
 
  

  رانيمقاومت ا يمل يس شوراين سالگرد تأسيچهارم و يس ةيانيب
  

دق رهبــر ت از دکتر محمد مصيدر حما ۱۳۳۱ر يت ۳۰ يام مليشصت و سه سال پس از قصد و نه سال پس از انقالب مشروطه و 
ک يــبا گذشــت داند،  يم يخيداد بزرگ تارين دو رويا هکه خود را ادامه دهندران يمقاومت ا يمل یشورا ،كردن نفت ينهضت مل

ن يــشــورا در اشــود.  يات خــود مــيــن ســال حيو پنجمــ يوارد ســ، يو جهــان ي، منطقــه يــيداخل هاي هسال پرتالطم در عرص
 ک قرن گذشــته دريش از يب درکه  گرامي بدارد را يزنان و مردان ةاد و خاطرة هميداند که  يفه خود ميوظ ،يخيتار يسالگردها

بــه خصــوص بــيش از ســي  دنديو عدالت به شهادت رس ي، استقالل، دموکراسيآزاد يکار برايپر شکوه پ يولب يپر فراز و نش راه
   .گفتند» نه«كه به خميني جالد  ۱۳۶۷هزار شهيد سرفراز قتل عام زندانيان سياسي در سال 

ک ياد آنــدرانيــزنــده ؛ سه عضو ارزندة خود را كــه طــي يــك ســال گذشــته جــان باختنــد ةن خاطريچن مقاومت هم يمل يشورا
دان ي(از شــه يفي) و اصغر شــريد محاصرة پزشکين شهيست و دومي(ب ييده ونايخلق فران مجاهد و، برجسته هنرمند،انيآساطور

ه بــه يــت فقيــم واليــه رژيــکه در سال گذشته در مبــارزه عل يخواهانيه همة آزادبرا گرامي مي دارد و  )يبرتيبه ل يحمله موشک
  .مي كند اداي احترام دنديشهادت رس

بــه و  ياســيان سيرانه زنــدانيو به مقاومت دل يبرتيل محبوس درر يز رزمندگان دليانگشگفت ييبايو شك يخيتار يداريبه پاشورا 
هرگونــه  يو نف يو تحقق استقالل و آزاد ينياستبداد د يسرنگون يب برايکه پرچم مبارزه پر فراز و نش يرزمندگان راه آزاد ةهم
 يچنــان برافراشــته نگهداشــته انــد درود مــ هــم ،نيسنگ ينه هايمخاطرات و هز ةبا قبول هم ،را يمذهبو  ي، مليض جنسيتبع

شــان اعــالم  رشــيد فرزنــدان يهخــواياز راه و رســم آزاددر نگاهباني  ياسيان سيدان و زندانيشه يخانواده ها يد و با تمامفرست
  کند.  يم يهمبستگ

د يــتهدافته، يد تا با ضربه زدن به مقاومت سازمانيکوش خود يو جهان يي، منطقه ياخلدبا تمام امکانات  ایخامنه در سال گذشته
 بــه خيــال خــام خــود گوناگون کوشش کردند تــا يبا توطئه هااو ز و درشت ير يادي. او و اکند يش را خنثتيوال يسرنگون ياصل

رزمنــدگان ه يعل يدر پ يپ يتوطئه ها ،فوف شوراص در د. تالش براي ايجاد تزلزلنپاک کنران يا ياسينقشه س يمقاومت را از رو
جــاد يق ايــشــرمانه از طر يبــ يهايج عوامل اطالعات به عنوان خانواده ها و گســترش گفتمــان ســازي، بسيبرتيدر ل خلق مجاهد

مقاومــت  ينــابود يم بــرايــرژ يزارهــااب از جملــه، با ســيالبي از اكاذيــب ديوانــه وار، يقالب يلمهايو ساختن ف ينترنتيا يتهايسا
  افته بود. يسازمان

ق دههــا کنفــرانس بــزرگ يو از طرادامه داد  يبرتيمجاهدان ل همه جانبه در دفاع از حقوق يهاكارزارران به يمقاومت ا ،در مقابل
  کرد.  يادآوريرا  ين الملليتعهدات جامعه ب

و  ياســيصــحنه س فعــال در حضــورق يــطر را ازاتمي رامون مذاکرات يم پيرژ يهايموش و گربه باز ةن هميچن ران هميمقاومت ا
 يبــرارا  يکالنــ ينه هايهز ایخامنه سال گذشتهطي يكکه در توان داشت افشا کرد.  آن جا تا ،ميرژ ياقدامات پنهانبرمال كردن 

 يد گامهــاداعــش بتوانــمبــارزه بــا  يادعــااســتفاده از فرصــت  با ق وين طريخود صرف کرد تا از ا يتيک امنيحفظ عمق استراتژ
تكارانــه يمــداخالت جناو  يرانيو ضد ا يضد مردم استين سيا ه باش در منطقه بردارد. در مقابليمونهژ يدر جهت برقرار يساسا

جنــگ  يك ائتالف بين المللي در شكل گيري .خود ادامه داد يهايروشنگربه مقاومت  يمل يشورا، مني ه ويسور عراق و دررژيم 
بــراي مقابلــه بــا كودتــاي  يعرب يتوسط كشوها ينظام -ياسيس بزرگ ائتالف يك ةسابقبا داعش و مهمتر از آن شكل گيري بي 

هــا و جنــگ يبــراي فرصــت ســازي از صــعود داعــش و گســترش مداخلــه گر را ایخامنــه ســوداي ،مورد حمايت رژيــم در يمــن
  .ندكه در محاسباتش جايي نداشت رو به رو كرد ر مترقبهيبزرگ و غ موانعيبا  ش،يهايافروز



شکست خــورده، از دور خارج کردن مقاومت  انهدام و يبرا ایخامنه النهيرذ ةدهد که نه فقط نقش يتها نشان ميواقع همهن اکنو
 اســت داخلي و منطقه يي، ناگزير شــدهچاره ناپذير  يدر گرداب بحرانهاغرقه ن گذاشته و يم يت اوست که پا بر روين واليبلکه ا

  در توافقي ذلت بار سربكشد.» ير دوسالهس گمذكرات نف«جرعه زهر اتمي را پس از 
مــردم  ةت گســترديــمرهون حماعرصه سياست و استراتژي و تشكيالتي،  در افتهيمقاومت سازمان ها و دستاوردهاي جنبشيروزيپ
در ه اســت. ن مبارزيت هوشمندانه و خالق ايريمنضبط و مد ةو مبارز يافتگيه بر سازمانين مقاومت، تکيژه جوانان از ايران و به ويا
ت يــجلــب حما يمقاومــت بــرا يملــ يدة شــورايس جمهور برگزي، رئيم رجويخانم مر ةوقف يب ياز تالشهاژه يبه ونه ما ين زميا

، بــه شــمول حقــوق رزمنــدگان ين الملليب ةجنبش مقاومت در عرص ينشاندن خواستها يران و به كرسياز مبارزة مردم ا يجهان
   .ميکن يم ي، قدردانياشرف

 يانه و اعــدامهايوحشــ ةبــه ســرکوب گســترده، شــکنجانــد، ش را محاصــره کــرده تيکه وال يکالن يانهامهار بحر يبرا ایخامنه 
ابعــادي  ،حســن روحــاني» ميانه رو و معتدل«دولت  سالة دو ةدر دور جمعي كه و شمار يب يآورده است. اعدامها يدمنشانه رود

 در آوردن، بريــدن و چشــمپــا  و رد، اعمال مجازاتهاي ضد انساني نظير دســتاحمدي نژادي پيداكدولت بي دنده و ترمز فراتر از 
در سراســر  ياعتراضــ يسركوب حركتهــا، ها و ضرب و شتم جوانانيريدستگ، با جناياتي نظير اسيد پاشي زنان سرکوب و حشيانه

 يقــيباز کردن قفل بحــران عم يبرا يروحان- ایخامنه د مشترکيکل ،فهرست ديگري از انواع جنايت و نقض حقوق بشر کشور و
  کرده است. ک تريبه سقوط نزدرا واليت فقيه  لرزان رژيم است که تاج و تخت

خطــر را بــه صــدا آژيرهاي م ياز کارشناسان رژ ياريافت که بسي ييهآن چنان عمق و گستر يران اقتصادسال گذشته بحيك در 
 ةاقتصــاد کشــور را بــه نقطــ ،مهــايتحر ةبه اضاف ييادگرايبن ةوسعو ت سرکوب ينه هايدرون حکومت، هز ةرددرآوردند. فساد گست

شــتر يب يقاطبه مردم را به تبــاه يران گذاشت و زندگين بحران را بر دوش مردم ايا ةهم ربا اما مي. رژندک کردينزد يورشکستگ
، يخانمــان يفقــر، بــ، يکــاريب ؛افــتيش يافــزا يــي قهبســا يبــه شــکل بــشت مردم يو مع يسوق داد. ابعاد تعرض به سطح زندگ

به رغم موج  و ندران ساکت نبوديمردم ا يطين شرايروزافزون شد. در مقابل چن ياد، فحشا و خودکشي، اعتياجتماع يهايناهنجار
 ر، ددر دل زندانها، كانونهاي شورشــي برپــا كردنــد تلف دست به مبارزه و مقاومت زدند.به اشکال مخ اعدامها براي ارعاب عمومي،

  پاي كوبيدند. ایخامنه دژخيمان ةو با خشم و نفرت برسينتهاي بسته فرياد اعتراض سردادند دار با دسي هازير چوبه 
کــارگران، مســتمر  ر ويناپذ يخاموش ي، جنبشهايمردم يزشهاياز مبارزات و خ با تمام قوا چون گذشته مقاومت هم يمل يشورا

هنمــان کــه در ســال گذشــته يمردم به پاخاسته در مناطق مختلف م وتها يمل حق طلبانة يجوانان و حركتهامعلمان، پرستاران، 
  . كوشيد ران و جهانياعموم مردم  ن جنبشها به گوشيا يبا تمام توان براي رساندن صدا كرد وت يحماافت ي يعيابعاد وس

 در روژه اتمــيدر پــ ياضــطرار هايينيعقــب نشــ ةدر ادام، يسرکوب داخل ةسابق يضمن گسترش ب ایخامنه ،سال گذشتهيكدر 
» توافــق جــامع« ي، در البالم کرده بوديکه قبالً ترسرا  يخطوط قرمز ۱۳۹۴ر يت ۲۳سرانجام در روز  ،و لوزان توافقنامه هاي ژنو

، بــراي نظــام يافتيــدر يبــا دالرهــاو  »ت شــدهيريمد«و  ياجبار يهاينين گونه عقب نشيا اين خيال است كه با دراو  .محو كرد
، شايد كه بتواند در زير سرنيزه هاي سركوب و موج اعــدامها و ارعــاب کندحاصل  يفرج تون تا آن ستونين سبحران زده اش از ا

و  يســماســت صــدور تروريو هم س مرهم بگذارد شقه شقه كرده است،را  سلطنت مطلقه اشبر زخمهاي عميقي، كه  هم ،عمومي
جــاد يا بهبــودي ميرژ ةدار و شکننديت ناپاينه فقط در وضع» ت شدهيريمد«به اصطالح  ين تالشهايا اما را ادامه دهد. ييادگرايبن

ن يتضــاد بــ يعنــي تضــادها،منتجه همة  د ويسابقه تشد يب يلبه شکم را يرژ يرونيو ب يراموني، پيدرون يتضادها، بلکه نمي كند
  . مي كند كيدف نزين تكلييتع ز ويبه نقطه ستاست،  جامعه يتضاد اصلرا كه  هيت مطلقه فقيم واليمردم و رژ

رخانه شورا به اطالع عمــوم يله دبيخود که به وس يحثها در اجالسهاب ةجيق انتشار نتيسال گذشته از طر درمقاومت  يمل يشورا
 ،ســميت و ضدتروريــون امنيســيت كميــر اهمُپــ يهايژه روشــنگريــبه ومختلف خود،  يونهايسيکم يهايق روشنگريد، از طريرس
، مواضــع خــود يخانم رجو موضعگيري هايو  هايق سخنرانيو از طرو کميسيون خارجه  كيراتژو است يقات دفاعيون تحقيسيكم

  را به اطالع عموم رسانده است.
ران يــا ةافتيکه با سرنوشت مردم و مقاومت ســازماناست  ين تحوالتيرامون مهمتريپ ما يابيارز ةفشردو  يجمعبند ،ة حاضريانيب 
 .وند دارديپ

  



  :فصل اول
  اتمي بمب ساختنبقا از طريق  تضمين ياستراتژ شكست

  ایخامنه ينيو عقب نش
گــزاف ذوب  يو الفهــاخــودش  ةيــما يمســتانه و بــ يده هــاعربماندن حاصل  يپس از ب ، ولي فقيه نظام آخوندي،ایخامنه -۱

هــزار  دهاز پــس از دســت برداشــتن زهر در ژنو و لوزان را کامــل کنــد و  يدن جرعه هايمجبور شد نوش ،شدگان و گماشتگانش
 ةمانــد باقي ةمياز ن ياديشده، بخش ز يدرصد غن ۲۰وم يلو اورانيک ۱۸۰شده و حدود  يدرصد غنپنج از  وم كمتريلوگرم اورانيک

  . تن در دهد، درصد غني شده ۶۷/۳ كمترازكيلو اورانيوم ۳۰۰شد و براي ده سال به سربک ،ک نفسي ،در وين جام زهر را
 -دادنــد به رژيــم امتيازات ناموجهي در منتهاي استمالت و سهل گيريكه -کشور  ۶ت از جانب يطعرغم عدم قايکه عل ایخامنه 

بــو و  يبــ يحرفهــابــه زدن  يروحــانبــا دار يــدر د ۱۳۹۴ر يت ۲۳اساسي خود شده است، روز خطوط قرمز مجبور به محو کردن 
 ةنامــبــه و . ابپوشــاندو غيظ درونش را از تلخي زهــر تا دلخوري  بسنده كرد ،م مذاکره کنندهيت يقدرداني از تالشها ي درتيخاص

علــت تــن  .کردو عمــال تأييــدف يتوص» يگام مهم«را » توافق جامع«ولي  ،داد با تأخير ي سرد وتبريك وتهنيت روحاني هم جواب
مقاومــت  يملــ يشــورا مكــرر و مــداوم يهايت او، افشاگريق در واليعم يوجود بحرانها» توافق جامع«به  ایخامنه يدادن اجبار
 اســتضد ايراني اتمــي  ةمردم از پروژفراگير و خشم  ندشروع شد يبه طور جد ۱۳۹۱که از سال  يو بانک ينفت يمهايايران، تحر

  . كشند بر دوش ميسنگين هزينه هاي عظيم آن را  هستند و بارِ آن بوده و انتين قربانيكه مردم ايران نخس
  
در كنفــرانس مشــترك تمــامي طرفهــاي  ۱۳۹۴ر يــت ۲۳وســت اســت، روز يپ ۵و يلک متن اصيکه مشتمل بر » توافق جامع«-۲

 وزيــرتوســط سوي رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا به زبان انگليسي و  كه از -شركت كننده در مذاكرات وين، طي بيانيه يي
در اجــالس شــوراي  ۱۳۹۴تيــر۲۹ز در رو ،الم گرديد. طبق همين بيانيه، چند روز بعداع -ان فارسي قرائت شدرژيم به زب ةخارج

  و تصويب بين المللي رسيد.تأييد به اتفاق آرا به  قطعنامه يي (كه نمايندة رژيم نيز در آن حضور داشت) امنيت ملل متحد
از فصل هفــتم منشــور  ۴۱آن تحت ماده  ةماد۱۰شوراي امنيت كه حداقل  ةا تن دادن به اين توافق و قطعنامحكومت آخوندي ب

 كــهاست  نظامي درصورت تخلف رژيم، صورت قانوني مي دهد، متعهد شده ةويب رسيده و به اعمال زور و گزينه تصملل متحد ب
محدوديتها و كنترل و نظارت شديد بين المللي را در ايــن رابطــه  ،از هرگونه عملي در جهت دستيابي به سالح اتمي دست بردارد

هه براي توليد بمــب اتمــي بــه منظورتضــمين بقــاي اســتبداد مــذهبي بــه آن اقدامات مخفيانه يي كه طي سه د ةبه كلي ،بپذيرد
عقــب » جام زهر«ند، كه باالترين مقامهاي رژيم و در رأس آنها رفسنجاني تصريح مي كن و چنانخاتمه بدهد مبادرت كرده بود، 

  ساختن بمب اتمي را سربكشد. ةنشيني از پروژ
 ةبــه ســالح اتمــي، مقابلــ يابيدســت يم بــرايــرژ يتالشــها ةخچــيوري كوتاه بــر تارمر، به نيو» توافق جامع«قبل از پرداختن به 

  .پردازيم ، مييسياسي مقاومت ايران و واکنشهاي جهان افشاگرانه و
  
حداكثر ســركوب و اختنــاق و  كه توجيه و سرپوش ساله با عراق ۸رانگر يدر جنگ شوم و و ينيدن جام زهر توسط خميبا نوش-۳

گــره زد و ســپاه پاســداران دور از اتمــي بــه ســالح  يابيخود را با دست يه بقايت فقيم والي، رژاخل ايران بوداعدام و شكنجه در د
ســالح د يــتول يمختلفي شد که برا ينه و حوزه هاين زميف به عمل در ايني مکلّخم ان به دستور خوديران و جهانيچشم مردم ا

  است.  يضروراتمي 
از  ۱۳۷۰طــور مشــخص از ســال ه از همــان ســالهاي اول و بــرژيم آخوندها،  يرانيو ضد ا يانه، ضد مردميپروژة مخرب، ماجراجو

در الها پيش توســط رژيــم مخفــي شــده بــود، سوي مقاومت افشا شد، اما دو سايت اصلي رژيم يعني سايت نطنز و اراك كه از س
و استراتژيك) برمال گرديــد و از آن پــس  (اطالعيه كميسيون تحقيقات دفاعي توسط شوراي ملي مقاومت ايران ۸۱تابستان سال 

المللــي آژانــس بين ۸۲المللي انرژي اتمي فعاليتهاي غيرقانوني اين رژيم را زير نظر گرفت. در نيمــة آذر ســال بود كه آژانس بين
ســخنگوي ود. المللي به اين پنهانكاريهــا ميســر نبــانرژي اتمي اذعان كرد كه بدون روشنگريهاي مقاومت ايران، وقوف جامعة بين

دســت عنوان مثال تنها چيزي كمتر از يك گرم پلوتونيــوم را بهآنها به ايران در حال انجام آزمايشهاي متعددي بود.: «آژانس گفت
 ،كــه اطالعــاتي در ايــن مــورد داشــته باشــندكردند. براي بازرسان، بدون ايناستفاده مي سانتريفوژآورده بودند و از چند دستگاه 



شــد لزومًا نمي ،شدچراكه ايران كشور بسيار بزرگي است و هر قدر هم كار بازرسي دقيق انجام مي يشها ساده نبود،كشف اين آزما
عنــوان كــه بــه ما به اطالعات نياز داشتيم و در نهايت از طريق يك گروه مخــالف ايرانــي، انتظار داشت كه اين موارد كشف شوند.

المللــي انــرژي دست آورديم. از ماه اوت بود كه آژانس بيناين اطالعات را به ات دادند،مثال در مورد تجهيزات نطنز و اراك اطالع
ها از ايران توضيح خواست و جزء جزء اين معما را كشــف اتمي با دنبال كردن اين اطالعات گام به گام پيش رفت و در مورد يافته

  ).۸۲آذر۱۵سي .بي .(بي» كرد
  
صــلح  ةاست، نه اســتفاد يدن به بمب اتميد وقت به دنبال رسيو خر يبکاريم با فريرژ ين كهران و اعالم ايمقاومت ا يروشنگر-۴
مقاومت ايران اين حقيقت مسلم را بارها توضيح داده است كه  بود. ين الملليت بيصلح و امن ، البته در خدمتياتم يز از انرژيآم

موضــوعيتي جــز  گــاز برخــوردار اســت، و ذخاير كم نظير نفت و كه از منابع گستردة انرژي فسيلي ،اتمي رژيم در كشورما ةبرنام
و فقط خسارتهاي كالن اقتصادي و فجايع زيســت  واليت فقيه نداشته و ندارد خدمت تضمين بقاي حكومت سالح اتمي درتوليد 

 خــود يــيهســتهكشورهاي پيشرفته صنعتي درپــي جــايگزين كــردن نيروگاههــاي  هم در شرايطي كهآن ؛ببار مي آورد محيطي
  هستند. 

 ي، حســن روحــانكار بود سر بر يخاتم آخوند محمد دولت حالي كه ، دريرت جهانيان بهت و حيت نطنز در ميسا يپس از افشا
 ةاز ترس سپرده شدن پرونــد ایخامنه م نداشت،يکا نقش مستقيد. در آن مذاکرات که آمرش ييول مذاکره با سه قدرت اروپامسئ
کــا بــه يحملــه آمر در عين حال رفت.يوم را پذياوران يساز ينق غيداد و تعل ينيحد تن به عقب نشمت ت ملليامن يبه شورا ياتم

جاد کرد تا تعهد خود را نقض کند و همزمان بــا ســپردن يا» فرصت«ک ي ایخامنه ين کشور برايو اشغال ا ۲۰۰۳عراق در سال 
همــراه بــا کــار  تــر و را در ابعاد گسترده يساز ي، غندژامحمود احمدي ن ،شدنده و ترمز يب به گماشتة ياست جمهورير يکرس
   مقاومت افشا شده بود. يمل ياست از مدتها قبل توسط شوراين سيشروع کند. ااتمي گر بمب ياجزاي د يرو

م تما«م اعالم کرد: يرژ يرامون پروژه اتميس خود، پين سالگرد تأسيست و سومية بيانيدر بش يازده سال پيمقاومت  يمل يشورا
 يســاز ي، پــروژة غنــيريو بــاجگ ي، باج دهــيد، چانه زنيب دادن، مذاكره، تهدي، فريكارين است كه با مانور، مخفيم ايتالش رژ

د... يــگوبمنطقه، سخن  يژه با كشورهايوان، به يد با جهاني، با زبان زور و تهديوم را به سرانجام رسانده و با ساختن بمب اتمياوران
گــر يو تعــرض و تجــاوز كنــد، آن وقــت د يــيررواگر دشــمن، پ”د: يگو يدر همدان م ٨٣ر يت١٥ يسخنراندر  ياكه خامنه چنان

 يــيبه ملت ما تعرض و تجاوز كند، ما منافع او را در هر نقطــه  يكشورمان محدود نخواهد شد. اگر كس يواريتعرض ما به چهارد
است اســتفاده از يم و در برابر سياست تعرض و تجاوز رژير مقابل سمقاومت د يمل يشورا ...“ميانداز يا كه باشد، به خطر مياز دن

و تا هر جا كــه است ران اتخاذ كرده يمردم ا يبر اساس منافع عال ياستي، سياسالم ييادگرايبه منظور صدور ترور و بن يسالح اتم
و مواضــع  يهنــيو م ي، ملــيت انســانيكند. ما به حكم احساس مسئول يم را افشا ميرژ يرانيو ضد ا يضد مردم يهابتواند نقشه 

وجــود آورده  نظنــز و اراك بــه يدر شــهرها يد بمب اتميتول يبرا ي، كه حكومت آخونديمراكز مخف يطلبانة خود، به افشاصلح
 م دريــها وجود نداشــت و اگــر رژين روشنگريكنند. اگر ا يرين فاجعه جلوگياز و قوع ا يالمللنيم تا مراجع مسئول بيبود، پرداخت

 يكــردن ســالح اتمــگرفت، چه بسا تا كنون جهــان را بــا رو ير نظارت قرار نميز ياتم يلحاظ موضوع پروژه هان حد هم به يهم
  ».  ر كرده بوديغافلگ

ران بــه يــم ايــاعتراف کردند کــه رژار ير بسيبا تاخبزرگ  يکشورها ،رانيمقاومت ا يمل يمستند شورا يهايافشاگردر اثر استمرار 
م را بــه صــفر يــشتر صادرات نفــت رژيب يمهايم، با تحريرژ يکا اعالم کرد که در صورت عدم همکارياست. آمر ياتمدنبال سالح 

  د پس از سالها مماشات بود. ين تهديتر ين جديرساند. ا يم
در  ير قابــل تــوجهيمهــا، تــاثيم و شــدت تحريــرژ ياست اتمــيرامون سيپ يرسان يو آگاه ياز افشاگر مجموعه ايب، ين ترتيبد

   .داشت يات خامنهيف موقعيم و تضعيرژ يدرون يد تضادهايتشد
  
 يافــزايش غنــ يبه تالش برا ایخامنه افت،يدست  يزرهنگفت ا ينژاد كه رژيم آخوندي به درآمدها ياحمد ةسال۸در دوران -۵

در اثر مــوج اعتراضــات  متحدت ملل يامن ي، آژانس و شوراانهيماجراجواست يسن يادر مقابل د و يو تکامل آن مبادرت ورز يساز
مختلــف آنــان در كشــورها و پارلمانهــاي  ةو اعتراض هــاي روزانــ بين المللي كه ديناميسم آن، مقاومت ايران و ياران و پشتيبانان



 يهــايريک سلســله موضــع گيــنــژاد در  ياحمــد امــا مها شدند.ياز تحر يمجبور به صدور چند قطعنامه و اعمال برخ جهان بود،
». د تا قطعنامه دانتــان پــاره شــوديآنقدر قطعنامه صادر کن«ش ندانست و اعالم کرد يب» ييورق پاره «عنامه ها را ن قطيف ايسخ

کــا بــا يآمر ،نــژاد يدو چندان شد. در ســال آخــر دوران احمــد يکالهک اتم يو کار رو يساز يغن يم برايسپس ابعاد تالش رژ
رو کــرد.  بــه رو يرژيم را با بحران مرگبــار اين زود يليمها خيذاشت و اين تحررا در تنگنا گآخوندها م يرژ ،يو بانک يم نفتيتحر

برآمــد ، ان درست تــري) و به بایخامنه ورد نظردر مقابل سعيد جليلي (كانديداي م ين بحران، برآمد حسن روحانيمحصول اول ا
( وابســته بــه قاليبــاف كانديــداي ديگــر ن امــروز (كه از روحاني حمايت مي كرد) بود. روزنامة تهرايت رفسنجانيگام به گام موقع
ان دو آتشــه تــان، يشما به قول خودتان و حام يليجل يآقا«نوشت:  يليد جليخطاب به سع ۹۲خرداد  ۲۶در روز رقيب روحاني) 

را  يــياجرا است قوةيد که انتخابات ريتان عمل کردفين است که واقعًا به تکليد؟ فقط پرسش ما از شما ايتان عمل کردفيبه تکل
  ».د؟!يل کرديتبد ييهستهک رفراندوم يبه 

ک روز قبــل از يــ( ۹۲مهــر  ۲۲روز در نمايش انتخابات و روي كار آمدن حســن روحــاني، وي  ایخامنه بعد از شكست مهندسي
 انشــاه گفــت:مهــر در کرم ۲۳ز در ين يرفسنجان». سترورو به  يو انبوه بدهکار يک خزانه خاليدولت با « شروع مذاکرات) گفت:

ا ارتبــاط يها بگذارند که ما با دنياست که افراط ينها به شرطيخواهد شد....ا يباعث کاهش مشکالت اقتصاد يبهبود روابط خارج«
م ينخــواه ييفتــد مــا بــه جــاين اتفــاق نيــکه امکانش هست برقرار بشود کــه تــا ا ييم، اجازه بدهند ارتباط ما با جاهايداشته باش

م و از آن اســتفاده يآن برســ يز و دســتاوردهايم که به اهداف صلح آميعمل کن يم به گونه ايتوان يم ييستهه يد....در انرژيرس
م خود آقا هــم صــراحتا مشــکل يهم که با رهبر معظم انقالب داشت يداريت هم بدهد....در ديد به ما امنيبا ييهسته يم. انرژيکن
هاست، اگر انقــالب مصــر يگر ين افراطيتواند سربلند کند به خاطر هم يانستان نمها عنوان کردند....اگر افغياسالم را افراط يايدن

روزنامة رســالت  ».ت استين وضعيه هم هميد. در عراق و سورينجا رسيبود که کار به ا يک مشت افراطيد به خاطر ينجا رسيبه ا
ك از يبــر اســاس كــدام« :نوشت» شد يه خالكه در شب مذاكر يمشت«با عنوان  يدر مقاله ي يروحان يمهر در نقد حرفها ۲۳در 

  ».  مها اثر گذار بوده استيم كرد كه تحريتفه يد به طرف غربيبا ين منافع مليمتأ اصول مسلمِ
، انتقال مديريت مــذاكرات از شــوراي عــالي امنيــت رژيــم بــه يه را ناچار به قبول مذاکره جديفقيول، يدرون يت بحرانياين وضع

خــود در مــورد ة سال گذشت ةيانيمقاومت در ب يمل يشورا در توافقات ژنو كرد. ينين دادن به عقب نشتدولت و وزارت خارجه و 
مربــوط بــه  يو اصول برنامــه هــا ياز مبان ينيعقب نش يبه معن ينين عقب نشيا« و توافق ژنو اعالم کرد: ایخامنه ينيعقب نش

ن يــت ايــل کنــد، از اهميدادها به هر طرف که مير رويباشد و س كه داشته يم هر انتخابياست، رژ يات خامنهيت والين امنيتضم
م پــس از توافقنامــة ژنــو، يــاز کارگزاران رژ يكند. به قول برخ ياست، كم نم ٥٩٨به قطعنامه  ينيتحول كه مشابه تن دادن خم

