گرفته و در حال رسیفت-
  .زشیبورس با همان ر

زش یر .است یاسالم یدر جمهور یگذارهیجه سرماین نتیا .یو رانتخوار یالهبردارکند یگوین میبه ا-
 .۹۶ن بازار در سال یل ارزش اکبود با  یامروز در بورس مساو

ه به حساب یخ بازار سرمایدر تار یقداراهش مکن یشتریه بک ،شاخص بورس تهران یخیاهش تارک-
 ن است!یبنز ةشب یکمت یش قیاز نوع افزا یجد یزنگ خطر ،دیآیم
 

 یدر تنگنا ،یشتیرا از نظر مع ریمردم فق تیوضع افت،یگسترش  میه به دست رژکرونا کفاجعه  -۶۴
ت دسترنج مردم، غار نیو همچن یمل یها هیثروتها و سرما یه تمامکآن  وجود با .قرار داد یشتریب

 تیوضع .ندک یرده و نمکن دهیبه مردم ستمد یکمک چیه میانباشته شده است، اما رژ میدست رژ
طرف  کیباعث شده از  رام نیا .استشده تر میالن شهرها روز به روز وخک ینهاینش هیارگران و حاشک

وحشت  امیشدت از جرقه قه ب میرژ گر،یتر شوند و از طرف د و گاه نترس تر نیمردم روز به روز خشمگ
ده یرسدرجه  نیدتریدر شد ،به خصوص فقرا ،و مردم میرژ نیب یامروز، صف بند هدر جامع .داشته باشد

   .است
ط ین شرایاز ا بیآس نیشتریار بکان کودک نان ویه نشی، حاشارانکی، برست خانوادهپارگران، زنان سرک

 یروناکتست »است:  کدردنا اریبس نندک یمنتشر م میرژ یها ه رسانهک یآمار .نندیب یو م اند دهیرا د
رونا گرفته کتست  مورد ۸۲ارخانه ک نیدر ا .مثبت شده است هیاروم یمیتروشپارخانه کارگر ک ۳۷

 .(۹۹ بهشتیارد ۸ ،)شرق« ارگران مثبت اعالم شده استکدرصد  ۴۵ یعنی ،شده
ه کاسخ دادند پنفر  صدیو حدود دو هزار و س میردکسوال  یارگران ساختمانکاز سه هزار نفر از  ما»

و  یارگران فصلکبه  یتا مرز گرسنگ یریذپنا صدمات جبران نیبنابرا .اند نداشته یدرآمد دیقبل از ع
 .( ۹۹ بهشتیارد ۳ ،)ستاره صبح« وارد شده است یساختمان

 ارکیار بکلرستان از ارگر در سه استان مازندران، گلستان و کم صد هزار کروز گذشته دست ۱۰ در»
 .(۹۹ بهشتیارد ۸ ،اند )شرق شده

 یمیحدود ن یعنی کودک ونیلیم12خانوارند حدود  ونیلیم 7،5شور کارگر در ک تیآمار، جمع مطابق»
 .( ۹۹ بهشتیادر ۱۳ ،)شهروند «نندکیم یها زندگ خانواده نیشور در اکان کودکاز 
 ونیمل مین .هستند کودکنفر  ۴۶۰۰تعداد  نیه از اکاند  قگرد مشغول ارتزا زبالههزار  ۱۴تهران  در»

 یزندگ یعیروند طب اورندیرو ن یگرد ابانینند و به خکار نکه اگر کوجود دارد  رانیار در اک کودکنفر 
 .(  ۹۹ بهشتیارد ۲۱ ،)روزنامه مستقل« خواهد شد قیدچار بحران عم شان

 نجایا ستین دیهزار نفر هستند، اما بع ۶۰۰و  ونیلیم ۳رست خانوار پزنان سر دیگو یم یرسم آمار»
 ۸ ،)جوان« است شتریب یرسم یهااز آمار شهیه همک یوجود داشته باشد؛ آمار یرسم ریهم آمار غ

   .(۹۹ بهشتیارد
 هینفر و حاش ونیلیم ۱۹را  رانیدر ا نانینش هیتعداد حاش ،یوزارت راه و شهرساز ۱۳۹۶مرداد  ۹ در
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  .ردکهزار نفر اعالم  ۲۰۰ و ونیلیم ۴را  تهران ینهاینش
 یون نفریلیم ۸۵ت یون نفر از جمعیلیم ۳۲معادل  یافته و رقمیش یافزا»  نانینش هیتعداد حاش نونکا
 ...افته استیش یون نفر افزایلیم ۱۱ن تا ینش هیت حاشیدر تهران جمع .دهند یل مکیران را تشیا

 هیو حاش اجرانم فقرا و مهک، ترایانبوه مشاغل خرد و خدمات ، وجودیدیجامعه متشتت، فقدان نظام تول
 یتواند هر لحظه منفجر و منجر به ناآرام یه مکاست  یبمب اجتماع یکشور بسان کنان در سطح ینش

 .(۹۹ نیفرورد ۲۴ ،)آرمان« شود یاجتماع
برخوردار  یزندگ یبرا یرساختیان زکام چیاز ه نانینش هیحاش .ندکیم دایپ شیآمار هر روز افزا نیا
 .الن شهرها هستندکن کنان سایه نشیت حاشیثرکا .ستندین

 فروشگاهها فروش هیبق ،ییمواد غذا یاز فروشگاهها ریبه غ .د استکرا ها و بازار اساسًا در مغازه فروش
 بًایرتق ...و  هایلباس فروش ها،یفروش لیموبا ،یاثاث خانگ ای یلوازم برق یمثال فروشگاهها .دارند کیاند

  .ندارند یفروش
 

 فصل هفتم :
 ر مردمیذپخشم مهار نا

 میدر مقابل رژ یشورش یانونهاک یصف بند
 

 یامهایشود، با توجه به ق یق تر میمها هر روز عمیرونا و تحرکه با ک یم اقتصادیت وخیوضع -۶۵
شتار و یپ یروین یطین شرایط انفجار قرار داده و در چنی، جامعه را در شرا98 یو د ۹۸آبان  یپایپ

ه ک یبردن به نقش یپ ی. برانددین تهدیم مهمتریرژ یبرا یشورش یانونهاکو به طور مشخص  یانقالب
ردن هرچه کدر شعله ور  ،به طور خاص یشورش یانونهاکبه طور عام و  یت خامنه ایدشمنان وال

شنبه یکاو در روز  خود ید به سخنرانین جنبشها دارند بایو جهت دادن به ا یتوده ا یشتر جنبشهایب
ومت را برشمرد. او کح ید برایسه تهد یرد. خامنه اکمراجعه  یجیان بسیدانشجو یبهشت برایارد 28

نها یه اکم یرا داشت ییل انقالب جوانهایما در اوا»گفت:  ،خلقن یبدون آوردن اسم سازمان مجاهد
ف بود، یشان ضع یمعرفت یون مباندان شده بودند، اّما چیاسالم وارد م یبودند و برا یمردمان مسلمان

 یالتقاط ینها جذب گروههایم نبود ــ اکمح یلیم نبود ــ حاال به هر دلکشان مح یمعرفت یها هیاپ
رچم صّدام درآوردند.  همه به پر یات را به وجود آوردند؛ آخر هم سر از زیع را، آن جنایشدند و آن فجا

استفاده ءه از جوان ما سوکنند ک یم ینند، سعک یار مکما جوان  یه آنها روکن توّجه داشته باشند یا
« نند....ک یم یزیرنند برنامه ک یم یزیرن برنامه یا ینند و براک ین را دنبال مینند، آنها همه اک

 (یت خامنه ای)سا
ت یشور ]والک ید ها براین تهدینند اکاگر توجه ن»ه کهشدار داد  یجیان بسیه به دانشجویفق یول
 «ار گران تمام خواهد شدیبس ه[یفق

 یعمل م یار انقالبیانقالب بس یافراد در ابتدا یبرخ»درون نظام گفت:  یده هایدر مورد بر یخامنه ا
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نون کاز مسائل انقالب ا یکیه کمانها هستند یشپنون جزو ک، ایف معرفتیضع یل مبانیردند اما به دلک
 )همان جا(« مان شده هستند.یشپن حضرات یهم
شه یندارد و از فقر اند ییا آبرویگر در دنید یستیسکمار پان چیجر»رداخت و گفت: پ په چس بپس

 ین است عده اکشه ممیارآمد در رنج است. اما به هرحال همک یدانیم یرویو فقر ن یاسی، فقر سیورز
 )همان جا( « .نندکخوب، سوء استفاده  یبا تصاحب شعارها

ن یرر به مسئولکم»و ادامه داد « دینکمنافق جذب ن»ه ک ردکد کیتا یخامنه ا ین سخنرانیدر هم
م، یرو یما م یه وقتکند یوگینند، منتها آنها در جواب مکام بروند با دانشگاهها صحبت رده که یتوص

ست، هدفشان یدن مسائل و روشن شدن مسائل نیشوند، فهم یه آنجا جمع مک یین جوانهایهدف ا
 )همان حا( « ردن است.کب یتخر
دارد و  98ام آبان یق از قیدق یرده و گزارشهاکرا رصد  98 یتا د 96 ید یدادهایه روک یه اخامن

وب و کز سرکا، مر96ماه  یام دیش از تمام قیب ۹۸آبان  ۲۵ه فقط در روز شنبه کداند  یمثال م یبرا
ذب ج»ه: کند ک یه میتوص یجیان بسیبه دانشچو ندده شدیشکده و به آتش یوبکومت در هم کغارت ح

شما و اعتراض  ی ن مطالبهید اینگذار»دهد  یو ادامه م« دینکمنافق جذب ن ید ولینک یریارگید و ینک
اعتراض شما  ینه. دشمن از نحوهین مهمه؛ دشمن منتظر ایبشه؛ ا یتلق یشما اعتراض به نظام اسالم

ن را جدًا ید؛ این را نگذاریان اعتراض به نظام بود؛ یه اکند ک یا القا میند ک یم یاعتراض به نظام را تلق
 یکشما، از اعتراض شما  یه از مطالبه کند کدا یپ ین فرصتیه دشمن چنکد ید و نگذاریمانع بشو

 ند.کرا بتواند به مخاطب القا  یاین تلقیا چنیاورد یبه دست ب یا ین تلقیچن
ه هدف شان رفع کرچم را بردارند پن ین است اکمم یسانکد ین گذاشتیرچم را زمپن یاگر شما ا

ست  یو با نظام اسالم یاسالم یست هدفشان معارضه و مبارزه با اسالم و با جمهوریالت مردم نکمش
 )همان جا( « .دین را نگذاریا
 

 ۹۸اسفند۲م در یرژ یش انتخاباتیم قاطع نمایران با تحریمردم ا ۹۸ یام آبان و دیس از دو قپ -۶۶
م را مجبور یل دادند و رژکت آخوندها را شیمکچهار دهه حادر  یاعتراض یتهاکن حریاز بزرگتر یکی

ردگان کسر، یطین شراین بوده است. در چنییاپار یت در انتخابات بسکمشار ندکه رسما اعالم کردند ک
ال و تلفات یارزش ر یو سقوط آسانسور یامل اقتصادک یستگکورشم با توجه به یرژ ارشناسانکو 
 :  دهند ین هشدار مکان یبن یامهایقانقالب و خطر  ةباربه طور مرتب در رونا کنده یفزا
 5 در ،رانیا ییع غذایصنا یانون انجمنهاکس یران و رئیس انجمن آردسازان ای، رئیمحمدرضا مرتضو-

ه پول آسانسورش به اندازه همه ثروت کدم یرا د ییجاها»اندهنده گفت: کاعتراف ت یک در 99خرداد
رود و منجر به یارگر فرو نمک ین بغض از گلویاست... ا یدزد یهاپولض و ینها تبعیا ارگر است،ک 40

از عوامل  یکیطبقات متوسط را گرفته،  یه گلوک ین بغض اجتماعیشود ... ایم یارگرکانقالبات 
 شود....یم ینه اجتماعکی یکل به ین بغض تبدیشور است ...چون اکبازدارنده رونق در 

ها گرفتند و در خانهیها را مختند و خانهیریها مبه خانه یاعده یکاد یادم میه انقالب شد من ک یروز
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نم و مثل یبیگفته متعلق به آنهاست؟ من آن روز را م یسکگفتند چه ینشستند و... میها مو آپارتمان
ه ک یسکبه عنوان  ،من یعنیرند یگیزند میریلز را میه ین باستیه اکنم یب یم روشن است میروز برا

ات یشود...خدمات مالیم مکن بغض مترایه اکنم یبیم ،نمکیشناسم و دارم نگاه میعه را مجام
هزار تا  25 ،خرندید، طال مندهیات نمید و بدون زحمت مالنریگیبهره م کیبان یهادهد، حسابینم

ده؟ یات میمال کیدهند، یات نمیخرند مالین مکدهند، آپارتمان و مسیات نمیمال ،خرندیهزار م 30
ا یدن یچ جاینم، در هیبیران میه در اک یتین اشرافیارمندان... اکده؟ یات میمال کیارگران. ک
 م.....ینیبیا نمیدن یچ جایدم در هیه من دک یاشبانه یهاین پارتیم! ...اینیبینم

ه حقوق ک یسکدهند، ید حقوق مرا نمیگویه آمده مکزنند یرند شالق میگ یارگر را مکر! یمعلم فق
ن فقر یت را فروخته است. اکن مملیناموس ا ییطال یامضاها اخ است!...کدهد صاحب یارگر را نمک

سازند صفر است...شاهد ینها میه اک ییزهایاخ شاه در مقابل چکم ناعادالنه ثروت است....یتقس یبرا
    ن(.ی)اعتماد آنال زنندیها را آتش من خانهیفقرا ا ید من گفتم، روزیباش

ضمن » در جهان صنعت نوشت:۹۹خرداد ۲۴ در ،روناکاز  یریشگیپ یومتکح ةتیمکعضو  ،محبوب فر- 
 یساختارها یبه بازساز یاسالم یت جمهوریمکدرون حا یو اطالعات یتیر امنکف یهااتاق یفراخوان

جهت خود در  یخینقش تار یفاین برهه حساس به ایشود در این نهادها دعوت میدرون خود، از ا
ران در یشور اک یو مال یط اقتصادیشرا »وی نوشت: .«ردازندپشور بک یفعل یط بحرانیخروج از شرا

 یخانوادگ یناموس یهاخودش را در درون جامعه نشان داده و قتل ینون تبعات اجتماعکرونا اکدوران 
بازگشت روناست...ک یاز تبعات اجتماع کیشور تنها بخش اندکر در یاخ یالیسر یهایشکو خود
ش یشور و افزاک یاقتصاد یت در ساختارهایریمدشور و سوءکگذشته به  یهاتیها و ممنوعتیمحدود
مت یش قیو رشد افزا یتیمکحا ینهادها یفعل یدر ساختارها یکستماتیس یو اقتصاد یمال یفسادها

مت یش قیزامردم و اف یاساس یاالهاکمت یق ینترل و چندبرابرکرقابل یش غیارز و به تبع آن افزا
بخش  ..اهش خواهد داد.ک یرا به طور محسوس و معنادار ین، تاب و تحمل اجتماعکد و اجاره مسیخر

 یهایشکو خود یناموس یهاشور به صورت خشونت، قتلکنون در کا یاز اعتراضات اجتماع کیوچک
درآمده و به  ۹۸و  ۹۶ یهاتواند بسان اعتراضات سالیم یل گرفته و بخش اعظم آن به زودکش یالیسر

نام چهار استان  ۹۸ها منتقل شود. اگر در آبان سال د خشونتیتر و تشدشور با دامنه گستردهکسراسر 
شور کاز  کیوچکت مختص بخش کن بار شاخص فالیها بود، ات باال بر سر زبانکشاخص فال یدارا

نم کنم چه کاسه چه کو  بان استیدست به گر یو اقتصاد یمال یهاشور با بحرانکل کبا یست و تقرین
  .«در دست گرفته است

 
ه کنید ایآ یما م یبرا یتیگزارش دوستان امن»گفت: به صراحت  ریت 18ر بهداشت، در ی، وزکینم -۶۷

ن یس جمهور ایهست رئ ین بحث بحث جدیا برند یان میرو به سمت طغ یدستیمردم از فقر و ته
د به یبا یو انتظام ینظام یتیامن یروهایت و نکممل نینند دولت اکر کشت فین معید به ایت باکممل

توانم شب به شب در یه نمکدار را ه کد یکند...من کر کان فیطغ یک یریگلکشت و عدم شین معیا
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ه ک یمغازه دار یکتوانم،  یند من نمک یم یشکه مسافرک یسکراننده تا یکاش پول ببرم، خانه 
نم مجبورم ک کمکبه او  یگریتوانم جور دی، نمیشکن را به خودشایند اکیاو دارد وادار م یبرگشتکچ

توانم این کردید که من چگونه میکار به من ارائه می... اقتصاددانان مملکت شماها باید راهنکم باز یبگو
یی اداره کنم که طغیان ناشی از گرسنگی و فقر هم نداشته گونهمملکت را در شرایط سخت کرونا،  به

 (.تلویزیون شبکه خبر ) «باشم
 

براثر انباشت حجم  روتیدر بب یران با اشاره به انفجار مهیعصر ا یومتکح ةرسان ۹۹مرداد۲۱روز -۶۸
ردگان کمه، به سرکأت حایه ینارکبر ینانه مردم برایو تظاهرات خشمگ« م ویآمونترات ین»از  یمیعظ
ترات ین»ه با عنوان کن هشدار یدر ا. «دیران باشیشدن ا یروتیمراقب ب»هشدار داد  یت خامنه ایوال

 نوشته شده، آمده است: « ح با مسؤوالنیصر یسخن» و با عبارت «  یتینارضا
 یناراض” ی، راه عقالن “برانداز –معترض  - یناراض”ر یمس یه به جاکشور است کبه نفع نظام، مردم و »
ن یرسد تنها راه ا یشود؟ به نظر م یموده میپن راه معقول چگونه یانتخاب شود. اما ا “یحام – یراض -

وم انباشته شده یترات آمونیدر برابر گفتمان غالب بر جامعه.ن ین عملکیمردم و تم یدن صدایاست: شن
 یهم به آن توجه نم یسکخورد و  یم کخا 12روت، سال ها بدون صدا در انبار شماره یب کدر گمر

 ینارش مکاز  ییاعتنا یخ گوش شان است با بیب یتن 2750بمب  یکه کادشان رفته بود یرد؛ اصاًل ک
روت، با تمام یرد و بکب بدل یمه ی، آن انبار خاموش را به انفجارکوچک یگذشتند. بناگاه اما جرقه ا

 “ت ماستیاکحاال ح”، یخت.به قول مرحوم عمران صالحیوتاه فرو رکوهش در چند لحظه کو ش ییبایز
 کن است منفجر شود و هر آنچه هست را با خاکهر لحظه مم ران وجود دارد ویه در اک یو انبار بزرگ

دانند و هم  یتمان؛ هم فرد فرد مردم مکنه تعارف بردار است و نه قابل “یتیترات نارضاین”ند: کسان یک
ر هستند.ابعاد یاخ یت دهه هاین وضعیتر یران در ناراضیمسؤوالن داللت بر آن دارد: مردم ا یآمارها

ن تا فرهنگ و از همه جا تا همه یاست و از دیرده است: از اقتصاد گرفته تا سهم گست یتین نارضایا
د با اصالحات یا بایدو راه دارند:  -ت باشند یثرکژه اگر در ایبه و - یومتها در برابر افراد ناراضکجا.ح
منجر به  یاست هایه با استمرار سکا آن ینند کل یدوار تبدیا حداقل امی ی، آنها را به راضیجد

ت با نظام در یه امروز اصل ضدکن است یت اینند.....واقعکبدل  “معترض”ها را به  ی، ناراضیتینارضا
سته وصف برانداز یه شایش از بقین افراد، بیومت و مردم است و خود همکن حیب ین فاصله گذاریهم

ن، یثبات آفر قرار گرفته است و راه معقول و یخیتار یران در بزنگاهیا یاسالم یجمهور بودن هستند.
ن است منفجر شود و ک، هر آن ممیتیترات نارضایان است و اّلا نیان و حامیان به راضیل ناراضیتبد

 «.د بشودیبشود آنچه نبا
 

ار که مردم بیم در چهار دهه علیه رژکها و دسترنج مردم  هیاول سرماپل شدت غارت و چیبه دل-۶۹
به  رد،یگ یصورت م ییدر جا یا اعتراض گسترده یوقتاسخ داده، پوب کرا با سر یگرفته و هر اعتراض

 شود.  یم میوبگر رژکسر یروهایان مردم و نیم یریل به درگیسرعت تبد



62 

 

ش داشته است. بر یشور هر روز افزاکمختلف  یدر شهرها یتوده ا یاعتراضها در سال گذشته دامنه
 3220رده، تعداد کمنتشر ۱۳۹۸سال  یران برایخلق ا ییفدا یهایکه سازمان چرک یاساس ترازنامه ا

اران، یکونداران، بیامکرستاران، پشاورزان، معلمان، بازنشستگان، کارگران، که از طرف ک یت اعتراضکحر
مورد آن   1500ه کصورت گرفته  یتوده ا یزشهایست و خیط زیان، مدافعان حفاظت از محیبازار

شتر یار بیبس یاعتراض یتهاکالن حریه بک است یهیماه است. بد یزش دیان و خیام آیمربوط به ق
 است.

ران بود، ین اوج خود در ایدر اول ۹۸رونا از اسفند کروس یه بحران وکنیبا وجود ا ۱۳۹۹از آغاز سال 
ت کحر۸ش به طور مستمر ادامه داشت و روزانه به طور متوسط کاقشار زحمت یاعتراض یتهاکحر

 گرفت. یمصورت  یاعتراض
ن، یسنگ یتهایومک، با محیان عادیزندان ۹۹ن یفرورد ۱۳تا  ۹۸اسفند  ۲۹وز از ر۱۴ یدر فاصله زمان

ز، سقز، الوند یتبر یزکگودرز، مریلون خرم آباد، الیارسپ یزندان )زندانها۱۲حبس ابد و  اعدام در 
د(، زی یزکبان اهواز و زندان مریدار اهواز، شیپربنو، سیپراز، یهمدان، تهران بزرگ، مهاباد، عادل آباد ش

 سابقه بود.   ی، بیم آخوندیت رژیمکده در طول حایدپن یدست به شورش و اعتراض زدند. ا
مواجه شدند. مردم  یآب یه با بیزانیژه منطقه غی، مردم استان خوزستان، به و۹۹بهشت ماهیاز اواخر ارد

رار دادند. اما وبگر مردم را مورد ضرب و شتم قکسر یروهایردند. نکرا مسدود  یدر اعتراض، جاده اصل
د از یچاه نفت است چرا با ۳۰۰ه در منطقه ما کن بود یردند. حرف مردم اکمردم در مقابل آنها مقاومت 
وبگر با کسر یروهاین یهایریروستا دارد. درگ ۸۰ش از یه بیم؟ منطقه غزانیآب شرب سالم محروم باش

م در وحشت از یرژ یاندند. مقامات محلل خرداد ماه ادامه داشت، اما مردم آنها را عقب نشیمردم در اوا
مردم چهارمحال  یان تجمع اعتراضیردند. در جرک ید مردم، از مردم عذرخواهیگسترش اعتراض شد

 م. یریذپ یم ذلت نمیریم یم میریم یدادند،  م یده و شعار میوشپفن کشاورزان، کشتر ی، بیاریبخت
 

شت نابسامان خود و یو مع یت زندگیبه وضعاعتراض  یمردم بهبهان برا۹۹ر یت ۲۶نجشنبه شب پ-۷۰
در  یتجمع اعتراض یاقدام به برگزار ،ام آبان سال گذشتهیبازداشت شدگان ق یرام اعدام بکصدور ح

تش باطله/ یقاتله وال یا خامنه»چون  یینندگان با سر دادن شعارهاکام یردند. قک یمل کدان بانیم
فشفشه،  کتان پم/ تویخوایم نمیخوای، نمیندومت آخوکتاتور/ حیکشرف/ مرگ بر د یب یجیبس

نفرت و  «...رد و یذپ یرد ذلت نمیم یم یرانیران/ ایا ید گم بشه/ نه غزه نه لبنان، جانم فدایآخوند با
وب کبه شدت سر یو نظام یتیامن یروهایزش مردم بهبهان توسط نیم را نشان دادند. خیانزجار از رژ

مردم را مورد تهاجم قرار داده و تعداد  یراندازیآور و ت کگاز اش یکشل با یوبگر انتظامکسر یرویشد. ن
 رد.کر یرا دستگ یادیز

و  ه همزمان با تظاهرات مردم بهبهانک ،ران آزادیا یجهان ییاش در گردهمایدر سخنران یخانم رجو
فرستم. یبه همه شما درود م»ان داشت، گفت : یجر یامیام اعدام سه جوان قکه احیت علیتوفان توئ

خته و یها هموطن برانگونیلین میچناخاسته بهبهان و همپدان، به مردم بهیخصوص به شهر شهبه
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ت و اعتراضات گسترده ییم تویام با توفان عظیاعدام جوانان ق یام ضدانسانکه احیه علکرتمند یغ
 .«، سد بستندینترنتیا

گر شهرها و مناطق یام به دیگسترش قم در وحشت از یزش مردم و جوانان شورشگر، رژیبه دنبال خ
س یاه و ساندپج و سیبس ةشه در صحنیآورد و امت هم یرو یشیو ضدتظاهرات نما یشکرکشور به لشک

ل و آل سعود به صحنه ییه اسرایچ شعار علین در ساندویه مجاهدیشعار دادن عل یخواران نظام را برا
س یه رئیعل ییاردهاکالپنه گردان آن بودند، صح یجیآخوند و بس یه مشتک،ش رسواین نمایآورد. در ا

ران آزاد و یا یجهان ییتا دق دل نظام را از گردهما ردندکبلند ا یکرچم آمرپ باده مقاومت یجمهور برگز
 نند. ک یران، خالیو بازتاب گسترده آن در داخل ا یخانم رجو یسخنران

س جمهور یتظاهرات و حمله به رئن ضد یب دادن ایترت یبرا یومت آخوندکمه حیج سراسیتجمع و بس
ه کرده بود کم رسمًا هرگونه تجمع را ممنوع و اعالم یشور رژکه وزارت کبود  یده مقاومت درحالیبرگز

ردن هرگونه کبرگزار  ،روناکوع مجدد یبه خاطر ش یو انتظام ی، اجتماع یتیته امنیمکب یبا تصو
 شور مطلقًا ممنوع است. کدر سطح  ییش و گردهمایهما

در  یبکیل تریکس یروگاههایو ن یمیتروشپنفت و گاز و  یشگاههایاالپارگران مقاوم کر مرداد ماه د
س ، یه ، هریل ، ارومیز، مشهد، آبادان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر، اصفهان،اردبیتبر ،شورکنقاط مختلف 

المرد ، ْمهر،   زه، دشت آزادگان ،یروان، هوی، شکتنب یه، روستاینگان، عسلوکالم ، بندریمهران، ا
ز و کمر ۵۰ش ازیدر ب یارگران اعتصابک دست به اعتصاب و اعتراض زدند .ه و قشم یرانشهر، زرندیا
رداخت حق پرداخت منظم و به موقع دستمزدها، په عبارت بودند از کخود  یبرخواستها یارگرکانون ک
ار، کروز  ۱۴ یت قانون اقماریار، رعاکاهش ساعات کارگران، ک، توقف اخراج یارک یایر مزایمه و سایب

 یایکل سندکیتش یاران، دادن اجازه براکمانیپ ینارک، برکیالت بانیروز استراحت، ارائه تسه ۱۴
 فشردند.   یاپ، یننده حقوقکأت نظارتیل هکیو تش یارگرک

شان و کزحمت یاعتراض یتهاکم، حریردکاشاره ه ک یاعتراضات ةو گسترد یجمع یهانمونه عالوه بر
و  یخوارنیبود آب و زممکا ی ،هاها و خانهب مغازهیجمله به خاطر تخر از گوناگون،ل یرومان به دالمح

رداخت پو به خصوص عدم  ،ستیط زیب محیهوا و تخر یب و تصرف مراتع و جنگلها و آلودگیتخر
رونا ک وعیرخطر در شپار طاقت فرسا و کبه رغم  ،کیزشپادر کرستاران و پان و کزشپحقوق و دستمزد 

 صورت گرفته است.    ؛رداخت بازنشستگانپن عدم یو هم چن
 
 
 

 فصل هشتم :
 ا یکندگان منتخب مردم آمریت نمایثرکا یقطعنامه سرفصل

 مقاومت یمل یران آزاد و اجالس شورایا یجهان یهاییگردهما
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 ریت3۰ یام ملیس شورا و سالگرد قین سال تأسیدر آغاز چهلم

 
شورها ، اعضا و هوداران کرونا در همه کروس یو یریاز همه گ یرناشیراگف یتهایبه رغم محدود -۷۱

و  یاسیر، در عرصه سیهن  اسیدر داخل م یانونها و جوانان شورشک یتهایران به موازات فعالیمقاومت ا
ن یو ب یاسیارزار سکه به کاستند بلکخود ن یتهایفعال ت نه تنها ازیار و خالقکشور با ابتکدر خارج 

ندگان منتخب مردم یت نمایثرکا یقطعنامه سرفصلدند. یبخش یدیم شتاب جدیه رژیخود عل یالملل
 یثمرة تالشها ،ران استیبه مردم ا یخیتار ماندگار امیپ یکه کخرداد  ۳۰در آستانة ا یکآمر

و  یاسیم سیارزار عظک. است ین المللیدر عرصة ب یم آخوندیبانان آنها با رژیمقاومت و پشتریناپذوقفه
و سپس  دیبه اوج رس “ران آزادیا” یسه روزه جهان ییدر گردهمار یت ۳۰در آستانة مقاومت  ین المللیب

 د. یل گردیمکو مستقل، ت یکراتکن دمویگزیتنها جا ،مقاومت یمل یبا اجالس سه روزه شورا
ن ینگره اکا در یکندگان منتخب مردم آمریت نمایثرکا یقطعنامه دو حزب ۹۹خرداد  ۳۰در آستانة 

 یجمهور یک یو برقرار یم رجویخانم مر یاماده ۱۰ران، طرح یام مردم ایت از قیدر حماشور ک
 یتن رؤسا ۱۰نده شامل ینما ۲۲۱ن قطعنامه توسط ی. امنتشر شد یر اتمیو غ یر مذهبی، غ یکراتکدم

ت راکدمو یتن رؤسا ۱۱۳خواه آنها و یندگان و هم ترازان جمهوریمجلس نما یهاتهیمکرات کدمو
 یین قطعنامه با اشاره به توطئه انفجار گردهمایخواه امضا شده است. ایها و هم ترازان جمهورتهیمکریز

 ۲۰۱۸ه یژوئ ۲در ه کاز آنجا »: ند یکح میتصراز جمله  ۱۳۹۷ر یت ۹س در یران در پاریمقاومت ا
در  “ویآلترنات-آزاد رانیا”  ییه گردهمایعل یستیطئه ترورتو یکرد ک اعالم یکدادستان فدرال در بلژ

 سته است؛ کرا در هم ش یآزاد یران برایت از مبارزه مردم ایحما یبرا ۲۰۱۸ژوئن  ۳۰روز 
در ارتباط با  ،شیتخت اتریپا ،نیران در ویران مستقر در سفارت ایم ایپلمات ارشد رژید یکه کاز آنجا 

 است ؛ر شده یه در آلمان بود، دستگیکشده، در حال یطراح یستیتوطئه ترور
م یران خانم مریا ونیسیرهبر اپوز یماده ا ۱۰ت از طرح یابراز حما یران آزاد برایا ییه گردهماکاز آنجا 

دادن، انتخابات آزاد، اقتصاد آزاد،  یرا یحق جهان خواهان رانینده ایآ یبراه ک ه بودبرگزار شد یرجو
 یر اتمیران غیا یکز و یمسالمت آم یستیه همزیبر پا یاست خارجیتها، سیزنان و  مذاهب و مل یبرابر
 ؛است

 فدرال دستگیر کرد یت دادگستریاکطبق ش را یرانیاالت متحده دو ایدولت ا ۲۰۱۸در اوت ه کاز آنجا 
در ران یمقاومت ا یمل یه دو تن از مسئوالن شورایعلو  ندران بودیه در خدمت وزارت اطالعات اک

و  یریات دستگیا عملی، یبری، سوءاستفاده سایری، عضوگربودن از اهداف اعم از  یمجموعه اا با یکآمر
  ردند؛کیم یب و مراقبت مخفیتعق ،شتنک

ا در یکه توسط وزارت خارجه آمرکران در اروپا یم ایرژ یتهایه، مطابق گزارش منتخب فعالکاز آنجا
 یبرا“ سمیترور به اتهام یران توسط مقامات آلبانیم  ایمأمور رژ یرانیدو ا”، منتشر شد،یجوال ۵خ یتار

 ر شدند؛یرانا دستگیدر ت یرانیه مراسم سال نو  هزاران عضو مخالف ایعل یبمبگذار
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، کیرود یا و مصطفین ین محمدیران غالمحسیم ایر رژی،  سف۲۰۱۸در دسامبر  یه دولت آلبانکاز آنجا
و  یرانیا انخالفه میعل یستیاعمال ترور یو اجرا یطراح یبرا یژه وزارت اطالعات در آلبانینده وینما

 رد؛کران را اخراج ین خلق ایسازمان مجاهد یاعضا
رده کرا رد  یسلطنت یتاتوریکل دین دلیمحروم بوده و به هم یه آزادیران از حقوق اولیه مردم اکاز آنجا

 هستند، یمذهب یتاتوریکو مخالف د
 االت متحدهیااز  ۴۷۴۴ مصوب قطعنامهدر ا یکندگان آمریمجلس نما ۱۱۵نگره کدر ه کو از آنجا 
وب کسردر و  ۱۹۸۸قتل عام  در یرانیان اه مخالفیردن نقض حقوق بشر علکوم کمح”خواستار 

امل به کران برای دادن اطالعات یم ایو فشار بر رژ ۲۰۱۷و  ۲۰۰۹، ۱۹۹۹ ینندگان در سالهاکتظاهر
  ند : کیمنون مقرر کا “ بستگان شهیدان در مورد محل دفن آنها شده است

، ییایکه شهروندان آمریران در گذشته و حال علیم ایژت شده توسط ریحما یستیت ترورحمال-۱
در  یرانینندگان مخالف اکت که  شریعل یستیترورات ی، شامل عملیرانین ایا و مخالفیکمقامات آمر

 .گرددوم کس محیدر پار۲۰۱۸درسال  “ران آزادیا”  ییگردهما
ان کبال یشورهاک، شامل یین اروپایه با متحدکدهد یاخوان ما فریکمرتبط با دولت آمر یبه آژانسها-۲
 قرار دهند.  یمورد حسابرس یکپلماتید یل هاکاز پروت یران را بخاطر تخطیم اینند تا رژکار ک
نند ک یریران جلوگیم ایرژ یکپلماتید یئت هایمخرب ه یتهایه از فعالکخواهد ین از دولتها میهمچن 

 ند.ینمااقدام  یران در آلبانیم ایله بستن سفارت رژآن منجم یو به بستن سفارتها
وبگر و فاسد کم سریه رژیو مشروع خود عل انهیصلح جوه به تظاهرات کران ینار مردم اکنگره در ک-۳

 ستد. یا یدهند، میم ادامه مکحا
ت یبه رسم یر اتمیو غ یرمذهبیغ ،یکراتکدم یجمهور یک یبرقرار یبرا را رانینگره حق مردم اک -۴
  .«شناسد یم

اکثریت اعضای قطعنامه یک کنفرانس اینترنتی در  ۲۰۲۰ژوئن  ۱۷روز نمایندگان کنگره آمریکا در 
 مجلس نمایندگان را اعالم کردند. 

 
نفرانس کن یاران آزاد برگزار شد. یا یجهان ییگردهما،  ۱۳۹۹ رماهیت ۳۰و  ۲۹و ۲۷ یدر روزها-۷۲

 ۳ن در اشرفیم با مجاهدیشور جهان در ارتباط مستقک ۱۰۰و ران یهزار نقطه در ا ۳۰هموطنان را در 
ه ارتجاع و یران علیمردم ا یخیام تاری، سالگرد قریت ۳۰همزمان با ه ک یین گردهمایدر ا گردهم آورد.
ن یچنو هم ۱۳۳۱تر محمد مصدق در سالکد یکراتکو دمو یبازگرداندن دولت مل یاستعمار، برا
ت کبا شر ۱۳۶۰در سال یکراتکن مستقل و دمویگزیت تنها جامقاوم یمل یس شورایسالگرد تأس

ارلمانترها و پ، یاسیش از هزارتن از رهبران سیگسترده و استقبال هموطنانمان برگزار شد، ب
از  یت و شمارکدر آن شر یو اسالم یو عرب ییاپارو یشورهاکانادا، کا، یکمختلف از آمر یتهایشخص

 تها عبارتند از:یشخصن یاز ا یردند. برخک یآنها سخنران
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 ی، سالید احمدغزالیر، سپون هاریان استیآقا:  یر و آلبانیانادا، الجزاک یشورهاکن یشیپران ینخست وز-
 ویکما یاندلپشا و یبر
 ا:یکآمر یسنا یاعضا-

ته مشاغل(، یمکراتها در کس دمین)رئیاردکته اطالعات(، سناتور بن یمکس یو)رئیو روبکسناتور مار
براون،  یکن، سناتور مایورنک(، سناتور جان یته خارجیمکراتها در کس دمیمنندز) رئ سناتور رابرت

  یسال کانگ، سناتور جان بوزمن و سناتور مارتا میسناتور تاد
م ین، تیکس، دان بیوید یازباالرت، دنیو دیال گوسار، لنس گودن، مارپان ینگره: آقاکندگان یو نما

ز،  یم جفرکیچ، حینتاش، تد دویلک کالف نورمن، تام امر، تام مد ترون، ریوین، دیپبورچت، دونالد 
  یسون لکالجیوخانم ش

و  یوماریشل آلیخانم م:  منیو  کی،اسلوا یانادا، لهستان ،آلبانکا، یتالین فرانسه، ایشیپخارجه  یوزرا-
  یمانیخالد الن و یاسیاض یان، رکوکم باشا، ادوارد یگا، لولزی، جان برد، آنا فوتیو ترتزیان جولیآقا

ارلمان پن یشیپس ید رئیا، بارونس بوترویکنگره آمرکن یشیپس یچ، رئینگریوت گین یآقان یهمچن
 لهستان یسان سنایب رئیا ناکال موراوسیو گابر کینسیامکل یکانگلستان، ما

 
و ارتش  یشورش یهاانونکت از یران و حمایام مردم ایبا ق یه در همبستگک یین گردهمایدر ا-۷۳
ت به مردم یمکحا دوران انتقال یده شورا برایس جمهور برگزیرئ یم رجویبرگزار شد، خانم مر یادآز
رداخت و په یت فقیم والیران از رژینجات مردم ا یارهاکط و راهیل شرایبه تحل یسخنان یط رانیا

ند هر چ .است یت سرنگونیه در موقعیت فقیم والیه رژکزند یاد مین و زمان فریامروز زم»گفت:
اند تا مردم و رونا دست به دست هم دادهکروس متحد آن یه( و ویت فقی)وال ینیسم دیروس فاشیو

ها به ناگهان در امیه آتش قکم یدینند، اما در توفان آبان به چشم دکوس و منفعل یجامعه ما را مأ
 یها از دامین قیا.ردکخلق  یات بزرگ سرنگونیاز عمل یدرخشان یور شد و الگوشور شعلهکنقطه ۹۰۰

خواهد؛ یها نماز آن یزیبا آخوندها ندارد؛ چ یست؛ حرفیم نیاصالح رژ یپ، در ۹۸ یتا آبان و د ۹۶
 ۱۵۰۰ق و مستند عدد یدق یهاران با گزارشیند...مقاومت اکشان را سرنگون ومتکخواهد حیه مکبل

ون یسیمکشده توسط  نبوه اسناد افشاهاست. انیش از ایت بیام آبان، به ثبت داد. اما واقعید را در قیشه
هم ار، آنیاز بس کیه فقط اندکشور کمقاومت از سازمان اورژانس  یمل یسم شورایت و ضدتروریامن

خواران زهیها و ری، مبلغان، البیاسیاسداران سپها، امین قیاز ا .ندکین را ثابت میفقط در تهران است، ا
گر متصور یگفتند دیم.نبه شدپشان ب و دروغیفر یهاتمام رشتهرا یز، همه مات شدند. زیه نیت فقیوال

ران رخ یدر ا یگفتند تحولیدست بزنند. م یسرنگون یام و انقالب برایقران به یه مردم اکست ین
ن یه مجاهدکردند کیرار مکندار آخوند ساخته را تپن یم. و بارها این رژیدهد مگر از درون همینم
شدن یناگاه جاره بهکن جوان و نوجوان بودند یمجاهد یم ندارند. در جستجوان مردیدر م یگاهیاپ

 یریار به دستگک یدند و وقتیران به چشم دیسراسر ا یشهرها یهاابانیها را در خآن یآسالیس
شان ل بازجوها و مستخدمانیه آخوندها و خکن یا .دندیگر برنتابید، دیشتاز رسیپشرو و یپان یدانشجو
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ت یشان را در موقعمیها رژل است. آنین دلیهماند، بهختهین افسار گسیه مقاومت و مجاهدیلن طور عیا
 یر و استراتژیمس یها و جوانان شورشامیه قکچند یپیخود مت بهین واقعینند و از ایبیم یسرنگون
 .«اندش گرفتهیپن را در یمجاهد

اد هموطنان یوت  به کقه سیدق یکس از اعالم پ ،خود یاز سخنران یگریدربخش د یخانم رجو
رونا با فرستادن مردم کاز  یفرصت ساز یرد شوم  آخوندها برایکدرباره رو ،روناکوع یجانباخته دراثر ش

 کت هولناین واقعیرده از اپ یش از هر زمانیشتار بکن یا»الن تلفات، گفت:ک یبه قربانگاه و استراتژ
ش یاند و بردهکران یه و رفاه جامعه را ویت و درمان و تغذبهداش یادهایه چگونه آخوندها، بنکبرداشته 

ران را با یرونا در اکت ید وضعینبا .اندردهکر یذپبیرونا آسکدر جهان، مردم ما را در برابر  یشورکاز هر
 یرونا براکخواهد از یه مکدر اسفندماه گذشته به صراحت گفت  یارد. خامنهکسه یشورها مقاکر یسا
ش یه روند نامتعارف افزاکام ردهکران اعالم یمن بارها از جانب مقاومت ا.نعمت بسازدم فرصت و یرژ

 یاست. استراتژ یو روحان یااولگرانه خامنهپارانه و چکتیجنا یهااستیرونا، حاصل سکان یشمار قربان
وس ی، مأردنکمنفعل  یو برا یام و سرنگونیسد بستن در برابر خطر ق یبرا یتلفات انسانالنکاجساد و 

ار کو درمان، به سر یریشگیپدر  کمکمردم را بدون هرگونه  است. آنها رانیجامعه ا یتکحریردن و بک
رونا کوع ی، مقصر و عامل شیبهداشت یهالکروتپت یل عدم رعایدلها را بهن حال آنیفرستند و در عیم

 .نندکیم یمعرف
 یزییاپرستاران مثل برگ پ»زده است و خون یشب یماریر بیند در ماه تیگویم میارگزاران رژک
 .اندرونا مبتال شدهکبه  یادر درمانکهزار تن از ۱۵م کو دست« زندیریم

 از یگذارهیها با درد و رنج فراوان و مان ماهیه در اکار کرستاران فداپان و کزشپران به یکب یدرودها
ف کقه یدق یکها ر از آنیتقد یبرادم آرام و قرار نداشتند.  یکمان نجات هموطنان یبرا جانشان

 ...میزنیم
رداخت پ یو حت یماریمقابله با ب یص بودجه برایم از تخصکحا یآخوندها یط بحرانین شرایدرهم

رغم رونا بهکوع ید از اول شیگویم مین رژیر بهداشت همیوز نند.کیم یرستاران خوددارپحقوق 
 یرانیما به ازاء هر ا یعنی ،ورویون یلیم ۳۰۰ماه، فقط ن بار در خرداد یاول یررش براکم یهادرخواست

در  یشورکچ یسه با هیه قابل مقاکرداخت شده پرونا کمقابله با  یخانه بران وزارتیورو، به ای ۳.۵
ن در یا .شودیل میف و میح یومتکر حیول هم، در چرخ دنده فساد فراگپن یست. البته همیجهان ن

 ۲۰۰ب رساند تا یبه تصو یتیطرح سه فور یک یمانیت سلکاز هالپس  یه مجلس آخوندکاست  یحال
رنا، یقدس اختصاص داده شود )ا یستیترور یروین یهاتیبه فعال« یصندوق توسعة مل»ورو از یون یلیم

 (.۹۸ ید ۱۷
فضا ادامه دادند. نه به یهزرپماهواره  یکرونا به فرستادن کر یگن بحران نفسیدر حن یهمچنآخوندها  