  .»ده استيم را درنورديرژ يفوژها در حال چرخش معكوس است و آثار مرگبار جرعة زهر سراپايسانتر
  
ف روز يــظرد شــد. جــواد يهم تشد حکومت باز يدرون ي) جدالها۲۰۱۳نوامبر  ۲۴( ۱۳۹۲آذر  ۳موقت ژنو در روز  ةبا توافقنام-۶

از و طعنــه زد  ياق او به خامنــهينژاد و از طر يوفور به احمد در دانشگاه تهران به دفاع از توافق ژنو پرداخت. او به۱۳۹۲ آذر ۱۲
دهــد  ين حال نشان مــيع كه در يزيرا خاطرنشان كرد. چ يساختن سالح اتم يهودگيبارها ب سخن گفت و» ييهستهکابوس «

ش يدها و افــزايــها و تهدبي، کــاهش آســياســت خــارجيهــدف س: «ف گفــتيــم بوده است. ظرياست رژيس يساختن سالح اتم
ا ســالح ين است آيال ا.اکنون سؤاست... يريپذبيکاهش آس ش نفوذ ويافزا يح آن به معنايصح يدستاوردهاست. قدرت به معنا

ت مــا مضــر يــامن يبــرا يــيدارد؟ سالح هسته ييما که سالح هسته ةيا همسايران قدرتمند است يا ايآورد؟ آيقدرت م ييهسته
جاد کند و جز خطــر يحکومت ا يبرا يداريت و نه پايو نه امن يتواند بازدارندگينه م ييم؛ سالح هستهيخواهياست؛ ما سالح نم

ت مــا يــامن ياســت، بــرا ييهســتهحات يبه دنبال تسل ياسالم ين که جمهوريتصور ا يندارد... حت يگريز ديما چ يبرا ينگرانو 
توانــد تمــام يک بمــبش ميــکــا کــه بــا يد که آمريا ا شما فکر کردهيترسند...آيها از چهار تا تانک و موشک ما نميغرب...مضر است

م، يناميران ميبزرگ که آن را ا يک کشتيدر  يترسد؟.... ما همگيما م يستم نظاميازد، از سنديما را از کار ب ينظام يهاستميس
ن يــا بــا هــم در ايم يشويروز ميا با هم پيم....ما همه يرسيب ميا با هم به آسيم يرويش ميا به سالمت پيم. همه با هم يانشسته
كــرده اکنــون  ايجاد ایخامنه که يگرداب كه دهد ينشان م يو، به خوبف آن هم پس از توافق ژنيظر يحرفها .»م....يبازيحوزه م

  برد.  يخود او را گام به گام در خود فرو م



  
به طــور کامــل نوشــته » توافق جامع«د اعالم شده بود، متن يمدت شش ماه که البته قابل تمد يبراساس توافق ژنو قرار بود ط-۷

ا تفــاهم يــموســوم بــه توافــق  هيانيک بين روز يدا کرد و در ايادامه پ ۱۳۹۴ن يفرورد ۱۳ د تا روزين مدت با چند بار تمديشود. ا
را منتشــر کــرد ولــي وزارت  آن ت)يکا مــتن (فاکــت شــيآمر ةن قرار گرفت. دراين بيانيه كه وزارت خارجيلوزان مورد توافق طرف

برنامــه جــامع اقــدام «دن بــه يرســ يکــه بــران توافــق کردنــد يگاه به طور کامل متن آن را منتشر نکرد، طــرفچيم هيخارجه رژ
ه لــوزان؛ نطنــز تنهــا مرکــز يانيکنند. بر اساس ب ييرا نها» توافق جامع« ۱۳۹۴ر يت ۱۰ه قرارداد موقت ژنو، تا روز يبر پا» مشترک

ســطح  ل خواهد شد،يتبد يک و فن آوريزي، فياک مرکز هسته يبه  يساز يت غنيک سايران خواهد بود، فردو از يا يساز يغن
ن اراک بــا يمشخص، محــدود خواهــد شــد، رآکتــور آب ســنگ يزمان يهادوره يوم براير اورانيزان ذخايو م يساز يت غنيو ظرف
و  نشــودد يــدر آن تول يحاتيت تســليوم با قابليکه پلوتون ييخواهد شد به گونه يو نوساز يبازطراح ين الملليمشترک ب يهمکار

  ...گريدهها مورد د
و  )يو جعفــر يادروز آبيف( ایخامنه پاسدارِ -م به راه افتاد كه دو سرداريروز شديم پيروز شديک و پياز تبر ين موجه لوزايانيبا ب

يك هفته صبر كرد و روز  ایخامنه اما ديده مي شدند.درميان آن  علي الريجاني رئيس مجلس و ابوترابي نايب رئيس مجلس نيز
مذاکرات  ةدربار يکنند چرا رهبر يسؤال م يبرخ«گفت:  يبکاريخود نشاند و با فر يان را سرجايک گويتبر ۱۳۹۴ن يفرورد ۲۰
را يــوجود ندارد ز يريگموضع يبرا يين است که جايا ينکردن رهبر يرينکرده است؟ علت موضع گ يريموضع گ ييهستهر ياخ

امــده يوجود نان دو طرف بهيم يلزام آورچ موضوع ايانجام نگرفته و ه يند هنوز کاريگو يم ييهستهمسئوالن کشور و مسئوالن 
 يکنــد و حتــ ين نمــيتوافق را تضم يبه توافق و نه محتوا ياست.... آنچه که تاکنون اتفاق افتاده نه اصل توافق، نه مذاکره منته

ان يــه به مجرندارد...بند ييک گفتن معناين تبريشود، بنابرا ين مذاکرات به توافق منتهيکند که ا ين نمين موضوع را هم تضميا
 ي، دغدغــه جــدييهســته.. امــا درخصــوص مــذاکرات .امنسبت به آنها نداشته  يدياعتماد دارم و تاکنون ترد ييهستهمذاکرات 
ز محرمانــه يــچ چيرا هــيــات مطلع کنند زيات قرار دهند و آنها را از واقعيان جزئيد مردم و به خصوص نخبگان را در جريدارم.....با

ن موضــوع يب اســت....ايــک فريــم؟، يخــواه يچه مــ يرا برا ييهستهند صنعت يروشنفکرنماها بگو يکه برخنيوجود ندارد...ا يي
د يــنــد جديک فرآيــمهــا بــه يد در همان روز توافق به طور کامل لغو شوند....اگر قرار باشد لغو تحريمها بايار مهم است و تحريبس

د اجــازه داده شــود يمهاست...مطلقًا نباياز مذاکرات برداشته شدن تحررا هدف يمعنا خواهد بود، زيمرتبط شود، اساس مذاکرات ب
 ةچ وجه اجازه ندارند که به بهانــيز به هيکشور ن ين نظاميکشور نفوذ کنند و مسئول يو دفاع يتيم امنينظارت، به حر ةکه به بهان

ر يــنظــارت غ ةويچگونــه شــيمتوقــف کنند....هکشــور را  يدفــاع ةا توسعيم راه دهند، و ين حريگانگان را به اي، بينظارت و بازرس
همــان  ةد تنها در محدوديست و نظارتها بايل کند، مورد قبول نياز لحاظ نظارتها تبد يک کشور اختصاصيران را به يمتعارف که ا

ابــد. يد ادامــه يــدر ابعاد گوناگون با يو فن يشتر....توسعه علميشود اعمال شود، نه ب يا انجام ميدن ةکه در هم يمتعارف ينظارتها
 يم اما توســعه فنــيندار ينه حرفين زميتها را قبول کند که در ايمحدود يم مذاکره کننده ممکن است الزم بداند که برخيالبته ت

  »ش رود..يابد و با قدرت پي هد حتمًا اداميبا
  
ر يــت ۲روز  پرداخــت. ازجملــه، قرمــزخطــوط م يگر به ترســين چند بار ديلوزان تا توافق جامع در و ةيانيب ةدر فاصل ایخامنه -۸

  ن گونه شمارش کرد:يبند ا ۷م را در يرژخطوط قرمز م مذاكره كنندگان، يضمن دفاع از ت ۱۳۹۴
  م.يات را به آنها گفته يمورد قبول محدود يم، مقدار سالهايرا قبول ندار يا ت هستهيفعال ةسال ۱۲- ۱۰بلند مدت  تيمحدود -
  ران منوط شود.يتعهدات ا يراد به اجيمها نبايلغو تحر -
  ق و توسعه و ساخت و ساز ادامه پيدا كند.يکار تحق -
 يکــا فــورًا هنگــام امضــايکــا و چــه دولــت امريت، چه کنگــره آمريامن يچه مربوط به شورا يو بانک ي، مالياقتصاد يمهايتحر -

  مها هم در فواصل معقول برداشته شود.يه تحريموافقتنامه لغو و بق
م چون آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عــادل يتعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس، مخالف يکول کردن اجراما با مو -
  م.ين هستين ما به آن بدبيست بنابراين



ن پــروژه يــل در ايو افراد دخ ياجو از دانشمندان هسته  ور متعارف، پرس يغ يهاي، بازرسياز مراکز نظام يبا درخواست بازرس -
  .مخالفيم

  از موضوعات مخالفيم. ييا برختمام  يسال برا ۲۵تا  ۱۵ يبا زمانها -
طرف مقابــل بــه مــرگ « گفته بود:را عمده کرده و  يساز يزان غنيموضوع م ۱۳۹۳ يد ۱۵در  ،ه لوزانيانيقبل از ب ،ایخامنه -

ل اســت، ئاز مســا يكــي، كه يسازيت غنيرفرا در باب ظ ياسالم ين است كه جمهوريم، هدف آنها ايبشو يگرفته كه به تب راض
هــزار ســو  ١٩٠نــد مــا بــه يگوين ما مين است. مسئولياز پانصد سو شروع كردند... هدف آنها ا يمنته ،كنند يهزار سو راض به ده
ست. خــوب كشور ا ياز قطعين، نيگر نباشد، اما ايا دو سال ديگر ياز مال امسال و پنج سال دين نيم. ممكن است كه اياج دارياحت
 ياج بــه انــرژيــاحت يك كشــوريــاست.  يه دارند، حرف ناحقين قضيها در اييكايكه آمر ين بشود، اصل حرفياز كشور تأميد نيبا

م، يترســ يمــ ييهســتهند ما از بمب يگو يد؟ ميكه نبا دارد يد! خوب چرا؟ چه منطقيستاده اند كه نه، نبايدارد...حاال ا ييهسته
ن كــرد يشــود تضــم ي.. خوب بله مــ.هم ندارد يخودش را دارد، اشكال يراهها ييهسته ياز سالحها يريجلوگ ين براياوال تضم

 ك يــ يســازيت غنيــ.. مســألة ظرف.ســتياصل حرف آنهــا حــرف ناحق يدانند، ول يد خود آنها هم مين هم شده است... شايتضم
ب آن يــكه دشمن قادر بــه تخر يالتيشود، حفظ تشكت بيد رعايق و توسعه قطعًا بايمهم است، مسألة تحق يلياست كه خ مسأله

م بــه آن ضــربه يتــوانيكــه مــا نم ييند شما جــايگو يآنها. م ياست برا يرقابل دسترسيكنند چون غيه ميفردو تك يست. روين
  ».ست؟ين خنده آور نيد، ايد داشته باشيم، نبايبزن
  
توافــق «۱۳۹۴ر يــت ۲۳فــراوان در روز  ياز شد و با کشاکشــهان آغيدر و۱۳۹۴خرداد  ۲۰مذاكرات در روز  يينها دورسرانجام -۹

از بســياري  ایخامنــه ينيکشور مذاکره کننده و اتحاديه اروپا قرار گرفت. اين توافق، بيانگر عقب نش ۶م و يمورد قبول رژ» جامع
تواند در صورت نظارت کامل  يناموجه است، اما م ييحفره ها ين توافق گرچه داراياست كه تعيين كرده بود. اخطوط قرمزي از 

مــوارد  و بــر م را مختل کنــديرژ يک دهه کار بمب سازي يم، حداقل برايرژ يهايبکاريدر مورد فر ياتم يانرژ ين الملليآژانس ب
  دارد:  تأكيد زير تصريح و 

  .فوژ انجام مي دهديسانتر ۵,۰۶۰نسل اول با حدود يفوژهايرا فقط در نطنز و در سانتر يساز يرژيم غن -
  درصد است.  ۶۷/۳ سال فقط ۱۵رژيم تا  مجاز براي غني سازيغلظت  -
ر نظــر يــز هــا ه آنيــمانــد و بق يمــ يفوژ براي كارهاي تحقيقاتي و نه براي غني سازي باقيدستگاه سانتر ۱,۰۴۴در فردو فقط  -

  د.نشويآژانس انبار م
  شود.يمتوقف م يوم در فردو بکلياوران يساز يغن -
  .شود يجاد نميگر هم ايد يساز يت غنيچ سايه -
لوگرم غني شــده يک ۳۰۰بازارهاي خارج بفروشد و فقط مي تواند  شده با غلظت پايين خود را در يوم غنيتن اوران۱۰رژيم بايد  -

   ره كند.يدرصد را ذخ۶۷/۳با غلظت زير 
  ران دارد.يم ايرژ يتهايعالز بودن تمام فيد صلح آميأيو ت ييآزما ينقش منحصر به فردي در موضوع راستانس، ژآ -
  ب کند.يرا هم اجرا و هم تصو يد پروتکل الحاقيم بايرژ -
 يلوزهــايســال و نظــارت و مراقبــت در مــورد روتورزهــا و ب ۲۵تا  يديتولوم يسنگ معدن اوران ةم نظارت آژانس بر کنسانتريرژ -

  رفته است.يسال پذ ۲۰تا  را فوژيسانتر
د يــت توليــکند که قابل يو بازساز يبازطراح ين راکتور را به شکليشود که ا يم متعهد مي، رژن اراکيدر مورد راکتور آب سنگ -
  نسازد. يگرين ديچ راکتور آب سنگيسال ه ۱۵نداشته باشد و تا  »يحاتيوم در سطح تسليپلوتون«

تــن  ه محــدوديتهاييو رژيم، در شرايط ضعف مفــرط، بــگذاشته نشده  يچيزي باق» ام معظممق«خطوط قرمز از  روشن است که
   اتميش وضع شده اند. ةمنباي بي اعتمادي كامل به برنام كه بر داده است

 يبه اثبات مي رســد كــه تمــام به گل نشسته و كرده بود، و بساطي كه رژيم براي ساختن بمب اتمي برپا ياستراتژ به اين ترتيب
و شكست خــورده  ،ياست مليك سياست شوم به عنوان يسن ياش در قلمداد كردن ا يو خارج يان داخليم و همنوايرژ يتالشها
و  يم اســت، بــر حــق، انســانيــرژ ين بقــايتضم ين پروژه که فقط برايران از ايران و نفرت و انزجار مردم ايمقاومت ا يهايافشاگر



دنــده و  ياســت بــيا سيــ» ديــجد يل گذارير«است ي، شکست س»توافق جامع«گرتن دادن رژيم بهيد يمعن مسئوالنه بوده است.
داد و بعــد از درهــم شكســتن احمــدي نــژاد ادامــه  ةســال۸يكدست ســازي حكــومتش در دوران براي  ایخامنه ترمزي است که

  آن خط بطالن كشيد. ين بر رويو ينياش در قيامهاي مردم ايران، با عقب نشاتوريته
  

بــه طــور  رانيت خود در قبال مردم اياساس مسئولران بر يمقاومت ا ،نيدر و »توافق جامع«ن توافق موقت ژنو تا يب ةدر فاصل-۱۰
بزرگ مقاومت در بارة  يافشاگر کرد. مي يافشاگرپروسه هاي سياسي دست اندركار بود و بي وقفه روشنگري و  ةمداوم و در هم

 يفشــاگرو ا ۱۳۹۳اســفند  ۵نگتن در روز يكا در واشيمطبوعات آمر يشورا در باشگاه مل يندگيتوسط نما ۳-زانيلو يت مخفيسا
اســفند  ۲۴و ۲۳شورا در روزهــاي  اجالسع بازتاب يافت. يبه طور وس ۱۳۹۴خرداد  ۷در  يشمال ةم و كريرژ يحول همكار ياتم

اران يــفوق العاده  يريبا خطرپذ«خاطرنشان كرد كه اين افشاگري بزرگ  ۳-زانيلو يت مخفيسا، ضمن قدرداني از افشاي ۱۳۹۳
ک شــورا يو استراتژ يقات دفاعيون تحقيسيسم و کميت و ضدتروريون امنيسيکم ةوقف يب يهامقاومت در داخل کشور و با تالش

. خــتيم صــورت گرفــت و محاســبات مربوطــه را در هــم ريرژ ين الملليب ين مقاطع در بحبوحه زدوبندهايتراز حساس يکي در
م آخوندها، قبــل از افشــا و يرژ يت کشتار جمعحايو تسل ياتم يهاها و پروژه ير پنهانکاريمانند سا ۳-زانياطالعات مربوط به لو

ان گذاشــته شــده يــت در ميامن يشورا يدائم ياعضا يو برخ ياتم يانرژ ين الملليران با آژانس بيشدن، توسط مقاومت ا يعلن
 كــه دهد يشواهد نشان مة هم« کرد که يريجه گي، نتمذاکرات اتمي ةضمن بحث و تبادل نظر مشروح در بارشورا  اجالس ».بود

ر چنــد بــار گفتــه انــد کــه ياخ يکا، در روزهايرخارجه آمريجمهور و وزسيده است. رئيعطف رسبه نقطه  يماراتون مذاکرات اتم
ن يــا ياســيس يران است. معنايم ايجانب رژ از “ياسيسخت س يمهايتصم”مانده اتخاذ  يده و آنچه باقيبه انتها رس يفن يبحثها

ا منجمــد يــسرزده و گسترده از مراکــز مشــکوک و قطــع کــردن  يهايتن دادن به بازرسو  يني، عقب نش“ياسيم سخت سيتصم”
ص يس دستگاه تشخي، رئيک کند......رفسنجانينزد يد بمب اتميم را به تولياست که بتواند رژ يتيهرگونه فعالتأييد ساختن قابل 

ت را مشــابه ين وضــعيــ، اداشت تياز درون حاکمبه آمار و ارقام و شواهد دست اول  اشرفي كه با ،شيمصلحت نظام، از دوسال پ
و دســت بــر  »دن جــام زهــرينوش«هم مصلحت را  ل کرده و با صراحت کامل بازيبه زهر آتش بس تحل ينيتن دادن خم يروزها

اجالس شورا برآن بود که جنبش مقاومــت، چنــان کــه  داند.يم -ش بوده است يکه خود او از مبدعان اصل -يداشتن از بمب ساز
توانــد بــه روشــن شــدن موتــور  يکه م ياز پروژه بمب اتم يدست برداشتن واقع يعني ایخامنه ها اعالم کرده، از زهر خوردنبار
، ييل نهــايــ، در تحلينيل زهر آتش بس به خميمانند تحم “ياتم يليزهر تحم”کند. به خصوص که ينجامد، استقبال ميامها بيق

م يــرژ ياتم يمخف ةدر مورد برنام يکصد رشته افشاگريش از ين مقاومت و بيهم يبو انقال يهنياست ميحاصل رزم و تالش و س
ن حــال مــانع انفجــار يرون بکشند در عــيم را از مهلکه بحرانها بيرژ ينيخواهند با عقب نشيم يو روحان ياست، هرچند رفسنجان

  ).۱۳۹۳اسفند  ۲۵ران يومت امقا يمل يرخانه شورايدب ةي(اطالع» مردم را مهار کنند يامهايشده و ق ياجتماع
را بــه طــور مبســوط مــورد بحــث  ۵+۱ يم بــا كشــورهاي، مذاكرات رژ۱۳۹۴خرداد  ۲۸و  ۲۷ يدر اجالس روزها هم چنين شورا

بــا  يدر توافقات ژنو و لــوزان، نــه از ســر ســازگار يليتحم يتهايم به مذاكرات و محدوديتن دادن رژ«كه  جه گرفتيقرارداد و نت
ن يــاز ا يمها و اعتراض و انزجــار اجتمــاعيتحر ةران و تنگتر شدن حلقيمقاومت ا يهاي، بلكه در اثر افشاگريمللن اليب يخواستها

ب و يــوســته نســبت بــه فريم، پيــن رژيا يليتحم ينيران ضمن استقبال از عقب نشين رو، مقاومت ايبرنامة شوم بوده است. ازهم
 يت و راســتيامن يمصوب شورا ي، اعمال قطعنامه هايهرگونه توافق احتمالكرده است كه در  تأكيد ز هشدار داده و يتقلب آن ن

ران، يــاست كه خواست مــردم و مقاومــت ا يهين حال، بدياست. در ع ي، ضرور“هرمكان ،هرزمان”كامل در  يهايو بازرس ييآزما
  ».م، بوده وهستين رژيتكار ايو محاكمة سران جنا يبرنامه و بساط اتم يدن تماميبرچ

  
و به طور مشخص دولت اوبامــا  ۵+۱بدون شك اگر كشورهاي  ،شكنندة حكومت آخوندها اتوجه به موقعيت بسيار ضعيف وب -۱۱

ن، يــدسترس بود. در همان روز توافق و با آن مماشات نمي كردند و بر آن سهل نمي گرفتند، برچيدن كامل بساط اتمي رژيم در
البته راه فريبكاري ماليان و دســتيابي آنهــا بــه بمــب « اين توافق يح كرد كهدة شورا، تصريس جمهور برگزي، رئيم رجويخانم مر

چنان كــه مقاومــت ايــران از قبــل خاطرنشــان همرا،  ایخامنه هژموني همين ميزان عقب نشيني، ،اتمي را نمي بندد. با اين همه
  . »كرده است، در هم مي شكند و تماميت فاشيسم ديني را تضعيف و متزلزل مي كند



افكار عمومي اين كشور با توافق اتمــي و  سناي آمريكا و كانديداهاي رياست جمهوري و الفتهاي فراگير و دوحزبي در كنگره ومخ
دولت اوباما با ديكتاتوري تروريســتي و مــذهبي حــاكم برايــران، همچنانكــه اعتراضــهاي مســتدل و فنــي  ةمواجهه و مذاكر ةشيو

هاي كشورهاي عربي به ويژه در خليج فارس از شكافهاي توافق وين از يــك براز نگرانيابرجسته ترين كارشناسان بي طرف اتمي و 
صــورت  در آمريكــا ازســوي ديگــر، نشــان مــي دهــد كــه در اين توافق سو، و ترس و نگراني حكومت آخوندي از شكست محتمل

دســت يــابي خطرنــاكترين حكومــت  كامل از طعنامه هاي شوراي امنيت ملل متحد، جلوگيري قاطع وقپافشاري بر اجراي كامل 
در  چيناين رژيم بــراي رد پــاك كنــي در پــارنظير اقدامات  موارديتروريستي به خطرناكترين سالح كشتار جمعي، ميسر بود و 
   نقض توافقي كه هنوز مركب آن خشك نشده، رخ نمي داد.

  
  فصل دوم:

  !توانند يها نمييباال ؛رم قدرتدر هشکاف و شقه 
  ایخامنه اليتو يت بحرانيموقع

  
 بود که از شکســت ييدادهايرو همانة ادام مي كرد،غليان  سال گذشته يك م قدرت دردر درون هر ي كهشمار يب يتضادها-۱۲

د در يــجد يل گــذاريــر«اســت يس حاصل شكســت كه خود شد يم يناش رياست جمهوري رژيم انتخابات يدر مهندس ایخامنه
دو جنــگ  نتــايجاز بلعيــدن  يسرمســت بــا ایخامنــه ،ايــن دورانطي  بود.حمدي نژاد ا رياست جمهوري ةسال۸ ةدر دور» تيوال

سياســي  ةكوتولــ، رفسنجانيبا حذف رقيب اصليش، و بزرگترين رقم درآمد ارزي تاريخ ايران به دست آوردن  عراق و افغانستان و
 تمــام و دور برداشت. اما با سر به زمين خورد ،بي دنده و ترمز ةو سوار بر اراب نشاند آخوندي جمهوري بركرسي رياست را گمنامي

 ةدر عرصــ. درهــم شكســت -ســاله بــرآورد شــده اســت۸فراتر از خسارات جنگ با خساراتي كه  -شاقتصادي استراتژي سياسي و
 ةتــياتور ۱۳۸۹و  ۱۳۸۸ يامهايقفراهم ساخت و براي خيزشهاي مردمي فرصتي نادر  ،تشديد تضادهاي دروني حاكميتسياسي، 

واليــت خــود او هــم بــه صــورت  ایخامنــه لجام گسيخته ةگماشتكار به آنجا رسيد كه . ابان لگدمال کرديه را در کف خيفق يول
م درهــم شکســته شــدن و عالئــ تشتت راه بــرد به تفرقه و ،حتي در باندهاي واليت مدار ،چنگ انداخت. سياست يكدست سازي

  . برمال شد تيذوب شدگان در وال يته هاگفته ها و نوشدر  ،در درون قدرت ایخامنه ةتيتورا
دشــمنان نظــام « قــم گفــت: يدر حوزه آخونــد يک سخنراني ينژاد ط ير اطالعات احمدي، وزيدر مصلحي، ح۱۳۹۱ر يت ۲۵روز 
و ار نامساعد اســت يران بسيا يو اقتصاد ياند.... آنها قصد دارند نشان دهند که اوضاع اجتماعه نفوذ کردهيعلم يهادر حوزه يحت

جــاد يکنند...دشــمنان بــه دنبــال ا يياعتبــارزدا يندازند و از وينظام ب يها را به گردن رهبريت نابسامانيکنند که مسئوليتالش م
انــد. آنهــا در ها همــراه شــده  ن نقشهيبا ا ييسف عدهأه هستند و با کمال تيعلم يهاان حوزه ياست در مين از سيد ييتفکر جدا

ه نســبت يــت فقيــرا بــه وال يســاختار يه را القا کنند و ناکارآمديت فقيارند که ناموفق بودن ساختار والن نقطه اشتراک نظر ديا
  .»دهند

تــوان  يچ عنوان نمــيبه ه يهمانند مقام معظم رهبر« :ه بودگفت يک سخنراني در يزديمصباح  يمد تقآخوند محاز اين پيشتر، 
سف است کــه چــرا أت يجااطهار(ع) و اجدادشان است... ةئماز ا يينمونه برجستهشان يدا کرد، چرا که اين و آسمانها پيزم يبر رو

» ميدرک کرده و بشناســ يرا به درست ين امام (ره)، مقام معظم رهبريم جانشيه اا نتوانستيم و يم امام را بشناسيه اهنوز نتوانست
 يزديــو از شــاگردان مصــباح  موقت تهــران ةامام جمع يقيآخوند کاظم صد. همزمان، )۱۳۹۱تير۱۱ فارس يحکومت ي(خبرگزار

 يغــات اســالميوابسته به دفتر تبل »پاسدار اسالم« ةگو با ماهنامگفته بود، در گفت ایخامنه در حضور قبلرا که سه سال  يسخنان
ن يست... بــه همــا يگوهر پاک ياخامنه يده اند....آقايرهبر د يبرا ييامام زمان را در حال دعا گو«كه  ه قم تکرار کرديعلم ةحوز
  .»نشناخته يل مکرر خدمت حضرت تشرف داشته است، وليدل
 کــه ياســتيســپهر سکه  دنوعنوان مي ش يدرحال ،هيفق يو ضعف ولحقارت  يالپوشان يه برايما ين سخنان مشمئز کننده و بيا

وس فتنــه کــابكــه است رو  ني. هم از اه استکرد، در مقابل چشم همگان به سخره گرفته شد يش تجسم متيوال يبرا ایخامنه
 يهــر روز بــ ،ن تضــادهايــمهــار ا موسوم به اصــولگرا و يباندها يز از فروپاشيرگ يبراش يه و تالشهاکرده را رها نيفق يک دم ولي

  . رود يشتر در گرداب بحران فرو ميبهرچه بيشتر دست وپا مي زند،  ایخامنه و مي شود ترحاصل



  
  اعالم کرد:  )۱۳۹۲ مرداد ماه١٤درنه خود (ه سااليانيشورا در ب -۱۳

 يبا قطار ب ياخامنه“ يياصول گرا”ه بود. در دورة چهار سالة اولِ او يفق يول“ يياصول گرا”است يس ين مجرينژاد بهتر ياحمد«
ک يــ يبــرا ياخامنــه يپــس از آن در خــط مشــ يامهايو ق ١٣٨٨نژاد در تطابق کامل بود. انتخابات خرداد  يدنده و ترمز احمد

ابان لگــد کــوب ين در کف خيران زميلة زنان و مردان ايه به وسيفق يتة وليجاد نکرد. گرچه اتوريا يرييت تغيت کردن حاکمدس
مــردم را ســرکوب  يامهــايک طرف با قساوت تمــام قياز  ياو قبول شکست نشد. خامنه ينيحاضر به عقب نش ياشد، اما خامنه

ن پاســداران، يترينــژاد گســترش داد. وحشــ يق احمــديــرا از طر يياجرا يارگانها يگر سلطة پاسداران بر تماميکرد و از طرف د
  گماشته شدند..... يديكل يبه پستها يمختلف دولت يستها در ارگانهايمان و ترورين دژخيمنفورتر

ف يــبودنــد، ط يتــيامن يج و نهادهايدر سپاه، بس“ ييالْو” يروهاينژاد و ن يان آن باند احمديه که مجريفق يول ياست راهبرديس
ت بــه خطــر افتــادة يحفظ امن يبرا يااست، خامنهين سية ايسابق را گام به گام از قدرت حذف کرد. بر پا ياز شرکا يي گسترده

ه و عــراق يانه در ســوريکرد و هم دخالت مؤثر و البته ماجراجو يريگيت پيرا با جد يتش، عالوه بر حذف شرکا، هم پروژه اتميوال
  را ادامه داد...