 ییشوم هسته یهاتیمن را ادامه دادند و فعالیه و یدر عراق و سور یستیو ترور یت جنگیفعال ،انهمزم
در چهار سال گذشته ... ”رًا در مجلس ارتجاع گفت: یم اخیر دفاع رژیرساندند. وز یسطح باالتر را به
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ن یها از کجا تأمتیلن فعایمخارج ا یراست “.میاردهکد یتول کسال قبل، ما موش۱۰بًا به اندازه یتقر
 .«کردن سفره مردم محروم؟ یشود؛ جز با خالیم
 

ه هدف کد یدرتبع یرانیون ایسیوزپگروه ا یک»: نوشت ۹۹ریت ۱۷ترز در شامگاه یرو یخبرگزار -۷۴
رد و کنترنت برگزار یدر ا ییگردهما  ش بود روز جمعهیپشده در فرانسه دوسال  یخنث یگذاربمب

ر یجناح فراگ ،رانیمقاومت ا یمل یونا بدنبال فشار بر دولت تهران بود. شورارکروس یوع ویباوجود ش
سنتًا  ،ران استیمسلمان در ا یعیومت شکان دادن به حیاپه بدنبال ک یدیون تبعیسیوزپگروه ا
ان یم ا دریکآمر ینونکسناتور  ۱۸ رد.ک یتخت فرانسه برگزار میاپهرساله در حومه  یانبوه ییگردهما

دنت دونالد یرزپ یل شخصکیو ،یانیجول یرود نی.همچنردندک یه روز جمعه سخنرانکد بودن یسانک
به  یین گردهمایگفت ا مقاومت یمل یرد.شوراک یرده سخنرانکت ین گروه حمایررًا ازاکه مک ،پترام
ن گروه درخالل یرهبر ا یم رجویمر شور در سراسر جهان وصل بود.ک ۱۰۰ران و یا  ان درکهزار م ۳۰

حقوق  یایار آخوندها و احکتیم جنایرژ یت نسل ما سرنگونیمورأم” : ساعته گفت ۶ ییدهمان گریا
ه در کبود  درست دو روز بعد از آن  یمجاز یین گردهمای.ا “ران استیمردم ا یمال شده تمامیاپ

ا گر دستور داده شد به خاطر نقش آنهی( و سه نفر دیران )اسداهلل اسدیم ایلومات رژپید یکبه  یکبلژ
س در یارپ یکیمقاومت در نزد یمل یشورا ییدر گردهما یحمله بمبگذار یشده برا یدر توطئه خنث

 «.مه شوندک، محا۲۰۱۸سال 
ان معروف خود از ید روز جمعه با حامیدر تبع یرانیون ایسیوزپگروه ا»رد: کفرانسه گزارش  یخبرگزار

 رد...کم در تهران برگزار یر رژییام و تغیبر ق یافشارپ یساالنه برا ینترنتینفرانس اک  ،ایکا و آمرپارو
ن یه اکن است یران این تعهد مردم و مقاومت ایاول”مقاومت گفت:  یمل یدنت شورایرزپ یم رجویمر
چ راه یه آخوندها هکن است یحرف آخر ا”او گفت “.میریس بگپران را یم و اینکرا سرنگون  یم مذهبیرژ
جان ”ن سازمان یاو گفت هواداران ا“. است یوم به سرنگونکد محت خویم آنها درتمامیندارند و رژ یحل

 . “ام را روشن نگه دارندیق ینند تا شعله هاک یخود را فدا م
ارلمان پنده ینما ،گوسلن پیلیو ف ،ارلمان انگلستانپندة ینما ،و آفوردیاز جمله مت یسخنرانان خارج

 یانیجول یردند. رودک ید مکیتا یام خانم رجویپبر  ،ن لهستانیشیپر خارجه یوز ،گایو آنا فوت ،فرانسه
 “دینکدان گوش نیم دردسترس است به نومیر رژییتغ”اوگفت: . “م در آستانه سقوط استین رژیا”گفت: 

.» 
ران و سازمان یمقاومت ا یمل یه توسط شوراک یین گردهمایا» نوشت : ۹۹ر یت ۳۰مز ینگتن تایواش

را دهها هزار یرا رقم زد ز یکینولوژکار تکشاه یکبا یار شد، تقرو برگز یران سازماندهین خلق ایمجاهد
 یرد. برخکیق زوم به هم وصل میا را از طریهزار نقطه مختلف در دن ۳۰شور و ک ۱۰۲ننده از کت کشر

دند یخود خر یبرا یوصل شدند و خطر جان ییران به گردهمایاز داخل ا یران حتیاز فعاالن مقاومت ا
ن یس اپرا دارد. در  یون داخلیسیوزپه ایوب سبعانه علکمملو از سر یاارنامهک یام خامنهیرا رژیز
ه دوران کنیران مطرح شد و آن ایمقاومت ا یمل یشورا یام ساده از سویپ یک یکیلجست یروزیپ
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ن یعضو مجلس آلمان، مارت یکست آنها به سر آمده است. یبانان تروریشتپت آخوندها و یمکحا
گر یهستند و د ی، و حقوق بشر و رونق اقتصادیراسکر و دمییران خواهان تغیا اتسلت، گفت: مردمپ

ران است.سناتور یم ایوبگرانة رژکتر از هرگونه اقدام سریار قوین ملت بسیخواهند. ارادة اینم یگرسنگ
م تهران یجاد رفرم در رژیا یان همة تالشها برایها در ماستیر سیو سا یابرمن گفت: قرارداد هستهیل

د است. بعد از همة یجد یاستقرار دولت یران برایام مردم ایمانده قیاند و تنها راه حل باقست خوردهکش
ران را به گروگان یخ و فرهنگ ایه مردم و تارک ،ارکتین باند جنایر در رفتار اییتغ یثمر برا یب یتالشها

ه آنها مقاومت را ک یهنگامجاد خواهد شد. یران ایدر ا یشورش یانونهاک یر از سوییگرفته اند، تغ
م و از یستینار آنها باکد در یبا -ا یکمخصوصا آمر -جهان یشورهاکر ینند، ما و ساکل به شورش یتبد

 «.است یکن روز نزدیه اکم. من مطمئنم ینکت یآنها حما
شده ده یبه شدت گزه کم و مزدورانش یرژ ،مزیمورد اشاره واشنگتن تا« یکینولوژکار تکشاه»در مورد 

 یزیردند تا چکمبادرت  نفرانسکب دهنده یترت یهاتکبه انواع تشبثات از جمله مراجعه به شربودند،
 اما.نندکران مصرف و در بوق یه مقاومت ایو آن را علرده کدا یوصل پ ةهزار نقط ۳۰ار کتخطئه و ان یبرا

و  دادیرا نشان موصل نقطة  ۴۹دام که هر کن ینگ آنالیتیم ۴۸ در هر لحظه، ساعتها در پخش زنده
 یباق یزیچ یندگکجز سراف یمدع یبرا و شدیض مید و تعویچرخیپشت سر هم م بار ۱۴ا ی ۱۳

 ۳۱،۲۲۲ در مجموع نفرانسکب دهنده یترت یهاتکد شرییمورد تأ ق نقاط وصلیدقآمار نگذاشت.
 ه و انتشار است.رخانه شورا موجود و مجددًا قابل ارائیآن در دب لم و اسنادیو ف سکعه کبود  نقطه

ر بازدارندة متخصصان یبا تداب اماداشت  با هزاران حمله قصد اخاللن پخش برنامه یم در حیرژ یبریسا
 ده شد.یوبکو در هم  ینفرانس خنثکدهندگان بیو ترت

 
عام قتل ن سالگردیو دوم یس»ران آزاد تحت عنوان یا یینفرانس گردهماکن یدر دوم یخانم رجو -۷۵
گام  یکه جالدان به یردن قضائکبه خاطر وادار  یک، ضمن تبر«تیه بشریجازات ناشده علت می، جنا۶۷

م و یرژ یران تا سرنگونیخشم و اعتراض مردم ا»گفت:  یامیجوان ق۳و توقف در اعدام  ینینشعقب
م یتر آزاد شوند... رژعید هر چه سریام بایان قین جوانان و تمام زندانیادامه دارد. ا یینها یروزیپ

و خود یسم، آلترناتیعام و ترورو با اعدام و قتل یسازطانیخواهد با شیه مکچهار دهه است  یآخوند
ندارد و  یویم آلترناتین رژیه اکند کا را متقاعد یخواهد دنیند. مکد باشد، نابود یه باکآنچه را  یعنی
ند نشان کیند، تالش مکابود مقاومت را ن یمل ین و شورایهم نتواند مجاهد ید به آن تن داد. وقتیبا

جة وضع یم ساخت. نتین رژید با همیجه باز هم بایم هستند و در نتین رژیها بدتر از اه آنکبدهد 
مردم و چوب  ییگر غارت دارایران، از طرف دیشتار جوانان اکطرف  یکموجود هم روشن است؛ از 

ن روزها یه اکفروشانه وطن یدهارش در معامالت و قراردایج فارس و جزایزدن به خزر و خلحراج
ه البته دوام نخواهد آورد. کاند ردهکن صورت حفظ یبه ا ده رایوسپاد است.آخوندها، قدرت یصحبتش ز

و  یران را دشمن اصلین و مقاومت ایه مجاهدکرده کوقفه اعالم یم بیگذرد، رژیه مک یسال ۴۰در
گرفتن گاه و نقطه قراریتوان جایم یخیتار ییاروین روین، در ایداند. بنابراین مرز سرخ خود مینخست



70 

 

ه کهستند  ییهاانیخ و شاه و افراد و جریش یایطرف، بقایکرد.در کانات را مشخص یروها و جریهمه ن
مقاومت و مخصوصًا بر  یمل یم را بر شوراین رژیرده، همپنانه و در یا شرمگیرده و پیار و بکطور آشبه

ساله، در بحث  ۸است صلح و جنبش صلح در جنگ یدهند. مثاًل در سیم دادند ویح مین ترجیمجاهد
و در برابر توهم  یرفسنجان یروانهیو مطرح شدن سراب م ینیم بعد از مرگ خمیت رژیت و ماهیهو

ا متحد یم هستند، ین رژیا با همیه کم یروبرو هست ییانهایس، ما با افراد و جرپ.یاصالحات آخوند خاتم
ن یچنها و هممیمثال بر سر تحر یم همسو هستند، براین رژیا به درجات با همید و انمیبالفعل رژ

 یشدة شوراهکقطعنامه بلو ۶زم ماشه در یانکا در باره فعال شدن میم یرژ کیو موش ییهسته یهابرنامه
و  یانمیا در موضوع قاسم سلیاسداران و پاه پس یستیترور یا بر سر نامگذاریم، ین رژیه ایت علیامن

 یو همزبان ییم همسوین مسائل با رژیبله، بر سر همه ا من.یه و لبنان و یم در سوریرژ یهادخالت
ا ین با ما هستند یاند و بنابراستادهیم ایرژ یه رو در روکقرار دارند  ییهاگر آنینند؛ اما در طرف دکیم

 ران امروز است.یدر ا یبندههن جبیترن و بزرگیترن، مهمین نخستیاند. ارانیهمسو با مقاومت ا
قت را ین حقیساله است. و ا ۴۰مبارزات ینه تمام نمایو، شاخص و آئین آلترناتین شورا و ایدر واقع ا
ن مقاومت، در یه ایسم علین و تروریم با مجاهدیو خصومت رژ یسازطانیه چرا شکسازد یروشن م

 «.ست؟یان دارد و هدف آن چیجر یین ابعاد گستردهیچن
 

 ةارنامکضمن اشاره به  ،کیه مشتریانیدر ب ییایکت آمریشخص ۳۱ران آزاد یا ییان گردهمایدر جر -۷۶
در  یاصل یدولتها، چهره ها یاریبرخالف بس»... نوشتند:  ،شورکران در داخل و خارج یم ایات رژیجنا

دستور آنها ه به ک یدهه ها در مناصب مسئول بوده اند. مقامات ارشد یسالها و حت یطانیم شین رژیا
ند، و مقامات زندان یکر میگناه را بناحق دستگیرساند و مردم بیابانها به قتل میس شهروندان را در خیلپ

نجه و کبوده است را ش یو مذهب یاسیس یآزاد یه تنها جرمشان ابراز خواستشان براک یشهروندان
د یباینند میکف میانون را تحرومت قکرده و حکسر یرا م یه استبداد دولتک ینند، و قضاتیکاعدام م

ز از مجازات یگر یت برایمکاز بودن در حایاران از امتکتین جنایرند. ایقرار گ ینون مورد حسابرسکا
د وجود دارد. تنها ینقطه ام یکره ین چشم انداز تیرده اند. در اکت سوء استفاده یه بشریاتشان علیجنا

از دست  یرانیردن شهروندان اکآزاد  یبرا ،دولتها منجمله یگریت دیشتر از هر موجودیه بک یسازمان
ران است. یمقاومت ا یمل یشورا ،ردهکعمل  ییادگرایخته از بنیسم برانگیاستبداد و جهان از ترور

و نقطه  یراسکدم ید برایه امکند کن یند تا تضمیکر تالش میذپنا یمقاومت بطور خستگ یمل یشورا
 اند. ران زنده بمیدر ا یعدالتیان بر بیاپ

ه یه علک یبه تهاجم ین المللی، انتشارات و جلسات، توجه بین شورا با تداوم ارتباطات رسانه ایبعالوه، ا
نند را یکم یزندگ یکراتکه با اصول دمک ییشورهاکان است را زنده نگه داشته است. ما یت در جریبشر

ت نقض یه مسئولک یدن افرادشانک یبه حسابرس یبرا ،ار عمل هماهنگکابت یک یم تا برایخوانیفرا م
ط ین شرایمقاومت و سازمان مجاهد یمل ینند. شوراکفاحش حقوق بشر را برعهده دارند عمل 

ه ک یاتیاز جنا یاملکار یرده اند و اسناد بسکران تحمل یم ایرژ یرا از سو یریذپوصف نا کدهشتنا
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 ،ین در آلبانیمجاهد ۳اشرف  رده اند.  موزهکران صورت گرفته است را حفظ یه خودشان و مردم ایعل
ه شخصا شاهد ک یانیه توسط قربانکرده ک یرا گرد آور کیر از مداریچشمگ ةنیشگاه و گنجینما یک

ا مورد یشورها قوکر ین در سایه شده است. مستندات مجاهدیم بوده اند تهینجه رژکمنحط ش یروشها
دات و یو مهار تهد یریجلوگ یبرا ییاستهایر سکر دولتها بفیا و سایکه آمریکباشد.در حالید مییتا

 یاپاست را به  یرانین همه ایه دستشان آلوده به خون اک یسانکد یتوانند و بایران هستند، میتجاوزات ا
ت یتوانند از مصونیه رهبران نمکن امر وجود دارد یا یبرا یمکمستح ییه قضایشانند. روکب یحسابرس

 یه قربانک ییشورهاکم ینیکه مینند. ما توصکت استفاده یه بشریاتشان علیجنا یت بودن برایمکدر حا
متخصص را  یمهایشان ، تییاپمانان ارویپا و هم یکران واقع شده اند، منجمله آمریا یسم دولتیترور

استفاده  یخود را برا کن حال مداریل دارند و در عیگس ۳در اشرف  کمطالعه اسناد و مدار یبرا
 «. سازمان بدهند یالمللن یدر اقدامات دادگاه ب یینها

 ،مز جونز یبرمن، ژنرال جیچ، سناتور لینگریوت گی، نیانیجول یرود ینندگان اسامکان امضایدر م
مز ی، ژنرال جیسکیژنرال جورج  ،یندک یکاترپندا چاوز، یل،  یفر سیئج، لوی، تام ریزکیل مویکما
 .خوردیس به چشم میچل ریمو  زبرگنیگ کول، مارکنت بلکلد ، یلن بلومفکنیرابرت جوزف ، ل ، یانوک
 

م و از ین رژیا یه و ذاتیسم جان مایترور»: گفت یخانم رجو یین گردهماینفرانس اکن یدر سوم -۷۷
 یتوان با برخیر است. اما میناپذ ییم جدایان رژیسم از پایان ترورین پایر است . بنابرایناپذ ییآن جدا

  رد. کاروپا مهار و متوقف  کاقل در خاآن را ال یکیتکو تا یاسیر و اقدامات سیتداب
د از یند، باکیا استفاده مپارو کاش در خایستیاعمال ترور یم براین رژیه اک یاناتکا و امیـ تمام مزا۱

 ...دنل شوید تعطیم باین رژیا یهاآن سلب شود. سفارت
ه توسط ک یمساجداصطالح و به یمذهب یها، انجمنیو آموزش یز فرهنگک، مرایوششپ یهاتکـ شر۲
د یاند، بامیسم رژیو ترور یجاسوس یبانیشتپز کمرا یشوند و همگیت میو حما ین مالیران تأمیم ایرژ

 افشا و بسته شوند.
قدس،  یرویاطالعات آخوندها و ن یوششپ یهاتکا شریافراد وابسته  یالمللنیب یهرگونه تبادل مال -۳
 متوقف شود. یلکد بهیبا
ا در لباس خبرنگار، ی ی، مذهبی، فرهنگیتجار یهاتیوشش فعالپه تحت کم یان رژـ عوامل و مزدور۴
 اخراج شوند. ییاپارو یشورهاکد از یبا ،نندکیزن عمل میتیناهنده و سپمخالف و  کا با ماسی
خود را از مراوده و تماس با وزارت اطالعات  یو اطالعات یتیامن یهاسید سرویغرب با یهاـ دولت۵

 ند، برحذر دارند.کیم باز میورود مزدوران رژ یه راه را براک ،قدس یستیترور یرویم و نیبدنام رژ
 کیپلماتیو د یبدون هرگونه مالحظه تجار دیبا میرژ یستیترور ات و اقداماتیو عمل هااخبار طرح  ـ۶

 .منتشر شود اتییبا جز
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 تیکه در خاک اروپا فعالقدس  یستیترور یرویمزدوران و عوامل وزارت اطالعات و ن یاسام ـ۷
اطالع به و شودمنتشر طور کاملبه دیبا میرژ نیا یهایو الب یپوشش یهاتیموجود یو اسام کنندیم

 همگان برسد. 
اخراج عوامل وزارت  یبرا ینافذ نیقوان میخواهیم کایاروپا و آمر یگذاراز همه مجالس قانون ما-۸

 کنند.  بیتصو خود یاطالعات و سپاه پاسداران از کشورها
شان در گرو ت مردمیرا منافع خود آنها و امنیاسخ مثبت بدهند، زپن فراخوان یاها بهدوارم همه دولتیام
 یستادگیخواهند این دولتها خواسته و میران از ایت و اقدامات است.آنچه مردم و مقاومت این قاطعیا

است. زمان آن است  ین المللیسم بیر ترورداکو بان ین حامیو نخست یسم غدار دولتیترور یکدر برابر 
م و هر ین رژیه ایعل یتیت و صلح مردم جهان متوقف شود. هر قاطعیها به سرنوشت و امنییاعتنایه بک

م و در یرژ یسرنگون یران برایرساندن به مبارزه مردم ا یاریجهان،  یجاکم در هر یه رژیعل یقدم
 .«است ین المللیت بیخدمت صلح و امن

 
شور فرانسه، آلمان، ک ۱۱نقطه در  ۴۴مرداد آغاز شد و در  ۲نجشنبه په از کاجالس سه روزه شورا -۷۸

 ۵شنبه یکان داشت، در بامداد یجر یا و آلبانیتالی، ایکش، هلند، بلژیا، سوئد، نروژ، اطریکانگلستان، آمر
 .دیان رسیاپمرداد به 

گوناگون مورد  یهاام آبان در عرصهیس از قپژه یومان بههنیم یدر اجالس شورا تحوالت و رخدادها
 و تبادل نظر قرار گرفت.  یبحث و بررس
 یهاتیه در بحبوحه محدودک ،گانه آن راسه یهااجالس یران آزاد و برگزاریا یجهان ییشورا گردهما

بزرگ در  یاتیف شده است، سلسله عملیتوص« ین جهانیآنال یین گردهمایتربزرگ»  روناک یریگمهه
العاده خارق یاز توانمند کیه حاکرد ک یابیرونا ارزک یضرور یهالکروتپت یمر ارتباطات آن هم با رعاا

 .ست«روناکفرصت »از  یبرداربهره یبرا یاخامنه یاستراتژ یران رو در رویمقاومت ا
ت جان و سالم یرونا براکد یگفت، درصدد بوده و هست تا از تهد ۹۸ه در اسفند ک، چنان یاخامنه
 یام، برایردن روند مقاومت و قکو متوقف  یانفجار ةردن جامعکر یگنیزم یران در راستایمردم ا

روشنگر روزانه، با ارائه  یهایریگها و موضعهیران، اما، با اطالعیبسازد. مقاومت ا« فرصت»مش یرژ
م، با یرژ یات درونالمکران، با افشا و انتشار اسناد و میمستمر گزارشها و آمار و ارقام از سراسر ا

زاننده آن، یدبخش و انگیو امواج ام یین گردهمایا یو با برگزار یالمللنیر بیذپناوقفه یهاتیفعال
 د.یوبکهم گران در یهاکتپالن تلفات آخوندها را با ک یه و استراتژیت فقیوال یروناکاه یس یوارهاید
« ۹۹شان کهکشان کاز رزمندگان و زحمت یدانقدر»ام یپه مسئول شورا در کسابقه، چنان ین رخداد بیا

 :گفت
 یم آخوندیرژ یکستریر هماهنگ و هکرده است. کرا دچار وحشت و جنون م یرژره کعمله و ا قاطبه  

ن ینش به همکدر وا ،نماپشاه و مرتجعان چ یماندهاسپت کبا مشار ،شورکو عقبه آن در خارج 
 یو نگران یامکها، بازتاب واضح تلخمقاومت در رسانهده یجمهور برگزسیرئ یخش سخنرانپشان و کهک
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ل یو مستقل است؛ آنها در تحل یکراتکو دمویتنها آلترنات ینیگزیو جا یام و سرنگونیانداز قآنها از چشم
م آخوندها را یران امروز، رژیا یاسیس یبندن جبههیترن و مهمیتره در بزرگکهستند  یسانک، یینها
 دهند.یح میترج مقاومت یمل یشورا بر
س و هر کشناختن هر  یگفت، برا یجهان ییگردهما یهایاز سخنران یکیدر  یه خانم رجوکچنانهم 

 یمل یه و شورایت فقیم والین رژیخود را ب یه انتخاب واقعکد یرسپ توان از اویم یسادگان، بهیجر
 .ندکساله، مشخص ۴۰ار کرقابل انین و غین نبرد سنگیمقاومت در ا

 یجهان ییه مقاومت در آستانه گردهمایعل یسازطانیو ش یستیترور یهاتوطئه ییست و رسواکشورا ش
 یآوردرباره جمع یومتکح یهادرشت رسانه یترهایا تها بن توطئهیران آزاد را مورد بحث قرار داد. ایا

 درو مزدوربچگان مربوطه  یوزارت یهارش خانوادهیذپ یبرا یبستن به مقامات آلبانلیهزاران امضا و دخ
 یرنگهایو ن یربودن جنبش دادخواه یم برایگر، نقشه رژید خورد. نمونه دیلک یطور ناگهانبه،  ۳اشرف

المات کم پیلکبا انتشار  ۹۸در آبان ه کبود  یمزدور نفوذ یکق یاز طر وزارت اطالعات یچند وجه
 .ستکسم شورا درهم شیت و ضدتروریون امنیسیمکه یه جالدان در اطالعییمان قضایدژخ

دن شعله یشکجامعه، زبانه  یان، اوضاع انفجاریرونا و ابعاد و آثار و آمار قربانکدر اجالس شورا، موضوع 
مقابله  ةده شدند، خروش مردم بهبهان و نحویشکو خون  کبه خا ۹۸ماه ین و ده در آباک ییهاامیق

 یمردم یرونا، اعتراضهاکو فقر روزافزون در بحبوحه  ی، گرانیشتیالت طاقت سوز معکم با آن، مشیرژ
 یدر فضا« دینکاعدام ن» یونیلیم یادهایم، فریرژ یهاهن، شورش در زندانها، اعدامیدر سراسر م

شورا در مبحث تحوالت  .مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت یشورش یهاانونک یهاتیعالو ف ،یمجاز
 یاخامنه یسازو بحران ییجومداخله یطور خاص به ضربات وارده بر استراتژ، بهییو منطقه یالمللنیب

م یرژ یهادخالت و تنفر آنها از یتبر جوانان عراقکا امیلبنان و ق امیق .رداختپه و عراق و لبنان یدر سور
، از یمانیت قاسم سلکس از هالپشور کن یم در اینشاندگان رژف دستیت و تضعیو تنزل موقع یآخوند

 .ن دوره بودیع این وقایترمهم
گانه ی یاسیس یهایو مرزبند یداریاپساله شورا و  ۴۰خچه یتن از اعضا درباره تار ۵۰در اجالس شورا 

ن یران سخن گفتند. در ایخ این مقاطع تاریترن و متالطمیترنجاز بغر یکیدر  یکراتکن دمویگزیجا
 ردند. کراد یا یاز آنان سخنان یت داشتند و شمارکمانان شورا شریپتن از ناظران و هم ۸۲اجالس 

داشت فوق العاده خانم یگرامان بخش اجالس سه روزه بود. یپامرجان شورشگر از « ریش ناگزیرو»ترانه 
ران یوند او با مقاومت ایران و پیمندان و اقشار مختلف مردم در داخل و خارج ااز جانب هنرمرجان  

د یآورد تا شا یرو« مجاهد» یه جعلینشر به انتشاراطالعات آخوندها ه کگران آمد  یم به قدریرژ یبرا
 ییرسوا یترفندهاند. که آن وادار یعل یریموضعگ ای به فاصله گرفتن از مقاومتند و کمرعوب را  یبرخ

سها و کع،  99خرداد  18خ یبه تار یتقلبه ین نشریدر ام ندارد. یرژ یبرا یو نفرت حاصل یزاریه جز بک
 ز جعل شده بود. یشور نکتن هنرمندان داخل  16 یاسام
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س یارپدر ۱۹۹۷رماه یبزرگ مقاومت در ت ییه گردهمایعل یم آخوندیرژ یستیست توطئه ترورکش-79
و  ،را به عهده داشت یگذارات بمبیعمل یه فرماندهک ،میشته رژکارکست یلومات ترورپید یریو دستگ

 یتهایسرفصل در جنا یکن توطئه بودند، قطعا یر ایه درگکگر ید ستیمزدور ترورسه  یریدستگ
اسداهلل اسدی یک مامور با سابقه وزارت اطالعات در چهل سال گذشته است.  ینیسم دیفاش یستیترور

ه یعلتروریستی  اتیعمل مزدوران و از یشماره سالها در عراق هدایت و متخصص مواد منفجره است ک
  .را بعهده داشتن یمجاهد

در  ۹۹مرداد  ۹ر و یت ۲۵ دادگاه در یجلسات مقدمات گر دریست و سه مزدور دیپلمات ترورید مةکمحا
برگزار ماه در آذر دادگاه  یاصل جلسات ،حیتبادل لوا یپس از گذار از مراحل قانونو  شد شروع یکبلژ
به م یرژ یریگمین عناصر و مراجع تصمیت و دخالت باالترکاز شر کیشخص حااطالعات مشود. یم

ش آماده شده بود یسال پ یکه از کن طرح یااست. یگذارن بمبیدر ا یشخص خامنه ا یسردمدار
مشخصًا بعد از و قرار گرفته  یاسیو س ی، خطیکینکت یابیات در وزارت اطالعات مورد ارزییبارها در جز

  د خورده است . یلک ۹۶ماه یام دیق
ه از کگفت  ،امیت قین در هدایمجاهد ید بر نقش محورکیبعد از تأ ،۱۳۹۶ ید ۱۹در یخامنه ا
در همان زمان گفت  ،میت رژیامن یعال یر شورایدب ،یم گرفت. شمخانیخواه« تقاص»ن یمجاهد
نجف  یدر معاون سابق ،ن آشنایورد. حسام الدنند ضربه خواهند خک یه تصور نمک یین از جایمجاهد

ه قرار بود بمب در آن ک ییقبل از گردهما ی، مدتیروحان ینونکر اطالعات و داماد او و مشاور یوز یآباد
هدف قرار خواهد  یبزود یم رجویه خانم مرکرد کد کیت به زبان استعاره تاییتو یکدر منفجر شود، 

در » گفت: یخامنه امورد نظر تقاص  ز در موردیناه پعات سس سازمان اطالین طائب رئیگرفت. حس
به حق مردم  یاز مطالبات اقتصاد ،مّلت یت دشمنان اصلیبدنام با هدا یهاکز گروهیر نیع اخیوقا

البته اقدامات آنها ...نندکملت را منحرف  یهاخواسته ید ناامنیردند با تولکسوءاستفاده و تالش 
  (.۱۳۹۶بهمن  ۲۲) «م زدیخواه یلیقت مناسب به آنها ساسخ نخواهد ماند و در وپیب

ن خلق یه سازمان مجاهدیاطالع ه درکاست  یادآوریان یشاو سوابق او در عراق  یدر مورد اسداهلل اسد
قدس  یرویاز مأموران اطالعات و ن یگروه ۸۶درآذر ماه »:آمده است ۱۳۸۷ن یفرورد ۲۳خ یران به تاریا

به عراق فرستاده  ،ه مجاهدان شهر اشرفیعل ینکپرات و لجنیاکتوطئه و ش یراب ،رانیاز داخل و خارج ا
ه به مدت سه کن مزدوران، یاز ا یم قرار گرفتند. برخیامر سفارت رژمنصور بغداد تحتشدند و در هتل 

 یت در عراق شدند ازجمله، عبارتند از: مسعود خدابنده، مصطفیر از اقامت و انجام مأموریماه ناگز
.مزدوران مزبور در طبقه سوم هتل منصور یریرضا بشیمور ختار و علینسب، ت یبرکرضا ا، یدمحم

 ی، نوبخت و اسدییطباطبا یبه اسام یمأموران قدس و اطالعات آخوند یسرپرستمستقر شدند و تحت
شد ومزدوران ابتدا در یران پرداخت میم ایهتل توسط سفارت رژ یقرار گرفتند. همه صورتحسابها

نفر از عوامل و ۲۰ه با حضور کت داده شدند کشر“ سمیمبارزه با ترور”تحت عنوان  کینار مضحیسم
 .«دیم برگزار گردیخواران رژرهیج
 



75 

 

روز  ۵به مدت  ۱۳۹۶س در سال یارپ ییگردهما یسال قبل و همزمان با برگزار یک، یاسداهلل اسد-۸۰
ن سفر را یا یتیرداخته بود. مقامات امنپت یموقع یابیو ارز ییبه شناسا ن به فرانسه رفته و شخصًایاز و

س یارپآخر ماه ژوئن در  یرده اند. او در روزهاکر یات سال بعد تفسیعمل یبرا یوآمادگ ییسفر شناسا
به  لو رفته و لو نرفتهمزدوران  کمکاز  یبرخورداررده است. او با کدن یداور سوراواز  کشهر از بوده و
آن فرانس در مجاورت  یرواس کشهر یوهتلها ییگردهما یخارج اننمحل استقرار مهما ییشناسا

رده ک مبادرتس یارپنت در شمال پلیو کشهر یشگاههاینما ییشناسان یفرودگاه شارل دوگل و همچن
( ۲۰۱۷ه ی)اول ژوئ ییدرست دو روز قبل از گردهما یعنی( ۱۳۹۶ر یت ۸) ۲۰۱۷ژوئن  ۲۹است. او روز 

 نت بوده است. پلیو یمحل سالنهادر  ییاساشن یبرا ر مزدورانیسا کمکبا 
ن یاز و(  ۲۰۱۸ ) ۹۷ سال ییروز قبل از گردهما ۱۰ یعنی ۱۳۹۷خرداد ۳۰روز در  یاسدسال بعد  یک

رد. کن منتقل یبه و یشیاتر یمسافربر یمایپهوا یکبا  ر بمب را شخصًایروز اول ت به تهران رفت و
را  ییهوا ین المللیارا مقررات بکل شود و آشیتبدفاجعه بزرگ  یکتوانست به  یه مک کیارخطرناک

ق آلمان به ین بمب را از طریسرش اپر همراه با زن و دو یت ۵بعدا در روز  یرد. اسدک ینقض م
را  آن ده قرار بوک یستیترورمزدور ( آن را به دو ییر ) دو روز قبل از گردهمایت ۷زامبورگ برد و در  کلو

قبل از ظهر مزدور ن دو یل داد. ایتحو ،یر سعدونیو ام یمه نعامینس یعنی ،ببرند ییهمادبه محل گر
 یمنتقل م ییس و محل گردهمایارپن خود به یه بمب را با ماشک یر، درحالیت ۹ یعنیروز برنامه 

ر شد. ینت دستگپلینفر سوم در و یر شدند. عصر همان روز مهرداد عارفانیدستگ یکردند در بلژک
ر یدر مس (۱۳۹۷ر یت ۱۰برابر با  هییاول ژوروز بعد )بعد از ظهر ز ین ی اسداسداهللست یپلمات ترورید

 ر شد. یآلمان دستگ کن در خایبازگشت به و
مختلف  یشورهاکرابطه فعال داشت و به طور منظم آنها را در  مزدور ن دویاز سالها قبل با ا یاسد
برد. آنها بطور منظم از  یران میا را به اآموزش آنه یرد و هر وقت هم الزم بود براک یمالقات م ییاپارو

الزم  یآنها انجام شده و آموزشها یروبر الزم  ین سالها تستهایا در. گرفتندیم حقوقوزارت اطالعات 
 محرز شده بود.  یگذاربمب یآنها برا ییاراکده بودند و یرا د

 
 گذار درست بمبیت ترورپلمایدد وزارت خارجة آخوندها، یبه دستور وزارت اطالعات و صالحد -۸۱

 یاسیم سیاسات و عواقب وخکرد تا از بار انعکت نکشرامسال  ر و مردادیت دادگاه در یمقدمات جلسات
و همدستان به دو اتهام  یمه اسدکمحا یفر خواست دادستان فدرال براکیدادگاه با اما . استه شودک
  رد.کاعالم موافقت « یستیورگروه تر یکت در کشر»و «با قصد قتل یستیاقدام به عمل ترور»

 یردن وکو آزاد  یمه اسدکممانعت از محا یبرا یچ تالشیدو سال گذشته از ه یط یم آخوندیرژ
، یاقتصاد ی، وعده هایکلوماتپید یل فشارهایاز قب ی. اقداماتردکه و باز هم نخواهد ردکفروگذار ن

 ده است. یست انجامکنون به شکسم تا ید به تروریو تهد ییاپارو یشورهاکاتباع  یریگروگانگ

 کساعت با ارائة اسناد و مدار ۷ده شورا ، به مدت یس جمهور برگزیرئ یم رجویخانم مر ن پروندهیادر 
است یم به ریت رژیامن یعال یدر شورا یستیات بزرگ ترورین عملیه اکرد کشهادت داد و مشخص 
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 یرد عالوه بر اسدکد کیتأ ی. خانم رجوآن را داده است یدستور اجرا یب شده و خامنه ایتصو یروحان
، ی، روحانیخامنه ا یعنی یت، آمران واقعین جنایر شده به عنوان عامالن ایدستگ یستهایگر تروریو د
سم یردن ترورکن، الزمة متوقف یمه شوند. اکد محایر اطالعات بایوز یف و آخوند محمود علویظر

ن یدر اهم  یین و ابولقاسم رضایمحمد محدث ،یشمچیابر یان مهدیختة آخوندهاست. آقایافسارگس
از  یگریشمار ددر دو سال گذشته رونده افزوده اند. پرابطه شهادت داده و اطالعات واسناد الزم را به 

ل  یبه تفص ییز به عنوان شاهد نزد مقامات قضایران نین و مقاومت ایمسئوالن و اعضا و هواداران مجاهد
 شهادت داده اند.

 
 یفرانسو دهندگانوسازمان رانیخلق ا نیمقاومت و سازمان مجاهد یمل یشورا عالوه بر-۸۲

ر یت ۹ ییه در گردهماک ،یعرب یشورهاکا و پا، ارویکاز امر یاسیس یتهایاز شخص یتعداد، ییگردهما
وارد  یخصوص کیبه عنوان شا ، رندیگ هدف قرار قرار بود داشتند ونت حضور پلیدر سالن و ۱۳۹۷

 ان و خانمها :  یامل آقاش رونده شدندپ
 ریر سابق الجزاینخست وز ید احمد غزالیس

  یسلیسناتور رابرت تور
 ایکر خارجه امریباب جوزف معاون سابق وز

 ایلمبک یاست جمهورید ریاندکور سناتور وکد بتانینگریا

 ایتالیر خارجه سابق ایوز ،یو ترتزیجول

 ایانتیارلمان برپنده سابق ینما ،فیراجر گادس

 دیاخ سفک یر سابق روابط عمومیدا چاوز مدنیل

 ایانتیارلمان برپنده ینما ،من کرابرت بل

 اپارلمان اروپنده سابق ینما ،المکتونه 

 فرانسه یس سابق سازمان ضد جاسوسیرئ ارلمان وپنده یوبونه استاندار، نمایا

 ل سازمان ملل در عراقکریژه دبینده ویمعاون نما ،طاهر بومدرا

 ایتالیارلمان اپنده سابق ینما ،یاروتپزابت زامیال

 ن در فرانسهیس انجمن حقوق بشر نویرئ ،یر برسیپ
 شور کن یرخارجه سابق ایمن در فرانسه و وزیر ین ، سفیاسیاض یر

 نده پارلمان فدرال آلمان ین پاتسلت ، نمایمارت
 س یپار یکژان فرانسوا لوگاره، شهردار منطقه 

 ا یتالین انده پارلمایو تاسو، نمایآنتون

 

نت را پلیدر و یران آزاد توطئة بمبگذاریا یجهان ییدر گردهما ۹۹ر یت ۳۰روز  یم رجویخانم مر-۸۳
ه کدهد ین نشان میا خواند و گفت:اپم در ارویساله رژ ۴۰خچه یتار یستیترور ین طرحهایجزء بزرگتر
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 یتیچ جنایاب هکه با آن از ارتمقابل یداند و برایت خود میموجود ید اصلیران را تهدیم، مقاومت ایرژ
 ل دادن بمب بهینقل و انتقال و تحو یخودش را هم برا یرسم یهاه مقامک یست، به نحویگردان نیرو

ران یم ایسم رژیممانعت از گسترش ترور ینه درست برایاست قاطع تنها گزیس یکفرستد. یصحنه م
م یرد و گفت عوامل و مزدوران رژکد یکم تایرژ یهایندگیبر ضرورت بستن سفارتها و نما یاست. و
د یزن  بایتیناهنده و سپمخالف،  کا با ماسیو  ی، خبرنگاری، مذهبی، فرهنگیتجار یهاوششپتحت 
 ا اخراج شوند.یکا و آمرپاز ارو

وش په در کوزارت اطالعات است  یو سطح باال یمیمأمور قد یک یاسداهلل اسده کرد کد توجه یبا
به  یوش وپوهم  یردة اطالعاتکسر یکاو به عنوان  یست واقعپه است. هم ردک یلومات عمل مپید

ت یه تمامکاست  یو ادار یسلسله مراتب نظام یکاز  یه او بخشکد ندهیلومات نشان مپید یکعنوان 
 یوزارت خارجه( نسبت به عمل او مسئول تلق ن سلسله مراتب از هر دو سو )وزارت اطالعات ویا
 یوزارت خارجه شروع م م او در وزارت اطالعات ویاز دو مافوق مستق یرماندهرة فین زنجیشوند. ایم

ر تحت ین دو وزیشود. ا یر اطالعات وصل میگر به وزیاز طرف د ر خارجه ویطرف به وز یکشود و از 
ن سلسله مراتب ین مسئول در ایم هم باالترینند. رهبر رژک یم عمل میس جمهور رژیت رئیمسئول

 یشخص خامنه ا امر م تحتین، وزارت اطالعات به طور خاص و مستقیالوه بر اشود. ع یمحسوب م
 دهد.  یمًا به او گزارش میز مستقیر خارجه نیقراردارد و وز

 یو جاسوس یستیات تروریبر جنا یوشپاست مماشات و چشم یه سکدهد ینشان م ین نمونه به خوبیا
دست  سابقهیب یهاتیجناگونه ن یاد به ایر زایبس یریذپ کسیم با وقاحت و ریه رژکم موجب شده یرژ

گر با ید یو از سو مماشاته بر کیطرف با ت یکاو از  یو سلسله مراتب باال ستیترورپلماتیدبزند. 
 یشورهاکبا  یکمترادف شربانانش یم و پشتیرژ یبرا هکبرجام  یدر فضالومات بودن پیتوجه به د

او  یت جهانیومکو مح یریه دستگکل است ین دلیه ارده اند. بیکت میاحساس مصوناست،  ییاروپا
 . شتر برهم خواهد زدیه و باز هم بهم زد رم را بیمحاسبات رژ

 
یادآوری و احترام » یالمللنیبه مناسبت روز ب ۹۹مرداد  ۳۱در روز ا یکرخارجه آمریپمپئو وز یکما-۸۴

تن قاتالن ترور  ۱۳ یزا براینع وو من یاو مخوف گاهنجهکر شیمد یست گذاریل« به قربانیان تروریسم
  رد.کرا اعالم  و خانواده قاتالن یاظم رجوکتر کد

این اقدامات پیام حمایت به بسیاری از قربانیان جمهوری اسالمی ایران  در »گفت : ا یکرخارجه آمریوز
سراسر جهان میدهد که ما از حسابرسی کسانی که دست به ترور و خشونت میزنند، حمایت میکنیم. 
ایاالت متحده آمریکا به فشار خود علیه رژیم ایران ادامه میدهد تا که با شهروندان خود با احترام و وقار 

کشی و یی تروریسم دست به آدمرفتار کند. رژیم ایران در خارج از مرزهایش برای گسترش سلسله
مقام ]ایرانی[  ۱۳تروریسم در فراسوی مرزهای خود میزند. اقدام امروز شامل محدودیت ویزا برای 

س به عنوان بخشی از کارزار یدر سوئ ۱۹۹۰رحمانه سال میباشد که در طراحی ترور پیچیده و بی
آدمکش که خود را به عنوان دیپلومات جا زده  ۱۳جهانی تروریسم رژیم ایران دست داشتند.  این 
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ون عمل میکردند، تا نشان بودند، تحت فرمان باالترین مقامات دولت ]ایران[ برای ساکت کردن اپوزیسی
از این که کجا زندگی کنند. ایاالت متحده  غدهند هیچکس از دست رژیم ایران در امان نیست، فار

 .  «ساکت کردن منتقدین توسط رژیم ایران را از طریق خشونت و ترور تحمل نخواهد کرد
ه برادرش مسعود کهستند  یاظم رجوکتر کعامالن ترور د»نفر  ۱۳ نیرد اکدر همان روز اعالم ترز یرو

 .  «ن ترور هستندیس مسئول ایران و سفارت آن در سوئیم ایرد رژکدر همان زمان اعالم  یرجو

قاتالن و  یزا براین و منع صدور ویگاه اونجهکر شیمد یگذارستیبا استقبال از ل یم رجویخانم مر
گام  یکرا آن  ،ایکر خارجه آمریوز ید بزرگ حقوق بشر از سویشه یاظم رجوکتر کخانواده قاتالن د

 ییاپارو یشورهاکت یامن ین در راستایو همچن ،سمیوب و ترورکه سریدر مبارزه عل یالمللنیب یضرور
ل یمکت ،تیم و عامالن جنایمه و مجازات سردمداران رژکم جلب و محاکبا ح یستیه باکرد کف یتوص

ر اطالعات یان وزیفالح یم، علی، رهبر رژیا خامنه یم و مشخصًا علیرد سردمداران رژکد کیتأ یشود. و
 یعال یر وقت شورایدب ،یو حسن روحان ،ر خارجه وقتیو وز یمشاور خامنه ا یتیبر والکا یوقت، عل

 رند.  ید در برابر عدالت قرار گیبا ،ت بودندین جنایه آمران اک ،میت رژیامن

د بزرگ حقوق بشر یشه یاظم رجوکر تکمه و مجازات قاتالن دکو محا یگذارستیافزود ل یخانم رجو
، ییاپارو یشورهاکگر در ید یستیترور یتهایجنا یاریه بسکهم چنان ،تیه بشریعل تیجنان یو آمران ا

سم در یو ترور یزیم در خونرین رژیتر شدن ا یه باعث جرک یزیر افتاده است. چیسالهاست به تأخ
 گر نقاط جهان است.  یا و دپارو
ران را بخاطر یر وقت اطالعات ایان وزیفالح یم جلب علکح یسیق سوئیتحق یقاض ۲۰۰۶مارس  ۲۰در 