ه را بــه يــفق ينــژاد، ولــ ياحمد ياستهاير پوشش مخالفت با سيغ قرار داشتند، زيکه در لبة ت ييحذف شدگان از قدرت و باندها
ون يــانقالب”بــا عنــوان  ٩١آذر ١٨در  يي ف گسترده را در مقالهين طيهان ايدر روزنامة ک يعتمدارين شريدند. حسيکشيچالش م

د در يــون فرســوده را تنهــا بايــشد که انقالب ين تصور ميش چنيپ يد تا چنديشا”کرد:  ين معرفيچن“ فرسوده و توطئة جام زهر
و از دســت دادن  ير نشــان داد کــه عارضــة فرســودگيــاخ ياردوگاه اصالح طلبان سراغ گرفت، اما حوادث سالها و خصوصًا ماهها

را  يف و جنــاحيــون نظــام از هــر طيســايســت و همــة سين يخاصــ ياسيان سيچ گروه و جري، منحصر به هيمبارزات يزه هايانگ
بــه  يــيهدفمند اوضاع کشور، فشــار همــه جانبــه  ين برهة حساس قصد دارند با مهندسيون فرسوده در ايفراگرفته است... انقالب

دن از مواضــع يو دســت کشــ ينيدن جام زهر، عقب نشينوش”را  يين فشارهايش چنيهدف افزا يعتمداريشر“. وارد کنند يرهبر
  کا اعالم کرد.....يبه منظور آغاز مذاکره با آمر“ مقام معظم” يز سوا“ يانقالب

جامعــه، شــقة درون  يانفجــار يتيبــه خصــوص نارضــا ين المللــيو بــ يــي، منطقــه ي، اجتماعي، اقتصادياسيمجموعة عوامل س
د در درون هــرم يــش جديک گراي يريمها، منجر به شکل گيو در رأس آنها تحر يه، شكست مذاكرات اتميت، بحران سوريحاكم

بــه دنبــال مشــروط کــردن  نيهم چن نژاد قرار داشت، اما در اصل يقدرت و ثروت شد که گرچه به ظاهر در چالش با باند احمد
  سپاه پاسداران بود.  ياده خواهيه و مهار کردن زيفق يقدرت ول
اســت کــه  يهيکردند. بد يتالش م ش رو،يدن به هدف خود در انتخابات پيرس ين جدال و کشمکش، هر دو طرف برايدر بطن ا

مــه آزاد نبــوده و يك انتخابــات نيــ يبــرا يم و نه حتياصالح رژ يگردد، نه برا يبر م يکه به محور رفسنجان يين جدالها، تا جايا
با  يرفسنجان يهايدولت خود“ نسخه”آن تقابل  ياسيها در قدرت و ثروت است که شکل سيست. دعوا بر سر شراکت همة خودين

  ».است.... ياخامنه“ ديجد يگذارلير”طرح 
  

در پيونــد بــا رفســنجاني و طيفــي از  يروحــانة تحميلــي بعــد از برآمــد گذشته نشان داد که شکاف و شق ةک ساليوالت تح-١٤
ن يــبروز ا ين نشانه هاياز مهمتر يکير است. يرقابل مهار و جبران ناپذيه غيفق يول براي ،در درون رژيم ایخامنه مدعيان واليت

 كــه مــي خواســت ایخامنــه ن اســت.يــدر ژنو، لوزان و و ياجبار يهاينيقب نشو ع يبه مذاکرات اتم ایخامنه ادنت تن ديوضع
ان بکشــد، مجبــور بــه يــران و جهانيــبه رخ مــردم ا» سياسي ةحماس«تحت عنوان  ١٣٩٢در انتخابات خرداد را  »تشياقتدار وال«
، تا وقتي كه تعادل دروني رژيم بالكل بــر يبه روحان ایخامنه و تن دادن ينينش ن عقبيکه ا واضح استشد.  ينين عقب نشياول

ســال  ةيــانيســت. مــا در بين واليــت فقيــه مِيــرژ ساختار در کل ایخامنه ةن کنندييش تعر در نقييتغ يبه معن هم نخورده است،
ق مشارکت در يه از طريت فقيوال “شروط کردنم”خواستار  يزانيبه م يروحان -يگرچه باند رفسنجان« :ميگذشته شورا اعالم کرد

 ينمــ يه و ســلطنت مطلقــه اوســت، روحــانيفق يار وليهمچنان در اخت يم قدرت هستند، اما به علت آن که قدرت واقعرأس هر
  ».  ه بردارديفق يبرخالف نظر ول يچ قدم اساسيتواند ه



 يبانــدها اگــر چــه كــه بايد خاطرنشان كرد ،عطف زهر اتمي نقطه پس ازم يرژ يدرون يتضادهابه ابعاد و دامنة پرداختن قبل از 
رد ســپاه پاســداران و اختيــارات عملكــبــا سياست خارجي،  در» تعامل«، با شعار يوحانر – يدرون قدرت و منجمله باند رفسنجان

تنهــا  آنهــا نيســتند. ه نبــوده ويــت فقيــســتم واليدر اســاس سر ييچ وجه خواستار تغيبه ه ، اما آنهامخالفت دارند ایخامنه ةويژ
الوفــاق  يدر مصاحبه با روزنامه عربــيكي از تازه ترين موضعگيريهايش  در يخواستار مشارکت در قدرت و ثروت هستند. رفسنجان

 يشان اآلن محــور اساســيندارد؛ و ا ين آسانيبه ا ينيگزيران جايدر ا ایخامنه ت اهللايمن معتقدم كه در حال حاضر آ« د:يگو يم
رنــا يا(» ميشان كمــك كنــيد به ايهم با ت كشور است و مايريشان مركز مديت كشور هستند و ايت انقالب و هم امنايح يهم برا

  .)١٣٩٤ر يت ١٤کشنبه ي
 

بحران درونــي رژيــم بــود، بــه شــكلي  كانونكه طي دوسال گذشته موضوع اصلي روابط خارجي و در اتميو توافق  مذاكرات-١٥
عنوان  زير١٣٩٢مرداد سال  شورا در ةبياني . ما درتأثير پذيرفتكرد سياسي شوراي ملي مقاومت گريها و عملتعيين كننده از افشا

اي برآن بــود كــه آن، خامنه ةبا حذف رفسنجاني و قبول هزين: «اعالم كرديم، »: شقه دشمن، فراخوان به قياماثرگذاري مقاومت«
ثر به منظور تشديد تضــاد در هــرم قــدرت ؤل شورا براي مداخلة مد. اما مسئومهندسي مناسب انتخابات را با موفقيت به پيش ببر

و رفسنجاني) و تشديد تضاد بين مردم و کليــت قــدرت در چــارچوب اســتراتژي ســرنگوني تماميــت نظــام، ابتــدا  ایخامنه (بين
سئول شورا در يــك توصيه کرد که از حذف رفسنجاني خودداري کند. م ایخامنه رفسنجاني را تشويق به کانديدا شدن كرد و به

خواست که به کمک رفسنجاني جام زهر اتمي را بنوشد و خطر جنگ را منتفــي کنــد. آقــاي مســعود  ایخامنه فراخوان علني از
به طور  را ایخامنه اتمي حاکميت را به طور عام و مسأله رجوي ضمن تاکيد بر خط مشي سرنگوني و تحريم قاطع انتخابات، در 

قــرار داد و بــه نماينــدگي از يــک جنــبش  “عقب نشيني و نوشيدن جــام زهــر”يا  “مسير گذشته ةاماد” خاص در مقابل دو راهي
مبــارزه، دفــاع و آن را راديکال که براي سرنگوني نظام مبارزه مي کند، از راه حل عقب نشيني به خاطر پايين آمدن هزينه هــاي 

دن يــك لحظــة نــادر در شــرايط سياســي پــيش رو بــود تــا پيام مسعود رجوي در عين حال، متضمن برجسته كــرپيشنهاد کرد. 
  را براي برپايي خيزش دوباره در فرصت به هم خوردن تعادل دروني رژيم آماده سازد. نهاآ و آفرين را هشيار كردهنيروهاي قيام

مــورد  ن درچنــيو هــم ش،از اولين نخست وزير تا نخســتين رئــيس جمهــور عمل كردن به موقع بر روي تضادهاي رژيم خميني،
ثرترين و ؤمــ ٨٨قبال موسوي و كروبــي در ســال  جانشين خميني و اعضاي شوراي انقالبش و نيز موضعگيريهاي مسئول شورا در

  ».  آموزنده ترين ابتكارات و مانورهاي سياسي مقاومت ايران براي تشديد بحران در رژيم واليت فقيه محسوب مي شوند
  

مي توانــد بحــران  ایخامنه آيا عقب نشينيسئوال اصلي اين است كه طه عطف توافق اتمي، عبور رژيم از نق پس ازاكنون و  -١٦
و و ضــعف  اســتراتژيكي فرسودگي بدهد؟سوق به سوي ثبات نسبي رژيم را دست كم براي يك مقطع را مهار كند و  رژيم دروني

  عكس آن را نشان مي دهد. ،ك ماههي همين مدت كوتاه در رخدادادها سير وحاكميت دو جناح  هر بي اعتباري سياسي
ار مهــار بانــد رقيــب شــد و از ولي فقيه خواستخود  احيو مّد ييگواز مجيز پر تبريك ةدرنام روحاني، تير)٢٣توافق ( درهمان روز

هاي هخواســت ةمختلف اين توافق تا رسيدن بــه همــ شک براي دستيابي به مراحل بعدي اين حرکت و اجراي مراحلبي : «نوشت
اي ظالمانه، همچنان نيازمند وحدت و انسجام داخلي و ايستادگي و مقاومــت و اقــدام هوشــمندانه تحريمه ةو رفع کامل همملت 

جــوابي ســرباال وخيلــي كوتــاه بــه  در يــك روز تــأخير كــرد ودر پاســخ دادن  ایخامنــه امــا ».باشيمتحت زعامت حضرتعالي مي
رسيدن اين مذاکرات، گام مهمي است، با اين حال الزم است متني که فــراهم به سرانجام « :نوشت به روحاني خطاب تير٢٤تاريخ

بيني شده قرار گيرد و آنگاه در صورت تصويب، مراقبت از نقــض عهــدهاي محتمــل آمده با دقت مالحظه و در مسير قانوني پيش
مقابــل بــه هــيچ رو قابــل اعتمــاد دانيد که برخي از شش دولت طرف طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود. به خوبي مي

بــا  و دعوا را شعله ور كرد آتش ،بيشتر يدر كيهان باصراحتولي فقيه حسين شريعتمداري نماينده تير) ٢٤درهمان روز ( ».نيستد
ه يشــب يزيــچ -کاير دولت آمريد آن را برداشت و تفسين که باير اوباما از سند ويتفس: «زير تيغ بردن رئيس جمهور رژيم، نوشت

توافــق  يخــود از محتــوا يونيــزيجمهور محترم کشورمان در گزارش تلوسياز موارد با آنچه رئ ياريکرد در بس يتلق -تيکت شف
 يهابرداشــت يرود کــه مــاجرايم آن مــيک به تناقض است... بينزد ين تفاوت در موارديدارد. ا يجد يهان ارائه کرد، تفاوتيو

ن يــتوافــق و ياز بنــدها يخارجــه برخــوزارت يحيدر حال تکرار باشد... در مــتن توضــ ن از توافق لوزانيمتفاوت و متناقض طرف



 ةدکننــديک توليــعنوان ران بــهيا”ن متن آمده است: يآدرس غلط باشد. در ا يتواند حاوير شده است که ميوارونه تفس ييگونهبه
مهــا يخواهد شد و تحر يجهان ي، وارد بازارهانيشده و آب سنگيوم غنياوران يمحصول راهبرد دوخصوص به ييمحصوالت هسته

ده گرفتــه يــر با عرض پوزش، درک مخاطب نادين تفسيدر ا .“شودير ميتاثيب ييه صادرات و واردات مواد هستهيتها عليو محدود
   !».اد شده استي “ازيامت”با عنوان  ،في! حريليتحم تيشده و از محدود

اهداف ”است، تحت عنوان  ایخامنه هژموني سر بررا كه  بحران دروني رژيم اي سياسيهمين روزنامه، يك روز بعد، محتواي دعو
و بــه آن  كامال آشكار كرد و درحالي كه از هاشمي رفسنجاني به عنوان پدرخوانده اين جريان سياسي ياد مــي كــرد “ييهستهفرا

 يدن بــه اهــدافيرســ يبــرا ين توافق، پلــياز ا کننديم يها چه در داخل و چه در خارج سعيبرخ«: مارك خيانت مي زد، نوشت
د يــگر است کــه بايد يامسأله ا بد بودن توافق يت توافق مذکور نداشته و خوب يفيبه ک ين موضوع ارتباطيبسازند. ا ييفراهسته

ز يک کردن نن بزيات و اهداف از ايست. نيروز و امروز نيمربوط به د يطان بزرگ، خطيخود به آن پرداخته شود. بزک ش يدر جا
ز بــا ين يروند و برخير مين مسيدر ا يآگاه يخائنانه و کامالً از رو ييکسان است. عدهيجه و اقدام يمتفاوت اما نت يچه تا حداگر
هم ندارد  يدهد، تعجبيکا را ميسفارت آمر ييد بازگشايت خود نويدر سا ياسيو س يان فکريک جري ةپدرخواند يوقت! ريت خين

اختصــاص  يدان آزاديــاوباما بــا م يعکس سلف يجلد خود را به آرزو ي، رويو اقتصاد ياسيان فاسد سين جرين اه ارگايکه نشر
  ).١٣٩٤تير ٢٥(كيهان !» دهد

 
شــوراي امنيــت بــه اتفــاق آرا در روز  ٢٢٣١ويــن، تصــويب قطعنامــه در» برجام« كمتر از يك هفته بعد از تن دادن رژيم به-١٧
، مــذاكره كننــدگاني را كــه او ایخامنه آتش مخاصمات دروني رژيم بنزين ريخت و دلواپسان واليتدر نيويورك، بر  ١٣٩٤تير٢٩

 يحــام ياســيس يهااز گروه« ن نوشت:، به باد حمله گرفتند. درهمان روز يك ارگان سپاه پاسداراخوانده بود »امين«و » متدين«
بدهنــد و بــاز هــم  يزيــبستانند و نه چ يزيبدهند و چ يزيچ يعني بستان کنند،رود در معامله با غرب الاقل بدهيدولت انتظار م

م و ســپس يم کشورمان را بــدهيشنهاد تحريک روز ما به غرب پي يعنيکند، يدا ميپ يدو سر باخت حاال معن يباز...بدهند يزيچ
م و ســکوت و ســکون ين ببنــدده است، دهايران رسيا ةمها به اهداف خود دربارين تحريکه غرب گمان کرده با ا يدر روز دوم وقت

کردنــد کــه يه ميهان توصي..به ک.از دوستان يبرخ« نوشت: )١٣٩٤تير٢٩درهمان روز ( در كيهان ایخامنه نماينده .»ميشه کنيپ
ت رهبر يات آن به رؤين با همه جزئيدادند که متن توافق ويح ميکند و توض ين خودداريا مخالفت درباره توافق ويد ياز ابراز ترد

ص خــوب و ين و تشــخيــتوافق و يابيارز ياما، برا ...!داشته است يز در پيشان را نيده و موافقت کامل حضرت ايم انقالب رسمعظ
ف اســت يحضرت آقا ارائه شده است که در همان خطوط قرمز اعالم شده قابل تعر ياز سو ياجداگانه يهاارها و مالکيبد آن، مع

هر چنــد گــذرا  يمرور ...در آن از خطوط قرمز اعالم شده عبور شده باشد موافق باشندکه  يشان با توافقيو محال است حضرت ا
ده گرفتــه شــده اســت... يــنظام در توافق مورد اشــاره، ناد ياتياز خطوط قرمز ح يدهد برخيوضوح نشان من، بهيبر متن توافق و

 يمفــاد آن از ســو يبررســ يبــرا ياهفتــه و مهلــت دوشود يآور مو الزام يت، قطعيامن يب قطعنامه شوراي...، با تصو“نيسند و”
 (جــوان »...ا رد آن نخواهــد داشــتيــدر قبــول  يرين تــاثيکشورمان، کمتــر يت مليامن يعال يا شورايو  ياسالم يمجلس شورا

 ).١٣٩٤تير ٢٩

ک توافــق يــبرجــام نــه  ت)يامن ين قطعنامه (در شورايبا صدور ا«در همان روز تصويب قطعنامه نوشت: يك ارگان باند دلواپسان 
ن صــورت يــن اســت: در ايــران خواهد بود. ســؤال ايا يالمللنياز تعهدات ب يگر، بلکه بخشيران و چند کشور ديان ايچندجانبه م

چنــد روز پــس از اعــالم  يين قطعنامهيا توافق بر سر صدور چنيدارد و آ ييران عمالً چه معنايدر ا يند قانونيشدن فرآ يگر طيد
 ...برجام در داخل کشور دارد؟ يبررس يند قانونيچه قرار دادن فرآيجز باز ييتوافق، معنا

آمــده اســت در  يــياجرا ١١هماســت. در پــاراگراف يتحر يريپذســم بازگشــتين قطعنامه، مکانيا ين بندهايترآموزاز عبرت يکي
ک يــس ينــوشيت پيــامن ينــد، شــوراتوجــه ارائــه کقابل يبنديک عدم پايبر  يمبن يبرجام گزارش يک از اعضايکه هر  يصورت

 .گذارديم يروز به رأ٣٠مها را ظرف يا عدم بازگشت تحريبازگشت  ةرم دربايتصم يد برايجد ةقطعنام

کــه آن نيران را حل کنــد نــه ايا ييمانده است. برجام قرار بود مشکل هسته ين قطعنامه هنوز باقيا يهان بخشيبارتراما فاجعه
(وطــن »اورديــوجود ببــه -ماســت يکــه رکــن تــوان دفــاع-ران يــا يبرنامه موشــک يتر برابزرگ يمشکلمشکل را مبهم بگذارد و 

  .)١٣٩٤تير٢٩امروز



 
روحاني در مــورد توافــق  -رفسنجاني  هاي رسانه هاي وابسته به، تيترایخامنه كيهان» ياسيس سيوسر«، ١٣٩٤تير٣٠ روز -١٨

آغازعصر ! ”“بدون جنگ يروزيپ! ”“يروزين پيخجسته باد ا! ”“ران سالم کردياجهان به”« اتمي را رديف كرد و با تمسخر نوشت: 
صــدبرگ گل! ”“رانيملت ا يخيتار يروزيپ! ”“ر کردييجهان تغ! ”“ميتحراستقامت، شکست يروزيپ! ”“ران بر قله توافقيا! ”“يرانيا

! “ســتاديران ايــا بــه احتــرام ايــدن! ”“ن بــادايچن د درخشان شد، تا باديخورش! ”“ها را گشودمير قفل تحريد تدبيکل!”“شکفتتوافق
ران در جنــگ يــا يروزيــپ! «“رانيــا يپلماســيالفتــوح دفتح! ”“يخير کارساز شــد، توافــق تــاريتدب! ”“ديران خنديد، ايد چرخيکل”

اســت کــه  يپرطمطراق يترهاينها تنها چند نمونه از تيا.. .!“خ ورق خورديتار! ”“ملت يستادگيبا ا ياران هستهيت ايتثب! ”“هااراده
هــا و ليتحل يمحتــوا .انتخاب کرده و به خورد مخاطبــان خــود دادنــد يداخل يهان، رسانهيدر و ياان مذاکرات هستهيپس از پا
ش يپــ يکــه تــا چنــد يو فتح الفتوح است! در حال يخيبزرگ و تار ياز اتفاق يحاک ينه همگين زميز در ايها و اظهارات نگزارش

 يشــيد گشايــگفتنــد و نويران در خــارج ميــارد دالر پول بلوکه شــده ايليم ١٥٠ ياز دولتمردان از آزادساز يرخها و بن رسانهيا
د يــهــم نبا يلــيارد دالر اســت و خيــليم ٣٠ن مبلغ کمتــر از يدادند اما به ناگاه اعالم شد که ايم ياتوافق هسته يم را در پيعظ

م نداشــته و خطــر واردات يدوران پســاتحر يبرا يمدون و خاص يبرنامه اقتصاد انتظار معجزه داشت!....کارشناسان معتقدند دولت
 به حضور چند برند مشــهور يش اقتصاديمت و... محتمل است. تنزل دادن گشايگرانق يه محصوالت لوکس مانند خودروهايرويب

تنها به درد  يش اقتصادياز گشان نوع يدرباره آن است. ا يان فوق در حال فضاسازياست که جر يدر کشور خط يو لوکس جهان
پرداختــه و  يشمال تهران به دســت افشــان ةلوکس خود در چند نقط يهانيخورد که شب توافق سوار بر ماشيم يچند صد نفر

  .»!ها را جشن گرفتندمير بار تحريخود از ز ييرها
  

و رقباي قطعنامه را بر سر مذاكره كنندگان رژيم در برجام و كه جوانب مختلف عقب نشيني هاي  ایخامنه دلواپسان واليت -١٩
حــزب  ولي فقيه و نيروهاي خلــص بســيج و ســپاه و حلقوم درناكامي استراتژيكي را  زهر بدينوسيلهدر واقع مي كوبند، حكومتي 

نه حكــومتي از . يك رسانورددمي پود مندرس رژيم واليت فقيه را در روزمره ادامه دارد و تار وكه به طور  يروند ؛اللهي مي ريزند
  مي نويسد: در اينباره باند دلواپسان 

رفته اســت. اوال درون برجــام يران را پذيدر ا يسازين است که غرب باالخره غنين دستاورد ما ايترد بزرگيگويم يعراقچ يآقا«
ن شــده يــيبرجــام تع کامل ياجرا -يسازينه غن – ياز هستهيآمرفته شدن حق برنامه صلحيران و پذيشدن پرونده ا يشرط عاد

ز يــســال ن ۱۰پــس از  ،ايــخواهد شد نه االن. ثان ييسال شناسا ۱۰هم در کار باشد، پس از حداقل  ياگر حق ين حتياست. بنابرا
د خواهنــد يران را تمديها بر برنامه اتيد محدوديجد ييبا صدور قطعنامهاند ها به صراحت گفتهيست و غربين کار نيبه ا يضمانت

ار خطرنــاک يبســ يهــااز حرف يکيران طبــق معاهــده اســت...يــا يســازيانکار حق غن يقا به معناين توافق دقياتفاقا ا ،کرد. ثالثا
ق باشــد، نخواهــد يــهم از نظارت هر چه هم عم ين هراسيکردن ندارد بنابرا يمخف يبرا يزيران چون چين است که ايا يعراقچ
  ...داشت
ار نــدارد يــن توافق واگذار کرده که در اصــل اساســا آن را در اختيرا در ا يزيران چين است که ايا يسخنان عراقچ يت اصليبشاه

 ةجــيتوان مشــاهده کــرد. نتيجا منيقا در هميکننده را دقم مذاکرهين طرز تفکر تيتررانگري. وياساخت سالح هسته ةبرنام يعني
بــوده اســت!  ياســاخت ســالح هســته ةم در واقع برنامياآنچه ما واگذار کرده ةقبول دارد که هم ين است که عراقچين سخن ايا

  ). ١٣٩٤مرداد ١٣(وطن امروز  »ک توافق خوب بکند؟ين بود که يکند اين فکر ميکه چن يميا انتظار از تيواقعا آ
  

يل رژيم تبدبراي به فضيحتي درجلسه خصوصي با مقامات راديو تلويزيون رژيم گفته شده است،  كه انتشار سخنان عراقچي -٢٠
خارج كنند، اما سخنان عراقچــي روي شــبكه  عموم اين سخنان را رسانه هاي رسمي رژيم به سرعت برداشتند تا از دسترس .شد

  :دراين باره نوشت )١٣٩٤مرداد  ١٢. سايت راديو آلمان (قرار گرفت هاي اجتماعي در اينترنت
در  يتوافق اتم ةسخنانش دربار ي، از انتشار محتوايجهان ياهران با قدرتيا يکننده اتمم مذاکرهي، عضو ارشد تيعباس عراقچ« 

  ...دانسته است. “رانيا يت ملير منافع و امنيمغا”ن کار را يما انتقاد کرده و ايران صدا و سيبا مد يخصوص ينشست



ما يت صــدا و ســيبساو يبر رو مرداد) ۱۰(در روز شنبه  کوتاه يمدت يران برايا ةر امور خارجيگزارش مربوط به سخنان معاون وز
  ...ن گزارش کردنديگر اقدام به بازنشر ايد يهاتياز سا ياريقرار گرفت و سپس برداشته شد. اما در همان فاصله بس

ده بــود، يبه اوج خود رســ يمذاکرات اتم يريران که در آستانه ازسرگيه ايعل ينظام يدهايدر سخنان خود از تهد يعباس عراقچ
بــود  ييهاشــب”دانند، يران ميان ايان و نظامي، اما سپاهه باخبر نباشندين قضيات ايد مردم از جزئيه شااد کرده است. او گفته کي

حملــه بــه  يشد] که فردا صبح ممکن است تمام امکانــات الزم بــراي[به سر م ين نگرانيکه هر شب با ا ۸۶-۸۵ يهاحدود سال
 ييهــاگاهيماهــا در چــه پاياند کــه هواپدادهيگزارش م ي، فرماندهان نظاميچعراق ةبه گفت .“ده باشنديران چيران را دور تا دور ايا

  ..ران حمله شود.يکا، الزم بوده تا به ايس جمهور آمريو دستور باراک اوباما، رئ ياسيس ةمستقرند؛ تنها اراد
 “يبزرگــ يروزيــپ”ز باشــد يآمکــامال صــلح ييهســته ةو برنامــ يالمللنيمشروع ب يسازيران غنياو توافق را به شرط آنکه هدف ا

  .“بخواهد سراغ بمب برود”ران ياست که ا “بزرگ يشکست” يدانسته و گفته که توافق در صورت
ران يا ياهسته ةره کرده و گفته است که اگر برنامران اشايا ياتم ةبرنام ياقتصاد ةن به جنبيران همچنير امور خارجه ايمعاون وز

را بخواهيم محاسبه كنيم  ياگر هزينه مواد توليد”است. او افزوده است:  “بزرگ يخسران”م، يسنجب ياقتصاد يارهايرا صرفا با مع
 ياينكــه زيــر بــار زورگــوي يايم برامان دادهعزت، استقالل و پيشرفت يها را براتوانيم كنيم اما ما اين هزينهياصال تصورش را نم

  “ديگران نرويم.
فوژ آمــاده بــه کــار در فــردو بمانــد را ينکه هــزار ســانتريا يبرا ياسالم يرهبر جمهور خواسته ۵+۱گفته است که گروه  يعراقچ

  ده است.يرس “ران را گرفتهيا يبمب اتم يد جلوينکه بگويا يعني”خود  ةرفته و در برابر به خواستيپذ
ايم، كنيم واقعا برنــدهيما فكر م يبود كه صورت گرفته است. لذا در اين قالب كل يو اين همان بده بستان”او در ادامه گفته است: 

كــه  يرا داديم، بمبــ يكم شده از ايران نيست بلكه بمب اتم يكه داديم امتياز يايم و چيزخودمان رسيده ياصل يهابه خواسته
   .»“دانستيم.يخواستيم و حرام مينم

م گفتــه شــده بــود اعتــراف كــرد و ي رژيــعراقچي در عين حال به دروغهاي بزرگي كه به آژانس براي پوشاندن ماهيت برنامه اتم
د دلشان خــون اســت از درز يال کنؤ؛ شما از دوستان وزارت دفاع سفتلو ر ين جوريهم و (چاشني انفجاري)ي. دبليب .اي« :گفت

  ».  که کار را بدتر کرد. ياطالعات
شهاي آژانس، رژيم بارها بــه آژانــس براساس گزار ،»وزارت دفاع«اين تصريح عراقچي مبني بر مرتبط بودن اين موضوع به  قبل از
 غ گفته است كه اين چاشنيهاي انفجاري مربوط به حفاري چاه نفت بوده و اين موضوع بــه وزارت نفــت مربــوط مــي شــودروبه د

  ). ٢٠١٤و سپتامبر  ٢٠٠٨گزارشهاي آژانس در مه (
 يش دســتيه خواســتند اعــالم کننــد، پــن کــيم فردو را کشف کردند و هميکه متوجه شد يزمان«وي هم چنين اعتراف كرد كه 

دستور داده شد که موضوع را به آژانــس اعــالم کنــد و او هــم در  وقت رژيم در آژانس) ةماينده (نيسلطان يع به آقايم و سريکرد
ودگاه رفتــه نامه مراجعه کرد، به او گفتند برادعي به فر ةارائ يکه سلطانيه برا ياعالم کرد. زمان يبرادع يموضوع را به آقا ينامه ي

  ».  ت و نامه را به او داده به فرودگاه رفيسلطان يتا به واشينگتن برود، اما آقا
در شوراي ملــي مقاومــت ايــران  ةتوسط مسئول كميسيون خارج اولين بار براي اقدام رژيم به ساختن سايت فردو در نزديكي قم