با دقت تمام  یاظم رجوکاعدام »ان آمده است: یفالح یم جلب علکرد. در حکت در ترور صادر کمشار
 ۱۹۹۰ه یل فوریه و اوایس در اواخر ژانوپ، س۱۹۸۹تبر کبار در ایک ییماندوک یم هایشده بود. ت یطراح
نفر در آماده  ۱۳ه کقات روشن ساختند یس آمده بودند.... تحقیبه سو ۱۹۹۰ل یآور ۲۴تا  ۱۰از تًا یو نها
آنها  یه بر روکداشتند  یرانیا تیمأمور یورتهاپاسپزده نفر ین سیداشتند. ا یارکو انجام قتل هم یساز

صادر شده  روز در تهران یکهمزمان در   کن مداریاز ا ینقش بسته بود. بعض “تیدر مامور”عبارت 
و در هنگام  ندان صادر شده بودیفالح یعل یرهبربه دستور وزارتخانة تحت  ن پاسپورتهایابودند.... همة 

م خان یرکنفر در  ۱۳ن یا یورتهاپاسپس گرفته شد. همة پران در فرودگاه از آنها یبازگشت قاتالن به ا
اطالعات  یسهایاز سرو ی، مقر بخشابانین خیدر تهران است، صادر شد. دو ساختمان در ا یابانیه خک
 «. است کواوا یعنیران یا
 

در  VAUDدادستان استان وو  میاز تصم ۹۹خرداد ۱۹رخانه شورا در روز ی، دبشترین پیاز ا -۸۵
مطلع شده ساله  ۳۰به خاطر مرور زمان  یاظم رجوکتر کرونده ترور دپ« بسته شدن»بر  یس مبنیسو
 .شودیمختومه م یبه زود ر اطالعات وقت(یان وزیفالح ی)شامل عل تالنتن از قا ۱۴روندة پ هکنیو ا بود

را  یاظم رجوکتر کروندة ترور دپت بستن یومکو محخود ن اعتراض یتریقودر همان روز ران یمقاومت ا
، ۱۹۹۳دسامبر  ۳۱ر شده در فرانسه در روز یدادن دو تن از قاتالن دستگ یو آن را مانند فرار ردکاعالم 
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در  ۹۹خرداد  ۱۹خ یرخانه شورا به تاریه دبیدر اطالع. دانست یاسیمعامله و زد و بند س یک به وضوح
ران یم بر اکحا ینیسم دیغ از جانب فاشیدریه بکت یه بشریت علیسم و جنایترور»ن باره آمده است : یا

ف و ن در اشریه مجاهدیشود . هفت حمام خون و قتل عام علیادامه دارد مشمول مرور زمان نم
ژوئن  ۳۰ران در یبزرگ ا ییدر گردهما یگذار اسداهلل اسدست بمبیلمات ترورپید یری، دستگیبرتیل

قت ین حقیگواه هم یم آخوندها از آلبانیرژ یستهایترورلوماتپیر و دین اخراج سفیو همچن ۲۰۱۸
مراه بوده است ار هیبس یرهایق و تأخیه با تعوک یاظم رجوکتر کروندة دپساله در  ۳۰است. مرور زمان 

خته آن نبوده و یسم افسارگسیان و تروریم مالیعدالت و مماشات با رژ یجز ممانعت از اجرا یزیچ
 یًا از دولت و دادگستریران قوینند. مقاومت اکیبخشند و نه فراموش میران نه میست. اما مردم این

ن صادر شود و عدالت به اجرا در آمران و عامال یالمللنیم جلب بکرونده باز بماند. حپس خواست تا یسو
 «.دیایب

 یکاش از یو اطالعات یاسیس یج دستگاههایم آخوندها با بسیرژ»: ردکاعالم  یم رجویخانم مرمتعاقبًا 
را در  یم غالمرضا منصوریدژخ یگر قاضیرا ببندد، از طرف د یاظم رجوکتر کخواهد پرونده دیطرف م

و لوث “ سرموضع”ن یمجاهد یعنی یتخطئه قربان یرا برا [یر]نو ید عباسیگر حمنجهکببرد و جالد ش
بخاطر  یکراتکن دمویگزیان برداشتن تنها جایرد. اصل موضوع از میار بگکبه  یردن جنبش دادخواهک

 «.م استیرژ یبقا
ومت کح یانیدوران پا یارهیزنج یهاران با تمام توان توطئهیمقاومت ا»رد : کخاطرنشان  یخانم رجو

ده مزدور و ین بریدوج یکردن کف یم با ردیز رژیژوئن ن ۱۷ند. در پرونده کشیا درهم مر یآخوند
اس تحت عنوان محقق وخبرنگار ین شوالریشناس و پژوهشگر و همچنتحت عنوان جامعه یاحسان نراق

ند. دن مقاومت بودیسر بر یم برایار رژکرد و آنها ابزار کیر و دلتنگ عمل مین خانواده و مادر پیو چند
ه ییو قضا ینید یژه گشتاپویت آن به ویه در تمامیت فقیم والیران، رژیمقاومت ا یطرف جنگ برا

 . «ستهاستیترورپلماتیجالدان و وزارت د
س و در یئگسترده در سو یهابا اعتراضبعد  یدر روزها ،یاظم رجوکتر کبستن پرونده ترور د به میتصم

و  یاسیس یتهایارلمانترها، مدافعان حقوق بشر، شخصپ یاز سو ین المللیا و در سطح بپسطح ارو
 . ه بودمواجه شد یمذهب

 
 فصل نهم :

 یکراتکو دمویبرضد آلترنات یطان سازیش
 یم در بحران سرنگونیرژ یتیراهبرد امن

 
ران به طور عام و در مورد شورا و یافتة مردم ایه در مورد مقاومت سازمانیت فقیم والیار رژکراه-۸۶

 یار سخت افزارکاست. راه یو نرم افزار یبه طور خاص شامل دو محور سخت افزار ن خلقیمجاهد
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 یرانپ ک، موشیردن، بمب گذارکنجه، اعدام، ترور، ربودن و نابود کار مشخص است. زندان، شیم بسیرژ
 موارد یاریم اما در بسیرژ یار نرم افزارک. راهندار گرفته شده اکه بدون توقف به کهستند  ییهایکتکتا

ومت با بحران که حک یطیم است. در شرایرژ ینه تر از روش اول برایرهزپده و یچیپه، متنوع، یچند ال
را  یت خامنه ایلحظه وال یک یام و سرنگونیابوس قکر و جامعه در حال انفجار است، یهمه جانبه درگ

سخت افزار( و سم )یتروران کماکتنها راه نجاتش را  یم آخوندیرژ یطین شرایند. در چنک یرها نم
 ند. یب ی)نرم افزار( م یطان سازیل شکبه ش یجنگ روان

ت یاهم میرژ یبرا ریل زیبه دال سال گذشتهیکاما در م بوده یرژ نیا ریناپذار وقفهکخط  یسازطانیش
  : ج شده اندیاست بسین سیا ش بردنیو پ اجرا یان و مزدوران گوناگون برایرده و حامکدا یپشتریب ابس
در  ایکأت آمریه هیانیدر ب هکآنچنان ،یآلبان یشهر مدرن در تپه ها یک، ۳اشرف ردن کبر پا -

در روز  ۵ یران طیمراسم ساالنه مقاومت اروزمند یپ یو برگزارف شده یتوص ران آزادیا ییگردهما
  آنجادر   ۱۳۹۸رماه یت
 و مداخله موثر مقاومت در آن ۱۳۹۸ یآبان و د یام هایق - 
  ین المللیب یو فشارهامها ید تحریتشد -
مسئول شورا بخصوص فراخوان  یروزمره مقاومت و فراخوانها یهایرونا و افشاگرکروس یو یریهمه گ -

 ینترل خامنه اکتحت  یادها و موسسات اقتصادیدر مورد بن ۹۸اسفند  ۱۷
ش از ین نمایار ایوت تمام عیکش انتخابات مجلس ارتجاع و بایدر نما یست فضاحت بار خامنه اکش -

 مردم  یسو
 یقبل و بعد از برگزارهمه ساله ل قابل فهم و یه مقاومت به دالیم آخوندها علیرژ یار نرم افزارکراه

 رد.یگ یباال م یاه و  مزدوران نفوذپج عوامل وزارت و اطالعات سیساالنه مقاومت با بس یهاییگردهما
 ،رماه شاهدیت ۲۴تا  ۲۰از  ،روز ۵ یط یدر آلبان ۳اشرف »رد: کاعالم  ۹۸ مرداده یانیشورا در ب 

 یتهایتن از رهبران، قانونگذاران و شخص ۳۵۰مقاومت با حضور  نةساال یهاییاز گردهما ییسلسله
روزه در  ۵ یهاییران و گردهمایشور جهان بود.....به دنبال سلسله تظاهرات مقاومت اک ۴۷از  یاسیس

و پاکاسداران به تپاه پ، وزارت اطالعات و سیمنه اخا یو امام جمعه ها یغاتیتبل ی، دستگاههایآلبان
ز ین مسئول شورا...برگردانند. یدند آب رفته را به جویوشکهوده ی، بییو هرزه درا ییگو اوهیافتاده و با 
ر ییا تغیکاست آمریتواند باشد. س یست و نمیاالت مّتحده نیار اک یر و سرنگونییه: تغکرده کبارها اعالم 

است ین اشتباه سیعراق به عنوان بزرگتر بةره و مصالحه است. تجرکردن آن به مذاکادارم و ویرفتار رژ
ن یخواهد چن یا میند ک یر مکف یسکرو، اگر  نیت است... از ایفاکچند نسل  یا برایکآمر یخارج

ند و کیا اشتباه میمت آن است، یرداختن قپم و یردن رژکا به واقع در صدد سرنگون یکه آمرکند کالقا
ه همان گناه کالم، کن، ُلّب ی.بنابرا..ندکن قلمداد یخودش چن یاسیس یبرداربهره یا عمد دارد برای

است؛  “ میر رژییتغ”  یغ برایو تبل یبه بعد است، همانا شعار سرنگون ۱۳۶۰خرداد  ۳۰مقاومت از  یاصل
أت یرات در هییا تغیا کیا و آمرپروز و ارویبه امروز و د یم و ربطینکیه ما به آن افتخار مک یگناه
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و  یکراتکو دمویس، خود را به عنوان آلترناتیا نداشته و ندارد. شورا از همان روز تأسیکآمرمة کحا
 .«رده استکرداخت پحفظ استقالل خود  ین بها را براین تریرده و سنگکم اعالم کم حایمستقل رژ

انه، ینماپچ یته انیم یهاالبتاخت و تاز به مقاومت در ق»م: یردکاعالم  هیانیدر همان بما 
ّل التقاط در کرة م است. ادایرژ یتیو امن یاطالعات یگر دستگاههایو ضّدجنگ، ترفند د یستیالیرپضّدام

شور با کداخل و خارج  یتهایاسداران در ساپاه پس یخبرگزار یـ دفاع یتیوزارت اطالعات و بخش امن
ن یمجاهد ییگردهما”ل یاز قب ،دهندیدست را ارائه من یاز ا ییهاغ، گفتمانیدریگوناگون، ب یاسام

ت یبا حما”ه کن یو ا “ سم!یورتونپا یو سقوط به قهقرا یمجّدد بر وابستگ یدکی، تأیخلق در آلبان
ن یت جنگ طلب، مجاهدیاز اقل یی، و مجموعه یانیجول ین، رودکی کبولتون، سناتور سابق جان م

 یِش آلبانیبه وجود آورند... هما یمقاصد خود در آلبان یته برابس یماتیاردوگاه تعل یکخلق توانستند 
 یه هدفکه است یغرب شب یو انتخابات یونیزیتلو یش هایشتر به نمایس بیارپ یها ییگردهما یپدر 

ن معدود یجاد توّهم دربیو ا یستیالیرپندگان امین نمایتر یدر مقابل ارتجاع یش و خودفروشیجز نما
 .(۱۳۹۸مرداد  ۱۵، کی)بهزاد مال« “ آنها ندارد ۀماند یهواداران باق

در مقالة  ،رانیخلق ا ییفدا یهایکسازمان چر یسخنگو ،سامع یمهد یآقا ۹۹ر یامسال در اول ت
برای خامنه ای و نهادهای »نوشت: « تهدیدهای والیت، کابوسهای خامنه ای و راهکارهای ولی فقیه»

ران تهدید اصلی است. ماندگاری و داشتن تشکیالت نظامی امنیتی حکومت سازمان مجاهدین خلق ای
قوی و منسجم، فعالیت پیگیر روزمره در داخل و خارج از ایران، قدرت انعطاف در رویارویی با تحوالت 
سیاسی، پایداری و ایستادگی بر سیاست سرنگونی و آمادگی برای پرداخت هزینه در این راه، فقدان 

آقازادگی، ژن خوب و پارتی بازی در درون تشکیالت و باالخره فساد اقتصادی، خاص خوری و پدیده 
نفوذ به طور نسبی قابل توجه در مناسبات بین المللی دالیلی است که این جریان را از نظر سیاسی به 
دشمن اصلی نظام تبدیل کرده است. این واقعیتی است که هر نیرو و هرکس با هر میزان نزدیکی و یا 

قهرآمیز  ،بدون اما و اگر، دهد.برخورد نظام با مجاهدین خلق باید مورد توجه قراردوری به این سازمان 
برای نابودی آن است. موشک باران پایگاههای مجاهدین در عراق، ترورهای سیاسی، نفوذ به منظور 
کسب اطالعات و ضربه فیزیکی زدن، مانند توطئه خنثی شده انفجار بمب در گردهمایی پاریس، 

نجه و صدور احکام سنگین برای فعاالن این سازمان در داخل ایران، تحریک و به دستگیری، شک
کارگیری تعداد اندکی از خانواده ها به منظور شکنجه روانی رزمندگان مجاهد و ... راهکارهای سخت 
افزاری برای نابودی و یا حداقل مهار فعالیتهای این سازمان است.البته مجاهدین گرچه تهدید اصلی 

به شمول گروهها و افراد  ،هستند، اما تنها تهدید نیستند. جریانها و افراد سیاسی و اجتماعی دیگر نظام
چپ و مارکسیست و یا جریانهایی که علیه تبعیض قومی و ملی مبارزه می کنند و علیه کلیت نظام 

ه میزان کارآیی بوده و در این راه وارد سازمانیابی و عمل می شوند نیز دشمن ارزیابی شده و بستگی ب
همزمان با سرکوبهای گسترده، کارگزاران والیت خامنه ای تالشهای ...آنان مورد سرکوب قرار می گیرند.

ُپرشمار و البته ُپرتکراری را در حوزه نرم افزاری با هزینه های کالن سامان داده اند. هدف این حرکتها 
، ترساندن از قیام و انقالب، مرعوب کردن به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم حقانیت دادن به حاکمیت
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مردم و قدرتمند نشان دادن حاکمیت و بی اعتبار کردن مخالفان است.ساخت فیلم سینمایی، مستند 
سازی، گزارشهای تصویری، برقراری نمایشگاه و جلسات سخنرانی، چاپ کتابهای گوناگون، انتشار 

ر دروغ و اسناد جعلی در رسانه های حکومتی، مجالت نظری و کتابهای سیاسی تاریخی، انتشار اخبا
فعالیت دیپلماتیک و رسانه ای در اروپا و آمریکا، تزریق اطالعات غلط به رسانه های غیرایرانی و تبلیغ 

های  “پشیمان”و  “جدا شدگان”گفتمان سازیهای انحرافی در این رسانه ها، به خدمت گرفتن 
سوریه ای شدن، خطر ”زیهای جعلی، ترویج و تبلیغ گفتمان اپوزیسیون، مشارکت و تقویت الترناتیو سا

، تالش رذیالنه برای دامن زدن به اختالف گروههای “جنگ و تجزیه ایران، خطر ناامنی و جنگ داخلی
سیاسی و ... از جمله اقدامات نرم افزاری حاکمیت برای رویارویی با دشمنان نظام است.در این حوزه نیز 

مجاهدین خلق نشانه روی می شود، هرچند دیگران هم بستگی به میزان  حمله به سمت ةجهت عمد
ُکنشی که دارند، بی نصیب نمی شوند.طی شش ماه گذشته بدون اغراق در هر روز حداقل یک عمل 
نرم افزاری در مورد مجاهدین خلق انجام شده است. از نمایش فیلم تا انتشار خبر و گزارش و چاپ 

های حکومتی، از گزارش دروغ در نشریه معتبر اشپیگل تا پخش اراجیف پاچه مقاله در نشریات و مجله 
ورمالیده ای که ِبَگم ِبَگم به راه انداخته، از چاپ نشریه مجاهد جعلی تا پخش شایعات و تبلیغات دروغ 
پیرامون دست داشتن مجاهدین خلق در این و یا آن اقدام تروریستی رژیم و ... در هر روز تولید و 

می شود.در مورد آن دسته از دشمنان که خامنه ای آنان را چپ مارکسیستی نامید و به پخش 
بسیجیان پیرامون دامنه نفوذ این جریان هشدار داد، رفتار نرم افزاری حکومت متنوع و چند وجهی بر 

در  “ عدالتخواه”محور جلوگیری از متشکل شدن این جریان است. ایجاد جریان دانشجویان بسیجی 
س برای مقابله با چپ است. دانشجویان عدالت خواه با تقلید از مارکسیستها با سیاست اقتصادی اسا

دولت به شدت مخالفت می کنند و کوشش می کنند دانشجویانی که به طور واقعی عدالتخواه و مخالف 
اکمیت برای ح نظام هستند را جذب کرده و به ترتیب آنان را به زائده بسیج دانشجویی تبدیل کنند.

کارهای تئوریک، ترجمه برخی آثار کالسیک و وجود کانونهای بحث نظری تا جایی که به متن زندگی 
واقعی ربطی نداشته و به نیروی محرکه برای عمل تبدیل نشود، قابل تحمل است. آن چه برای رژیم 

عی مبارزه و غیرقابل تحمل است، ایجاد تشکیالت به منظور عملی کردن ایده ها، حضور در صحنه واق
اعتقاد به ایجاد واحدهای مخفی مبارزه و شورش است. دستگاههای امنیتی رژیم بارها به رفقای چپ 
که در حرکتها و اعتراضهای خیابانی دستگیر شده اند، مرز تحمل خود را گوشزد کرده اند. خامنه ای 

بستر مناسب برای فعالیت که از عمق تضادهای موجود در جامعه باخبر است و می داند که این شرایط 
مارکسیستها است، برای عوامل اطالعاتی خود این خط قرمز را ترسیم کرده است. همزمان نهادهای 
امنیتی حکومت با رواج برخی از گفتمان سازیهای انحرافی که در باال چند نمونه آن را برشمردم، در 

محور »دن به نیروی موسوم به نی می کند. میدان داکایجاد هماهنگی و اتحاد فعاالن چپ کارش
که تضاد اصلی را نه داخلی که خارجی ارزیابی می کند، نادیده گرفتن فعالیت برخی از « مقاومت

مدعیان چپ که کاری جز ایجاد تفرقه در مبارزه از دست شان بر نمی آید و کسانی که مبارزه علنی را 
افزاری حاکمیت در رویارویی با مارکسیستها و جنبه اصلی مبارزه معرفی می کنند، از دیگر اقدامات نرم 
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یکی از ابزارهای مهم در راهکار نرم افزاری،  کمونیستهایی است که برای سرنگونی رژیم تالش می کنند.
ِِملاطچاپ مجله های  است. در این رسانه ها با پوشش بحثهای نظری، تحقیق تاریخی،  ِپر

تشر می شود که فشرده آن ضدیت با تحول انقالبی و دیدگاههای فلسفی اجتماعی و ...مقاله هایی من
 (.۱۳۹۹ اول تیر ۴۲۶نبردخلق شماره ) «سازمانیابی انقالبی است

 
رد کمذبوحانه تالش  یمزدور نفوذ یکار گرفتن کران با به یم بر اکحا ینیسم دیفاش ۹۸از آبان -۸۷

رد. یار بگکسئول شورا به مقاومت و م یمل ین و شورایه مجاهدیرا عل ید نوریم حمیدژخ یریدستگ
ه در اثر کبه خصوص »رد کخاطرنشان  ۹۸آبان  ۲۴ه یسم شورا در اطالعیت و ضدتروریون امنیسیمک

ر باال گرفته و یاخ یدر سالها یار جنبش دادخواهکده مقاومت یس جمهور برگزیوقفه رئ یب یتالشها
 یابین ارزیصحت ا «.لود استازمند مقابله و فرو بردن آن در آب گل آیش از هر زمان نیم بیرژ
و طرح  یزیبا برنامه ر میرژد و روشن شد وزارت اطالعات یبه اثبات رس گام به گام بعد مراحلدر

 بر آمده«  سر موضع»ن یه مجاهدیعل ردن آنکو چماق  یجنبش دادخواهمصادره مشخص در صدد 
رامون یپ یثرکحدا یاهویه با ونجه و قتل عام کشعامل  از صدها و هزاران یکی ردنکنه یتا با هز است

و  ه سازمانیعلرا به سود نظام ت امر یتمامرد و یبدست بگ ینفوذمأمور  قیاز طر ار عمل راکابت ،آن
در  .از آن برخاسته اندساله  ۴۰دان یل شهکو دان قتل عام یدرصد شه ۹۰ه کبرگرداند  یمقاومت
س سوئد و ینزد پل در اطالعات ودر ه و دادگادر  یدنوریسوابق حم یستیباوزارت اطالعات  یویسنار

ند کجلوه ماند تا موضوع تر و تازه  یم یده باقیپوشخلبان طالق داده موضوع دخترخوانده و ن یهمچن
وزارت اطالعات شود. یم ریدستگن سفر یدر ا ید نوریه حمکخبر نداشته  یسکم یدر داخل رژه کا یگوئ

 یصداهفته  یکضمن  بتواندسم شورا یضدترور ت ویون امنیسیمکرد کیآخوندها هرگز گمان نم
 یه پرونده هاک ییبازجو یک» ید نوریحمد یگویم یکیه کند کبرمال سه را یو مق ینیالمات رازکم

و ن سفر نرود ید به او گفته است به ایگویم یگریو داست « ن دستش بودهییپا یاز رده ها یمحدود
 « . ر بشمیتمااًل دستگگفت من اح ...اش افتاده بود  یخودش هم دوزار»

موفق شده است « یده چند وجهیچیپات یعمل» یکدر  ردکادعا  یرج مصداقیا ۹۸ آبان ۱۹در  متعاقبًا
ه در همان کنیآور ارتیحند. کر یا دستگپارو ییرا در محدوده قضا ۶۷از متهمان تراز اول قتل عام  یکی
س از مطلع شدن از پ یبه دستور شخص و یفرقه رجو»ندیکادعا مشدستانه یدروغ و ترفند پ یکبا روز 

ات به خرج داده ین عملیردن اکمخدوش  یبرا یادیز یتالشها“ ۶۷ یدادخواه”ات یبزرگ عمل یروزیپ
رده است کتالش  ،روندهپ یالکاز و یکین فرقه ضمن تماس با ید ایلپنده ینما ،ن تالشیاست. در آخر

رده کافت یسته را دریاسخ مناسب و شاپه کد نکد مخدوش یلپن فرقه یچهره من را به زعم رهبر ا
رده بودند. کهم ن یو مطلقًا اقدام اطالع نداشتندن و شورا یه مجاهدک بود ین در حالیا«. است

 یآ ،دزد یآ” یکتکانه از تاین به وضوح استفاده ناشیا»ت آمده یون امنیسیمکه یه در اطالعکهمچنان
ات یادب کفقط پژواز ین نید خواندن مجاهدیپل« . تاس یبعد یدر امان ماندن از افشا یبرا“ دزد

 ن صفت به جانب مقاومت است . یم و برگرداندن ایرژ یدیپلاستن از ک یبرا یاطالعات یآخوند
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 یدنوریه به حمکند یکد مکیت تأیون امنیسیمکافشا شده توسط  یصوت پیلکدر  یسه ایمقم یدژخ
ه کخودش گفت  ...نند یکرت میشانند آنجا دستگیکسه است.تو را مین دسیگفتم اصال ا »گفته بود : 

ه من یعل ییزده در دادگاه آنجا و در اطالعات آنجا حرفها ییحرفها یکه من یعل (یرانی)خلبان ا اون
وجود  یرفت و منعیم یخارج یشور هاکنداشتند. مرتب به  یارکچ یبار رفته بود و ه ۱۰زده... تا االن 

 .«نداشت
 

هلم گفت: کدر است 98بهمن  ۱۹خود در  یرخانه شورا درسخنرانیمعاون دب ییاابوالقاسم رض یآقا-88
از  ید نوریم حمیرونده دژخپردن کمنحرف  یالنه براین سوئد تالش مزورانه و رذین روزها در همیهم»

ن و هوادارانش یه مجاهدک یمیم، دژخینیبیق مأموران وزارت اطالعات و توابان تشنه به خون را میطر
ن و یه به سازمان مجاهدکز تا آنجا ی. امروز نه اندردکش او را افشاءیپسال  ۲۴ان آزاد شده از یوزندان

سم شورا یت و ضدتروریون امنیسیمکه یه دراطالعکرونده همچنانپن یگردد ما در ایران برمیمقاومت ا
باز هم  م ویا ادهم انجام دیتوانیم و میتوانستیآنچه را م یالمللنیب یق سازمانهایاز طر ،آمده است

آزاد  یزندان ۹۰۰مه شود. حدود کاش محایات ضدبشریم آزاد نشود و بخاطر جناین دژخیم تا ایدهیم
م دارند ین دژخین اطالعات را در مورد ایشتریه بکحضور دارند  ۳در اشرف ینیخم یشده از زندانها

و  ییگاه هستند و مراجع قضاان در دسترس دادین زندانیا ه اندنجه شدکاز آنها توسط او ش یاریبس
آزاد  یاسیان سیاز زندان یادیه  شمار زکنیما اک ،مطلع هستند یربط سوئد از موضوع بخوبیذ یارگانها

 یبخوب یمقامات سوئد یز برایا نیکوآمر ییاپمختلف ارو یشورهاکن دریشده هوادارسازمان مجاهد
 شناخته شده اند.