  افشا شد. يسپار در يك كنفرانس مطبوعاتيدر )٨٤آبان٢٩( ٢٠٠٥نوامبر  ٢٠تاريخ 
 

ميان باندهاي رژيم تبديل شد كه توجه به آن بــراي آگــاهي از  ع جدال زهرآگيني درواول به موض ةهمان هفت توافق اتمي از-٢١
ه زيــر بــا توجــه بــه چنــد نمونــ، ضروري است. ایخامنه شكست استراتژي اتمي ةبحران دروني و تأثير تشديد كنند عمق وخامت

  گوياست:، زمان انتشار آن
ختــه اســت. يران برانگيــا يو رســم ياســيان محافــل سيرا در م يجد يين قطعنامه انتقادهاياز ا يموارد« :١٣٩٤تير٣٠هان يک-

امــا از آن مهمتــر،  .ن انتقــادات بــوديــن کــانون ايتريشــد، اصــليزم ماشه مربوط ميس که به مکانينوشين پيا ١٢و  ١١ يبندها
اعضــا قــرار داده  يار تمامين ابزار را در اختين گرفته و ايه و چيد، حق وتو را از روسکرده بو يگذارنگتن هدفيطور که واشهمان

گر در متن قطعنامه به صراحت اعــالم شــده اســت کــه لغــو مفــاد يد يران را بازگردانند. از سويا يمهايتحر يسادگکه بتوانند به



افــت کــرده يران را دريتعهدات ا يکل در مورد اجرا ريمد “گزارش”ت يامن يرد که شورايگيصورت م يگذشته زمان يهاقطعنامه
 .باشد

ران را بــه يــمتعارف بــه ا يسال و صادرات سالحها٨ران را به مدت يک ايبالست يموشکها ةن برناميت همچنيامن يشورا ةقطعنام
ک و يبالســت يهــاموشــک يشــيک آزماياجــازه تســت و شــل يسال حتــ ۸ران به مدت يقت ايکند. در حقيم ميسال تحر٥مدت 
 .کند، نخواهد داشتين ميکشور را تأم يکنون ياز قدرت بازدارندگ يخود که بخش مهم يراهبرد

کردنــد. يم يريگمين مــتن تصــميــست در خصــوص ايبايبودند که م يي، نهادهايت مليامن يعاليو شورا ياسالم يمجلس شورا
ن توافق توسط مجلس يا يبررس يبرا ييگر جايلل دد تحت فصل هفتم منشور سازمان ميجد ةب زود هنگام قطعناميکن تصويول

  ».نخواهد گذاشت يران باقيا يت مليامن يعال يو شوار ياسالم يشورا
 ةقطعنامــ يبــرا يشــنهاديژه مــتن پيوبر متن برجــام و ضــمائم آن و بــه يمرور« :(وابسته به سپاه پاسداران)١٣٩٤تير٣٠جوان -

 يمضــاعف يتهايمندرج در برجــام را مشــکل و محــدود يران به حداقلهايا يابيتر دسيوجود دارد که مس ييهاسازمان ملل، بخش
 ينــيبشيعــدم انجــام تعهــدات خــود پ يها راه فرار را براييکايمتن، آمر يجايکند و در نقطه مقابل در جايجاد ميران ايا يبرا

  ».اندکا کردهين آمريمخالفت با قوانه شده آن را مشروط به عدم ديکا ديآمر يبرا يکه هر جا تعهدر آنياند، نظکرده
شــود؟ پــس  يريکشورمان جلــوگ يحاتيو توان تسل يف به مراکز نظاميحر يمگر قرار نبود از دسترس: «١٣٩٤مرداد اول  هانيک-

و ها ين دسترســيــضمن آن که ا ؟!شده است ز دادهين ياندازاجازه دست يران اسالمي، به دشمنان تابلودار ايچرا عالوه بر دسترس
  ».دارد ين رشته سر درازتريشود و ايک ختم نميبالست يها به موشکهاياندازدست

ن سه اســم رمــز عبارتنــد از ياند. اد زدهيکل ييهسته ةان پرونديپا ةرا به بهان مسأله دنظر طلبان سه يتجد: «١٣٩٤مرداد٣جوان -
نــه  “ميگفتمان پســاتحر”به  “توسعه”ل يتوافق... تبدپسا ييقدرت منطقه -٣م يپساتحر ياست داخليس -٢م؛ يپساتحر ةتوسع -١
فقــط در موضــوع ”اســت نظــام کــه يرد؛ اول لجاجــت بــا سيــگيگر صورت ميکشور که با دو هدف د يواقع يتوسعه و آبادان يبرا

  ».شدن است يجهان ةو حرکت و هضم در پروس ياقتصاد مقاومت استيو دوم عبور و عدول از س “ميکنيمذاکره م ييهسته
يي اســت  از موارد ديگر بحران فزاينده ،و حذف مجلس رژيم از روند بررسي و تصويب توافق »برجام« ةبرسر ترجمجنگ و جدال 

   در هرم قدرت باال گرفت. بعد از توافق وين كه
  

بــه  ١٣٩٤مــرداد ٧جنگ قدرت و برهم خــوردن تعــادل حاكميــت آخونــدها، در كيهــان  »!ييهستهفرا« سياسي ومضمون  -٢٢
   :شده استروشني به تصوير كشيده 

نه مصــوب رهبــر معظــم انقــالب و در تــراز  ،نه فتح خرمشهر است ،نه مقدس است ،فراهم شده در مذاكرات وين” برجام”متن «-
زده از اصل اي كه دل از مردم ما ببرد. اگر رهبر حكيم انقالب آن گونه كه يك سياستمدار ذوقهمت عالي ايشان است و نه تحفه

فرمــود نمي تأكيد چنين تحليلي از ماجرا داشت چند بار به  “تر از فتح خرمشهر استبزرگ ،توافق”كره با شيطان بزرگ گفت مذا
  .....“متن فراهم آمده با دقت در مسير قانوني مالحظه و بررسي شود”
ع مهم امنيت و منافع ملي برخــورد اي خاصي همواره مايل بوده به شيوه دور باش و كور باش با اين موضورسانه -جريان سياسي-

رهبري و مــردم و مجلــس و ســاير مجــاري قــانوني را دور بزنــد و  ،بندي آن بكشداي از تقدس به دور مذاكرات و جمعهاله ،كند
  ...قرار دهد “متن مقدس”كشور را در مقابل عمل انجام شده و 

برنــد كــه را مصّرانه پــيش مــي “به كلي محرمانه”و  “وشچراغ خام”روش حركت  ،برخي مسئوالن امر در دولت و وزارت خارجه-
 توافق است....از روز  ١٤فارسي متن برجام پس از  ةآخرين آن انتشار ترجم

  است.... “رهبري”و “قانون اساسي”دور زدن صريح  ،پذيرش تصويب قطعنامه در برجام و تدوين ساز و كار اجرايي آن-
گذاري شده است. تأمين رضايت آژانــس و و توافق با آژانس كامالً ريل ٢٢٣١ ةقطعنام ةسطبه وا ،ساز و كار اين روند طبق برجام-

تقــدم  ،نقطه ثقل اين پكيج اســت. ركــن دوم توافــق ،عضو آن طرف دعواي ما هستند ٨عضو از  ٦رضايت كميسيون مشترك كه 
هــاي مــا در مقابــل برگشــتاپذيري واگذارينبرگشت ،غرب است. واقعيت سوم ةي و روشن ما در مقابل تعهدات نسيتعهدات واقع

يــك ســوء تفــاهم بــزرگ اســت.  ،هاست.....توافق عادالنه و پايدار با غربدرصدي تحريم ١٣آنها براي تعليق  ةپذيري خودكار وعد
ري ساله براي اثرگذاري در محيط داخلي و خارجي ايران و تغيير رفتار جمهــو ١٠غرب به زعم خود دنبال اجراي يك نقشه كلي 



و  “مرعــوب” ،“تجديــدنظرطلب”هــاي اسالمي به مثابه بدل تغيير ساختار (مسخ و استحاله هويت) است و در اين ميان روي طيف
  ».  حساب كرده است “اصالت پيروزي در انتخابات به هر قيمت”
  

رژيــم  بــه ي تحميل شــدهمحدوديتها -٥+١آمريكا و كشورهاي گروه  ةصرفنظر از رويكرد مماشاتگران -واقعيت اين است كه -٢٣
از فصــل هفــتم منشــور ملــل  ٤١اتمي را با توافق خود رژيم زيــر بنــد  ةندپرو شوراي امنيت، مصوب ةة قطعنامماد١٠در بيش از 

 ةهــدبر ع ،در صورت نقض بين المللي قرار مي دهد و تعهدات سنگيني را با تضمين مشروعيت توسل به زور و اقدام نظاميمتحد 
بمــب  ةبرنامــزهر تلخي در كام رژيم واليت فقيه است كه بدون شك  ،تن دادن به اين عقب نشينيگذارد، حكومت آخوندي مي 

 ياســيس يآمــدهايپ تبــاربــه اعاســت كــه  ياســيداد مهم سيرويك  ،نيا سازي اتمي را براي تضمين بقاي خود تدارك ديده بود.
توانــد تعــادل  يمــمحسوب مي شود و اجرايي شــدن آن  انريا ياسيدر تحول اوضاع س »ينقطه عطف«که دارد،  ين کننده يييتع
  . تغيير دهد رانيبا جامعه اهم چنين در رابطه و  يروابط درون ،يم را در عرصه روابط خارجيرژ ياسيس

م شــده کــه يفــرض تنظــ شيپــروابط بين المللي، اسناد برجام و قطعنامه در محتوا و در تماميت سياسي خــود بــراين  ةدر زمين
ملــل  صــل هفــتم منشــورفت يــامن يشورا جا كهاز آن .رقابل اعتماد استيم غين رژياخود خطرناک و ران يم اياتمي رژ تهاييفعال

ن قطعنامــه يــبــول اق، رديــگ يبه کارم باشد يمنطقه ي و يت جهانيامنو  ي كه متوجه صلحخطر مهار ايرويارويي براي  متحد را
صــلح  اتمــيش بــراي امنيــت و ةبرنامــ به خطرناک بــودن يحياقرارتلو يه معناب ،رفتهيرا نپذ يقبل يقطعنامه هاكه  ،ميتوسط رژ
  ست.جهاني ا

نتيجــه  تعادل قواي سياسي و نظامي يك مدار تنزل داده و در رژيم و ولي فقيه آن را در زمينه منطقه يي نيز اين محدوديتها در 
   .به گل مي نشيند سياست صدور بنياد گرايي و جنگ و تروريسم آن

زهــر انكار ناپذير اســت.  ینيز واقعيت يعنصراجتماع چه در درون رژيم و چه در رابطه با ياسيتعادل ستحول در  ،داخلي ةيندر زم
در رابطــه بــا  كاهش مي دهــد. انقباض و بستن شكافهاي دروني رژيمبراي  را و توان او است ولي فقيهبر هژموني ضربه يي اتمي 
رفع همه كمبودها و مايحتاج عمومي و بحرانهاي فاجعه باري مانند گرانــي و بيكــاري را  سال است دو نيز كه روحانيشياد  دولت

حقــوق بــه يغمــا رفتــه و محروم كشور، خواهــان  و کاريون ها جوان بيليمايران و به خصوص مردم  ،كرده موكولها ميبه رفع تحر
اكنــون  .دنــکمــيدا يپ ياسيس جوهرالجرم است كه اين تحولي . مطالبات برحق خود مي شوند كه رژيم از تأمين آنها عاجز است

برابــر  اذعان مي كنند و در عقب نشيني از جمله باالرفتن پتانسيل اعتراضات و خيزشهادو جناح رژيم به خطرات و پيامدهاي  هر
در يــي و برافــروختن آتــش جنگهــاي فرقــه در داخل كشور و صدور تروريســم اختناق و سركوب و اعدام  حلي جز تشديد آن راه

  كشورهاي ديگر نمي يابند.
  

اتمــي کــه در  ةبرنامــ« گفت: نيز )١٣٩٤خرداد  ۲۳گردهمايي بزرگ مقاومت در پاريس ( رجوي در سخنراني خود درخانم  -۲۴
بست رژيم است. سؤال اين است که چــرا واليــت  فقيه بود، امروز اسباب ضعف و بنهاي قدرت واليت ربع قرن گذشته، از مؤلفه 

 ةخ روشن است؛ زيــرا از فــوران دوبــارکه دو الي سه ماه با کسب ظرفيت توليد بمب فاصله داشت، به توافق ژنو تن داد؟ پاسفقيه 
و به قول وزير خارجه همين رژيم، تــوان اســتراتژيک حکومــت  اتژي اتمي ديگر از نفس افتاده اندقيامها ترسيد. زيرا اسبهاي استر

اي حتي نتوانســت از خمينــي تر. خامنهثبات شد و با بيانيه لوزان بي  ثبات، با توافق ژنو بي تخليه شده است. در نتيجه اين رژيم
بس يکباره توافق لوزان را بپذيرد. حرف او اين است که من نه مخالفم نه موافــق، دجال تقليد کند و مانند سر کشيدن زهر آتش 

مضــا کنــد، چــه امضــا نکنــد، در نهايي نيز واقعيت اين اســت چــه آن را ابست است. در مورد توافق فقيه در بنيعني رژيم واليت 
  ».استبحران سرنگوني ةمحاصر

  
شوم اتمــي  ةاجتماعي عليه برنامفراگير  و انزجار از قيام و اعتراض او هراس ،اتميبه جام زهر  ایخامنه علت اصلي تن دادن -۲۵

داخــل و متكش كشــور بــار شــده اســت. كارشناســان حها مردم محروم و زبه ويژه ميليونو  بر مردم ايرانآن است كه هزينه هاي 
. انــد بــرآورد كــرده ميليــارد دالرصــدها  را بــالغ بــر اتمــي ةهزينــه هــاي مســتقيم برنامــ ةمجموعخارج كشور و كارگزاران رژيم 

ت و اســتخوان حــس مــي جامعه فشار اين هزينه ها را با گوشت و پوس توده هاي محروم ةهم و كارگران و معلمان وزحمتكشان 



. باند رفسنجاني و روحاني و ديگر شركاي حكومتي هراســان از آتشفشــان و از مسببان سيه روزي خود سخت خشمگين اند كنند
كه بــه قــول خودشــان  همين كشاكش بود .توصيه مي كردند »مقام واليت«ضرورت عقب نشيني را به  ،خشم مردم به جان آمده
بــه وزارت  رژيــماز شوراي عالي امنيــت  را مديريت مذاكرات اتميو تبديل » ييهستهرفراندوم «به  را۹۲نمايش انتخاباتي خرداد 

   كرد.دولت روحاني منتقل  ةخارج
  

 جمــع ســركردگان رژيــم گفــت: انعقاد توافق وين، در ةدرآستان ۱۳۹۴تير۵روز در  اتمي ةتن دادن به معامل ةدربار ایخامنه -۲۶
يــك  ةعــالواز اين مذاكرات عرض بكنم، اين مذاكراتي كه در واقع فراتر از مذاكرات ما بــا پــنج بــهكوتاهي هم من  ةيك تاريخچ«
ست. قبل از آمدن اين دولــت اه با آمريكاييهاست، متقاضي مذاكرات آمريكاييها بودند، مربوط به زمان دولت دهم هم رست، مذاكا

جــا بــا مــن مالقــات كــرد، دادند، يكي از محترمين منطقه آمد اين يي قرارنها درخواست كردند، واسطهآاين مذاكرات شروع شد. 
يــي را بــا ايــران هســته مســأله خــواهيم جمهور آمريكا با او تماس گرفته، از او خواهش كرده و گفته كــه مــا مــيگفت كه رئيس

كه گفــت مــا ايــران را بــهناساسي در حرف او وجود داشت يكي ايدو نكتة خواهيم برداريم. وفصل كنيم و تحريمها را هم ميحل
داريم. مي كه گفت ما تحريمها را در ظرف شش ماه بريي، خواهيم شناخت، دوم اينيي يك قدرت هستهعنوان يك قدرت منطقه

   ».تدريج در ظرف شش ماه تحريمها را برمي داريمبه
فراتــر از مــذاكرات بــا پــنج « به عنوان چيــزي د،آنهم در دوران احمدي نژا ،مذاكره با آمريكا رابه اين كه خودش  ایخامنه اذعان

حــاني بــا اوبامــا و نشســتهاي رو يتلفنــصــحبت واكنش بــه  ، ازجمله درحالي است كه پيش از اين ، درشروع كرده »يك ةعالوبه
ه مــدعي بــود كــتوصــيف مــي كــرد و » نــا بــه جــا«دو جانبه با آمريكا را  ةمذاكر جواد ظريف با جان كري در نيويورك، ةدوجانب
  است، نه با آمريكا! ۵+۱كشورهاي  ةبا مجموع ات رژيممذاكر

  
دا يــرقابــل کنتــرل پيدرونــي رژيــم ابعــادي غ يتضادهاكه  )۲۰۱۳نوامبر  ۲۴( ۱۳۹۲آذر  ۳موقت ژنو در  ةاز هنگام توافقنام-۲۷
ک يــدر او  بانــد دلواپســان. خيبه مــ يکيو زد  يم يبه نعل باند روحان يکيش درون نظام يگرا ان دويدر ظاهر م ایخامنه ،ندکرد
حمله به  يعمله و اکره خود در رسانه ها برا دلواپسان واليت و بهمي كرد و هم ت يام مذاکره کننده حميهم از ت ،چند گانه يباز

دلــواپس «گفت:  مي ایخامنه .مذاكره كنندگان را خائن و وطن فروش بخوانند تا دادچراغ سبز نشان مي يروحان-يباند رفسنجان
. كننــد يدغدغه منــد و يمهم و حساس كشور احساس دلواپس ةمسأل ك يقتًا نسبت به يحق يتوانند كسان يست، ميودن جرم نب

البته وقتــي  ».دهم ينم يد امضا هم به كسيدهم البته چك سف يكنم، هر جا هم الزم باشد تذكر م يت مين دولت هم حماياز ا
مذاكرات مواجه شد، بالدرنگ چك سفيد امضا بــه همــين دولــت و همــين مــذاكره  با يكي دو تهديد آمريكا براي كنار كشيدن از

نشــان كشــيدنها  با اعالم خط قرمزهــا وخــط وگاه  توصيف كرد! »شجاع«و  »امين«  و» غيور«و » متدين«كنندگان داد و آنها را 
مــي سال پيش شروع شده و تازه سي و چند  از ندارد و ييهستهمي گفت تحريم ربطي به موضوع  چوب الي چرخ مي گذاشت و

سينه چاك رفع تحريم مي شد و مي گفت تمام مذاكرات و مراودات و بده و بســتانها بــراي فرصت سازهم باشد. گاه  تواند مفيد و
د و مشــروط كــردن رفــع تحــريم بــه گزارشــهاي نهمان روز انعقاد توافق رفع شــو در تحريمها بايد يك جا ةرفع تحريم بود و هم

ســاله و ۲۵ساله و ۱۵ ساله و۱۰به رفع تدريجي تحريمها و زمانبنديهاي  اما سرانجاممانبنديهاي ده ساله را قبول ندارد. آژانس و ز
دائمي آژانس تن داد و دلواپسان و بسيجيان و پاسداران را از تهران و قم تا خاكريزهاي عمق اســتراتريك نظــام  حكميت نظارت و

  گيج و سرگردان كرد.  م ودر بغداد و دمشق و بيروت و صنعا، گ
آنها از خطر قيــام مــردم و  ةنگراني هم كشاكشهاي مذاكرات اتمي و ردن تعادل حاكميت، درشواهد بحران دروني و برهم خو-۲۸

  باند اصلي رژيم اكتفا مي كنيم : نمونه از سردمداران دو تنها به ذكر دو خصوص. در اين سرنگوني نظام بسيار زياد است
 ميــفرمانــداران رژ يش سراســريدر همــا ۱۳۹۴خــرداد  ۹در روز  ایخامنه نگهبان خالفت ير شورايدب، يد جنتاز يك سو احم-

، ياهــدف موضــوع هســته : «هشدار مي دهد و با ترس و وحشت بســيار مــي گويــد نسبت به خطر براندازي و تسليم كامل نظام
خواهنــد قــدرت يکننــد و ميرا مطــرح م ياز مراکز نظام يزرسبا ةاست....امروز مسال ياسالم يم مقامات جمهوريو تسل يبرانداز
گذارنــد مــا بــر ســر کــار خــود يمها ميد بعد از برداشتن تحريکنيا فکر ميا نه؟....آيرسد يل ميا به اسرائينند که آيما را بب ينظام
  .»آورنديکه بخواهند سر ما در م ييم؟ آنها بعدا به نام حقوق بشر هر باليباش



رژيم واليت فقيه را از خطر قيام توده هاي مردم به جان آمده مي ترساند و مــي  ۱۳۹۴خرداد  ۲۶روز  يرفسنجان ،گرسوي دي از-
زننــد کــه مــا يب ميب و غريعج يحرفها ياکنند به نفع ما بوده است. عده يمها پدر مردم را درآورده، چطور ادعا ميتحر: «گويد

کــه  يمها پدر مــردم را در آورده اســت، اکثــر مردمــياست که تحر ين در حاليم و ايدا کنيم خودمان به دانش دست پيخواه يم
  .»آنها را خرد کرده است يهاها استخوانمير هستند تحريمزدبگ

بانــد  ،است كه وقتي نوبت به احقاق ابتــدايي تــرين حقــوق مــردم ايــران، مــي رســدتوجه عموم مردم ايران  شايان ،درعين حال
 آزاديهــا و مي گذارنــد و درمــورد شركا، دست در دست باند غالب نظام و ماشين سركوب و اعدام و خفقانو  رفسنجاني -روحاني

ر ســخن از آزاديهــاي داخلــي د« نويسند:مطالبات مردمي كه استخوانهايشان زير سركوب و چپاول آخوندي خرد شده است، مي 
اي نگراني دارد اين اســت کــه ايــن فرصــت احتمــالي بــا بــي راولويت دار مي باشد... آنچه جحقيقت طرح مطالبات غيرضرور و غي

روزنامــه ابتكــار »(مباالتي و توهمات فانتزي اقليتي پارتيزان، با طرح مطالبات غير ضرور و غيــر واقعــي، بــه تهديــد تبــديل گــردد
  ).۱۳۹۴مرداد۱۰

از هرچيز، واقعيت مرحله ســرنگوني  خطر براندازي ازسوي هردو باند حاكميت فاسد و پوسيده واليت فقيه، قبل احساس تهديد و
  برجسته مي كند.به زهر اتمي را  ایخامنه علت واقعي تن دادنو 
  

 ایخامنــه ن عرصــهي. در اخبرگان نظام است مجلس و انتخابات ةلأمس ،يجدال درون ةن عرصي، مهمترييهسته ةلأاز مس بعد-۲۹
  فروگذار نکرده است.  يي هچ گونه تالش و توطئيباند او از ه و يمهار رفسنجان يبرا

ن يــاســت اير يکسب کرســ يبرا يبه وجود آمد. رفسنجان ياست مجلس خبرگان جدال سختيبر سر ر يکن يپس از مرگ مهدو
مهره هــاي  از ،يزديخ محمد ياست خبرگان را به شيمخالف بود توانست ر ن عمليدًا با ايکه شد ایخامنه و ز برداشتيمجلس خ

ک ســوم آرا را بــه خــود يــتوانســت  يو رفســنجان که با دوسوم آرا، واگــذار كنــدبلت، البته نه به اتفاق آرا قهار دربار خالف فاسد و
كه حاكي از صف بندي علني بيش از يك ســوم اعضــاي خبرگــان در كنــار رفســنجاني و در  ي از آرابيترکچنين اختصاص دهد. 

م رأس و در درون هــر نمــود آشــکار شــکاف و شــقه در ،است »واليت فقيه«و» خالفت«ن نهاد يدر مهمترآن هم  ایخامنه مقابل
دا شــدن در يــکاند يت او را بــرايصالح، يبه رفسنجان شيمحل ينگهبان و ب يق شوراياز طر ایخامنه قدرت است. قبل از آن هم

بود تــا ظهــر  يالسه ا جيد، گويريگفتم تلفن آقا را بگ: «مي گويد ين مورد رفسنجانيرد کرده بود. در ا ياست جمهوريانتخابات ر
 خــواهم نــاميه من ادلّيشان زنگ زدم که با ايدر دفتر ا يحجاز يم. خودم به آقايد گفتند موفق نشديريوصل نشد. عصر گفتم بگ

شــان يش از آن بــه ايروم و پــيمــ ۵به آقا ندارند... گفتم مــن ســاعت  يخلق شود، گفتند دسترس ياسيکنم تا حماسه س يسينو
م بعــدًا يم حــرف بــزنيتوان يشان گفته که پشت تلفن نمياند و ارسانده  يبعد بود که گفتند حرف مرا به رهبر قهيدق ۲۰د. ييبگو
توانســت  يپشت تلفن نمــ ایخامنه که را يحرف .)۱۳۹۴خرداد ۲۳ايسنا» (ن بود که رفتم ثبت نام کردميم... اينيبيگر را ميهمد

خــاطر نشــان ش يسال پــ دو ةيانيدر ب شوران حال همان طور که يوم رساند. با ام خود به اطالع عمينگهبان در تصم يبزند، شورا
 شــد وارد يروحان از طريقرون شده بود، از پنجره يکه از در ب ياو، رفسنجان ةتيو شکسته شدن اتور ایخامنه ، به علت ضعفكرد

  ل کرد.يه تحميفق يو خود را به ول
  

 يبانــدهاو دراين خيال خام بــود كــه مخاصــمات  اعالم کرد يو همزبان يسال همدل را ۹۴ سال ،خودام نوروزيدر پ ایخامنه -۳۰
ت يــفعال يرا بــرا يبهتــر يد فضايسال انتخابات است و با« :ام نوروز خود گفتيدر پ يروحاندر مقابل، درون قدرت را مهار کند. 