جز  یزین چیعات و عواملش و توابان تشنه به خون مجاهدان نقش مأموران وزارت اطالین میاما در ا
خود  یند و به رویگوین مزدوران نمیست... ایم نین باند و آن باند رژیا ایم یش بردن خطوط رژیپ

در  یعنین مزدور بودند، یان سفر ایم از قبل درجریمختلف رژ یه چرا و چگونه باندهاکآورند ینم
ز به یرپسور یکخواستند آنرا تر وتازه و بعنوان یمزدوران وتوابان م نیه اکبودند  یان همان خبریجر

رد به خارج که یتوص یم نوریه به دژخک یاسهیم مقیخورد مردم بدهند . آنها در مورد اظهارات سر دژخ
 ؟ه بروکنان خاطر داده یدام باند به او اطمک؟ار استکم در یدام باند رژکدست  ؟ندیگوینرود چه م

را از قبل  ید نوریست و چگونه موضوع حمیبوده چ ید نوریه شوهر دختر خوانده حمک ینموضوع خلبا
جاست؟ کست؟ چه شد؟ کین خلبان یا ؟ان گذاشتهیس ها و با دادگاهها و مراجع سوئد درمیبا سرو

 ؟«دخترخوانده چه شد
 است یو واقع یقیدر شمار دادخواهان حق یاسیس یزندان ۱۲۰۰ش از یپاسخ ب ینها همان سؤاالت بیا 
 یدر باره زندانهاتاب خاطرات ک ۱۴نون از آنها کتاند. ه اردکه آنان را منتشر یانیمقاومت ب یتهایه ساک
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وزارت اطالعات نوشته  یمزدور نفوذدر باره  یار روشنگریمنتشر شده و بعضًا مقاالت بس ینیم خمیرژ
  1اند.
 یمستمر و روزانه شورا یهایا و افشاگررونک یو بخصوص پس از شروع پاندم ۱۳۹۹ل سال یاز اوا-۸۹
ه یعل یطان سازیو ش یاز جنگ روان یدیبه دور جد یم آخوندیرژ ،نیمقاومت و سازمان مجاهد یمل

وزارت اطالعات بهم بافته  یارگاه هاکه در کبود  ینمونه آن طومار یکآورد.  ین رویسازمان مجاهد
از تهران)فقط از تهران( خطاب به  ین در آلبانیاهدمج یهزار نفر از خانواده ها۸بود  یشده بود و مدع

فرزندان »تر درشت ید با تیهزار! امضا هم رس ۱۱ه بعدا به کن طومار ی. اه اندفرستاد یر آلبانینخست وز
 ۱۴درج شد)روزنامه ابرار یومتکح یدر رسانه ها« هستند یشور آلبانکستها در یر دست تروریما اس

 ،راما یاد یآقا»ز در صفحه اول ابرار درج شده است خطاب به یمتن آن نه کن طومار یبهشت(. در ایارد
شور شما و تحت ک کن خلق مدعو خایسازمان مجاهد»آمده است « یآلبان یس دولت جمهوریرئ

هستند و به لطف دولت  یستین فرقه تروریر ایگناه ما اس یباشد. اما فرزندان بیت دولت شما میحما
د پدران یخواهیم کیخارج خصوصا با خانواده و دوستان ندارند.... تا  یایبا دن یچ گونه راه ارتباطیشما ه

 یتید امنین تهدید ایخواهیم کید؟ تا یو مادران سالخورده را از ارتباط با فرزندانشان محروم نگه دار
ان زیا از مید؟ ایین مصالح ملت خود حفظ نمایتریه عالیو عل یآلبان کل اروپا را در خاکخود و  یبرا
 «! د؟یاست با خبر هست یمردم آلبان یبرا یدیه تهدکن اردوگاه یرونا در اک یماریوع بیش

رج یو ا ییغمایل یل اسماعیاز قب یم آخوندیرژ یشورکسرانگشتان خارج  یها ینکهمزمان لجن پرا
مقاومت و سازمان  یمل یلمات به سمت شوراکن یتر کیکو ر یزم آخوندین لمپنیظ تریبا غل یمصداق

 و یدلتنگ یویسنار گر بهیبار د یبرخر شد. یسرازآن  یو مسئوالن و اعضا ین خلق و رهبریجاهدم
مادر  هم یو پسر آوردند یرو یدر آلبانست شده یسر به نشاوندان یخودر مورد سرنوشت  یابراز نگران

ات و فرهنگ یاز ادبآلود. یم نجات اطالعات آخوندها یهاباب طبع انجمن ن اتهاماتیخود را به بدتر
 ست.ین ین انتظاریش از ایم بین رژیا

م یدر برنامه ارتباط مستق ،مقاومت یمل یعضو شورا ،یخانبیرم حبکخانم ا و سخنان حضوراما 
 یافشاگر هفته ها ین برنامه هایو همچن ۹۹بهشتیارد ۲۱در روز  یآزاد یمایران سیا یون ملیزیتلو

ن و یو مسئوالن مجاهد ءاعضا و هواداران وبانان مقاومت یتاران و پشیو  یاسیان سیزندانت کبا شربعد 
ًا پس زد و در تنگنا قرار یو اطالعات و عوامل آن را قودشمن ضد بشر رماه ادامه داشت، یتا ته ک شورا
  داد . 
ران، هنرمندان و فعاالن مدنی به کروشنف»تن از  ۱۰۴با امضای  یفراخوان ۹۹ریت ۹در روز  سپس

ه کمنتشر شد« اسی در تابستان شصت و هفتیان سیدار، دادخواهی کشتار زندانیبهمدلی وجدانهای 
مقاومت  یمل یشوران و یمجاهد، ر نامکو بدون ذ یحیبطور تلو  یمصداق یدسازیعالوه بر سف در آن

و هم  یدسازیهم آن سفه کواضح است  . متهم شده بودند ید نوریدر پرونده حم« ینکارشک» بهران یا

                                                 
   د.یتن رس 1400ش از یبه ب 99ور یمه شهریدر ن یاسیان سیه زندانیانینندگان بامضاکتعداد  ه حاضر،یانین بیدو هفته پس از تدو 1
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فوقًا )در ماده ه کطور نهماتا  مزبور بود فراخوان م و طراحانیرژمال مطلوب ک ،ینکارشک ن برچسبیا
 یو سازمان«  سر موضع»ن یه مجاهدیو ورق علفتد یب یار عمل به دست مأمور نفوذکابت ،( گفته شد۸۷

 ین قصدیه چنک یسانکن خاطر یبه هم. دان قتل عام از آن برخاسته اندیدرصد شه ۹۰ه کبرگردد 
 رده بودند، از آن فاصله گرفتند.کامضاء  یدادخواه یشتند و صرفًا براندا

 یهایکسازمان چر یزکته مریمکنبرد خلق و عضو  هینشر ریسردب ،یرهاشمینت میخانم ز ریت ۱۲ مقاله
وقتی به تیتر نامه و تعداد امضا کنندگان آن نگاه  ...»:  ار روشنگر استین خصوص بسیدر ا ،خلق ییفدا

ا به نظرم مثبت آمد و راستش خوشحال هم شدم. چه خوب که این تعداد در خارج از کشور، کردم ابتد
له های فکری و گذشته متفاوت یک حرکت مثبت انجام دهند. تجربه نشان داده که در بین امضا حبا ن

 کنندگان این بیانیه، امکان توافق و دور هم جمع شدن بر سر یک عمل مشترک، مثال تظاهرات در دفاع
از زندانیان سیاسی، وجود نداشته است. از این تعجب کردم که واقعا چه چیزی می تواند فصل مشترک 
امضا کنندگان این بیانیه باشد. اما بعد از ردیف کردن جمله های زیبا در مورد حقوق بشر، دم خروس و 

ر طبق سنت ضدیت با سازمان مجاهدین خلق ایران. من حدس می زنم که ب :شگرد مصداقی پیدا شد
در این گونه امضا گیریها، برخی به قسمت پایانی بیانیه توجه نکرده و بر اساس اعتماد و طرح  جرای
امضا کرده اند. به خاطر آشنایی، دوستی و احترام متقابلی که با تعدادی از امضا کنندگان  “دادخواهی”

ن نقش اصلی دارد، آن را با یادر پاپس از خواندن دقیق بیانیه که به نظرم مصداقی  مدارم، تصمیم گرفت
مجاهدین خلق در پوشش ز با یو ستحمایت از مصداقی، ”صراحت چنین تعریف کنم: بیانیه 

پیشبرد امر دادخواهی نیاز به تقابل جدی و همه جانبه تر با ”در بیانیه آمده است:  اما چرا؟. “دادخواهی
چراغ حقیقت در پایان بیانیه به  “.حقیقت دارددروغ پراکنی و افزونی تالشها برای روشن ماندن چراغ 

که با کوشندگان  “مخالفتهای ایدئولوژیک و سیاسی”شکلی بسیار ظریف این گونه روشن می شود؛ 
حاصلی جز خدمت به اهداف جمهوری اسالمی ”)منظور مصداقی به روایت این فراخوان( اختالف دارند، 

این که فعالیت مستمر و پیگیر  .“نخواهد داشت در پنهان کردن حقیقت و انکار جنایت ندارد و
مجاهدین خلق برای دادخواهی نادیده گرفته می شود و برای مثال توجه نمی شود که حجم اصلی 
شهادتها و گزارشها در پرونده مامور اطالعات رژیم در زندان سوئد، توسط فعاالن سازمان مجاهدین که 

ار دارد و به نظر می رسد اطالعات مغرضانه و البته با هدف زندانی بوده اند ثبت شده، جای ابهام بسی
مصداقی در این بی اطالعی موثر بوده است. مصداقی که خود را همزمان ولی فقیه و شورای نگهبان 
همه زندانیان سیاسی می داند از موضع برتر این بیانیه را امضا نکرده تا در آن با اسم از او حمایت شود 

شود.از آن  “سفید”داده اند  یدر باره آن گواه یزندان ۷۰۰ش از یه بکت خود یأموردر مو بدین وسیله 
د، مذهب، اجایی که جنبش دادخواهی، و دفاع از قربانیان رژیم دیکتاتوری جمهوری اسالمی، رنگ، نژ

ی سیاست، دین نمی شناسد و واقعا کسی که در این امر بسیار انساندوستانه فعالیت می کند، باید توانای
گام برداشتن فراتر از این مرزها داشته باشد، می توانم نتیجه بگیرم. این فراخوان، زیرکانه و ماهرانه، 

و علیه هدف فراخوان است. دور زدن  “پنهان کردن حقیقت”و  “چراغ حقیقت”برای خاموش کردن 
مکن مجاهدین خلق در جنبش دادخواهی که هدف مصداقی است، اخالقی و انسانی نیست و غیرم
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نخواهد کرد، بلکه انحراف “ وجدانهای بیدار” “همدلی و همیاری”است. این اقدام نه تنها هیچ کمکی به 
  .« و دامی است که نباید در آن افتاد

 
: رد کاعالم  ید نوریم حمیدژخ مورد پروندهدر  ۹۹ریت ۱۳شورا در گزارش  ییون قضایسیمک-۹۰

ممانعت  یژه برایبه و ،مختلف یهاهنهپف خود در یمال به وظاکاز همان ابتدا به تمام و »ران یمقاومت ا
رده است. در کام یق ،م و مزدورانشیرژ یهااز توطئه یریم و جلوگیاز هرگونه زد و بند و در بردن دژخ

مه و مجازات که در محاکنینان از ایس از حصول اطمپات در زمان مناسب یاز جزئ یارین خصوص بسیا
تر اقدامات ید. در حال حاضر سر تیخواهد داشت، به اطالع عموم خواهد رساهنده نکر یم تأثیدژخ
 ر است: یبه قرار ز ییون قضایسیمکان گزارش توسط یشا
ها بوده و آماده شهادت دادن در م در زندانین دژخیا یتهایه شاهد جناک یانیست از زندانین لیچند-1
در   ۳ن در اشرفیا در صفوف مجاهدیاقامت دارند و  اناداکا و یکا و آمرپنون در اروکن باره بودند و ایا

ه کد ین اعالم گردیرونده قرار گرفته است. همچنپمسئول  ییار مراجع قضایبرند، در اختیبسر م یآلبان
ش یم در زندانهایات رژیآماده شهادت دادن در باره جنا ۳آزاد شده در اشرف یاسیس یزندان ۹۰۰حدود 

 هستند.  
 ید عباسیم حمیدر مورد دژخ یخ و اسامیر تارکتوب با ذکق و میدق یهاین گواهاز شاهدا یشمار -۲

 ردند.کربط ارسال یان به مراجع ذیوب زندانکنجه و اعدام و سرکو نقش او در ش
از  یرد، شماریکن مکا ناممیار سخت و یه سفر را بسکرونا ک یدمیپاز ا یناش یتهایبرغم محدود  -۳

رونده در سوئد پمسئول  یینفرانس توسط مقامات قضاکدئو یق ویاز طر ایو  یان بصورت حضوریزندان
 «.در نوبت هستند یاستماع شده و برخ

 
از لمساز یارگردان و فک کدون ژوریفر یماه پس از درگذشت مرجان، آقا یک،  99ر یت 18در -91

 یو آرمان یاسیز سین انگیرزم تحس یکرد و در کمقاومت به عهد خود وفا  یمل یناظران جلسات شورا
در  کژور یآقارد. کات فاش یرا با جزئ یرج مصداقیا یت مزدور نفوذیأمورم ،از خودش یه گذاریبا ما
کارنامه سیاه -های الجوردیکتاب نگارش و تنظیم پردةیک خائن پشت » خود یسرفصل یو گواه مقاله

در  یالجورد» نوشت : « ۱۳۶۲مناظره زندانیان اوین انتشارات دادستانی انقالب اسالمی مرکز تابستان
ن یهم قرار دهد. در ا یان را رو دررویل داد تا زندانکین جلسات متعدد )مثاًل مناظره( تشیه اوینیحس

ان مقاوم یپرداختند و زندانیعشر به شرح خاطرات خود م یمثل قاسم اثن یدگانیجلسات خائنان و بر
و  یعشر یشده توسط قاسم اثنهیته یهاپروندهردند. خالصه کیگر را به مباحثه و مناظره دعوت مید

ار یشد تا در اختیهفت ارسال م ةدفتر شعببه ،زاده یزدیپ توسط محمدرضا یپس از تا ،وان زادکیرضا 
ها روشن تابکن یم و نگارش ایم چهره پشت پردة تنظیبعد برا یچند…ردیها قرار بگتابکسنده ینو

، خارج از مجموعه شروع به یارسال یهابود. او بر اساس متن یقرج مصدایپرده ان خائن پشتیشد. نام ا
در خصوص پرونده  یمطالب یا بررسیو  یبه بحث حضور یازیرد. اگر هم نکیها متابکر متن یتحر
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ن جلسه یگرفت. ایانجام م ۳۱۱ن مالقات در دفتر بند یش آمد( این مورد پیچنددر ه کآمد )یش میپ
 یثرًا بازجوکه اکاز مسئوالن شعبه،  یکیوان زاد و کیو رضا  یعشر یسم اثنو قا یرج مصداقیبا حضور ا

ل کیتش ۳۱۱ه در بند ک یاتنها جلسه...شدیل مکیننده جلسه بود، تشکبه نام فاضل هماهنگ کیسفا
ه ک... یرحمان یو به سرپرست یبود با حضور مصداق یا( حضور داشتم، جلسهکدون ژوریشد و من)فر

از  یکین هم معروف بود. او یاست و به محمد مهرآئ یاش محمد داوودآبادیه نام اصلکدم یبعدها شن
ه کرشده ین دستگیه در زمان شاه به اتهام ارتباط با مجاهدکن سربازجوها بود یترفیثکن و یترکسفا

رده بود. هدف جلسه کاو راه آزادشدنش را باز یارهاکت یرفتن مسئولینژاد با پذفیشخص محمد حن
نامه لمیصورت فتوسط من به یاز مصداق یاه بر اساس طرح و نوشتهکنامه)توابان( بود لمیف یسبرر
 یواقع کقرار نگرفته بود و علت آن را عدم در ید مسئوالن دادستانیینامه مورد تألمیم شده بود. فیتنظ

زمان به سا یمصداق ین جهت طرح نوشتاریاعالم شد. به هم یالین سریمن از قصد ساختن چن
لم یف یکصورت ه بعدًا بهکشد دار بود، ارسال آقا زم عهدهت آن را حاجیریه مدک یغات اسالمیتبل
 .«ش درآمدیشور به نماکسراسر  ینماهاید و در سیتول یینمایس

زندان   یتو دمشیمن د هیکوقت »ح داد : یتوض یدر مورد مصداق در اجالس شورا کژور یآقا قبًامتعا
بند  یبازجوها نیتریوحشاز  یکی ،فاضل هست یآقا اریدست شانیه اکبود  نیورم ان تصکابتدا به سا

ه ک نهیکم یجهت سع نیبه ا ...قصابخانه  گفتندیبود و بهش م نیه مخصوص مجاهدک نیشعبه هفت او
بعد  ...نیدر او یمامور به خدمت بود یعنی یتو مزدور اما ...ندکند راجع به من صحبت کفرار بجلو ب یه

جا  نیخارج و بعد هم هم یآنها آمد کمکار تمام شد تحت نظارت خود وزارت اطالعات و با که کهم 
 «.یات ادامه بدهیار نفوذک نیباز به ا یردک یسع
مقاله سرفصلی آقای فریدون ژورک درباره مزدور »رد : کن اعالم یمجاهد یسخنگو ۹۹ریت ۲۰در 

عملیات پیچیده »اصطالح ندگار و تاریخی از بهالخطاب و یک گواهی مانفوذی ایرج مصداقی فصل
دادستانی ارتجاع در زمان الجوردی، و سپس اطالعات آخوندها در زمان دژخیم فالحیان و « چندوجهی

دژخیم حجاریان )معاون وقت وزیر اطالعات آخوندها( است که از بردن مزدور به گشتهای دادستانی و 
اطالعات آخوندها د.شرف رجوی آغاز شده و تاکنون ادامه داربردن بر سر پیکرهای سردار خیابانی و ا

راهکار انحالل سازمان در انجام عملیات و ” :به این نتیجه رسید که ۱۳۷۰گفته کارشناسانش در سالبه
شوند و هم نیروی بیشتری تر میضربه زدن نظامی نیست هر چه بیشتر به آنها ضربه بزنند، هم منسجم

که سراغ عملیات روانی بروید که عمدتًا شود، مگر اینفعالیت آنها تشدید می توانند جذب کنند ومی
در عملیات روانی هم بسیار کار کردیم که شاید امکان بیان آنها … ها متمرکز شودباید روی جدا شده

رو شاگرد جالد اوین (.از این۲۰۹و  ۲۰۷صفحه -چیگر هیو د یتاب استراتژک-ی)رضو “خیلی نباشد
محاکمه مسعود ”گفته خودش توسط حجاریان توجیه و با مأموریت اعالم شده سوندی، بهسعید شاه

آزاد و با مأموریت به زیر  ۱۳۷۰به اروپا فرستاده شد. همزمان مزدور ایرج مصداقی در خرداد  “رجوی
برای نفوذ در مناسبات مجاهدین به خارج اعزام شد. او هم  “از عرش به فرش” کشیدن رهبری مقاومت 