 ٩روز  فرمانــداران و اســتانداران در وزارت كشــور دردار بــا يــدر د روحــاني .»ميتحمل را باالتر ببــر ةم، آستانيوجود آور احزاب به
امــروز  ييچ قــوهيد و شرط آن را به ما ندادنــد....هيق يار ما گذاشتند. بين قدرت را مشروط در اختيمردم ا « گفت: ۱۳۹۴ خرداد

د از مجلــس انتقــاد يــايد بييــبگو يست که مردم بدون دغدغه و لکنت زبان از آن انتقاد کنند، جز دولت. شما به کســيدر کشور ن
؟ نــه يمجلس؟ از نحوه بررســ يهامجلس؟ از کدام قسمت مجلس؟ از قانون مجلس؟ از نطق ي؟ از کجايکند. مجلس!؟ چه طور

حت و ارشــاد يد نصــيــشــان رهبرنــد و بايکننــد، ايم يحتيم.... رهبــر معظــم انقــالب نصــيکنــ يد زندگيد بگذاريآقا ما را رها کن
....انتخابات تار بــزرگ اســيک امتحان بسين امتحان يقرار گرفته است. ا يبزرگ ةان و تجربک امتحير ازدهم در برابيدولت ...کنند



م ييم و بگــويز جلو مردم بگــذاريک چيد. اگر ما ينيز را برگزيک چيز ين چند چيب يعنيست. انتخابات ير نيپذبدون رقابت امکان 
  .».ستيگر انتخاب نين ديد، اين را انتخاب کنيد ايبا
د يــالبتــه دولــت با «، گفــت: هســتندو سپاه پاسداران  ایخامنه كه همان نهادهاي وابسته به» شبه دولت ها« حاني با حمله بهرو

ن يــش اين معنــيــنــد. ايايا شبه دولتها، آنهــا بيها، يست که شبه دولتين نيا ين به معنايکنار بکشد. ا ياسيس يخود را از رقابتها
 يکنم، در مــاجراين جــا اعــالم مــيگر قدرتمند حق داشته باشــند وارد شــوند....من همــيد يهاند و جمعياير قوا بيست که ساين

 يبه عنــوان مجــر يجمهور رئيسو هم مجلس خبرگان،  ياسالم يمجلس شورا يشود هم برا يانتخابات که در اسفند برگزار م
ن و آن يــن حــرف کــه دولــت طرفــدار ايــرد ابخو يبه سمع و گوش کس يوارد عمل خواهد شد....مباد در شهرستان يقانون اساس

». خابــاتانت يسم برا يعنين ياست؛ ا يکيا آن ين يما، استاندار، فرماندار، دفتر امام جمعه طرفدار اياست. سپاه و ارتش، صدا و س
دم ت و عــيار صــالحيــمع «رقبــا، حملــه كــرد و گفــت: حــذف و  صالحيت كانديداها در احرازشوراي نگهبان  عملكردروحاني به 

عات و يچ وجه در انتخابات بــه شــايعات؛ به هيگر. شايز دياست نه چ يگزارش مراجع قانون يت در چارچوب قانون بر مبنايصالح
داده شــود  يأل دفاع کند ريک دادگاه صالح برود و بحث شود و خود متهم و وکيد در يم. اتهامات بايم توجه کنيتوانياتهامات نم
وزارت کشور به فرمانداران، استانداران،  ةنجا به هميست.....من در اين راهمانت سنج هم هميم صالحدانيم. نميستين يما که قاض
 يانيــچ جريد. البته در برابر هيمرعوب واقع نشو يان و فشاريچ حزب، گروه، جريانتخابات در برابر ه يم در ماجرايگويصراحت م

ننــد. معنــا نــدارد مقــوا و يرا بب يشفاف باشدکه همــه رأ يکيدوق پالستک صنيد يگذاريد.....صندوق اگر ميمفتون هم واقع نشو
ز يــد همــه چيــبگذار.. افتــد.ينم که داخل صندوق ميخود را بب يأنند. من ريباشد که همه بب يک صندوقيم. يچسب دور آن بزن

 يچه دور آن پارچــه مــ ي. براک سومش پر بودين صندوق يند که ايشفاف باشد تا من که نفر اول هستم فردا به دروغ به من نگو
  .)يت روحاني(سا» ن اتهامات زده شوديد که ايچيپ

صــحبت كــرد و رو در روي دولــت جمع  همين در ،ایخامنه ، دبيرشوراي نگهبان خالفتياحمد جنت ،يروحان يقبل از صحبتها
ش داشته باشــند. آن يگرا ياسيان سيک جريتوانند به يدولت و وزارت کشور نم« :ه بودگفت ۱۳۹۴خرداد  ۹روز روحاني درهمان 

م و اگــر مجلــس را يگــاه بمــانين جايــم در ايتــوان يم مــينده را گرفتياند اگر مجلس آرًا گفته يخواهد باشد....اخيان هرچه ميجر
خابــات حــق نــدارد در انت ان آن دخالت در امر انتخابات اســت. دولــتيدارد و ب يبد ين حرف معنيم... ايم بمانيتوانيم نمينگرفت

هشدار داد و خطــاب بــه  ۷۸از سال آن ةو سابق و براندازي» فتنه«به خطر نسبت همين سخنراني،  احمد جنتي در. »دخالت کند
اتفاق افتاد و با همــان هــدف صــورت گرفــت کــه  ۱۳۷۸بود که بعد از مرحله سال  ييفتنه مرحله «: فرماندان گفت استانداران و

هم فرمودنــد کــه فتنــه خــط قرمــز ماســت.....فتنه بــا طــرح تقلــب در  ينظام بود و رهبر يندازشکست خورد... فتنه به دنبال برا
را بــاور  مســأله ن يــد ايــمورد نظــر بگذارد....شــما با يانتخابات، در صدد عوض کردن اوضاع بود تا افراد خود را به پست و مقامها

از پســتها و مقامــات را  يانــد و گاهــًا برخــ موضوع را رهــا نکــردهگرها هنوز هستند و را داستان ادامه دارد و فتنه يد زيداشته باش
  ».کننديتصرف م

  
جمهــور در سيرئ يآقــا: «نوشــت هــانيدر ک ایخامنــه ة، نماينــديعتمدارين شري، حسيروحان يسخنراناين  ک روز پس ازي-۳۱
“ حت كننــديد نصــيون رهبر هستند بارهبر معظم انقالب فرمودند و چ يحتيك نصيحاال ”د: يگويروز خود مياز سخنان د يبخش

شــان بــه يالفاظ شده است، چرا كــه ا يو خطا “سهواللسان”روز خود دچار ين بخش از اظهارات ديجمهور در اسيرئ ي...ظاهرًا آقا
حضرت  ةيست، بلكه توصين“ حتينص”ك يدن نظر منتقدان، فقط يشن ةرهبر معظم انقالب به دولت دربار ةيدانند توص يم يخوب

آن  يموظــف بــه اجــرا يلحاظ شرعو هم به  يلحاظ قانون جمهور هم بهسياست كه دولت و شخص رئ “دستورالعمل”ك يان شيا
… نــدارد يآزاد معنريانتخابات غ” :كنديم تأكيد روز خود به انتخابات اشاره كرده و يجمهور محترم در سخنان دسيرئ هستند....

، يروحــان يروز بالفاصله بعد از اظهارات آقــاي..... د“ميم همه در آن رقابت سالم داشته باشيانتويبود م يواقع يمعناگر انتخابات به
 يبــ يبــ”، “چــه ولــهيدو”رينظ يخــارج يهــايتر اول خبرگزاريبه ت “ندارد يرآزاد معنيانتخابات غ”شان كه ين بخش از سخنان ايا
د يــران مــورد ترديــدر ا يروش يت كــه ســالمت انتخابــات پــداشــ ير را درپــين تفســيــل شــد و ايتبــد و... “كايو آمريراد”، “يس
  ).۱۳۹۴خرداد  ۱۰هان ي(ک »ن كشور است!يجمهور اسيرئ



نبود و باالخره خــود او در  يه کافيفق يول يبرا يعتمدارين شريحس ة، نوشت»کنند يحت ميرهبر نص«که  يروحان ةدر مورد گفت
ن يــدهــد كــه نــه، ا يدهند، نشان مــ يكه به من م يدهند و گزارش يمن م كه به يفانه اطّالعاتمتأّس: «گفت ۱۳۹۴ر يت ۱۳روز 

ن جــور يا ن چشم نگاه شده؛يكند؛ با ا يم يحتيك نصيرود و  يك نفر منبر ميكه مثالً  يحتيحت است؛ نصيما مثل نص يحرفها
از  ينشــاندن بخشــ يه در بــه کرســيــفق يضــعف ولــ ةنشان دهند ایخامنه ةو هم گفت يعتمدارين شريحس ةهم نوشت .»ستين

  ش است.نيفرام
رفســنجاني بــا اســتناد سنجاني بارز مي كند. و رف ایخامنه در رأس نظام خود را در تقابل ،دو باند حاكميت بين دعواي انتخاباتي

در  تواند سرمشق باشد..... امام بارها يهنر و عقب افتاده نم يك گروه بي«گفت:  ۱۳۹۳ن يفرورد ٨در به خاطره گويي از خميني 
ران مثل جن و بســم اهللا بــود. يكا و ايا اسم آمريست و گويدند...در مثل مناقشه نيترمزها را كش ي، ترمز بيو خارج يمسائل داخل

، يكي”ك مقدار شكل گرفته بود. چون اواخر زمان دولــت گذشــتهين اعتدال قبالً ياز شد، رفتند مذاكره كردند. البته اين يوقت يول
   .»جه بودينتينجام شد، كه بمذاكره در عمان ا “دو

 يت رســميســادر  يش هم رفسنجانيکرد. دو سال پ يمعرف» براليل« يجالد را به نوع ينيش رفت که خميپ ييتا جا يرفسنجان
ن بار بــا اســتناد بــه ين چنديچن هم ينوشت. رفسنجان» يکا، مرگ بر شورويمرگ بر آمر«با حذف شعار  ينيخود از موافقت خم

  د کرده بود. يتاک ياتم ةد زهر خوردن] در پروژيبر ضرورت تفاهم [بخوان ينيزهر خوردن خم
بر ســر قبــر او  ينياو در سالمرگ خم موضع گرفت. يرها بدون نام بردن از رفسنجانير و تفسين تعبيدر مقابل ا ایخامنه سرانجام

 .»خواهــد خــورد يليران ســيــم، ملــت ايار بگــذارنكرده عمدًا بــه كنــ يا خدايم، يا فراموش كنيم، ياگر راه امام را گم كن: «گفت
و پــس از  ينيدر زمان خم يهشدار داد و گفت کسان ينيرفتار و گفتار خم» فيتحر«در مورد خطر  ين سخنرانيدر هم ایخامنه
رفهــا و ح يبعض«او  .»به امام نداشت يكه ارتباط يدادند در حاليده بود به امام نسبت ميشان پسندكه به نظر  يحرف« يمرگ و
 نــهيدر زم يدر رفتار و حتــ يد و شرطيچ قيه«ن حرفها يرد کرد و گفت ا ،کنندمي  يمعرف» براليل«را  ينيکه خمرا  »اظهارات

  .)۱۳۹۴خرداد  ۱۴( دنندار ينيخم» يو فرهنگ يفکر يها
دهــد. در صــفحه  يه مــدر بــاطن گزنــد ليدر ظاهر ساده و يش با طعنه جوابييقدان خاطره گوتدر واکنش به همه من يرفسنجان

 يت اهللا خــرده مــيــکه امروز به خاطرات حضرت آ ييآنها«ن گونه نوشته شده است: يا يو در مطلب کوتاه ينستاگرام رفسنجانيا
  .»ه را رقم زديت فقيع واليگاه منيانقالب و حفظ جا ةنديآ ،مجلس خبرگان شان از امام دريرند، فراموش نکنند که خاطرات ايگ
  

  :مسو فصل
  و پيامدهاي اجتماعي کشور اقتصاد ين ساختاربحرا

 محيط زيست يرانيو فساد فراگير،

 
 دهــد کــه ين اقتصاد هستند، نشان مــياديبن يهاکه شاخص يکارير نرخ تورم و نرخ بيران نظياقتصاد ا يهاريرتحول متغيس -٣٢

چشــم  ش اســت ويحــال افــزا وقفــه در ي) بباضافه نرخ تورم يکاري(نرخ ب يه شاخص فالکت اقتصاديت فقيم واليت رژيدرحاکم
  .ت فالکتبار وجود نداردين وضعياز ا خروج يبرا يانداز

 يصــادتمانــد و کارشناســان اقيز همچنان پابرجــا مانــده و مين يدر دولت روحان» رکود همراه با تورم«يعنيران ياقتصاد ا يژگيو
م يــون رژيــزيدر تلو ١٣٩٣مرداد  ٦در روز  يروحان ياقتصاد مشاور يليت اذعان دارند. مسعود نين واقعيبه ا يدولت روحان همکار
م يران آن چنان وخيط حاکم بر اقتصاد ايا. شر»ميشد يم يم، باز هم امروز دچار رکود تورميشديم هم نمياگر تحر يحت«گفت: 

دالر از ثــروت ارد يــليه مق چند ديتزر يافت وحتيدر و مهايق تحريق است که رفع و تعليآن قدر گسترده و عم يو بحران اقتصاد
 به طــور موقــت ران رايجامعه ا درمان ين درد بيايا ردهد ييط را تغين شرايتواند ا ينم كشور، ران به اقتصاديمردم ا ةمنجمد شد

  ن دهد.يتسک
  

 ميــن رژيبرطرف شود. ا يخارج ةيسرما يست که با ورود احتماليه نيه، نداشتن سرمايت فقيم واليرژ ران دريکمبود اقتصاد ا-٣٣
نــژاد  ياحمد يزمامدار ةسال ٨م در دوران ين رژيا ةيبوده است. قوه مجر برخوردار يه گذاريسرما يزان در آمد براين ميشتريب از



اقتصــاد » يرکود تــورم«م که ينيب ين دوره ميهم ين وجود، طيبا ا .دالر داشته است ارديليم ١٠٠٠هنگفتي حدود  يدرآمد ارز
در  ياقتصــاد بــار وخامــت يمارين بيدهدکه اير نشان ميت انکارناپذين واقعيش رفته است. ايبه پ ته وداش ندهيفزا يکشور روند

مــردم و جامعــه  پايه پاسخ گويي به نيازهاي بدين معنا كه برنامه ريزيها و سياستهاي اقتصادي رژيم بر .دارد ياسيشة سياساس ر
جنــگ  صدور بنياد گرايي و يت فقيه و گسترش ماشين سركوب داخلي وبقاي حاكميت فاسد وال ايران بنا نشده است، بلكه زائدة

گســترده، خــود کامــه و رقابــت  يت انتفاعيدر فعال ينيبه صورت ع خاورميانه است كه ةمنطقدر خارج و بخصوص  تروريسم در و
 و» پاه پاســدارانســ«و » يت رهبــريــب« يعنــيم يــرژ يتــيامن-ياسيقدرت س يمتعلق به دو رکن اصل ير انحصارات حکومتيناپذ

  .قابل لمس است يمخرب آقازاده ها و دالالن حکومت يت اقتصادين فعاليهمچن
 توانــد يعمل نشان داده است کــه نمــ در کند و يرجوع م حکومت را رفع و يياجرا ران به صورت روزمره اموريم ايرژ ةيمجر ةقو

براعمــال  ي) مبنــ١٣٩٤ر يــت ٩( يبه دولت آخونــد روحــان »برنامة ششم توسعه يکل ياستهايس«مطابق برنامه حرکت کند. ابالغ 
متوســط رشــد «دن به ي، رس»يدرعرصة علم وفن آور يشتازيپ« ،»فرهنگي يو مقاوم ساز يتعال« ،»ياقتصاد مقاومت«ياستهايس
م، هرگــز يرژن يا يقبل يزيبرنامه ر ٥و » زچشم اندا«ن يتدو يبرا ایخامنه ابالغ شده ياستهايمثل س ،»درصد در طول برنامه ۸

  .به بار آورد »يتوسعه اقتصاد«نمي تواند
  

نهال  ،ن لجنزاري. درافرو برده است ريفراگ يلجنزار فساد شت جامعه را دريمع ياقتصاد کشور و محمل ماد يحکومت آخوند-٣٤
ران يکه از ا يحدودهمان اطالعات م يمبنا بر ،»ين الملليت بيسازمان شفاف«ر ينظ ين الملليست. مراجع بين يدنييرو »توسعه«

در مــورد  يالمللــنيت بيسازمان شفاف ةدهند. گزارش ساالنيران گواهي ميا فساد در يت آخوندها دارند، به گستردگيتحت حاکم
، يکشــور مــورد بررســ ١٧٧ان يران در ميا دهد کهينشان م ٢٠١٣مختلف در سال  يکشورها يو اقتصاد يفساد ادار يرتبه بند

 را کشــور يستم بــانکيس ،يحکومت يهاارگان مقامها و نيدهند كه باال تر يم يگواه ياست. منابع حکومت رفتهقرار گ ١٤٤ةدر رد
م ســخن يون رژيزيتلو ١در شبکه  ياقتصاد ةبرنام يك كه در ،ژن نامدار زنگنهيب ،ينفت دولت روحان ريفساد کرده اند. وز غرقه در

س ير و رئــيچند وز يارد تومان) در دولت قبل با امضايليهزارم ٨ون دالر(يليم ۷۰۰ارد و يليدو م اعالم کردكه يگفت، به تازگ يم
 ١٣٩٣بهمــن  ٢٣ش از او، در ين رفت. پيز شد و کال از بيکستان واريدر تاج يبابک زنجان يبه حساب بانک جعل يکل بانک مرکز

ستاد هفته آينده از بانك مركزي مــي خواهــد تــا : اين ه بودعزت اهللا يوسفيان عضو ستاد باصطالح مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت
 يبــده« ةنــديروند فزا يعامل اصل ميليارد دالر ارز از ايران در زمان رياست جمهوري احمدي نژاد ارائه دهد.٢٢گزارشي از خروج 

شده  دهيسر رس يککالن بان يها، پرداخت وامدهيارد تومان رسيليهزارم ٨٠ش ازيخ رقم آن به بين تاريکه تا ا يبانک »ةمعوق يها
اوراق  هــا ويگواه صــدور .ضمانت وام به آنها بوده اند يپرداخت ب ةواسط يم به نوعياست که مقامات رژكساني برگشت نشده به  و

توســط  يمــال ين ســندهايــد ايخر بانک صادرات و از يتوسط شعبه ي يرخسرويبابک ام رينظ يافراد يبرا يساختگ يمال اعتبار
تحــت  يرأس آن بانک مرکز در و يستم بانکيفساد س از يگريشد، نمونة د يارد تومانيليهزارم ٣اختالس  به که منجر يبانک مل

مثــل  يرفته اند. واســطه کــردن افــراد فساد فرو در زيت نيحاکم تحت امر يارگانها ريسا يستم بانکيدولت است. عالوه بر س امر
از  مجــاز ريــفــروش نفــت، برداشــت غ مهــا ويدورزدن تحر يم برايرژ يانتظام يرويسابق ن ةفرماند مقدم يو احمد يبابک زنجان

 ةخزانــ از ياســيس ةپرداخت رشــو ،يبه خصوص توسط دولت روحان ،خته شدهير »يصندوق توسعه مل« از پول نفت که به يبخش
 بــه خصــوص در يرانــت اطالعــات م ازياستفادة عوامل رژاحمدي نژاد،  معاون اول يميم توسط رحيندگان مجلس رژيدولت به نما

ه بــه فســاد يــت فقيــم واليرژ يت اقتصاديريمد ساختار يآلودگ يايهمگي گوموارد مشابه ديگر،  و يو ارز يانجام معامالت بورس
  ر هستند.يفراگ

  
 در ســال .گرفتــه اســت قــرار ينــابود معــرض اســتهالک و ز دريــد نفت نيجمله بخش تول ، ازاقتصاد کشور يديتول يهابخش-٣٥

درصــد  ٥٠ريــت زيظرف ا بايل شده اند يا تعطيران يدر ا يديتول يها و واحد هااز کارخانه  ياريبس ،قبل يسالها چونهم ،گذشته
نــژاد و  ياحمــد ةدوران هشت سال يتمام يحکومت هستند، ط يه گاه ماديز، به رغم آن که تکيع نفت و گاز نيکنند. صنا يکارم

اعمــال  ش ازينژاد و پ ير در دوران احمدين مسيا کشور در يد صنعتيرتوليند. سافتاده ا يير قهقرايدر مس يروحان ةدولت دو سال
اکثر  ،الزم در استخراج نفت و گاز يانتيص يارهايت معيوعدم رعا يگذارهيد شد. براثر فقدان سرمايتشد يبانک و ينفت يمهايتحر



 د روزانــة نفــت خــاميــتــوان تول ت ويــظرف ط،يشرا نيا دوم عمر خود قرار دارند. در ةميران مستهلک شده و در نينفت ا يههاچا
مهــا و پاســخ يکند. به فــرض برداشــتن کامــل تحريدا ميهزار بشکه کاهش پ ۳۰۰کاهنده به خود گرفته و هرسال حدود  يروند
ت د نفــيــت توليــدن ظرفي، امکان رســآنها يه گذاريجذب سرما يم برايرژ ةعاجزان يبه تقال ين الملليب ينفت يشرکتها از يبرخ

ه يبخــش نفــت، ســرما يرانــيم ويتــرم يبــرا .ســتيسال ممکن ن يون بشكه در روز تا سالهايليم ٥ ةشد يران به رقم هدفگذاريا
 يدار بــا اعضــايــدر د ١٣٩٠آبــان  ۱۷، در ينژاد، رستم قاسم ير نفت دولت احمديش وزيپنج سال پ .الزم است يهنگفت يگذار
 ةهــداف برنامــدن بــه ايرســ يما بــرا«اعالم کرده بود:  يخارج يه گذاريموقع به سرمااز آن يزان نيدرمورد م تهرانبازرگاني اتاق 

  .)١٣٩٤ر يت ٢٥ راديو صداي آلمان» (مياز دارين يگذارهيارد دالر سرمايليم ۳۰۰] به د[نفتيپنجم در تول
  

ن ضــربه را بــه ين، بزرگتــريچــ ريــخرند نظ يران نفت ميا که از ييکشورها واردات از يه و محدود شدن عمليرو يواردات ب -٣٦
 تيــک بــه بيــران نزداهرم قدرت، سپاه پاسداران، آقازادگان و رانــت خــو ييران وارد آورده است. بخش بااليا يد صنعتيبخش تول

ا واردات قاچــاق از يــن يمثــل چــ ييازکشــورها يت واردات رســميــفيوکــاهش ک يش کمــين منافع را در افــزايشتريب ،ایخامنه
  قاچاق کاال به کشور به طور عمده در انحصار سپاه پاسداران است.  .فارس دارندج يحوزه خل يکشورها

متر مکعب و يسانت ٢٥٠٠-١٥٠٠لندر يه با حجم سيل نقليب گندم، وسايسال گذشته به ترت در يرسم يواردات ين کاالهايشتريب
بــه ارزش  يهزار تن دانه گندم خوراک ۹۵۴ون و يليم، شش ٩٣به گزارش مشرق، بر اساس آمار گمرک در سال است.  يذرت دام

زان واردات در يــن ميــا قــرار گرفــت. يوارداتــ يکاالهــا ن محصول در صدريون دالر به کشور وارد شد و ايليم ۲۸۹ارد و يليدو م
مشــرق ( »دهديش را نشان ميدرصد افزا ٥٧,٣ يارزش لحاظ از درصد و ٧٥,٢٨ ياز نظر وزن ...سه با مدت مشابه سال گذشتهيمقا
  ).۱۳۹۴فروردين  ۱۹

 ةماه ٩ يط«گفت:  يوابسته به وزارت جهاد کشاورز يشرکت بازرگان يخدمات بازرگان يکل هماهنگ ري، مد١٣٩٣ يد ١٠روز 
را به خود اختصاص داد،  ياساس ين سهم از واردات کاالهايشترين دوره، بيدر ا يدرصد ٩٠، واردات گندم با سهم يسال جار

 ۱۴مصرف ساالنه گندم حدود بنا به گزارش رسانه ها و منابع رژيم،  .لنا)ي(ا» قرار گرفتند يبعد يهاگاه يروغن و شکرخام در جا
در  ٥٠حدود  يعنيد، يايش يون تن افزايليم ٨تا  ٧تواند به  يون تن، که ميليم ٦هم حد اقل  ٩٤در سال و ون تن است يليم

  د از خارج وارد شود. يبا ،صد مصرف گندم
 توانــد دريز نميم نيرهبررژ ایخامنه مطرح است که بارز و يبه قدر يو صنعت يد کشاورزيبخش تول ه بريرو ياثرمخرب واردات ب

کــه کمــر اقتصــاد  يمخربــ ياســت وارداتــيضمن اقرار به س٩٤ بهشتيارد ٩او روز  .رديده بگيپشتوانة خود آن را نا د ياظهارات ب
در لــوزان و ژنــو و  يرا برخود حرام کنــد.....حل مشــکالت اقتصــاد يرجخا يدولت مصرف کاالها«ناتوان کشور را شکسته گفت: 

بــا  يقاطعانــه و عملــ ةستون فقرات حل مشکالت کشور است....مبارز يد داخليت توليست، در داخل کشور است...تقويورک نيوين
   .»قاچاق....
ن يــو» توافقنامــه برجــام«هم بــه ایخامنه که راه حل ميشاهد آن هست عمل ةدرعرص ،بدون پشتوانه يها ييگو ين کليبه رغم ا

تواند بر حرص و  يز نمين راه حل نيا »برجام«مها مطابق ياز تحر يق و لغو برخيشده است. آنهم درحالي که به فرض تعل يمنته
  گام بزند. ه ِليرو ياستفاده از واردات ب يرامون قدرت برايدرون و پ يآز باندها

  
 يم نفتــيتحــر يدر ســالها قرارداد. يدرون يجد يمعرض فشار و چالشها م را دريرژ، گذشته يدر سالها ياقتصاد يمهايتحر-٣٧
د مواجــه يدا نکرد بلکــه باکــاهش شــديش پيمت نفت نه فقط افزايه، قيفق يه پردازان ولينظر يلهاياز تحل ياريبرخالف بس م،يرژ

ت يــن بــار معافياولــ يران بــرايکنفرانس اقتصاد ان يخود در اول يدر سخنران يحسن روحان ١٣٩٣ يد ١٤ن اوضاع روز يشد. درا
ک يــشود يشه دوانده... نميفساد همه جا ر«... : ال برد و گفتؤرسيسپاه پاسداران را به ز ياقتصاد يتهايفعال يو حسابرس ياتيمال

د از رانــت يــود....اقتصاد باشيدرست م يات بدهد بساطيد ماليم فالن نهاد باييگوياما تا م ،ات ندهديبکند و مال ينهاد کار اقتصاد
همه مردم باهم از آمار و ارقــام  يعنيان شود. يشان به صورت شفاف ب يت اقتصاديفعال يدولت يدا کند و همه دستگاههاينجات پ

نقــش  است ويدر س يرييعمل تغ اما در». مينجا پسرخاله و پسرعمه نداريک لحظه باخبر شوند، چون ايدر  ياقتصاد يو طرحها
آب خــوردن  يحتــ و يگر رفع همــه مشــکالت اقتصــاديد يک سخنراني يط يم که آخوند روحانيديد و سپاه داده نشد ياقتصاد



ســت، يط زيد و مشــکل محــيــايه بيد برداشته شوند تا ســرمايمها بايتحر«موکول کرد و گفت:  مشروط و »ميپساتحر«مردم را به 
  »!  اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود

وقفــه يم بيــرژ يســتيترور و ييهســتهشوم  يتهايکه فعال يطيشرا فساد و در لجنزار در ،م ها برداشته شوديتحربه فرض آن که 
 ةکننــدم مذاکرهين تــيشــيو عضو پ يان، از باند رفسنجانين موسويافت. حسيکشور ادامه خواهد  يادامه دارد، اتالف منابع اقتصاد

 يتهــايم فعاليرمســتقيم و غيمســتق ةنــيهز«سربسته اقرار کرد:  به طور» شرق« ةمو گو با روزنا در گفت ١٣٩٣ر يت ۱۴رژيم، روز 
  .»شوديارد دالر برآورد ميليچند صد م ييهسته

  
م يــرژ تيــه و تماميــقــوه مجر ياجتماع – يکارنامه اقتصاد يابيارز ياصل يارهاياز مع يکي ،يکاريکاهش ب جاد اشتغال ويا -٣٨

ازکشــور بــه اشــتغال و آنچــه درمــورد ين ،تيــجمع يآمــار يو داده هــاوضعيت جمعيتي به  توجه را با ين شاخص اساسيا .است
  م : يگذرانينظر م واردات گفته شد، از ةويد و شيت توليوضع

 ٢٣ت حــدود يــن جمعيــتن بوده که از ا٤٨٦هزار و ٩٣٠ون و يليم ٧٧برابر با  ١٣٩٣در آذر  يت کشور بر اساس آمار دولتيجمع-
ات يــکــار و در حين که در سن کار هستند، نه شاغل هستند و نه بيون تن، با ايليم ٤٠ک به يکار) و نزديو بون فعال (شاغل يميل

  دارند.  کشور صرفاُ نقش مصرف کننده ياقتصاد
 ١٤/٣بــه حــدود  ۱۳۸۴ون در ســال يليم ٩٦/٣وجود دارد. تعداد زنان شاغل از حدود  يتيض شديد جنسياشتغال، تبع ةدر حوز-
ش از صد يسال گذشته، ساالنه ب ۸در «دهد که  ي). آمارها نشان م۱۳۹۳ور يشهر ۲۷سنا يده است (ايرس ۱۳۹۲سال ون در يليم

  ).١٣٩٣ور يشهر ٢٨ راديو صداي آلمان» (اندران کنار رفته يهزار زن از بازار کار ا
کشــور  يسســات آمــوزش عــالؤم ا والن دانشــگاههيفــارغ التحصــ درصــد از ٤٠هرســاله  يدولت آخوند روحان رکاريبه اعتراف وز-
 رود. يجامعــه و اقتصــاد کشــور از دســت مــ يانسانة ياز سرما يهرساله بخش مهم ،يشغل يمانند. به علت نبود فرصتها يکارميب

ن يطبق آمار صــندوق بــ«بت باراست. يمص ين ماجرايا يايل کردگان، گويوطن متخصصان و تحص يجال مهاجرت و يشمار باال
ران از نظــر فــرار يــکننــد و ا يران اقــدام مــيخروج از ا يلکرده برايان تحصيرانيهزار نفر از ا ۱۸۰تا  ۱۵۰ن ينه بپول، ساال يالملل

هــزار  ١٨٠تا  ۱۵۰ ةاست. خروج ساالناز آن خود کرده جهان مقام اول را  ةافتينکشور در حال توسعه و توسعه  ۹۱ن يمغزها در ب
د ناخــالص يــبا وجود آنکه رشــد تول يعنيساالنه است،  ةيارد دالر سرمايليم ۱۵۰ل خروج از کشور، معاد يالت عاليبا تحص يرانيا

(اقتصاد » ممتاز در جهان را به دست آورده است ةرتب يبوده، کشور در صادرات ثروت انسان يمنف ١٣٩٢و  ١٣٩١در سال  يداخل
  ). ۱۳۹۳مرداد  ۳۰نيران آناليا

  
شــاغالن  درصــد ٨٠ک به ينزد يبخش کارگر در امن است. نا ارياغلند، اشتغالشان بسش يران به نوعيا که در يرانيحقوق بگ-٣٩

  .راستيب پذيآس موقت دارند و اشتغال آنها نا امن و قرارداد کار
 يدر گزارشــ ١٣٩٣آبان  ١٠در شمارة روز » رانيا« ةاست. روزنام يربهداشتيغ ران خطرناک ويا کارگران در از ياريط کار بسيشرا
 ۴۳۶هــزار و  ۱۲کــم دست ۹۲تا  ۸۳ يده سال و در فاصلة سالها يط«نوشت: » سقوط خاموش کارگران در گودال مرگ«تر يبا ت

روزانــه «ر يــاخ يســالها ي، طــيقــانون ياند و براساس آمار سازمان پزشکران بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادهينفر در ا
  ».دهند يت مش از پنج کارگر هنگام کار جان خود را از دسيب

 و ازبرابــر شــده  ٢,٨٦شــمار آنهــا سال،  ١٠ يطدهد كه ينشان م ١٣٩٣تا١٣٨٣ فاصله سالهاي در آمار فوت شدگان حوادث کار
 ريــاخ ةدر دهــاز آن جا كــه  است.افزايش يافته  ١٣٩٢درسال  نفر در روز ٥,٥ متوسط به ١٣٨٣سال نفر در روز در  ١,٩ متوسط
بــه خــاطر  دهاپس از فوت نان آور خــانو كارگري هاياز خانواده  يدر صد قابل توجه ،افتهيش يافزا يران قرارداديحقوق بگ تعداد

  شوند.  يبرخوردار نم ياز حقوق و مستمر بيمه نبودن آنها
 متوســط هــر خــانوار شده و اگر نفر بالغ ٢١٦٠٠به  ١٣٩٣سال تا  ناشي از آن نين و معلوليتعداد مصدوم حوادث كار، ارقام بنا بر

  ده اند. يصدمه د يو سالمت ياز نظر اقتصاد ينيحوادث کار به طور سنگ براثر ون نفريک مليک به ي، نزدنفر فرض كنيم ٤ را
است و در اکثر کشور ها  يريشگياز کار قابل پ يحوادث ناش % ٩٨ کار يالمللنياست که بر اساس گزارش سازمان ب ين در حاليا

  رو به کاهش است. 



  
تــورم فقرافــزا هنــوز دو  يقرار داده است. نرخ واقع شتريفقر ب و يکاريران را درمعرض بيا ةجامع» ود همراه با تورمرک« تداوم -٤٠
کــه حجــم  بــود ين درحــاليــران به لحاظ باال بودن نرخ تورم در منطقه مقام اول را داشت و ايز اياست و در سال گذشته ن يرقم
، حجــم ينــيدن خميداد. همزمان با بــه قــدرت رســميچنان ادامه ام آور خود همبه رشد سرس ،تورم ييعني عامل اصل ،ينگينقد
به حدود هفتــاد هــزار  ينگي، حجم نقد١٣٨٤نژاد در سال  يارد تومان بود. در آستانة دولت احمديليم ٢٥٨كشورحدود  ينگينقد
 يد. بانک مرکــزيارد تومان رسيليهزار م ٥٠٦نژاد به رقم سرسام آور  يساله احمد ٨ ةان دوريافت و در پايش يارد تومان افزايليم

ش نسبت به مــاه مشــابه ســال يدرصد افزا ۲۳,۲با  ١٣٩٤ بهشتيان ارديدر پا ينگير خود اعالم کرد که حجم نقديدر گزارش اخ
رقابــت،  يس ســابق شــورايان، اقتصــاددان و رئــيــد پژويده است. جمشيون تومان رسيليم ۴۴۷ارد و يليهزار م ۸۰۰قبل، به رقم 

ر يــت ۱۵ســنا يا يحکــومت يداند (خبرگزار يم» فاجعه«را  يدولت روحان» ماه ۲۲در  ينگيارد تومان نقديليهزار م ۳۰۰ش يافزا«
١٣٩٤.(  

  
شــهر تهــران را دو در کــالن  ينفــر ۵ک خــانوار يــ ين راغفر، اقتصاددان، خط فقر بــرايرحسينظ دست اندركار يمنابع داخل-٤١
ت يشرق عنوان کرد که روند شاخصــها از بهبــود وضــع ةو گو با روزنامکنند. راغفر در گفت  يد مهزار تومان برآور ۷۰۰ون و يليم

نداشته باشد، آمارشان  ييده، برنامهيت رسيدرصد جمع ۴۰که تعدادشان به  ييفقرا يندارد و اگر دولت برا يران نشانيا ياقتصاد
  شتر هم خواهد شد. يب

تــوان گفــت ين راغفر، ميو با اتکا به اطالعات حس ٩٣ان سال يران در پايا يونيليم ۷۷ت ين گزارش؛ با احتساب جمعيبر اساس ا
  اند. ر خط فقر رفته يران به زيت ايون تن از جمعيليم ۳۰ش از يکه ب

 ٣٠٠ و نفره در تهران دو ميليــون ٥را با توجه به نرخ تورم براي خانواده  ٩٣شرق خط فقر در سال  ةهمين فرد متعاقبًا در روزنام
  هزار تومان اعالم كرد. 

ون و يــليک ميــ، ٩٣در بهــار ســال  يک خانواده شهري ةنياعالم کرد که متوسط هز ۹۳ز سال ييس مرکز آمار در پايعادل آذر، رئ
  . خط فقر قرار دارد رينداشت، ز ين در آمديچن يين اساس، اگر خانواده يهزار تومان بوده است. بر ا ۸۲۲

فــروردين مــاه ات خــود در تظاهردر  معلمان آن را و استون تومان يليم ۳ ساکن تهران يخانوارها يراخط فقر بدر حال حاضر، 
  گذشته در تهران اعالم كردند. 

ن شــد. يــيهــزار تومــان تع ۶۰۰ش از يبــ يانــدک ۹۳شوند در سال يکه مشمول قانون کار م يحداقل دستمزد کسان با اين همه 
درصــد  ۲۵ ر خــط فقــر ازيــت زيجمع«نوشت:  يدر گزارش ۹۳ران (شادا) در مهر ماه سال يا ييوزارت اقتصاد و دارا يه رسمينشر

  ».ر استيفق يکي، يرانيده و از هر سه شهروند ايدرصد رس ۳۱ش از يها به بارانهي يقانون هدفمند يش از اجرايپ
  

فجايع بيشــماري در ايــران شــده اســت. سبب ويراني ها و  ،حاكميت نهادينه شده در و فسادكشور  بحران ساختاري اقتصاد -٤٢
ســلطه  ةنتيجــ ،روســتاها يش خــاک، نــابوديفرســا شدن درياچه ها و رودخانه هــا، خشكست، يط زيمحويراني ، يآب يبحران ب

هــزاران  و اچــه هــا و تاالبهــاياز در ياري، بسنها هکتار از جنگلهاي كشورويملباعث شده نامشروع رژيم ايران سوز آخوندهاست كه 
ارد مترمکعب به حســاب يليم ۸۶کشور حدود  يارد مترمکعب منابع آب مصرفيليم ۹۳از حدود  .دنشو ران حذفيا ةاز نقشروستا 

 يبــه هــدر مــ ياريــآب يل عدم استفاده از تکنولــوژيدرصد اتالف منابع آب به دل ۸۰ش از يو بشود  يمنظور م يمصارف کشاورز
  ابان است. ين ما در خطر تبديل شدن به بياز سرزم يبزرگ يکرده و بخشها و بحران كمبود آب از مرز خطر عبور يرود. خشکسال

هــا و اچــه ياز در ياديــتعــداد ز ساخته مي شوند، وابسته به سپاه پاسداران يهاشرکتتوسط  آنها اغلب ، كههيرو يب هاييسد ساز
من همه جــا گفتــه «يم هشدار داده بود كه ي سابق رژزسال پيش وزير كشاور اين باره دو خشک کرده است. در يتاالبها را به کل

ر اگــر يشــود. در کــو ير مــيل به کــويشود، چون همه کشور تبد يگر کشور ارواح ميسال د۳۰ران يت اصالح نشود، ايام اگر وضع
شــود. در  ير مــيــمانــد و تبخ يخشک شده است، آب در سطح م ينيرزميآب ز ةندارد، چون سفر يرد، ثمريبارش هم صورت گ

، يشــان، کــافتر، گــاوخونيه، بختگــان، تشــک، پريــاروم ةاچــيانــد. درده يران خشــکيــا يعيطب يآب يها کرهيپ يحاضر تمامحال 



» د اســت.يملت در حال تهد يزنم. زندگ ينمانده. من از وقوع بحران حرف م يباق يزيگر چي.. د.ان ويهامون، جازمورم، يهورالعظ
  ). ١٣٩٢ر يعيسي كالنتري ت(

، مسئول پارک بختگان در استان فارس اعــالم کــرد کــه يما، از قول محمد جانيصدا و س يحکومت يخبرگزار ١٣٩٤ر يت ١٨ روز
ن يــاچــه، باغــداران اين دريخشک شده است.....با خشک شدن کامل ا» کامال« يو کاهش بارندگ يآبل کم يبختگان به دل ةاچيدر
 يبــرا يويــو ر ي، چشميو مشکالت پوست» ينمک يهاتوفان«جاد يا اچه باعثين درياند....خشک شدن اه دچار مشکل شدهيناح

  ز، استهبان، خرامه و ارسنجان شده است.يرين يمردم شهرستانها
 يهــا اچــهي، ضمن اذعان به خشک شــدن در۹۳بهشت يارد ۲۸ در رو،ير نيان، وزيتچيد چيدرمورد علت اين روند فاجعه بار، حم

هم چنــين اذعــان منابع حكومتي ». ميگذشته در ساخت سد افراط کرد يسالها يط: «گفتو بختگان،  يه، گاوخونيهامون، اروم
ران بــود و بــه يــدر ا يرانيجهان و تنها رودخانه قابل کشــت يها ن رودخانهيزترياز تم يکيکه زماني  کارون ةمي كنند كه رودخان

 يو کشــاورز يو صــنعت يت در کنتــرل فاضــالب شــهريريل سوء مديدل به« جهان ارتباط داشت يانوسهايو اق يالمللن يب يآبها
  ).١٣٩٣آذر  ١٦سنا ي(ا» ف شده استيکث يفاضالب يل به جويتبد

  
يــك عضــو مجلــس درمورد خسارات ناشي از ريز گردها در زندگي مردم خوزستان يكي از حاصلخيزترين اســتانهاي كشــور،  -٤٣

ها زندان مردم شده، و صدها هزار نفر زير ايــن را فلج كرده، خانه شوم ريزگردها زندگي مردم خوزستان ةپديد«: مي گويد ارتجاع
ي تعطيل شده، چهره شــهرها فعاليتهاي اقتصاد ،خسارات جبران ناپذيري متحمل شده اند. كشاورزيگرد و غبار زنده به گور شده

ميليون نفر فداي سياست تفــريط در ســد ســازي  ٥د زندگي و معيشت و سالمت دانينارضايتي مردم باال رفته. آيا مي ،زشت شده
: ســايت حكــومتي تابنــاك نوشــت در يك اعتراف ديگــر). ١٣٩٣اسفند ٣(»غير كارشناسي و سياست غلط انتقال آب شده است؟

محيطــي از جملــه ســد  ستي غير زيکارون، طرح هاي توسعه ي ةب رودخانتشديد بهره برداري بي رويه از منابع آب و انحراف آ«
باعث بيابان زايي و خشک شدن تاالبهــايي شــده کــه پــيش از ايــن، پوشــش  ،غيره پروژه هاي اکتشاف نفت و ،هاي بي رويهسازي

 ةيع محصول مستقيم عملكرد تبهكارانــ). اين فجا١٣٩٣بهمن  ٢٨( »گياهي آنها مانع نفوذ گرد و غبار به مناطق مسکوني مي شد
فعاليتهاي نفتي كه در تاالب هورالهويزه و هــورالعظيم صــورت گرفتــه بــراي ارســال « يك عضو مجلس رژيم به اذعان رژيم است.

بــراي  ،و عمــدتًا خودروهــاي ســنگينرا به يك بيابان تبديل كــرده كــه خودروهــا  هزار بشكه نفت، يك تاالب پر از آب٥٠روزانه 
هاي كنــوني سد ســازي« :منابع رژيم با وقاحت مي نويسند ).١٣٩٣بهمن  ٢٦رژيم  تلويزيون» (دارنددر آنجا تردد استخراج نفت 

ساخت «چيت چيان وزير نيرو در كابينة آخوند روحاني از  ،با اينهمه ).١٣٩٣شهريور٩(اعتماد » يك جنايت زيست محيطي است
  ).١٣٩٣آذر  ٢٢خبرگزاري حكومتي مهر (. خبر مي دهد» سد جديد در كشور ١٠٩

  
ابعاد آن بــه حــدي اســت  گرفته وايران را فراب تا شمال از جنوور در اثر سياستهاي تبهكارانه رژيم تخريب محيط زيست كش-٤٤

 به ذكر چنــد نمونــه از ركــورد هــاي جهــاني خالفــت .استمستلزم كتابها و تشريحات مفصل آن تصويركوچكي از  ةارائ كه حتي
  : دراين زمينه بسنده مي كنيم ایخامنه

خشک شود هم بــاز شــد.  يکرد روز يکس فکر نم چيکه ه يابه رودخانه  يخشکسال يندارد. پا يقگر رميارس د يرود مرز« -
(  »ده استيخود رس ةسد آن هم به حجم مرد ةريذخ ياست، حت يند رو به خشکيگو ين رفته که مييقدر پاسطح آب ارس آن 

  .)١٣٩٣شهريور ١٣شهروند 
 کشــور رخ داده يهــزار هکتــار در جنگلهــا ۲۱بــه وســعت  يســوز رد آتــشمــو ۲۹کهــزار و ي، ٩٣مــاه نخســت ســال  در پنج«-

  ).٩٣وزارت کشوررژيم مهر»(است
تهــران  يهزار هكتار از باغها ۶تا  ۴ن يشود كه ب ين زده ميتخم ،شهر تهران يست شورايط زيون محيسيبر اساس گزارش كم -

  ن رفته است. ياز ب
ســال قــدمت  ۷۰از آنهــا حــدود  يعصر تهران كرده كــه بعضــيابان وليكهنسال خ تهران اقدام به قطع شبانه درختان يشهردار -

ســطح  يكنترلــ ينهــايرژيم آنهــا را مــانع دورب يتيامن يروهايدارند. گفته مي شود كه يك علت قطع اين درختان اين است كه ن
  شهر تهران مي دانند.



زان تلفــات يــم«ســت اســتان تهــران، گفتــه بــود: يزط يرکل محيحالي است كه دو سال پيش مد تخريب فضاي سبز تهران در -
  ).١٣٩٢آبان  ٢٠ درزادهيح ي(محمد هاد »بوده است يليسال جنگ تحم ٨ش از تلفات يهوا ب يآلودگ

  
در  ينرخ ســوانح راننــدگخسارات حوادث رانندگي است.  تلفات و ةتكان دهند ارقام ديگر حكومت غاصب آخوندها »ارمغان«-٤٥

شــدگان حــوادث کشته  ةم گفت، آمار ساالنيرژ يانتظام يروين ة، فرماند۱۳۹۳است. در بهار سال  ين جهانيانگيبرابر م ۲۰ران يا
  ران و عراق است. يشدگان جنگ اکشته  ةن ساالنيانگيران برابر با ميا يرانندگ

را  ۱۸۹ ةرالئون رتبــيتر از ســک پله بــااليستادن در يکشور جهان با ا ۱۹۰ان يدر مايران  ،)١٣٩٤ر يت ١٥( راديو آلمانبه گزارش 
ه يــبرابر ترک ۲برابر ژاپن و  ۲۵ران يدر ا يزان تلفات سوانح رانندگيبه خود اختصاص داده است. م يزان تصادفات رانندگياز نظر م

  است.
ان حــدود ريــ، هر ســاله در امي نويسدخوانده و  ين جهانيانگيبرابر م ۲۰ران را يدر ا يسف در گزارش خود نرخ سوانح رانندگيوني

  شوند.يت ميا معلوليت يز دچار مصدوميهزار تن ن ۳۰۰شده و ياتصادفات جاده يهزار نفر قربان ۲۸
در يــك رنــد. يم يمــهــوا  يامــد آلــودگيران در پيــو ساالنه هزاران تن از مردم ااست ران در کالن شهرها به شدت آلوده يا يهوا

و ســه اعالم شــد آلوده ترين شهر جهان اهواز  شهر انتشار يافت، بهداشت با استناد به داده هاي سازمان جهاني كه گزارش رسمي
اعــالم  جهــان هــاي تــرين شــهر آلــوده به عنــوان ي بودند كهشهر ١٠ و ياسوج) نيز در شمار شهر ديگر ايران (سنندج، كرمانشاه

  . شدند
ک قتــل عــام صــورت يــران يساله در ا ت هرتوان گف ياست که م يبه حد يهوا همراه با تصادفات جاده ي يان آلودگيتعداد قربان

  رد.يگيم
  :فصل چهارم

  جنبشهاي اعتراضيگسترش 
  سركوبجنايت و برابر  در عمومي مقاومتاعتالي 

در برپــا كردنــد.  اعتراضــات گســترده يــي، و ســركوبگري يران در مقابل ســتمگريدر يك سال گذشته، اقشار مختلف مردم ا-٤٦
در مشهد گفــت:  ٩٤اي روز اول نوروز خامنهبه ستوه آمده و گسترش حركتهاي اعتراضي،  از تبديل شدن نارضايتي مردموحشت 

وادار كنند به برهم زدن امنيت و حركات اعتراضي در كشور شــروع ا مردم ر ،دست مردم از بين ببرندبه اخواهند اين امنيت رمي«
دنبــال آن ست كه با جديت و با شدت بــها كاري. اين دكنني ميريزبرنامه ددارن .دكننكار مي ددارن د.كننتحريك مي ددارن ،كنند
متخاصــم بانــدهاي بخوانيــد [وقتي كه يك چنين چالشي در كشــور وجــود دارد همــه نيروها .اين يك چالش بزرگ است .دهستن
  ».دجدي بگيرن ااقتصاد ر ةمسأل  و دبا هم كار كنن و دبايد در كنار هم قرار بگيرن ]رژيم

طبق اطالعات ناجــا در دو مــاه اول ســال «گفت:  در همايش فرمانداران رژيم ٩٤ر اطالعات رژيم روز نهم خرداد آخوند علوي وزي
درصد افزايش داشته است، بنابراين امكان تبديل اين تجمعات به اعتراضات سياسي و چالشــهاي امنيتــي  ٥٥تجمعات صنفي  ٩٤

 جوانــان و دانشــجويان و کهكيلويه و بوير احمد، با نگراني از تجمعــات در شوراي اداري استان ٩٤خرداد ١٧وي روز ». وجود دارد
تنها در تعدادي از دانشگاهها تجمعاتي داشتيم کــه خيلــي  ٩١و  ٩٠و  ٨٩آذر سال ١٦در « به جنبش مقاومت، گفت:گرايش آنها 

دانشــگاهي نداشــتيم کــه در آن  ٩٣شــد.. امــا در ســال شد و برخي ناهنجاريها ايجــاد ميها به برخي مشکالت کشيده مياز اين
امروزه خطــر «گفت:  ،نيز وزير اطالعات رژيم در جمع آخوندهاي حكومتي در يزد ٩٤خرداد ٢٣روز ». تجمعي وجود نداشته باشد

هاي ما در حال آسيب ديدن است. بايد به نجات جوانــان کند. نگراني ما اين است که اآلن اعتقادات بچهجوانان را تهديد مي ةهم
  .»هاي مختلف دشمن در عرصه اعتقادي بپردازيمدست فتنهاز 

: نــاز خســرواني، وزيــر كشــور رژيــم گفــتمهاباد در اعتراض به جنايت منجر بــه خودكشــي فري و جوانان مردم خيزشهاي بعد از
  ).٩٤بهشت اردي ٢١(تلويزيون رژيم »سياسي تبديل كردند -مهاباد را از موضوعي شخصي به امنيتي ةهاي معاند حادثرسانه«

نظــام  »امنيــت«حسينعلي اميري سخنگوي وزارت کشور كابينه آخوند روحاني در باره خطر اعتراضات گســترده كــارگران بــراي 
تجمع کارگري از اين قبيــل در ســطح کشــور برگــزار  ٣٠٠٠حقوق و مزايا اگر بگويم ساالنه حدود  ةتجمعات براي مطالب« گفت: 



اجتماعات نبايد به امنيت کشور خدشه وارد كند. ما هم نبايــد راضــي شــويم کــه در پوشــش ايــن ام اما اين شود، اغراق نکردهمي
  ).٩٣آبان  ٢٦(روزنامة حكومتي مردمساالري » اجتماعات امنيت کشور مخدوش شود

  
و  اي اعتراضي كــارگران و زحمتكشــانهتگسترش حرك به خاطر سوو سركردگان امنيتي رژيم، از يك  ایخامنه هشدارهاي -٤٧

خشــمگينانه به خاطر واكنشــهاي سوي ديگر،  از ، واست سراسري معلمان و پرستاران در دهها شهر كشورشكل گيري جنبشهاي 
يــا تظــاهرات سراســري زنــان عليــه  فريناز خسرواني ةحكومتي نظير قتل جنايتكاران مأموران جنايتهاي سركوبگرانه عليه مردمي 

   باال گرفته است.که ، جنايت اسيد پاشي
اعتصاب مغازه داران و تظاهرات و درگيري مردم و جوانان در اعتراض به اقدامات ضد انســاني اســيد  اصفهان شاهد ٩٣آبان ٣روز 

بــه تهــران و شــهرهاي مختلــف كشــور گســترش  يي و سياسي را داشت. موج اعتراضاتكه ويژگيهاي يك جنبش توده پاشي بود
.. تظــاهرات و .ســقز و ،کرمانشــاه، شــيراز ،کــرج ،ميــه، شــاهرود، تبريــزارو ،اهــواز ن،آبادا ،سنندج جمله در مشهد، رشت، يافت. از

  شد. برپا عليه جنايت اسيدپاشي اعترضات مردمي
سال ٧، پس از يك مأمور متجاوز و جنايتكار اطالعاتي به خاطر دفاع از خودش در برابر ٩٣آبان٣در ريحانه جباري ةوحشيان اعدام

 يو هم چنين موجي از اعتراض جهاني را به دنبال داشت. پاپ فرانسيس و بسياراجتماعي  ةگسترد، اعتراضات هشكنج زندان و
اين اعتراضها  بهآخوندها  د، ولي رژيموقف آن شدنو خواستار ت نداعتراض كرد اعدام ريحانه از مدافعان حقوق بشر به حكم

  توجهي نكرد.
ش توســط ميوه فروشــي ةتخريب دكکه در اعتراض به  يوان دستفروشج ،به خودسوزي يونس عساكرهاقدام پي  در ،در خوزستان

، اعترضــات اجتمــاعي متعــددي بــا درگذشــت ٩٤فروردين  ٢در خرمشهر خودسوزي كرد و روز  ٩٣اسفند٢٣رژيم روز  مأموران 
به نــام  ديگرة جان آمده در تبريز يك دستفروش ب ٩٤فروردين ٣٠عد در روز مدتي بشكل گرفت. » ما همه يونس هستيم: «شعار

ما همــه « ،»ما همه حميد هستيم« يبا شعارها رااعتراضات  موجي از و و روز بعد درگذشت حميد فرخي دست به خودسوزي زد
  درشبكه هاي اجتماعي به دنبال داشت.  ،»يونس هستيم

شــعله ور  را مهابــاد انــانجو و در مقابله با تعدي يك جنايتكار اطالعاتي، خشم مردم ٩٤ارديبهشت خودكشي فريناز خسرواني در
فراگرفــت و بــا  اعتراضــات شــهرهاي كردســتان را. جنايت را به آتــش كشــيدندوقوع هتل محل تظاهر كنندگان خشمگين  .كرد

 .شد روروبهمردم ايران همبستگي سراسري 

  دا کرد. يپ يابعاد گسترده ا نيز در سال گذشته ياعتصابات و تجمعات کارگر
را منتشــر کــرده اســت. بــر  ١٣٩٣ران در ســال يــکارگران و مزدبگ ياز حرکتها يالن برخيران بيق اخل ييفدا يکهايسازمان چر

ثبــت  يتجمع، اعتصاب و تظاهرات کــارگر ٩٩۵شود،  يکار نم يروهاين ياعتراض يحرکتها ةالن که البته شامل همين بياساس ا
  شده است.

شــهر  ٩٠ش از يران در بيدر داخل كشور، معلمان و فرهنگيان اآمار ثبت شده توسط ستاد اجتماعي مجاهدين  طبقدر اين ميان 
در اعتراض به اجحــاف  ،پرستاران زحمتکش ميهنمانتنها  و پايمال كردن حقوق و حرمت خود اعتراض کردند كشور به تبعيض و

  كردند. پاحركت اعتراضي بر رشته ٥٠بيش از  ،و قوانين ظالمانه رژيم
 

داخــل  توسط ســتاد اجتمــاعي مجاهــدين در(از مرداد ماه گذشته تا تيرماه امسال  ثبت شده شماري از اعتراضات اجتماعي -٤٨
  ، عبارتند از:استرزمنده در جامعه  ةگذاري مقاومت سازمانيافته و اعتالي روحياز اثر  و كيفيت آنها حاكي استمراركشور)، كه 

  درگيري مردم سنندج با نيروي انتظامي  - ٩٣مرداد١١ -
  با نيروي انتظامي خرم آباد درگيري جوانان -٩٣مرداد  ١٣-
 در جريان سخنراني روحاني اقدام اعتراضي مردم شهر كرد  ٩٣مرداد١٦ -

  مردم ايرانشهر با مزدوران بسيجيدرگيري – ٩٣مرداد١٧-

   يگان ويژه اصفهان مأموران درگيري مردم با – ٩٣مرداد١٩ -
  شهركرد  درنيان تجمع اعتراضي خانواده هاي زندا - ٩٣مرداد١٩ -



 سركوبگر مأمورانبا  بندر عباسدرگيري مردم حومه  – ٩٣مرداد٢٣ -

 زاينده رود  خشك شدن عليه مردم اصفهان ياعتراض حركت - ٩٣مرداد٢٧ -

 زاينده رود اصفهان به خاطر خشک شدن درراهپيمايي اعتراضي  - ٩٣شهريور١ -

 ودگي هوا اعتراض به آل تظاهرات مردم زنجان در -٩٣شهريور٦ -

   دانشگاه آزاد بروجرد با مزدوران حراستدانشجويان  يريگدر - ٩٣ماه ور يشهر٩-
 کارون در اهواز ةرودخان انساني حمايت از ةتشکيل زنجير - ٩٣شهريور١٤ -

 تهران در خانواده هاي دراويش زندانيضي ااقدام اعتر – ٩٣شهريور٣٠ -

 اويش در تهران اعتراضي خانواده هاي در تحصن – ٩٣شهريور٣١ -

 اروميه ةخشك شدن درياچبه خاطر  ي در اروميهتظاهرات اعتراض - ٩٣مهر٧ -

  تهران عليه اسيد پاشي به زنان و دختران  درتظاهرات  - ٩٣آبان١ -
 عليه اسيد پاشي در اصفهان، تهران و ديگر شهرها تظاهرات  اعتصاب و - ٩٣آبان٣ -

   ه جنايت اسيدپاشيعلي ادامه اعتراضات سراسري – ٩٣آبان٤ -
 رژيم درتهران پرستاران در مقابل مجلساعتراضي تجمع  - ٩٣آبان٧ -

  رباط كريم  بهشتي در ستار شهادت سالگرد حركت اعتراضي در– ٩٣آبان  ٨ -
 جباري ةبر سر مزار ريحان يمردمحركت اعتراضي  – ٩٣آبان٨ -

 تظاهرات مردم اهواز در اعتراض به خشك شدن كارون - ٩٣آبان٨

 اهواز و آبادان ،انديمشك، نادري دررژيم  مأموراندرگيري با  تظاهرات و – ٩٣آبان١٩ - 

  تجمع مردمي در اهواز در اعتراض به آلودگي هوا  -٩٣آبان١٩-
  انتظاميسركوبگر  مأمورانيزد با  درگيري جوانان ٩٣آبان  ٢٣-
  ي رژيم با چاقو به دختران دانشجوحمالت عوامل وحش و اعتراضات دانشجويان دانشگاه جهرم -٩٣آذر٧تا ٤
  تجمع اعتراضي بازنشستگان و كارگران در مقابل مجلس رژيم-٩٣آذر٨-
هاي زنداني سياسي كرد در اروميه و اعــالم حمايــت زنــدانيان سياســي ســنندج و زنــدان٢٩ايذدهمين روز اعتصاب غ-٩٣آذر٩-

  جنوب ايران
  ر به مناسبت روز دانشجوشهرهاي مختلف كشو اعتراضات دانشجويان در-٩٣آذر١٦-
   ان تن از پرسنل ايران خودروزارهحركت اعتراضي -٩٣ دي ٢٢-
   جوانان سعادت آباد تهراناقدام اعتراضي  -٩٣ديماه  ١٨ -
  ي سركوبگرهانيروو درگيري با  رود زاينده ةراهپيمايي كشاورزان حوز - ٩٣همن ب ٩ -
  يمي لردگان پتروش ةكارگران كارخان ياعتراض تجمع ٩٣بهمن  ١١ -
  در عسلويه حركت اعتراضي كارگران  – ٩٣بهمن  ٢٥-
   رژيم مقابل مجلس تجمع اعتراضي دامداران ايالم در -٩٣بهمن  ٢٦-
   لياردب ةديان بازار سرپوشياعتراض بازارحركت -٩٣بهمن  ٣٠ -
  پرستار مقابل مجلس ۲۰۰۰ اعتراضيتظاهرات  - ٩٣اسفند ٤-
 اصفهاندر ازنشستگان ذوب آهن و فوالد مباركه ب اعتراضيتجمع  - ٩٣اسفند١٠ -

  ایخامنه مجلس و بيت ،اوينزندان خانواده هاي اعدام شدگان در مقابل  اعتراضات -٩٣اسفند١٢-

  اهواز در اعتراض به خودسوزي يونس عساكره درگيري در  و تظاهرات-٩٤فرودين٤اسفند تا ٢٦ -
  ان ويژه يگ و گرسركوب مزدوران اب تهران١٠منطقه  رگيري جواناند -٩٣اسفند  ٢٦-
حمايــت از انقــالب ســوريه و عمليــات همــراه بــا ، “همه ما يــونس هســتيم”پالكارد: با  ،راهپيمايي مردم اهواز -٩٤فروردين١٤ -
  در يمن  “طوفان قاطع”
 بيش از هزار كارگر لوله و نورد صفا  حركت اعتراضي-٩٤فروردين١٧تا  ١٥ -