عنوان سلول خفته به هواداری از مجاهدین تظاهر سال به۱۲که  ،گذار ویلپنتبمب ،مانند امیر سعدونی
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کرد، به مدت دو دهه به ایفای نقش پرداخت و مراحل دگردیسی خود را طی کرد. اما اکنون فریدون می
کس که قصد فهم  ژورک با گواهی صادقانه خود، در پیوند و وفای به عهد با مرجان شورشگر، برای هر

با درود به بیش از “. ...دیگر تمام است ماجرا”ترفندهای رژیم را داشته باشد، نقطه پایان گذاشت و 
های گاهزندانی از بندرسته و بعضًا در بند، که پیشاپیش بر اساس تجارب عینی خود در شکنجه ۱۰۰۰

 . «سل جوان در میان گذاشتنددشمن ضدبشر بر این ماجرا اشراف داشتند و آن را با هموطنان و ن
 

سندگان معاصر یران و نوکن روشنفیه از برجسته ترک یتر منوچهر هزارخانکدر یت ۱۸در همان روز -۹۲
 یآزاد یمایس رانیا یون ملیزیدر مصاحبه با تلوون فرهنگ و هنر در شوراست یسیمکران و مسئول یا

ن و یه مجاهدیعل ینکپراسابقة خصومت و لجنیو ابعاد ب شورکم در خارج از یرژ یهایگذاردر مورد دام
این انقالب واقعی توسط است.  در حال حاضر یک انقالب واقعی در ایران درحال وقوع»: شورا گفت

سازمان  هک وظیفه همه ما با هر نظری که داریم این استود...سازمان مجاهدین خلق ایران رهبری میش
ه  زودتر و سریعتر این انقالب را به کنیا یبرامک کنیم م کیتوانیه مک ییمجاهدین خلق را تا آنجا

 یاره اچچ یت از اشغال آخوندها خارج شود و هکه مملکرد ک کمکد یدر حال حاضر با .نتیجه برساند 
ن بعنوان دشمن آلسازمان مجاهدین ا .سرنگون بشود تمامًا بشود. ن سرنگوناومتشکه حکنیندارد اال ا

 ییآدم ها،هستند یصادق یآدم ها حاکم بر ایران شناخته شده است. میران توسط رژیاصلی رژیم ا
شوند. یند عضو میآیرند و بعد میگیاول جانشان را دستشان م .ستندیا یحرفشان م یه پاکهستند 
در خارج کشور است، هم شیطان سازی و  اساسًا یسازطانیش ...ستین گرید یجاها یلین خیخوب ا

که در صحنه  است علتش هم این .، اینها مال خارج کشور استیالیان خطیه شیهم آلترناتیو سازی عل
 که فکر کنید که ممکن دعملی انقالب در ایران سازمان قابل مالحظه و قابل محاسبه ای وجود ندار

جلوی مجاهدین را گرفت یا مجاهدین را در یک مجموعه وسیعتری حل کرد که  وداز آن راه بش است
د از اینکه خطرشان کمتر شد آنوقت شالق بدست وارد میدان شد و کلکشان و بع ودخطرشان کمتر بش

 ،م باشدیه رژکافتاد تعجب آور بود ین اتفاق میر از ایاگر غ است... این دامهای خارج کشور .را کند
من از اول نظرم ...نندکارها را نکن یو ا باشندمختلف  یشورهاکدر در غرب هم  یشورکعامالن خارج 

فقط وزارت ...م استین هم در دسترس رژیرد و اکشود یفقط م یشور دامگذارکه در خارج کن بود یا
 «.استستم شان یل سکست یاطالعات ن

 
مقاومت  یگاه گسترده مردمیاپسو  یکاز ان داشت، یه سه روز جرک «ران آزادیا» یجهان ییگردهما-۹۳

ش گذاشت. یا و منطقه، به نمایکو آمر اپن مقاومت را در ارویاز ا یت جهانیگر حماید یران و از سویا
، اعالم شده و یر رسمیو غ  یم و مزدوران و متحدان رسمین رژکیه خشم و کبود  یزین همان چیا

وحشت  ینیسم دیفاش یه از سرنگونک را ییهمه افراد و طرفها یخت و صدایاعالم نشده اش را بر انگ
دهند، در آورد.  یح میمقاومت ترج یمل یران و شویم را به هزار زبان به مجاهدین رژیدارند و ا
ندارند و از ظهور قدرتمند  کن قدرت تحریرونا مجاهدکل یه امسال بدلکردند یکر مکه فکبخصوص 
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ن یمقابله با ا یره خود را برایذخ یروهایم نیرژ ن خاطریبه همر شده بودند.یغافلگ ن ابعادیدر ا مقاومت
 دان آورد. یبه م یخیتار ییگردهما

 یه براک ،شاه یایه آه و فغان بقاکده بود یان نرسیاپر به یت ۲۷در روز  یخانم رجو یسخنران هنوز
 نار گذاشتندکتعارف را . آنها به آسمان بلند شد ،دارند یه سرنگونیخود داع یت واقعیردن ماهکنهان پ

 یلودارهان بار جیدهند. ایح میترج« نیصدبار به مجاهد»را  یم آخوندیه رژک و به صراحت گفتند
سلطنت طلب  یاسداران، براندازنماهاپاه پاطالعات س یبریارتش سا یو جلودارها یاطالعات آخوند

ران آزاد یا ییاز گردهما یام سوزش ناشیالت یشاه برا یایبقا یغاتیتبل یهااما جار و جنجالشده بودند. 
اسداران پاه پس یو خبرگزارقدس و روزنامه جوان  یستیترور یرویم نیچند ساعت بعد تسنو نبود  یافک

 به صحنه آمدند.  اسدارانپاز آخوندها و  یو گله ا ،م در لندنیر رژیسف ،نژاد یدیو  بع
و انگار  نددان آمدیر هماهنگ به مک یکدر  یارگرکشبه و « یستیمونک»برند با  یگر افرادید یاز سو

 دند. یا در نوردهمه مرزها ر دارند یشتگکمقاومت پدر  یمل ین و شورایه با مجاهدک
نده مجلس فدرال یاتسلت نماپ یآقا ین و مقاومت را برایت مجاهدیاز آنها دست به قلم برد تا ماه یکی

ند و در نامه سرگشاده به کرده بود، فاش ک ین سخنرانیان در برلیرانیبزرگ ا ییه در گردهماکآلمان 
 یاسیس یدر زندگ ین سخنرانیا»: نوشت« دینکن یاسب بازنده شرط بند یرو»اتسلت تحت عنوان پ

اماًل کت کس یکه کد یردکسازمان دفاع  یکشما از  .شرم آور ثبت خواهد شد یاستیشما به عنوان س
ران یدر ا یا جنبش اجتماعیروسة مبارزه و پچ ین سازمان در هیاست... جهت اطالع شما ا یمذهب
 یا تعدادیدولتها و  یشدن از سو ت شناختهین سازمان هدفش اساسا به رسمینداشته و ندارد، ا ینقش
نها را یهمانند شما ا یه اگر تعدادکن توهم است یاست، و دچار ا ییایکو امر یاستمداران غربیاز س

چ سازمان ین مردم به هیشود... ا یشان هموار میران برایدن به قدرت در ای، راه رسنندک یو معرفیآلترنات
دهند و  یخوش نشان نم یت ، روکس یکهور منتخب س جمیچ زن محجبه بعنوان رئیو به ه یاسالم

 یو حجاب اسالم یل و با روسرکبا لباس متحد الش یادگانپسازمان  یکنخواهند داد... نفس حضور 
 یه با حضور و دفاع افرادکران زهر هالهل است یژه زنان و نسل مدرن و جوان ایران و به ویمردم ا یبرا

ران یرد و به مردم اکن یریتوان آنرا شینان به نرخ روز خور، نم ت بازنشسته ویمثل شما و چند ده شخص
تا یام من به شما و خانم ریپس پم، نخواهد افتاد... یتوانم بگویامل مکنان ین اتفاق با اطمیرد. اکحقنه 

دفاع  یم رجوین و چند سال قبل، از مریه از چندک ارلمان فدرال آلمان(پس سابق ییسموت)رزو
د یاسخ دهپن سوال من و ما ، یدوارم به اید. امیاست دست بردارین سید و از اید آئنست بخویند، ایکم
 یو عقب مانده و ارتجاع یت مذهبکن سید از ایشویگر همانند شما حاضر مید یه چرا شما و تعدادک

  .(۱۳۹۹ر یت ۲۰اتسلت پن یبه مارت ینا احدینامه سرگشاده م«)؟د. واقعا چراینکدفاع 
ه کنیم دارد اکه ک یزیبا مخالفانش هست، تنها چ ینیسم دیگفتمان فاش ،نعل بالنعلز طابق الیهمه چ

وم کن محیبا سازمان منافق یارکضربه شالق به خاطر هم۱۰۰و  یریسال حبس  تعز ۱۰اتسلت را به پ
 رد!یکم
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 ن نامهیا»:نوشتآن نامه سرگشاده اسخ به پمرداد در  ۱۶تاگ در یفرا یاتسلت در هفته نامه آلمانپ
فورتر کآنان در مقاالت روزنامه فران یه نادرستکرده بود، کرار کرا ت یهمان اتهامات قًایز، دقیآم یکتحر

 گل ثابت شده بود. یپنه و اشیآلگما
 یکرده و که مقاومت شان را بارز ک یسانکه متحمل رنج شده اند، ک یسانکردن کح ی... بدنام و تقب

ران[ است، در یم بر اک]حا یاده اند، معادل دفاع از نظام استبدادو شفاف را ارائه د یکراتکو دمیآلترنات
ه در سال کرا  ییست هایمونکاد و خاطره یوجود ندارد.شما  ین دفاعیچن یبرا یلیچ دلیه هیکحال

ه ه سالهاست از سازمان ملل بک، یسانکت یه  مشروعیکد، وقتینک یه دار مکده اند، لیبه قتل رس ۱۳۶۷
ن، از جانب مردم ی.شما عالوه بر ا..دیبر یر سئوال میشوند، را ز یات مین جنایه اب یدگیجد خواهان رس

ران ید، مردم ایدانیم قًاید، دقینکر که فکش فرض احمقانه است یپ یکن ید. اینک یران صحبت نمیا
ه ک، یاسیان سیجر یکنده یه چطور نماکبفهمم  ین را براحتیتوانم ا ینند.... من نمک یر مکچگونه ف

 کوکرا  یم شده و همان سازین رژیغ همیتاتور شده اند، ابزار تبلیکان دیروحان یز قربانیواداران آن نه
”  دمند و یه در آن مکن دهه است یم چندیرژ یغاتیران و دستگاه تبلیه وزارت اطالعات اکند ک یم

رده کرد “ یجعلاخبار ” آلمان مدتهاست آنها را بعنوان  یه دادگاههاکند ک یرا مطرح  م “یلیدال
ران در ادامه دادن به مبارزات یبه مردم ا کیمکچ یه هکن نه تنها خجالت آور و شرم آور است بلی.ااند

نم: اگر در ک ی. از شما خواهش م..ندک یس آن صدق مکه بسا برعکند ک ینم یآزاد یخود  برا
د و برنامه ینکت کشارم یاسیرقابت س یکد، در یهست یران جدیم مستبد ایمخالفت خود در برابر رژ

 .« دیتاتور ارائه دهیکان دیمال ینیگزیو جا یسرنگون یخود را برا
 

از  یکی»نسبت به  یجیزنان بس نکیبغض و و  یستریهمان هبا  ن دار و دستهیگر از همید یکی -۹۴
نه یکران تالش میاست ایصحنه س یه توک ییروهاین نیترین و ضداجتماعیتریاهین، حاشیمنفورتر

به  یایه روکم یش گفتیپست سال یب بًایاگر ما تقر»ه کهشدار داد و گفت « نهکخودش باز ب یبرا ییجا
انال به قدرت برسه. امروز با گسترش جنبش کن یتونه از ایدن مجاهد ممنوعه و مجاهد نمیقدرت رس

ن جنبش یاارگر در کال شدن هر روزه اون، با حضور قدرتمند طبقه یکبا راد یاسالم یجمهور یسرنگون
 .مرداد(۳ یآذر مدرس«)شهین تر مکرممین و غکر ممیو ممنوع تر و غ ممنوعا ین رویا

 یجمهور یو نابود یه است. با سرنگونیدر سا یاسالم ین جمهوریسازمان مجاهد» :گفت یگرید
ن با آمال و یمثل سازمان مجاهد یدن سازمانیبقدرت رس یخواهد شد. آرزو محوه اش هم یسا یاسالم
انسان از خرافات  یزن و رهائ یآزاد یطلبانه انسانها و خواست و آرزو یخواهانه و برابریآزاد یهاآرزو

ومت کح یکتجربه زنده از  یکم و با داشتن یکست و یه در قرن بک یسانکدر تناقض است.  یمذهب
نند، هرچه کین میدن مجاهدیندن توهم بقدرت رسکراپشان را صرف  یهنوز وقت و انرژ یاسالم

 ۳ یلیل جلیجل«)ده شوندیمنصف و باوجدان نام یطلب و حت یخواه، برابریتوانند آزادیده شوند، نمینام
 .مرداد(
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عقب مانده انات ینها واقعا جرینها را بشناسند. اید ایران بایمردم ا»ه کگر داد سخن داد ید یکیروز بعد 
بحال جامعه اگر نباشند به  مضرتر وتر  کوپله کتر عقب مانده تر  یکدئولوژیا یاسالم یتر از جمهور
اند.  یاسالم یجمهور ینها برادر دوقلوین ایبه حال جامعه مضر هستند. بنابرا یاسالم یاندازه جمهور

شان یکدئولوژینها منشأشان مرجع شان خاستگاه ای. ایاسیجنبش هستند جنبش اسالم س یکنها از یا
. تنها تفاوتشان یاسالم یهستند با جمهور یکی اسالم است. یو عقب ماندگ یدئولوژیار و اکهمان اف

خواهند خودشان در قدرت باشند. یخواهند خودشان در قدرت باشند آنها هم مینها میه اکن هست یا
رده و نه در برنامه کمردم تاحاال مطرح  یبرا ین نه مطالبه رفاهیدعوا برسر قدرت است. سازمان مجاهد

ند از کنفر جرأت  یکرون سازمان، اگر ین خودش بیخالفن نه تنها به میسازمان مجاهد.اش هست
ا ینند یکستش میا سربه نیند اوال فورا کبخواهد ب یباشد و انتقاد یناراض یمک یکداخل سازمان شان 

 ۴آسنگران «)اند یاسالم ینها عامل جمهوریه اکند یکاعالم م رون فورًاینند و تازه آمد بیکرونش میب
 .مرداد(

توده راه  یلهایاز سلسله اعصاب فرسوده فس یضرور ید تا دستورالعملهایشکطول  یچند هفته ا
 نیمجاهد یافعبه  یاسالم یه از مار اسالم جمهورکستند یران ابله نیمردم ا»نند کند تا اعالم کعبور

 .(۱۳۹۹مرداد ۳۱)راه توده، « ناه ببرندپخلق 
« یافع»م و یضد رژ ةجنگند یاصل یروین« مضرتر بودن»و « محو»و « تیممنوع» یفتواصدور 

سم یرا با فاش یضدانقالب یال بورژوازیسوسوحدت و اتصال  ةن نقطیباالتر ،میبه نسبت رژشناختن آن 
 یاسیس غیو تبل اتین حق حیمجاهد ،یرد ارتجاعیکن رویدر اند. کیبارز و برمال مران یم بر اکحا ینید

خواست یم ۶۰خرداد سال  ۳۰از  بعد توده ه حزبکا چنانی «محو و ممنوع»و دارند ن یکدئولوژیو ا
   .د گردندیبا «اعدام»و  «داستردا»
را صد بار به ه یت فقیوالم یند رژیگویبه هزار زبان م هکهستند  ییون نماهایسیاز اپوز ییهانها نمونهیا

 ،کیراتکو دمیشرفت مقاومت و آلترناتیپن با یدهند و بنابرایح میمقاومت ترج یمل ین و شورایمجاهد
 یکه یها علییاوه گوی نیه اکواضح است دانند. یخود را مبارزه با آن م یفه اصلیف داده و وظکعنان از 

ت یله تقرب به نظام منحوس والین وسیبهتربالفعل  م استیرژ یه دشمن اصلک مقاومت خونبار
رار ک، تانحطاط انات پریل افراد و جرین قبیدر برابر ا داشتیس حضور مکاگر ماره کنیقدر مسلم ااست.

  « !  ستمیست نیسکست هستند، من ماریسکمطمئنًا اگر آنها مار»ه : کرد کیم
 

مسئول  یمسعود رجو یآقابزرگ،  ییسه گردهما یر به دنبال برگزاریت ۳۰در روز نها، یش از ایپ-۹۵
نه ”  یاو با چراغ راهنمین سال جنگ آلترناتیچهلم آغاز به یکتبر»با  یامیپ یطمقاومت  یمل یشورا
 ،«ندکیم یندگیران را نمایخ ایافته تارین مقاومت سازمانیترین و طوالنیه بزرگترک  “ خینه ش-شاه

ن یبا استبداد، ب ین آزادیب یق مرزبندین سال، از روشن شدن و تعمیدر آغاز چهلم»: ردکخاطرنشان 
 ین فرصتیم. اینکیال مت استقبیآنها، به غا یدئولوژیخ و شاه و فرهنگ و ایت شیمقاومت با تمام

 یت با هر رنگ و لعابیاستبداد و دجال یاست تا بنا یو انقالب یکراتکهر جنبش به واقع دمو یمغتنم برا
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ها و اسهکها و هماسداران و دم و دنبالچهپگران و نجهکخ با همه شید شاه و شیرا از بن براندازد. بگذار
 ین الفاظ و با خشمیترکیکلت است. با ریهر چه دشنام و رذخواهند بر ما بتازند. با یمزدوران هر چه م

ن شدت ین ابعاد و با ایه در اکست یان تنها نمونهیران ایخ ایه در تارکد گفت یوار. با افتخار تمام باوانهید
اورد، انسجام یباشد و بتواند دوام ب ینکراپانه و در معرض برچسب و لجنیر ضرب و تازین مدت، زیو ا

ها و نجهکرغم همه برچسبها و بمبارانها و شیه ما علکدهد ین نشان میند. اکدا یپاشد و اعتالء داشته ب
م، گسسته و یس برانپزان ین میمان را به همخلق یرونیو ب یم دشمنان درونیااعدام و قتل عام توانسته

و  یخواهیآزاد یهاها و الف و گزافتجربه، همة قول و غزل کم.در محیوبکم و در هم بینکبرآشفته 
 ییخورود و درندهینار مکها ردهپبازد. یرسد رنگ مین میبه مجاهد یان وقتیمدع یحقوق بشر

ل و کان و تشیده و بیعق ین حق آزادین چارچوب مجاهدیشود. در ایار مکآش ینیا نوع خمی یرضاخان
ند. چرا مبارزه و ه چرا مسلمان هستکد جواب بدهند یهم ندارند. با ییاسخگوپحق  یوشش و حتپ

 یم رضاخان روسرکروند. چرا زنان مجاهد بر خالف حینم یعاد ینند. چرا دنبال زندگکیمقاومت م
بر با نفس و کآنها جهاد ا یدئولوژیاند. چرا در احجابان بودهیدارند اما در صف اول دفاع از حقوق ب

م ین رژیده و روشن است: همار سایشده است. حرف بس یات جاریت، عملیت و جنسیفرد یدئولوژیا
شت کد یخ و شاه، مجاهد را بایرد شیکدهند.در رویح مین و شورا ترجیه را صدبار بر مجاهدیت فقیوال

در برابر  یسیلاسهکشورد.زانو زدن و یزند و برمیرا برهم م یشکارتجاع و بهره یوحش یایواال نظم دن
ه کس یک یگر دو روید ین از سویابر مجاهدرغضبانه در برین مکیظ و یسو و غیکخ و شاه از یش

ن اندازه خصومت و دروغ و نفرت بر یام ایپ.“ دیریظ خود بمیبر غ” د یگویه قرآن مکنجاست یاست.ا
د ین نویو مستقل است. ا یکراتکو به واقع دمیآلترنات ی، اعتالیق مرزبندیجة تعمین و نتیضد مجاهد

نم یکد مکیمقاومت و جبهه خلق است . تا یروزیپمژدة ت و یان عصر استبداد و دجالیاپو  یسرنگون
مقاومت، هر  یمل ی، مصوب شورایاستبداد مذهب یسرنگون یبرا یمل یطبق طرح جبهه همبستگ

 یاسینظام س یکه خواهان استقرار که یت فقیامل نظام والک یخواه و ملتزم به نفیجمهور یروین
 .«میت است با ماست و ما با او هستن از دولید ییبر جدا یو مستقل و مبتن یکراتکدم
 

ه کشب یکشف کاز  یس آلبانیلپل کر ی( مد2019تبر کا 23) 1398روز چهارشنبه اول آبان  -۹۶
ران یون ایسیوزپجنبش ا یه هدف آن انجام حمالت بر روکخبر داد  یدر آلبان یم آخوندیرژ یستیترو

ه کن شبی. ابود شف شدهک یآلبان یتینام یتوسط نهادها یستیه ترورکن شبین خلق( بود. ای)مجاهد
به  یستیار طرح حمله ترورکدست اندر 2018، در مارس یستیو ترور یر اقدامات جاسوسیعالوه بر سا

شف و ک یاتین مراحل عملیه در آخرک یبوده است. حمله ا 1397ن در جشن نوروز یمجاهد ییگردهما
 د.  رکاز آن ارائه  یدیات جدییس جزیلپل کر یشد و مد یخنث

و  ییایکو آمر ییاپارو یتهایو شخص یانی، شهردار جولیعالوه بر خانم رجو ینوروز ییدر گردهما
 ت داشتند.کران شرین خلق این سازمان مجاهدین مسئولیهمچن
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قدس با نام مستعار  یرویردگان نکاز سر یکیران توسط ین حمله از داخل ایرد اکس اعالم یلپل کریمد
 یشیورت اطرپاسپ یکبا  1974رضا نقاش زاده متولد یبنام عل یفزود مزدورا یشد. ویت میمان هدایپ

دست  یستیات ترورین عملیرد در ایکم یمعرف« نیسابق مجاهد یاعضا»ه خود را از کن آرام یبنام ارو
 یبرا ییاپارو یشورهاکده مزدوران را در یگر از بریقدس شمار د یرویرده نکن سریداشته است. هم

ه توسط کرضا نقاش زاده یند.علیکت میرین و مدیران تأمیه مقاومت ایعل یستیو ترور یات جاسوسیعمل
شور کن ی، به ایاز آلبان یو بردن و یدار مادرش طاهره زارنجیر شده بود، به بهانه دیقدس اج یروین