  روغن نباتي جهان مقابل استانداري زنجان  ةکارخان رکارگ۴۰۰تجمع -٩٤فروردين١٨ -
   سياسي گوهردشت زنداني١٥اعتصاب غذاي  -٩٤فروردين٢٠و١٩ -
 کارگران گيربکس سازي ميانرو و کارگر فوالد آذربايجان ٣٠٠اعتراضيتجمع  -٩٤فروردين٢٠ -

  زندان و درگيري با گارد  عليه احكام اعدام زندانيان گوهردشتشورش  -٩٤فروردين٢٣ -
 دزفول عشاير  اعتراضي تجمع -٩٤فروردين٢٣ -

  درمعرض حكم اعدامزنداني ٨هاي تجمع خانواده -٩٤فروردين٢٣ -
 “نميگذاريم ما را بكشيد”با شعار  زندان مرکزي کرج و رجايي شهردر شورش  -٩٤فروردين٢٣ -

  ايران فلوت  ةتجمع اعتراضي کارگران شرکت شيش -٩٤فروردين٢٦ -
 سازي ساوه لولهكارگران حركت اعتراضي  -٩٤دينفرور٢٦ -

  ياد بود يك قرباني اسيد پاشي تجمع اعتراضي در تهران در -٩٤فروردين٢٧ -

  كشور شهر ٦٠استان و ٢٧معلمان در تظاهرات اعتراضي  -٩٤فروردين ٢٧ - 
 سازي ماهشهر کارگر لوله ٥٠٠حركت اعتراضي -٩٤فروردين٢٨ -

   آلودگي هوا وتبعيض عليه جوانان اهواز اعتراضي  اتتجمع – ٩٤فروردين٢٩ - 
  اي کشور تن از كاركنان برق منطقه۶۰۰اعتراضيتجمع  -٩٤فروردين٣٠ -
  مراكز مخابرات روستايي كارگر ١٥٠٠ اعتراضي تجمع -٩٤ارديبهشت١ -

 تظاهرات مردم مهاباد در اعتراض به قتل فجيع فريناز خسرواني. -٩٤ارديبهشت ٢ -

  تبريز در وسيس و كالباس سازي س ةاعتراض كاركنان كارخان - ٩٤هشت ارديب ١٠ -
  مالياتي مأمورانابان خميني با خيدرگيري مغازه داران  -٩٤ارديبشهت  ١٤-
  بيش از صد شهر كشور  ن درتجمع سراسري معلما- ٩٤ارديبهشت  ١٧ -
  ندر تهرامتقاضيان مسكن مهر تن از  ١٠٠٠تجمع اعتراضي  -٩٤ارديبشهت  ٢٩-
  مريوان دريزد، اروميه، كرج، بوشهر و تجمعات اعتراضي معلمان -٩٤شتارديبه ٣١ -
   مختلف كشور شهرهاي پرستاران در سراسري تظاهرات-٩٤خرداد ٣ - 
  بيمارستان هاي كشور  پرستاران دراعتراضي سلسله تجمعات  - ٩٤تير  ١-
 اعتراض به اسيد پاشي تظاهرات مردم بوكان در -٩٤تير ٤ - 

 كرج  در گرنيروهاي سركوب درگيري دستفروشان با ٩٤تير  ٨-

  شهران درتهران  جنت آباد و تجمع اعتراضي ساكنان- ٩٤تير  ٢٩-
  

سراســري و  يدر تهران و شــهرهاي مختلــف كشــور شــكل گرفتــه بــود، ابعــاد ٩٣سال جنبش اعتراضي معلمان ايران كه از -٤٩
  هم چنان ادامه دارد. به خود گرفته و يي توده
خشــونت، عليــه  ياســيس يشعارها با يصنف مربوط به مطالبات يشعارها ٩٣اسفند  ١٠روز بزرگ معلمان در تظاهرات  اوليندر 

 يم اد بريفرآنها  .»ديحال ما کنبه يفکر ،ديرها کن ار ياهسته: «گفتندمعلمان مي  .و برنامة اتمي رژيم همراه بود اعدام، شکنجه
رد ذلــت يــميمعلــم م« ،»د گــردديــآزاد با يمعلــم زنــدان« ،»د، نه اخــراجينه زندان، نه تهد«، »تسيمعلم زندان ن يجا« :آوردند

  ».زار استيض بيدار است از تبعيمعلم ب «،»رديپذينم
 ازاســتان کشــور ٢٧در  شــهر٦٠ش از يتجمعات خود را در ب معلمان، ٩٤نيفرورد٢٧روز  دردومين حركت اعتراضي سراسري در 

افزايش حقوق، رفع تبعيض، رفع فضاي امنيتي حاكم بــر مــدارس، بهبــود كيفيــت  خواستار و ران برپا كردندته جمله در دو نقطة
كردند كه روي آنها نوشته شده حمل مي را پالكاردهايي معلمانشدند. آزادي معلمان زنداني و  فضاي آموزشي، لغو احكام قضايي

  ».انتقاد ممنوع، اختالس آزاد«، »، حقوق ما يك ميليونميليون٣خط فقر « ،»معلم زنداني آزاد بايد گردد« :بود
واكنشــي زبونانــه نشــان داد و  ارديبهشــت،١٧گسترش اعتراضات معلمان و فراخوان به تظاهرات بعدي در روز  در قبال ایخامنه 

دهنــد چنــد تــا غافل نيستند از توطئه دشمن، اينهايي كه به عنوان معيشت يــك شــعار مي معلمان : «گفت ٩٤ارديبهشت ١٦روز



سالمي نيست، بــراي  ةاش انگيزفهمند كه اين انگيزههمه كس مي ؛گنجانندگرانه و سياسي و خطي هم در پهلويش ميشعار فتنه
فعاليــت كــردن،  مسأله كند روي اينخارجي كه شروع مي ةكه فالن رساندلسوزي از معلم نيست، هدفهاي ديگري دارد. كما اين

 هم مشغولند، از مدتي پيش بيشتر مشغولند، اين از روي دلسوزي نيست. بــراي مشــكل درســت كــردن بينيد، همين حاالكه مي
  .»براي نظام است، براي دردسر درست كردن براي نظام است

در  معلمــان شــكل گرفــت و ٩٤بهشــت يارد١٧ در روز ایخامنــه دهديــبا تودهني به تمعلمان  بزرگ ياعتراض حركت مينسّواما 
دار يــمعلــم ب«، »داديــن بيــز اا ين توفان واياز ا يوا ،اد هرچه باداباديزنم فريم« کردند نوشتند:يه با خود حمل مک يياپالکارده

  »کنديزند، رسانه سانسور مياد ميرمعلم ف«، »زار استيض بياز تبع ،است
در پنجمين حركت  تير ٣١روز و  تجمعات اعتراضي برپا كردندبار براي چهارمين  شهرها در بسياري از معلمانبهشت يارد٣١روز 

ن، اصفهان، کرمان، شهرضــا، يوان، دلفان، خميه، مريلويزد، کهکيمشهد، مهاباد،  جمله مختلف كشور از ياز شهرهااعتراضي خود 
براي تجمع در مقابل مجلــس رژيــم  يسار و هين، شهرکرد، کرج، همدان، اروميم، پاکدشت، سنندج، قزوي، سبزوار، رباط کريانزل
 يز بــرايــپا خه معلم ب« ،»؟يتاک يگرسنگ « ،»د گردديآزاد با يمعلم زندان«ن بود: يآنان چن يشعارها پيوستند. تهرانمعلمان به 

  .»نان، مسکن، منزلت«، »ضيرفع تبع
غــذا معلمان بازداشت شده با اعتصــاببسياري از آنها را دستگير كرد. اما  رژيم آخوندي به تجمع اعتراضي معلمان حمله ور شد و

  دستگير شده كردند. نمعلما آزاد كردنو ، رژيم را وادار به عقب نشيني روحيه باال اتحاد و با و
  

 بــود.جنبش اعتراضي پرســتاران  شكل گرفت، اعتراضات سراسري معلمان،موازت به حركت اعتراضي و سراسري ديگري كه -٥٠
 زضات پرستاران كه در شهرها و مراكــمجلس رژيم بود. اعترامقابل  در رپرستا٢٠٠٠اعتراضي  تجمع تهران شاهد ٩٣اسفند ٤روز 

، در ابعــاد سراســري و از اعتراض به قوانين ظالمانه و تحميالت ارتجــاعي رژيــم در ٩٤مختلف پزشكي ادامه داشت، از اول تيرماه 
  شد. روبهو با حمايت و همبستگي عمومي روباال گرفت  زاهدان و زابل ،مشهد ،گرگان ،اهوازدر شهرهاي  جمله
بــه رغــم  گسترش يافــت و ميان پزشكان و ساير همكارانشان در بيمارستانها و مراكز پزشكياعتراضي پرستاران در جنبش  ةدامن
 ، هم چنان ادامه دارد.ات سركوبگرانه و تهديدهاي حكومتياقدام

  
 و شــهادترشــادت اوين و  ٣٥٠بندقاومت با مبارزات دالورانه يي مانند حماسه م٩٣جنبش زندانيان سياسي كه از بهار سال  -٥١

 يرا در پــ يــيبرپايي مراسم و اقدامات شــجاعانه و افشاگريها، اعتصابها ،ي فصل درخشاني را آغاز كردوخلق غالمرضا خسرمجاهد 
 و حركتهــاي اعتراضــي در ليبرتــي رزمنــدگان آزاديحقوق از  زندانيان سياسي در زندانهاي مختلف كشور هايحمايتنظير  ،آورد

نمودهــاي که همــه  در پاريس، گردهمايي بزرگ مقاومتزندانيان سياسي در همبستگي با  يا پيامهايجوانان و مردم به پاخاسته 
جامعه را مرعــوب  تالش مي كند با موج اعدامها، كمحا ياستبداد ضد بشرحالي كه  در .اندرزمنده سرزنده و  ةيك روحي بارزي از

، دراويــش ،اهــل ســنت ،بلــوچ ،زنــدانيان كــرد، اتحــاد چشــمگيري را بــين هوشياري و دليــري با و متفرق كند، زندانيان سياسي
اين رزمندگي و همبستگي به ساير بندها و زندانها نيــز . داده اند گسترش ،مليتمرام و با هر عقيده و  ،زندانيانساير هنرمندان و 

  حقوقشان سرمشق قرار داده اند. ةيستادگي و مطالبامنتقل شده و زندانياني هم كه اتهامات سياسي ندارند، آن را براي 
ي دهد كه اســتبداد ، نشان ماعتالي آن به سطح سياسي و ضد حكومتي گسترش سراسري اعتراضات اقشار مختلف مردم ايران و

  روست. توفاني و در آستانه انفجار روبه يديني، اكنون با جامعه ي ةزهر خورد
  

مومي و اثر گذاري پايداري با اعتراضات ع مقاومت سازمانيافته پيوند ازكنوني بيش از هرچيز در شرايط ديكتاتوري آخوندي  -٥٢
از  در هــراس اســت.» مــرگ براصــل واليــت فقيــه«مانند  رزمنده و شعارهاي سرنگوني ةو ارتقاي روحي رزمندگان اشرفي ةدليران

ارت اطالعات و سازمان تبليغات اســالمي بــا بودجــه ، وزایخامنه دواير گفتمان سازي بيتيك سال گذشته  كه درهمين روست 
 بــه ويــژه در عكــس العمــل نســبت بــه موفقيتهــا و، در سطح جامعــهعليه مقاومت ات و اقدامات ديوانه واري به تبليغبي حساب، 

رد بــه در اغلــب مــوا ، به خاطر رسوايي و چنته خالي دشمن،هرچند كه اين عكس العملها ؛آورده است يروستاوردهاي مقاومت د
  . مي كند بداد ديني را برجستهنقش مقاومت سازش ناپذير براي به زيركشيدن استضرورت و و ه عمل كردرژيم زيان 



، در تمــامي منبرهــا و نمايشــهاي جمعــه يــاوه گــويي و زوزه كشــيدن عالوه بــر شمه يي از اقدامات دشمن در يك سال گذشته،
  عبارتند از:

  كتاب ٢٤انتشار  و برنامه هاي مفصل تلويزيوني يا سينمايي و مورد فيلم، مستند، سريال ٧٥توليد-
ســايتهاي  در رسانه هــاي حكــومتي ويي كليشه و طراحي شدهبا مضامين  ،جعل و دروغهزاران خبر و مطلب سرشار از انتشار  - 

   وزارت اطالعات زنجيره يي
  مختلف كشور و نقاط  نمايشگاه و همايش در دانشگاهها جلسه و ١٠٠بيش از برگزاري -
  ارگانها و شخصيتهاي بين المللي و تومار براي دولتها و هزاران نامهارسال  -
شــكايت هــاي ســاختگي عليــه طــرح بــراي  ويژه با مقامات و شخصيتهاي خارجي در داخــل ايــران ديدارمالقات و ٨٠بيش از  -

  مقاومت ايران
  

 :فصل پنجم

  همنطق در سه جنگ در رژيم استراتژيك بن بست
  تشكيل ائتالف عربيو  ت يمنتحوال

بــا هزينــه  ایخامنــه بــود. و بنيادگرايي تروريسمدر سياست صدور  سال شكست هاي پي در پي رژيم آخونديسال گذشته  -٥٣
 ،در صدد بود با تحكيم مواضع خود در عــراق خاورميانه درگير شد و عمال در سه جنگ در يهاي كالن مالي و نيرويي و لجستيك

يمــن  گري دراشــغال باالخره با كودتا و بات هر چه بيشتر به اپوزيسيون سوريه و دور كردن كابوس سرنگوني اسد ووارد كردن ضر
نــاگزير بــه  را ٥+١و كشــورهاي  بزنــد تعادل قوا در منطقه را بطور كامــل بــرهم ،توسط مزدورانش و رساندن خود به باب المندب

كشــتي صــدور گسترش بــادكنكي در منطقــه تركيــد و  ،ند. اما درست به عكسكاي بسيار بيشتر در مذاكرات اتمي دادن امتيازه
مــرداد رژيــم در عــراق در  ةوند با سقوط نخست وزير دست نشــاندو بنيادگرايي رژيم هر چه بيشتر به گل نشست. اين ر تروريسم

زاد شــدن منــاطق بيشــتري از ي انقالبيون سوريه و شكستهاي پاســداران و ارتــش اســد و آپپي در  پيروزيهاي شروع شد و با ٩٣
نقطــه يمــن  عليه كودتاي شبه نظاميان مورد حمايــت رژيــم در ٩٤سوريه ادامه پيدا كرد. تشكيل ائتالف منطقه اي در فروردين 

 صحنه را چرخانــد و آزاد كه ، نه فقط در رابطه با يمن، بلكه در سطح منطقه بوددر مقابله با اين سياست رژيم واليت فقيه يعطف
در چشــم انــداز قــرار را  صــنعابه سوي ساير اســتانها و آنها  پيشرويتوسط نيروهاي مقاومت مردمي و  ٩٤دن در تير ماه ع سازي
كه در اطالعيه خانم رجوي پس از توافق لوزان آمده است تشكيل اين ائتالف يكــي از علــل عقــب نشــيني رژيــم در چنانهمداد. 

از  ایخامنــه در عقــب نشــينيمهمــي در يمن و سوريه و عراق بدون ترديد نقش زنجيره شكست هاي پي در پي رژيم  لوزان بود.
 در و بنياد گرايــي تروريسمصدور  ةدر زمينرژيم را  و زهر اتمي به نوبه خود تسليحات اتمي داشته است ةدر پروژ خطوط قرمزش

 کند، يجاد ميا يتيم امنيک حريه يت فقيوالم يرژ يو ارتجاع برا تروريسماما از آنجا كه صدور  قرار مي دهد. موقعيتي ضعيف تر
  م را حفظ کند.ين حرياردها دالر خواهد كوشيد ايليهم با صرف م باز ایخامنه

، نيز سياست صدور بحران و تروريسم رژيــم را كــه بــه طــور خــاص ١٣٩٤خرداد  ٢٨و  ٢٧ي خود در ي شورا در اجالس مياندوره
شود را مورد بحث قرار داد و نتيجه گيري كــرد كــه رژيــم در ايــن  ي و تأمين مالي ميو دربار واليت فقيه پيگير ایخامنه توسط
  .روستبحراني بي سابقه و بي عالج روبه نيز با شكست و» حفظ نظام«استراتژيك  پاية

  
هايي از خشگروه حوثيها كه بر ب«: اعالم كردسيس خود أي و سومين سالگرد تس ةي ملي مقاومت يكسال پيش در بيانيشورا -٥٤

سياسي نظام واليت فقيه بهرمند است. رئيس جمهور يمــن،  مسلط شده، از حمايت مالي، تسليحاتي، آموزشي ومن) ياين كشور (
كند كه صنعا را با دمشق مبادلــه كنــد. او عبد ربه منصور هادي، اخيرًا در مصاحبه با تلويزيون العربيه گفت: رژيم ايران تالش مي

كانــال تلويزيــوني دارد كــه عليــه يمــن برنامــه پخــش  سترده در مسائل داخلي يمن دخالت دارد و چهارگفت: ايران به صورت گ
او همچنــين يــادآور شــد كــه دو تــن از  كنند. او اضافه كرد كه تعدادي از مشاوران ويژه عبدالملك حوثي تابعيت ايراني دارند.مي

طلبــه  ١٦٠٠ك سازي بودند كه دستگير شدند. عالوه براين حدود افسران سپاه پاسداران ايران در حال ساختن يك كارخانة موش
  .»ايران رفته اند حوثي از يمن در گذشته به



شورا ضمن اشاره به جزييات بيشتري از مداخالت رژيم در يمن و ارسال كشتي سالح براي حوثي ها و آموزش آنها نتيجــه  ةبياني
ه چگونه رژيم آخوندي آتش جنــگ وكشــتار را بــه كشــورهاي مختلــف شود كبه اين ترتيب، از يك طرف روشن مي«گيري كرد 

ميليارد دالر درآمد نفت طي هشت سال گذشــته، در  ٨٠٠فهميد كه  كرده و از طرف ديگر، تا حدودي، مي توان» هديه«منطقه 
  ».  كجاها به مصرف رسيده است

  
در يمــن «ج دانشــجويي گفــت: يس ســابق بســيو رئــزاكاني عضو مجلس رژيم ارتجاع در شهريور ماه گذشته پاسدار عليرضا -٥٥

درصــد  ٩٠دست انقالبيون يمن است و در استان  ١٤استان يمن  ٢٠ي عظيم تر و بزرگتر از لبنان در حال وقوع است؛ از يحادثه 
ستان است زيرا اين طور حتم نوبت عرب اند؛ پس از پيروزي در يمن بهطور....با اين كار تمام معادالت را برهم زده صنعا نيز همين 
يافتــه شــده در ميليون نفر اسلحه بــه دســت ســازمان  ٢هزار كيلومتر مرز مشترك داشته و از طرفي نيز امروز  ٢دو كشور حدود 
كشورهاي عربي را در اختيار دارد و تا چند وقت ديگر صنعا را نيــز گرفتــه از د....امروز انقالب اسالمي سه پايتخت نيمن وجود دار

  )١٣٩٣شهريور ٢٩ (سايت حكومتي تابناك» هد كرد....سازي مسلمانان را اجرايي خواكپارچه و سيستم ي
يــك روزي «م گفــت: يــون رژيزيدر مصاحبه با تلو يديسع يدر سپاه پاسداران، آخوند عل ایخامنه ة، نمايند١٣٩٣بهمن  ٢٠روز 

شــعار اســالمي و انقالبــي  دمديترانه است، امروز يمن دار مرزهاي ما شلمچه بود، حاج عمران بود، مهران بود، امروز مرز ما ساحل
موشك ايران بوده، قدرت ايــران بــوده،  در معادالت لبنان تاثير گذار بوده چه آن، عمق استراتژيكمان، همه مي دانند كه دده مي

د ايــن ا نگهــدارد و عــراق رله برخيــزعراق توانسته مقابل اين جريان انحرافي فاسد به مقابدر ي كه چيز فرهنگ بسيجي بوده، آن
بعد اين فرهنگ منتقــل شــد مقاومــت  ،در آستانه سقوط بود دمشق بوداراده و فرهنگ بسيجي بوده.... يك شرايط بسيار وخيمي 

 ،در غزه هم همــين اتفــاق افتــاد ،نده يا در قضيه لبنان همين اتفاق افتاداماه است كه اين م ٤٨در سوريه شكل گرفت نزديك به 
  ..»..م همين اتفاق افتادهدر عراق ه

  
بــه  ن و سالحهاي سنگين و نيمه سنگينسيل پاسدارا ،بر برخي بنادر و فرودگاههاي يمن هايبا تسلط حوث ،در همين دوران -٥٦

جمهور و دولت قانوني كشور را تحــت بازداشــت خــانگي  رئيس... بر صنعا مسلط شده و .زير شد و باالخره مزدوران رژيميمن سرا
حركــت كردنــد. بــا اشــغال به سمت جنوب كشــور د و براي اشغال بندر و شهر استراتژيك عدن و تسلط بر باب المندب در آوردن

صنعا رژيم ايران وارد روابط رسمي با حوثيهاي اشغالگر و انعقاد قراردادهايي بر آمد كه مضمون آنها تسلط مستقيم رژيم بــر ايــن 
  شد.  به سپاه پاسداران به فرودگاه صنعا وارد مي ت هوايي ماهان وابستهپرواز شرك ٤كشور بود. يك قلم رسما هر روز 

كه اولين عكس العمل قدرتمند و ائتالف كشورهاي  ١٣٩٤فروردين  ٦اما تشكيل ائتالف منطقه اي برهبري عربستان سعودي در 
 ةسال مفت خــوري عــادت كــرده و برنــد ٢٥منطقه عليه فاشيسم ديني حاكم بر ايران بود، رژيم را غافلگير كرد. اين رژيم كه به 

را  “تير طاليــي”و  “بازسازي اميد”، “طوفان قاطع”اصلي سه جنگ بزرگ منطقه بود به هيچوجه انتظار تشكيل ائتالف و عمليات 
اين ائتالف در قدم اول راههاي زمينــي و  بخصوص كه دولت آمريكا هم چندان روي مساعدي با اين ائتالف نشان نميداد. ،نداشت

هوايي و دريايي رژيم به يمن را بست و مقاومت مردمي در حاليكه تقريبا تمامي امكانات ارتش قديمي و نسبتا قدرتمند يمــن در 
بــا اشــغال و  توانست با پوشش هوايي ائتالف به رويا رويي دست علي عبداله صالح و در خدمت رژيم ايران و حوثي ها قرار داشت،

روز قبــل از تشــكيل  ٢٠اسفند يعني كمتــر از  ١٨مسال و متعاقبا استانهاي مجاور آن بپردازد. روز در تيرماه اعدن  به آزاد سازي
محاســبه  رژيم آخوندي كه تشكيل چنين ائتالفي به هيچوجــه در يت مليامن يعال ير شورايائتالف پاسدار سرلشگر شمخاني دب

  ».ترانه و باب المندب حضور دارديمد يايران در دريا ييايدر يروين«ي اعالم كرد هم اكنون يهايش نبود بنحو ابلهانه
  

 ایخامنــه طراحي«ي تحت عنوان ه ييدر اطالع ٩٤ارديبهشت  ١٢مقاومت در  يمل يامنيت و ضد تروريسم شوراكميسيون -٥٧
يمــن و  نفــوذ در سال گذشــته بــراي ٢٥ضمن تشريح برنامه ريزيهاي رژيم در  »براي اشغال صنعا و در قدم بعد تصرف كل يمن

بــه نيــروي  ١٣٩٤در خــرداد  ایخامنــه :نوشــت ٢٠١١طرحهاي رژيم براي تسلط بر يمــن پــس از شــروع قيــام مــردم در ســال 
تروريستي قدس دستور داد، طرح اشغال صنعا توسط حوثيها و تسلط بر يمن تسريع شود. اين اقدام به دنبــال بــاالگرفتن بحــران 

ر توسط داعش و تشكيل ائتالف بين المللي در اين رابطه، صورت گرفت. بــر اســاس در عراق و تصرف بخشهاي زيادي از اين كشو



گفته بود، توجهات آمريكا به داعش و عراق از يكسو و مذاكرات اتمي از سوي ديگر باعث مي شود، آمريكــا  ایخامنه اين گزارشها
بود با استفاده از اين فرصت، ما بــا گســترش كرده  تأكيد حساسيت كمتري نسبت به دخالت رژيم ايران در يمن نشان دهد. وي 
  الشعاع قرار دهيم. نفوذ در يمن مي توانيم مشكالتي را كه در عراق با آن مواجهيم تحت

در يك سند محرمانه نيروي قدس، تصريح شده است سپاه پاسداران از دو سال پــيش انــواع ســالحها از  :دهد يه ادامه مياطالع-
مين به زمين و زمين به دريا را به يمن ارسال كرده و در اختيار حوثيها گذاشته، بــه همــين دليــل جمله شمار زيادي موشکهاي ز

بــه  ایخامنــه آنها مشکلي از بابت موشك و سالح ندارند....پرونده يمن از سالها پيش دست نيروي قدس بود، اما از ســال گذشــته
رو ارگانهاي ديگر حكومتي را نيز به اين منظــور بــه خــدمت مــي طور مستقيم آن را از طريق نيروي قدس دنبال مي كند. اين ني

شــعبانكاري  ایخامنــه دارند و مسئول امور حوثيهــا در دفتــر ایخامنه گيرد. نمايندگان حوثيها در تهران، جلسات ثابتي در دفتر
  ....است.

  
يك گزارش درونــي  .روع به انتقاد كردندبرخي از باندهاي دروني رژيم از عملكرد نيروي قدس ش ،عربي پس از تشكيل ائتالف-٥٨

در يمن خيلي زياده روي شد. گرفتن صنعا خوب بود ولي پيشروي به سمت عــدن اشــتباه بــود. «اين باندها مي نويسد:  از يكي از
ر بــر ) پيام صلح با عربستان را به ايران آورد و خواست ايران در يمن دخالــت نكنــد امــ١٣٩٣وقتي وزير خارجه اردن (اسفند ماه 

نيروي قدس مشتبه شد و استراتژي تسخير يمن مشابه سوريه و عراق را طراحي كرد. اين يــك شكســت اســتراتژيك در منطقــه 
همچنانكه در عراق نيز نيروهاي طرفدار ايران را در تكريت پس زدند و آمريكا تهديد كرد اگر شبه نظامي ها به عقب نرونــد .است..

د با حوثي ها به كل يمن مسلط شود. اگر حوثيها در صنعا مــي ماندنــد عربســتان مــي خواســت سپاه نمي توان بمباران نمي كند.
يمن اشتباه و مرحله سوزي بود كه منجر به اين لشــگر كشــي عليــه ايــران  تمام مذاكره كند، ما در موضع قويتري بوديم. تسخير

  شد كه در اين چند دهه بيسابقه است.
يش بينــي ايــن وضــعيت را نمــي تراتژيك نگاه نمي كنند. فرماندهان سپاه غافلگير شدند و پــمتأسفانه برادران سپاه منطقي و اس

انتشار خبرها و عكسهاي حاج قاسم در فضاي مجازي براي سپاه دامي بود كه منطقــه را عليــه ايــران شــوراند و نيروهــاي  كردند.
  ».و سوريه و عراق تضعيف شده است ن در لبنان و يمنسرمايه هاي ساليان ايرا ةد. همين االن همبه ايران را تضعيف كر وفادار

  
  فصل ششم:

  شم انداز شكست در عمق استراتژيك رژيمچ ،سوريه جنگ در
  

بي عليه بشار اســد در در سوريه و تکامل جنبش انقالخيزشها و اعتراضات مردمي  شوراي ملي مقاومت ايران از ابتداي شروع-٥٩
اي در ســوريه بــراي حفــظ ديکتــاتوري خامنــه ةمداخل: «يش اعالم کردسال پ دو ةدر بياني مردم سوريه قرار گرفت و ةکنار مبارز
و افــول حــزب اهللا لبنــان در پيآمــد جنگيــدن در کنــار نيروهــاي  -كه كشاكش مرگ و زندگي براي رژيم ايران است  -بشار اسد

اي بر اين امر اتفاق نظــر پردازان واليت خامنه ديکتاتور سوريه، موجي از خشم و نفرت در کشورهاي عربي برانگيخته است. نظريه
اي در تهــران بــه لــرزه در خواهــد يي رژيم فرو مي ريزد و تخت سلطنت خامنهدارند که با فروريختن نظام اسد، كل جبهة منطقه

م تــر اســت، آمد. اظهار نظر آخوند مهدي طائب سركردة قرارگاه عمار در اين باره كه حفظ ســوريه از خوزســتان بــراي نظــام مهــ
  ). ١٣٩٢(بيانيه شورا مرداد » نگرش استراتژيك تمام رژيم است

  
بشار اسد در معرض سقوط قرار داشت رژيم آخوندي با تمــام قــوا و بــا بكــار  ٢٠١٢و اوايل  ٢٠١١در حاليكه در اواخر سال  -٦٠

دوران عراقــي و يمنــي و افغــاني در صــدد و مزحسن نصراهللا در لبنان،  يستيباند ترورگرفتن تمام عيار نيروي تروريستي قدس و 
رژيم تالش كــرد بــا تفرقــه انــدازي در  ،نجات بشار اسد برآمد. عالوه بر كمك هاي نظامي، نيرويي، مالي و تسليحاتي و اطالعاتي

را تضــعيف بنيادگرا، ارتش آزاد سوريه و انقالب مردم اين كشور  ميان صفوف مخالفين و با بكارگرفتن و تقويت باندهاي افراطي و
  و گرفتار درگيريهاي داخلي كند. تاكتيكي كه كمك شاياني به نجات موقت اسد از سرنگوني كرد. 