ه رداخت.به گفتپ یم یستیارانه ترورکتیات جناین عملیا یاطالعات الزم برا یرد و به جمع آوریکسفر م
ات سازمان یجنا یخود، باندها یرانیقدس عالوه بر عوامل ا یستیترور یروی، نیس آلبانیلپ لکریمد

ن رابطه عبدالخالق یرد. در همیگین بخدمت میه مجاهدیعل یستیاقدامات ترور یه را براکیافته در تری
بدالسالم تورگوت قدس به طور مداوم با ع یروین یاتیمأمور عمل یکزاده )با نام مستعار فرهاد(  کمل

زاده اهل سراوان،  که در تماس بود. عبدالخالق ملکیشناخته شده در تر یار حرفه اکتیجنا یک
ر سبز در چابهار از مأموران وزارت اطالعات مأمور به خدمت در یق یت تعاونکشر یرعامل اخراجیمد

 ارس است. پ تروپت کوشش شرپه در کیس مسقط و بعد از آن ترپو س یمالز
جاد یو ا یگذاربمب یبرا یم آخوندیست رژیدو ترور 2018ه در ماه مارس کاست  یادآورین ایشا

س کرفتند اما در حال ع یه به آلبانکیوش خبرنگار از ترپن در یمجاهد یانفجار در مراسم نوروز
 ر شدند.یبرداشتن از محل دستگ

ضا نقاش زاده، چند تن از افراد باند ریمانند عل یده مزدورانیران و بریم ایبه موازات اعزام ماموران رژ
س یلپ لکریاعزام شدند.  به گفته مد یبه آلبان یستیات تروریعمل یاجرا یز برایعبدالسالم تورگوت ن

ن به زندان افتاده بود یتن هروئ یکبه اتهام قاچاق  یدر آلبان 2011، عبدالسالم تورگوت در سال یآلبان
ز به یه نکیجان و تریبخاطر قاچاق مواد مخدر در آذربا یند. وک فرار یورت قالبپاسپ یکاما توانست با 
  بود.زندان افتاده 

 ر فراخواند: یز یضرور به اقداماتگر یبار د یستیات طرح ترورییجز یبدنبال افشاران یمقاومت ا
ا پارو کمه و مجازات و از خاکد محایقدس با یستیترور یرویاه و نپمأموران و مزدوران اطالعات و س-

 اخراج شوند.
 رند. یا قرار گپه ارویاتحاد یستیست ترورید در لیاسداران باپاه پوزارت اطالعات و س-

 ل شوند. ید تعطیهستند با یز ترور و جاسوسکه مراکم ین رژیا یهایندگیسفارتها و نما -
  

 یمحمد عل یبه نامهاشور را کن یاز ام یلومات رژپیاخراج دو د ۱۳۹۸ ید ۲۵در  یآلبان یرسانه ها-۹۷
 به جرم ،میرژ یزن فرهنگیلست راا ینید احمد حسیمور وزارت اطالعات و سأم یما نعمتیپارض 

( گزارش ۲۰۲۰ هیژانو ۱۵مز )یتا کوریوین .ردندکاعالم  ،یمانیارتباط با قاسم سل و یستیت تروریفعال
از چهارچوب خارج ” یتهایران را بخاطر فعالیم ایلومات رژپید ۲ یوزارت خارجه آلبان»رد: ک

و  یما نعمتیپارض  یلومات محمد علپید ۲رد که وزارت خارجه اعالم یانیرد. بکاخراج  “شانیاستاتو
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نند. ک کرا تر یآلبان“  فورًا ”نامطلوب اعالم شدند و از آنها خواسته شد  یبه عنوان افراد ینیاحمد حس
ق یاز طر “شانینقض استاتو” ران را بخاطریم ایلومات رژپیدو د ۲۰۱۸در دسامبر  نیهمچن یآلبان
 «.ردکرد، اخراج یکد میشور را تهدکن یت ایه امنک یرقانونیتها غیت در فعالکشر

ن یاقدام شجاعانه و تحس یکرا  یتوسط دولت آلبانست یترورلمات پید ن دویااخراج  یخانم رجو
د یه باکرد کف یتوص یرانیناهندگان اپو  یت مردم آلبانینسم و امیمبارزه با ترور یز در راستایبرانگ

ز کران مریم ایرژ یها یندگینما: افزود  یرد. خانم رجویسرمشق قرار بگ ییاپارو یشورهاکر یتوسط سا
ا یند و یآ یاسداران مپاه پا از وزارت اطالعات و سیم یرژ یلماتهاپیسم است. اغلب دیو ترور یجاسوس

ابانها خواستار یران در خیه مردم ایکالده و در خدمت آن هستند. در حید یو جاسوس یستیآموزش ترور
ل سفارت یو تعط یم آخوندیسم رژیاست قاطع در قبال تروریس یکاتخاذ  .آخوندها هستند یسرنگون

 شورها ضرورت مضاعف دارد.کر یم در سایرژ یها
ران یم ایمتعلق به رژ یاد موسوم به سعدیبن یفور یلیدستور تعطن در سوم بهمن یهمچن یدولت آلبان

 یاد در سالهاین بنیصادر شده به اسم ا ین دستور همه مجوزهایرد. در اک اعالم یآلبان کدر خارا 
 گذشته باطل شد. 

در سال  یسعد یاد فرهنگیبن» :ردکاعالم  ۱۳۹۸بهمن  ۵ه یسم در اطالعیت و ضد تروریون امنیسیمک
صدور  یان، در راستاکحوزه بال یشورهاکران، بدنبال تحوالت یم بر اکحا ینیسم دیتوسط فاش ۱۳۷۳

، یرانیو فرهنگ ا یوشش آموزش زبان فارسپر یسسات زؤنگونه میس شد. ایسأ، تییادگرایسم و بنیترور
اد یت بنیردازند. اداره و هداپ یم یستیو ترور یاهداف جاسوس یبرا یبه جذب و استخدام افراد بوم

سازمان فرهنگ و ارتباطات  یعال یحداد عادل، عضو شورا یمختلف با غالمعل یشورهاکدر یسعد
ن عضو مجمع یهمچن یباشد. ویم یم آخوندیرژ ییادگرایسم و بنیدستگاه صدور ترور یاسالم
در عروس او( پ) یان و بستگان خامنه ایکو از نزد یانقالب فرهنگ یعال یص مصلحت و شورایتشخ

م در یرژ یزن فرهنگیرا لستا ینیزاده و احمد حس یر نظر احداهلل قلیز یاد در آلبانین بنیباشد. ایم
 «. شدیاداره م (۲۰۱۹در سال  یاز آلبان یپلمات اخراجی)د یآلبان
ران بـه یـه مقاومـت ایـشـورها علکر یو فرانسـه و سـا یم در آلبـانیـرژ یسـتیاقـدامات ترورنحـال یبا ا

 ادامه دارد.  یسازطانیج شیموازات بس
 

 فصل دهم :
 ف مایو وظا یگاتحاد، همبست

 
ــ-۹۸ ــالس س ــاج ــاز چهلم ــورا در آغ ــال حیه روزه ش ــن س ــد ات ی ــر چن ــه ــة ک ــا و که در بحبوح رون

و ن یرپـــاتریخچـــة دیدر تار یاجـــالس سرفصـــل یـــک از آن برگـــزار شـــد، یناشـــ یهاتیمحـــدود
ــخت ــاکو پر نیترسرس ــتالف س نیترشکش ــیائ ــ یاس ــتوانةیم ــه پش ــا ب ــون و  هن م ــج و خ رزم و رن

ه کـم یروبـرو بـود یخیاجـالس تـار یـکن مـا بـا ینـابرابن مرز و بـوم بـود. یفرزندان ا یانتهایب یفدا
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ه یــانیاگــر باســت.  یادمانــدنیمانــدگار و ب اعضــاء آن درخشــان یهایریو موضــعگها و ســخنان صــحنه
ــود  یداشــت جــایش میحاضــر گنجــا ــه  یــکآن  یهایاجــالس و ســخنرانه مشــروح کــآن ب  یــکب

نهمـه یبـا اافتنـد. یصـحبت ن فرصـت ،مبـود وقـتکبخـاطر  ءاز اعضـا یاریبسـ اگـر چـهشـد. ینقل م
بــه منظــور ن اجــالس را یــا یهایهــا و اســتماع ســخنرانپیلکدن یــاطــالع عمــوم هموطنــان د یبــرا

ــع ــر وض ــراف ب ــاختار و تریاش ــت و و س ــاکی ــا ج ــکراتکن دمویگزیب تنه ــتقل ی ــنا و مس ــا  ییو آش ب
نـد نوبـت ها چین سـخنرانیـام. ینکیه مـیردنـد، توصـک یه سـخنرانکـآن اعضـاء  از درصد ۱۰حدود 

و در پخـــش شـــده و مجاهـــد یـــو رادق مـــاهواره یـــشـــور از طرکهموطنانمـــان در داخـــل  یبـــرا
 مقاومت در دسترس است.  یهاتیسا

شـامل  ،دهنـدیل مکیهن تشـین مـیـاز اعضـاء آن را زنـان مبـارز و مجاهـد ا یمـیش از نیه بـکـشورا 
  ارشناســانک ،یخش ملــبیــفرمانــدهان ارتــش آزادو  یافســران نظــام ،یاســیس ن مبــارزانیتربرجســته

ــان ورزشــ ، هنرمنــدان ، انیــو فرهنگ انیدانشــگاه متخصصــان،و  ــدانو  ،رانیــا یقهرمان اقــوام و  فرزن
ــاگون ریعشــا  ۴۰مبــارزات  یاســیخچــه و فشــردة سیالم شــورا تارکــ یــکدر هن اســت. ین مــیــا گون
دولـت  یـک ، یمجلـس موقـت قانونگـذار یـکب از کـمرو یآلترنـات یـک در چـارچوبهن ین میسالة ا
 یه و تعـالیتصـفو  یپروسـه مبـارزاتاز بابـت ن شـورا یـااسـت.  یبخش ملـیـارتـش آزاد یـکو  موقت

ه کـهمچنانهنـوز بـه آغـاز آن هـم گـام ننهـاده اسـت.  یگـریس دکـه کـاست  یان راهیدر پا یاسیس
مـا نـه ران گفتـه اسـت، یـت بـه مـردم ایـمکدوران انتقـال حا یده مقاومـت بـرایـس جمهـور برگزیرئ
 .م ینکیم نبرد انتقال آن یبراه کقدرت بلسب ک یبرا

گر بر اساس برنامه و یات خود، بار دین سال حیران، در آغاز چهلمیمقاومت ا یمل یشورانرو یاز ا
 ند: ک یمصوبات خود خاطرنشان م

ران و یدر ا یخارج یبر مخالفت با هرگونه مداخلة نظام یخود مبن یاصول یما بر اساس خط مش -
تها و ی، برضرورت قطع همه حمایخارج یاز جانب قدرتها یوسازینه آلترناتمخالفت با هرگو

 م. ینک ید مکیران، تأیم بر اکحا یستیو ترور یمذهب یتاتوریکها به دیامدادرسان
رستاران، پم و از مطالبات معلمان، که نظام حایران علیارگران و مزدبگکما از مبارزة حق طلبانة  -
 یخود را با آنان اعالم م یت و همبستگیهنمان، حمایاخاستة مپو به  گر اقشار معترضیان و دکزشپ
و نظارت  یارگرکمستقل  یلهاکجاد تشیحق اعتصاب و حق ا یران برایارگران اکم. خواست ینک

مقاومت  یمل یشورا یان، از خواستهاکودکار کران و لغو یارگران اکار بر حقوق ک ین المللیسازمان ب
 ران است. یا
ران یاز نقض حقوق بشر در ا یریت ملل متحد به منظور جلوگیامن یدرنگ شورا یستار اقدام بما خوا -

ان یدان و زندانیو مالقات با خانوادة شه یت خامنه ایوال یژه حقوق بشر از زندانهاید گزارشگر ویو بازد
اقدام  گسترده و خودسرانه به یتوقف اعدامها یم برایخواه یم یم و از جامعة جهانیهست یاسیس

، یران به بهانة توافق اتمیبزرگ از نقض حقوق بشر در ا یقدرتها یوشپدست بزند. چشم  یو جد یعمل
 رقابل قبول است. یوم و غکمح
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ن یمه آمران و عامالن اکبر لزوم محا 67در سال  یاسیان سیگر در رابطه با قتل عام زندانیما بار د -
حقوق بشر  یسر عالیمکم و از ینک ید مکیت، تأیبشره یت علیجنا و یومتکافتة حیسازمان یشکنسل 

ل دهد. انتشار نوار کیتش ۶۷ق در مورد قتل عام سال یتحق یون مستقل برایسیمک یکه کم یخواه یم
ن یاز ا یگریر دیذپارناک، سند ان1395أت مرگ در تابستان یه یدر گفتگو با اعضا یمنتظر یآقا یصوت
م، ین رژیشیپر اطالعات یان، وزیفالح یآخوند عل 1396رماه یگر مصاحبة تیت بزرگ است. سند دیجنا

شه اعدام یمشان همکنها حیخواهند... ا یمه نمکنها اصاًل محایا»گفت: ینیه با استناد به خمکاست 
نها اعدام یم اکچه بعدش، ح 67ان ین جری[ بود؛ چه قبل از اینیشان]خمیا ییم والکاست، اصاًل ح

 یم مصطفین آخوند دژخیهمچن«. م به اعدام نداده باشدکح هم یم شرعکاگر حا یاست، حت
 یر دادگسترینژاد و وز یشور احمدکر ی)وزیاسیان سیئت مرگ در قتل عام زندانیعضو ه یپورمحمد

ن یاز ا یدشمن»رد و گفت : کد یتهد« ه حسابیتصف»ن سرموضع را به یمجاهد 98در مرداد  ( یروحان
 40ن یدر ا یبیچ تخریردند. هکب یا چهرة )نظام( را تخریم دنشود؟ در تماین( بدتر هم می)مجاهد

م و بعد یاردهکحساب نهین بوده است. ما هنوز تصفیآن منافق یاصل یه پاکفتاده مگر آن یسال اّتفاق ن
د یشه یّلکن یخاطر منافقم... ما بهیهم ندار یم. شوخیدهیها را پاسخ من حرفیحساب اهیاز تصف

د جواب یاند و بان ملتیا ِن دشمنانیترن خائنیم ... امروز هم منافقیست خوردکم، شیم، تلفات دادیداد
دن یرسحسابشود...اآلن وقت به یدگیآنها رس کتکند و به حساب تیایمه بکز محایم ید پایبدهند، با

  «....ردن استکمه کردن و محاکر یگنیاست؛ وقت زم
ور یشهر11مرداد و  25خود در  “یاقدام فور” ر مجدد دو سند با انتشا 99مرداد  29ن الملل روز یعفو ب

از  یومتکسلسله مراتب ح یه همان زمان براکران، یا یدر زندانها یجمع یدر مورد اعدامها 1367
گر نشان داد یبار د یکارسال شده است،  ”رانیا یکماتوپلید یهایندگینما”و  یر دادگستریجمله وز

 ان قتل عام بوده اندیر وقت از ابتدا در جریم از جمله دولت و نخست وزیرژ یهمه سردمداران و باندها
ار و پنهان کمدافعان آشاران و کاندردستموضوع خشم ن یا. ردکد استثنا یتوان و نبایرا نم یکچ یو ه
ن یه با گزارش اک یردند. حمالتکد یالملل تشدنیخت و حمالت خود را به سازمان عفو بیم را برانگیرژ

ن یامیبه مناسبت س« اسرار به خون آغشته»با « تیه بشریدار علت ادامهیجنا»ن تحت عنوان سازما
ه چرا عفو و گزارشگران و کوقاحت معترضند  یم در منتهایعوامل رژعام شروع شده بود. سالگرد قتل

آن طور  نیدان مجاهدیو چرا از شه اند ردهکرا استماع  یعام در آلبانن شاهد قتلیمحققان آن مجاهد
ف یلکن تییتع یمرگ برا یهاأتینگاه به سؤاالت ه یکبا د. ننکینم ییزداتیهو م استیه مطلوب رژک

عام و آنچه را در قتل ت امریواقعتوان یماست رده کالملل هم منتشر نیه سازمان عفو بکان یزندان
 افت. یدرگذشته 

 : پرسیدند دانیان میزن سرنوشت تعیین برای «مرگ هایهیأت» که سؤاالتی نمونه
 کنید؟ محکوم را آن رهبران و «منافقین» حاضرید آیا 
 کنید؟ ندامت ابراز خود سیاسی هایفعالیت و عقاید مورد در حاضرید آیا 
 کنید؟می وفاداری اعالم اسالمی جمهوری به آیا 



98 

 

 ارید؟پا به میدان مین بگذ اسالمی جمهوری نظامی نیروهای به کمک برای ایدآماده آیا 
 شوید؟ ملحق اسالمی جمهوری مسلح نیروهای به «منافقین» با جنگیدن برای ایدآماده آیا 
 کنید؟ همکاری اطالعاتی مأموران با و کنید جاسوسی تانسابق رفقای مورد در حاضرید آیا 
 شوید؟ اعدام هایجوخه عضو حاضرید آیا 
 را دار بزنید؟ «منافق» یک حاضرید آیا 
و  تیه بشریعل بزرگ تیگران جناهیتوجو ، آمران و عامالن رانیخواهان ایه مردم و آزادکن است ینچنیا

آنان به سود  یو رهبر« سر موضع»ن یه مجاهدیعل یدر صدد مصادره جنبش دادخواهه کرا  یمزدوران
  بخشند.ینند و نه مکینه فراموش م ،م هستندیرژ
 

 یران فردا خود را متعهد به آن میو در ا مینکیمت یحما یخانم رجو ییماده 10ما از برنامه -۹۹
 م:یدان
 گرا ثرتکآزاد و  یبا رأ یجمهور یکت مردم در یمکبه حا یه. آریت فقینه به وال-1
  یمجاز یمطبوعات و فضا یاجتماعات، آزاد یاحزاب، آزاد یان، آزادیب یآزاد -۲

، وزارت اطالعات، یج ضد مردمیبس ها،یقدس، لباس شخص یستیترور یرویاسداران، نپاه پانحالل س
وبگر در شهر و روستا و در مدارس،دانشگاهها، کسر یو همه گشتها و نهادها یانقالب فرهنگ یشورا

 ها ارخانه کادارات و 
 حقوق بشر  یه جهانیطبق اعالم یو اجتماع یها و حقوق فردین آزادیتضم -۳

نجه و کت شی، ممنوعیاسیان سیتل عام زندانق ید، دادخواهیش عقایسانسور و تفت یانحالل دستگاهها
 م اعدام کلغو ح

 ان و مذاهب یاد ین و دولت، آزادید ییجدا -۴
ت برابر زنان کو مشار یو اقتصاد یو فرهنگ یو اجتماع یاسیامل زنان و مردان در حقوق سک یبرابر -۵

ل و اشتغال. یق، تحصوشش، ازدواج، طالپض، حق انتخاب آزادانه ی، لغو هرگونه تبعیاسیس یدر رهبر
 از زنان تحت هر عنوان  یشکمنع بهره

بر اصل برائت، حق دفاع، حق  یمبتن یالمللنیب یارهایمستقل طبق مع ییو نظام قضا یدادگستر -۶
و  یعت آخوندین شریامل قضات. الغاء قوانکو استقالل  یمه علنکاز محا ی، حق برخورداریدادخواه

 یانقالب اسالم یدادگاههایب
 یمقاومت برا یمل یطبق طرح شورا یرانیا یتهایو رفع ستم مضاعف از اقوام و مل یخودمختار -۷

 ران یردستان اک یخودمختار
ران. احقاق حقوق یتمام مردم ا یار و بازار آزاد براکسب و کبرابر در اشتغال و در  یعدالت و فرصتها -۸
 تگان ان و بازنشسیارمندان، فرهنگکرستاران،پارگر و دهقان، ک
 ومت آخوندهاکشده در ح عامست قتل یط زیمح یایحفاظت و اح -۹
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و  یالمللن یب یهایارکو هم یستی. صلح، همزیشتارجمعکحات یاز تسل ی، عاریر اتمیران غیا -۱۰
 ییمنطقه

 

 یروهایمان نکن یو رنگ یاسیس یروهاین و نیران زمیمقاومت همه زنان و مردان ا یمل یشورا-۱۰۰
ه، مرگ بر یت فقیمرگ بر اصل وال» یرامون شعار محوریپخواند تا  یران را فرا میا یفرهنگ و یاجتماع

ل شوند. به کگر، متحد و متشیو اشرف د یانون شورشکدر هزار و هزاران « یتاتور، مرگ بر خامنه ایکد
حول  یابی لکو تش یران در گام اول به سازماندهیم بر اکم حایرژ یسرنگون یبرا یباور ما راه حل عمل

در  یشورش یانونهاکجاد ین را به ایران زمین رو ما زنان و مردان ایمبارزه منوط است. از ا یشعار محور
 م. یخوان یهن دربند فرا میسراسر م
ارخانه و شهر و روستا و در هر اداره و کو برزن، در هر  یوکران، در هر یام مردم ایشماران و قیجنبش ب

ده و یشکر یه را به زیت فقیوال یرانیو ضد ا ی، ضد مردمیمنیست نظام اهرمدرسه و دانشگاه، قادر ا
 ند. کت مردم را برقرار یمکحا

در صحنه  یکراتکدمو ینیگزیو جا یو ارتش آزاد یشورش یانونهاکران با یدار مردم ایاپجنبش مقاومت 
ست هزار یصد و بیکون خ نةشتواپن و یو با تضم« خینه شاه ـ نه ش» یاساس یو با مرزبند یعمل انقالب

 ند.کنده را بنا یران آزاد آیرا سرنگون و ا ینید یتاتوریک، مصّمم است دید راه آزادیشه
مقاومت، به دور از هرگونه تنگ  یمل یشورا»رد : کاعالم  96 ید 16ه مسئول شورا در کهم چنان 

 یسرنگون یبرا یمل یوسته به جبهه همبستگیپبر مواضع و برنامه و مصوبات خود، یافشارپو  ینظر
ه با التزام به کاست  یخواه یجمهور یروهایبا همة ن یارکفراخوان داده و آماده هم یاستبداد مذهب

 یاسینظام س یکاستقرار  یآن، برا یدرون یهایه و همه جناحها و دسته بندیت فقیامل نظام والک ینف
 «.نندک ین از دولت، مبارزه مید ییبر جدا یو مستقل و مبتن یکراتکدمو

 
 رانیمقاومت ا یمل یشورا

 1399 مرداد 31

 
 
 