امــروز مــن بــا : «) گفــتمي٥(٩٤ارديبهشت١٥در سناي فرانسه ردبير هيأت سياسي ائتالف ملي سوريه دركنفرانسي د نذيرحكيم
اشغال شده بود، صحبت فقط از يك حضــور يــا پشــتيباني نيســت، صورت نظامي توسط رژيم ايران كنم، سوريه بهدليل اعالم مي

هاي مختلفــي ماه است كه مقاومان سوري توانستند جبهــه ٢رغم همة اينها، بلكه صحبت از يك اشغال واقعي نظامي است. اما به
..امروز از نظــر مــن، اســد در تواند وضعيت را تغيير دهد..يي استراتژيك است و ميرا آزاد كنند در ادلب و جسر الشغور كه منطقه

ســال، صــحبتم  ٣شــده در عــرض ميليــارد دالر پرداخت ٨٧ماند كه رژيم ايران به حمايت از او ادامه بدهد. صورتي در قدرت مي
  ».مستند است؛ و اسد قدرت را ترك نخواهد كرد تا زماني كه رژيم ايران سوريه را ترك نكند

ترفنــدهاي اطالعــات و نيــروي قــدس « ي ازشوراي ملي مقاومــت پــاره يــ تروريسم كميسيون امنيت و ضد ٩٣آبان  ٢٦اطالعيه 
فــاش كــرد و از  »عينا از اسناد و گزارشهاي داخــل رژيــم«را  »در سوريه به سود بشار اسد تروريسمآخوندها براي تفرقه اندازي و 

  :خبر داد جمله
ن گروههاي مخالف دولت بشار را در سوريه شــروع كردنــد. سپاه و اطالعات و نيروي قدس از دو سال پيش اختالف انداختن بي-«

توان خريد يا با دادن امكانات آنها را جذب كرد از ائتالف ملي جــدا كننــد. كســاني كــه راه اصل بر اين است كه كساني را كه مي
  نمي آيند، بايد به هر قيمت در داخل خاك سوريه از ميان برداشته شوند. 

ارتباطاتي برقرار شد و گروههايي را مسلح كرديم. خيلي از اين گروههــا در جبهــه معارضــين بودنــد و مــا ل ابتدا با عشاير و قباي-
خيلي آنها را حمايت كرديم. ما توانستيم بين فرماندهان گروههاي مخالف، اختالف بينــدازيم و حتــي همــديگر را تــرور كردنــد و 

اهللا و جوانــان ايــران و جوانــان شــيعه ســوري، ميــزان ط جوانان حــزبهاي عشيرتي راه انداختند. سپاه از يك طرف توس عامقتل
 درگيريها عليه مخالفان دولت سوريه را باال برد و از طرفي بين سرگروههاي مخالفين، اختالف انداخت.

د و اطالعات و سپاه توانستند شكاف خيلي بزرگي در بخش عشاير ايجاد كنند. طوري كه آنها بدجوري تــو ســر و كلــه هــم زدنــ-
پاشيده شدند. بچه هاي اطالعات و دوستان سپاه توانستند در بهترين و باالترين نقطه شكاف ايجــاد بكننــد و آنهــا بــه جــان هــم 

 افتادند و ضربات دردناك خوردند. 

 در خيلي از مناطق فرزندان سران عشاير را گروگان گرفتيم و سعي كرديم بــا عشــاير معاملــه كنــيم و آنهــا را بــه ســمت دولــت-
بكشيم. مسئولين امنيتي سپاه شخصًا بعضي وقتها با سران عشاير مالقات مي كردند. عشاير خيلي تعيين كننده هستند. طرفهاي 

 حسكه و حلب و مكاره و پنجه و ساير جاها عشاير قبالً مخالف دولت بودند ولي االن مجبور شدند كه با دولت كار كنند. 

براي ما خيلي باعث كمك شد و طالبــي كــه از قــم آمدنــد بــراي اينكــار پــاداش خــوبي اختالف انداختن بين شيعه و سني هم -
 گرفتند. 

دولت سوريه، در خيلي از موارد مستقيم و غيرمستقيم راه را براي ورود داعش به قلمرو عشاير باز مــي كنــد و زد و خــورد بــين -
اها از آن حمايت مــي كنــد.. ارتــش آزاد تــا بــه حــال در خود آنها باال مي گيرد. دولت هم كاري با داعش ندارد بر عكس خيلي ج

 داده و هزاران اسير در دست داعش دارد. هزار نفر كشته ٧جنگ با داعش 

طرحهايي اجرا شد كه گروههاي مسلح به همديگر هم بدبين مي شدند و برخوردهاي مسلحانه مي كردند. وضعيت طــوري شــد -
داعش خيلي به لنصره و جيش االسالم و داعش درگيري تن به تن را شروع كردند. جيش الحره (ارتش آزادي سوريه)، جبهه اكه 

 شد. نفع بشار تمام 

ها جلب بكنيم و امكانــات و ســالح بــه دولت خيلي از مخالفان را بمباران كرد و برخي را بمباران نكرديم و توانستيم با اين شيوه-
سپاه قدس به طور گسترده مستشاران نظــامي و نيروهــاي آمــوزش ديــده را از گروهها داديم تا از آن عليه يكديگر استفاده كنند. 

 . »طريق عراق وارد سوريه كرد و تمام طرحها و برنامه هاي عملياتي را به عهده گرفت تا صحنه به نفع ما عوض شود

 
ميليون آواره، همچنين  ١٢ز هزار شهيد و بيش ا ٣٠٠پايداري مردم سوريه و تسليم نشدن آنها برغم شرايط بسيار سخت با  -٦١

از يــك ســال پــيش  يابدليل خيزش مردم عراق و بركناري مالكي كه كمك رساني به اسد را سخت كرد باعث شد كه رونــد قضــا
پاسدار شمخاني به سوريه رفــت تــا بــه  ١٣٩٣مهرماه  ٨و به نفع مردم و انقالب سوريه تغيير كند. سال گذشته در ود معكوس ش

  دهد. باران رژيمش روحيه بشار اسد و سردمد



شوراي عالي امنيت رژيم آخوندي پــس ازســفر پاســدار است آمده  ١٣٩٣مهر  ٢٠شورا در تاريخ  ةدبيرخان ةهمچنانكه در اطالعي
كــه  کــرد علي شمخاني و مالقات با اسد و ديگر مقامات دولت سوريه، گزارشي درباره تحوالت سوريه براي سركردگان رژيم تهيــه

 شده است:  تأكيد در آن 

و هــر  “جمهوري اسالمي ايران محور عراق، سوريه، لبنان و يمن تعيين كننده اســت و نبايــد از آن عقــب نشــيني كــرد” براي-«
ما مي توانيم بقيــه كشــورهاي عربــي بــه خصــوص عربســتان ”در اين رابطه بايد انجام شود و از طريق اين حلقه  “اقدام ضروري”

  ورهايي مانند مصر را تحت فشار قرار دهيم.و كش “سعودي و اردن را محاصره
عــراق و بــه خصــوص  تا چند ماه پيش تعادل در سوريه به نفع اسد تغيير كرده بود و دشمنان او ضعيف شــده بودنــد. تحــوالت-

ل بركناري مالكي و مسائل داخلي اين كشور، رژيم را در سوريه با مشكل مواجه كرده است. چه به خــاطر ايجــاد مشــكل در انتقــا
نيرو و مهمات از خاك عراق و چه به خاطر اينكه رژيم مجبور شد بخشي از شبه نظاميــان تروريســت ماننــد عصــائب و كتائــب و 

 تيپهاي ضد ابوالفضل العباس و ذوالفقار را از سوريه به عراق برگرداند. 

سردار همداني را كه همه آقايــان بــا ”ده و سوريه را به عنوان مشغله اصلي قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس قرار دا ایخامنه -
به سوريه رفت و آمــد مــي كنــد و  كرد. خود سليماني نيز به طور مستمر “جايگاه و اعتبارشان آشنا هستند تمام عيار وقف سوريه

 .“وقتي حاج قاسم سليماني اينجا است شب راحت مي خوابيم”در ميان افسران سوري اين جمله معروفي است كه 

به اندازه يك كشور براي سوريه بودجه و هزينه نظامي و سياسي اختصاص داده و براي همين آقا اعــالم كــرده اســت ” ایخامنه -
و در اين صورت در عراق و لبنان با فاجعه مواجه مي  “اگر تدبير رهبري نبود همه چيز تمام شده بود .كه سوريه خط قرمز ماست

 .»شد كشيده مي “دامنه موضوع به تهران”شديم و 

  
بــا  در يك سال گذشته انسجام و وحدت ميان گروههاي اپوزيسيون، و كم شدن اختالف ميان كشــورهاي منطقــه در ارتبــاط-٦٢

ن مواضع خــود را تحكــيم ي رژيم ايران باعث شد كه ارتش آزاد سوريه و ديگر گروههاي اپوزيسيوسوريه و تشديد انزواي منطقه ي
تراتژيك از جمله تمامي استان ادلب، مناطق وسيعي از حما و حلــب و درعــا در جنــوب را و بسياري از مناطق حساس و اس كنند

آزاد نموده و ضربات استراتژيك بر پيكر رژيم اسد وارد كنند بطوري كه براي اولين بار در چند ماه گذشته اسد دست كــم دو بــار 
جنگي ناميد و حتي اعتراف كرد كه دچــار كمبــود نيــرو نيروهايش اذعان كرد و آنها را مانورهاي  انةبه عقب نشيني هاي مفتضح

يــك ســو بــه دمشــق نزديكتــر  است و بايد نيروها را به حفاظت از مناطق و اهداف استراتژيك اختصاص دهد. انقالبيون سوريه از
 و مقابلــه انــد بــا داعــش پيشروي مي كنند و در عــين حــال توانســته مديترانه ساحلالذقيه و از سوي ديگر به سمت  واند شده 

را متوقف و در برخي نقاط به عقب نشيني وادار كنند. اين در حالي است كه حداقل تا امروز ائــتالف بــين المللــي  پيشرويهاي آن
ي از مواقع عمال بــه ســود آن كــار بشار اسد شليك نكرده و در پاره ي به رهبري امريكا حتي يك گلوله يا يك راكت عليه نيروهاي

 كرده اند. 

  
  :متفصل هف

  ایخامنه ناكام جنايتكارانه و عراق، مداخالت جنگ در
 
به دنبال تظاهرات گسترده مردمي در بغداد و استانهاي مختلف عراق در اعتراض به فساد گسترده، كه از اوايل مرداد شــروع  -٦٣

 ١٨ات خــود را در ، حيدر عبادي نخست وزيــر ايــن كشــور بســتة اول اصــالحقرار گرفتنجف  عالي شد و مورد حمايت مرجعيت
به اتفاق آرا در مجلس نمايندگان اين كشور به تصــويب رســيد. در هم مرداد  ٢٠در  کهدر شوراي وزيران به تصويب رساند  مرداد

اصالحات كه قرار است با بسته هاي بعدي تكميــل شــود، عــالوه بــر اصــالحات سياســي و اقتصــادي و اداري، مناصــب  ةاين بست
  .شود يم جمهور رئيسكي از منصب معاون مال حذفكه شامل  عاونان نخست وزير، لغو شده اندو ممعاونان رئيس جمهور 

در عراق است كه بيش از يك  ایخامنه اين تحوالت، ضربه سنگين ديگري بر نفود و مداخله جويي رژيم آخوندي و ولي فقيه آن
در عراق، ادامه و تكامل ضرباتي است كه  ایخامنه يدهه اين كشور را غرقه در جنگ و بحران كرده است. حذف مالكي مهره اصل

در يكسال گذشته بر استراتژي ضد انساني رژيم واليت فقيه در عراق وارد شده و در عين حال، نشانه بــارزي از پيامــد هــاي زهــر 



ر نخواهنــد نشســت بيكا ايران در منطقه است. هر چند كه رژيم و عوامل آن اتمي و افت موقعيت و قدرت فاشيسم ديني حاكم بر
  هاي بسياري در پيش خواهد بود.و تك و پاتك

اوضاع  ة) دربار٢٠١٥اوت٢٠(به تاريخ  اهللا سيستاني به سؤاالت خبرگزاري فرانسهپاسخهاي آيت رخدادها و تحوالت عراق، در
سالهاي گذشته  سياستمداراني كه در: «استمهم است و درآن خاطر نشان شده ، بسيار ات مردم عليه فسادتظاهر عراق و

حكومت كرده اند، بيشترين مسئوليت در قبال آنچه كه كشور به آن دچارشده، متوجه آنان است. چرا كه بسياري از آنها منافع 
و بر اين  و مذهبي و نژادي خودشان پرداختندعاليه مردم عراق را نه تنها در نظر نگرفتند بلكه به منافع شخصي و گروهي 

عدالت. آنها دست به فساد  نه بر اساس شايستگي و پاكدامني و ،حكومتي را بين خود تقسيم كردند یمناصب و پستها ،اساس
عالوه بر فقدان برنامه  - اين كارها ةمالي يازيدند و اجازه دادند كه فساد در نهادهاي حكومتي در سطح وسيعي گسترش يابد. هم

است كه االن شاهد آن  سامان اقتصادي و خدمات عمومي شدهمنجر به اوضاع ناب -كشور و داليل ديگر  ةريزي صحيح ادار
ويژه در نهادهاي امنيتي نبود و اگر سوء استفاده از همسلم است كه اگر گسترش فساد در نهادهاي مختلف حكومت ب«و » هستيم

ز خاك عراق را قدرت توسط كساني كه در حاكميت بودند نبود، تشكيالت تروريستي داعش هرگز نمي توانست منطقة بزرگي ا
  ».تحت سلطه داشته باشد

آيت اهللا : «) نوشت۲۰۱۵اوت  ۲۰هاي آيت اهللا سيستاني به خبرگزاري فرانسه، روزنامة شرق االوسط (انتشار پاسخ به دنبال
  ».سيستاني مالكي را مسئول گسترش فساد دانست

   
جريانهــاي مختلــف  ةم عــراق و ائــتالف بــي ســابقدر اثر نفرت عموم مــرد ٩٣در مرداد مالكي  ،درست يك سال پيش از اين -٦٤

قدرتهاي جهاني با ادامه نخست وزيري او، مجبور بــه  عراقي اعم از سياسي و مذهبي عليه او و مخالفت ناگزير آمريكا و بسياري از
كنــاري مــالكي . برندخرين لحظه از او حمايت مي كردآتا  ایخامنه كناره گيري شد. اين در حالي بود كه رژيم آخوندي و شخص

كه مقاومــت  ساله رژيم آخوندي در عراق و يك ضربه كمر شكن به نفوذ رژيم در عراق و منطقه بود ٨باد رفتن سرمايه گذاري  بر
  .در آن نقش پيشتاز داشت و كارزارهاي بي وقفه بين المللي با پرداخت بهاي سنگين و خونين ١٣٨٥ايران از سال 

مبــارزه بــا داعــش و بــا  ةو نظامي و سياسي عراق و به بهانــ نفوذ گسترده اش در دستگاههاي امنيتيرژيم ايران با استفاده از اما  
و ن ري. از ابهره برداري از سياست ضعيف آمريكا تالش كرد آب رفته را به جوي بازگرداند و نفوذ خودش را در عراق بازسازي كند

ســازمانهاي بــين المللــي  .دســت زد ومه بغداد و استان صالح الدينبخصوص در استان ديالي، ح وحشيانه و بي سابقه يبه جنايات
عوامــل ريــز و درشــت رژيــم بــا  منتشر كردند. هدر اين باري گزارشهاي تكان دهنده ي ،بين الملل از جمله عفو ،مدافع حقوق بشر

حتي كمك آمريكايي ها را بــراي توانيم داعش را شكست دهيم و  ما به تنهايي مي كردند كه ژستهاي تو خالي و ابلهانه اعالم مي
  بدر). ٩تروريستهاي سركردگان به نقل از  ٢٠١٥فوريه  ١٥واشنگتن پست د سازي موصل از داعش نميخواهيم (آزا

پاســداران جنايتكــار نيــروي  ةحضــور فزاينــد«ي نســبت بــه ه يــياطالع يط ١٣٩٣ يد ٥ايران در  شوراي ملي مقاومت ةدبيرخان
نه «م يکرد هدف رژ تأكيد و  هشدار داد »قض آشكار قطعنامه هاي شوراي امنيت ملل متحد استتروريستي قدس در عراق كه ن

جنگ با داعش، بلكه جبران ضربه سنگين ناشي از بركناري مالكي و تحكيم سلطه خالفت ولي فقيه بر عــراق اســت. قتــل عــام و 
توسط پاسداران و شبه نظاميان وابسته بــه آن تحــت  ،ويژه اهل سنته ب ،كوچاندن اجباري و سلب مالكيت و تجاوز به مردم عراق

عنوان مبارزه عليه داعش، صلح و امنيت در تمام منطقه را به خطر انداختــه و بــه ماشــين افراطــي گــري و تروريســم در تمــامي 
طر قتــل منطقه سوخت مي رساند.... هدف پاسداران بهره برداري از شرايط موجود و تحكيم سلطه بر عراق اســت. بــه همــين خــا

عــاد در ماههــاي اخيــر اب ،توسط اين نيروها جريان داشته ١٣٨٢عام، تجاوز و كوچ دادن جمعي و سلب مالكيت اهل تسنن كه از 
  .»به خود گرفته است يبيسابقه ا

  
ه بزرگــي ک خطر بزرگ بيل شدن به يعراق در حال تبد يعيان شيشبه نظام« :نوشت ٢٠١٤سپتامبر  ١٨فارين پاليسي در  -٦٥
 يروهــايل ژوئن، همراه بــا ن... در اوايران هستنديبا ا يو سازمان يکيدئولوژيق ايارتباطات عم يها که داران گروهي..ا.عش هستند.دا
ح کــرد يات تشرين الملل در ماه ژوئن با جزئيک گزارش عفو بياز جمله کودکان را اعدام کردند.  يزندان ۲۵۵عراق حدود  يتيامن

در  يســن ينــد، و گــزارش کــرد کــه دههــا زنــدانه اانجــام داد ييفرا قضــا يبه طور منظم اعدامها يعيان شيکه چگونه شبه نظام



ران در عــراق، يــه اياز وابستگان اول يکيک گروه مسلح با هزاران نفر عضو و يسازمان بدر، دند...يبه قتل رس يدولت يتمان هاساخ
ق تســلط بــر دفــاتر يــجنگ در عــراق، از طر ياست. ط يعيشان يشبه نظامات يعمل ةتوسع يتهران برا يگر تالشهايک ستون دي

  کرد.  يرا راه انداز يمرگ فرقه ا ةجوخ ين گروه تعدادي، ايدولت
ن گــروه هــا نــه تنهــا از يــعه در عراق است. ايتسلط ش يران براياهداف ا هران نشان دهنديطرفدار ا يعيان شين شبه نظاميرشد ا
 يروند. آنها وفادار به ولــ يتهران رژه م يکيدئولوژيبا ساز ا يکنند بلکه همگ ياستفاده مران يا يسازمانده يها ييت و توانايحما
هــم .. .دهــد. يرا مــ يو مــذهب ياســيس ييه اقتدار نهايفق يه هستند که به وليت فقيوال ةمطلق يدئولوژيو ا ایخامنه رانيه ايفق

جــاد شــده اســت، شــبه يانــه اياول در خــاور م يجهــاناست که پس از جنگ  ييداعش برداشتن مرزها ةان شديهدف ب چنان که
نــد کــه يگويم يعيان شي: شبه نظامان برده انديرا از م يمل يها مرز يسنبنيادگرايان همانند ز ين يو عراق يسور يعيان شينظام

 يدر بغداد پاسخ نم يمچ مقاي.... آنها به هکنند يان در هر کجا که باشند دفاع ميعيا از خود شيان يعيشامامان  يآنها از مرقد ها
ندارد، ممکن است  كنترل آنها بر يبرا يينگتن گامهاي.. اگر واش.ا به تهران پاسخگو هستند.يخود  يدهند و فقط به رهبران مذهب

  ».آن وجود ندارد يبرا يچ بازگشتير کشف کند که به طور موثر بغداد را به تهران واگذار کرده است و هيار ديبس
  

ايــن  بــه نقــل از مســؤل شــاخة خــانقين ٢٠١٤دسامبر  دموكرات كردستان عراق روز اول حزبارگان رسمي  روزنامة خبات -٦٦
 شبه نظاميان شيعه شروع به كشتار مردم كرده و اموال آنها را به غارت مــي برنــد و موجــب نگرانــي بــراي كــالر و«نوشت:  حزب

ســوزاندن و غــارت كــردن مهــارت  بدتر است. آنها در كشــتن و .. رفتار شبه نظاميان شيعه همانند داعش وحتي.خانقين شده اند.
سوزانده اند، در جلوال هم شروع به عمليات نظامي كرده انــد.  سعديه را بهم ريخته وتمام اماكن را غارت كرده ودرصد  ٩٠دارند و

يــك  كننــد و اق كمتر استفاده ميپرچم عراز نفوذ خود را افزايش دهند.... آنها  هدف آنها از اين اقدامات اين است كه حاكميت و
هر كجــا  .. آنها هم اكنون شروع به تصفية تمام سني ها كرده اند و.پرچم كه آرم انقالب اسالمي ايران روي آن است بر مي افرازند

. تمــام كننــد... مواد انفجاري، خانه هاي مردم را منفجر مــي .. آنها تحت عنوان خنثي سازي مين و.مي كشند.را كه بتوانند مردم 
كنند و تجاوزات آنها دارد به  آنها نفرات بي سروپايي هستند كه از هيچ عملي كوتاهي نمي ،مردم از شبه نظاميان ناراضي هستند

  ».كفري هم مي رسد كالر و خانقين و
  

منــاطق ي از كوچاندن اجباري اهــل تســنن از ) در گزارش تكان دهنده ي٩٣دي١٠(٢٠١٤دسامبر ٣١ روز رويترخبر گزاري  -٦٧
  ».  مركزي را تغيير مي دهند عراق ةشيعه نفوذشان را گسترش و نقش شبه نظاميان« :اطراف بغداد نوشت

زنان و كودكان ميهمانان اجباري هستند كــه بــه همــراه «: مي نويسد ،مركز استان بابل ،گزارشي از يك اردوگاه در حلهرويتر در 
شــيعه بــراي پاكســازي ايــن اجتمــاع  دژ داعش، طي عمليات شــبه نظاميــان ف الصخر، يكفاميلهاي مردشان در ماه اكتبر از جر

از متهم كردند كه رزمندگان داعش هســتند. را كشاورز، فرار كردند. پس از دستگيري، نيروهاي امنيتي مردان را جدا كرده و آنها 
داعــش ميرونــد، بســياري از ســنيان از  سوي زمينهاي تحــت كنتــرله در حاليكه نيروهاي شيعه ب اند....آن موقع آنها ناپديد شده
تواننــد در  گيرند كه چه كساني مــي .. اكنون گروههاي شيعه تصميم مي.اند.سني فرار كردهبنيادگرايان ترس دولت شيعي و نيز 

  ماند... و خانه چه كساني باقي مياين اجتماع بمانند و چه كساني بايد بروند، خانه چه كساني بايد تخريب شود 
المللي به رويتر گفت كه با در نظر گرفتن تنها كمربندي كشاورزي بغداد و شمال شرقي استان ديــالي، بــيش از ات بينكميته نج
ها را خالي كرده در حاليكــه اند. اين هجرت دهكدهاز عراق مركزي فرار كرده ٢٠١٤نفر كه اغلب سني هستند در سال  ١٣٠٠٠٠

  كنند. ه خالء را پر مينظاميان، قبايل و نيروهاي امنيتي شيع شبه
م ميگــذرد بــدون اينكــه ام و با اعانــات زنــدگيير افتادهمن اينجا گ” :گريه ميكرد گفت ديدار هفته گذشته رويترام محمد كه طي 

تمام آنچه من ميخواهم اين است كــه شــوهرم برگــردد و بــه زمــين كشــاورزي كوچكمــان ” “بدانم چرا اين اتفاقات براي ما افتاد.
  ».“برگرديم

  
سلسله مراتب فرماندهي شبه نظاميان بوسيله معاون مشــاور امنيــت ملــي « :از عراق نوشت ٢٠١٥فوريه  ١٥واشنگتن پست  -٦٨

ارشد عراقي در سپاه پاسداران ايــران توســط وزارت  ةعضويت او به عنوان يك فرماند عراق، ابو مهدي مهندس كه به دليل نقش و



در بمبگــذاري  ويت به صورت غيابي به دليل نقشششوند. او توسط ك ، هماهنگي مياستخزانه داري اياالت متحده مورد تحريم 
ارشد ايراني بــه صــورت  ةفرماند ،قاسم سليماني .محكوم شده است١٩٨٣سال  كويت در سفارتهاي اياالت متحده و فرانسه در در

  شود. منظم در خط مقدم نبرد در عراق ظاهر مي
اخيرا آزاد شده اند خطر نقش شبه نظاميان كه ممكن اســت فقــط بــه شــعله ور شــدن فرقــه ...در يك گردش در روستاهايي كه 

، تــاكتيكي كــه بنــا بــه گفتــه كري همه خانه ها سوزانده شــده بودنــددر يكي از روستاها به نام العس .ي منجر شود آشكار بوديگرا
  .است از برگشت آنها به خانه هايشانسياستمداران سني روشي است كه قصد آن پاكسازي مناطق از سني ها و ممانعت 

در ، اين روشن نيست كه آيا آنها قادر خواهند بود كــه جنــگ در منطقــه ســني هــا را از جملــه رغم خودستايي شبه نظاميان...به
  .ا نهيپيش ببرند است ، استانهايي كه داعش داراي ثبات بيشتري نهاي صالح الدين و انبار و نينوااستا

ان در مناطقي بوده است كه شيعيان مسلط بوده اند از جمله جنوب بغداد و بخشــي از شــرق صــالح الــدين و اغلب موفقيتهاي آن
  .»اخيرا ديالي

مــرد روز دوشــنبه در  ٧٢حــداقل «شــت يك عضو سني شوراي اســتاني نو ژانويه در مورد كشتار در بروانه به نقل از ٢٨رويتر در 
  ».هستندشبه نظاميان شود كه در بازداشت  فقود و احتمال داده ميتن ديگر م ٣٥روانه كشته شدند. وي گفت كه ب

  
تنمايي و مرعوب كــردن بادكنك قدرت پوشالي فاشيسم ديني حاكم بر ايران و قداره بندي هاي قاسم سليماني كه براي قدر -٦٩

تكريت تركيد  ةجنگ در حومخودش را در عراق به نمايش ميگذاشت، در اولين حضور  به طور مستمر رژيم ايران ةمخالفان سلط
و برغم همه شعر و شعارهاي قبلي هادي عامري و ديگر مزدوران رژيم ايران در عراق دست از پا دراز تر از تكريت گريختنــد. ايــن 

كرد كه در مناطقي مانند ديالي و برخي از حومه هاي بغداد، شبه نظاميــان، بــا پرداخــت گريز مفتضحانه اين فرضيه را تقويت مي
از كنند و به همين خاطر هم هــيچ گزارشــي ازتلفــات ســنگين نــه  هاي كالن به داعش برخي از مناطق را از آن خريداري ميپول

تند كــه بعــد از عقــب نشــيني امــن فقط اهل تسنن هســ مناطق، اين اين در طرف شبه نظاميان وجود ندارد.از داعش و نه  طرف
  شوند. ن ميقرباني وحشيگريهاي پاسداران و شبه نظاميا ،داعش

نجف علت توقــف جنــگ تكريــت  ةن مستمر تابوتها به شهر مقدس شيعرسيد« :از نجف نوشت ٢٠١٥مارس ١٦نگتن پست يواش
. ســربازان ميگوينــد كــه نبــرد .گذشــته، ةد. از هفتنشو كشته روزانه به آنجا آورده مي ٦٠است؛ كارگران قبرستان ميگويند كه تا 

اند بــه درخواســت در حاليكه پيشرفت كند شده، برخي مقامات عراقي شروع كرده ند،ه اداشت راش تر از آني بوده كه انتظارسخت
  حمايت هوايي به رهبري آمريكا.

كنند كه شهر را بگيرند اما تهــاجمي كــه لنــگ ميزنــد نويــد خــوبي از نبردهــاي  در حاليكه مقامات عراق هنوز ابراز اطمينان مي
 ، نمي-كه قرار بود در ماههاي آتي شروع شود-در استان انبار شبه نظاميان در دست  پيچيده براي شهر موصل و ديگر قسمتهاي

  دهد.
وي گفــت، تنهــا  “نفر را از تكريت ميآورند. ٦٠تا  ٤٠اصلي، اين روزها بين  ةلخانابين چهار غس” :...فاضل الزبيدي، يك مدير گفت

بيــدي مشــكوك اســت كه در نوك حمله قرار دارند.... زه هستند شيعشبه نظاميان تعداد كمي از ارتش هستند؛ اغلب قربانيان از 
سرباز جــان خــود را از دســت ميدهنــد امــا  ١٠٠در صحنه نبرد گاهي در يك روز ” دي مقامات اجساد را نگه ميدارند.كه در موار

  .“آورد چرا كه اين امر حساسي است سردخانه همه را با هم نمي
ســميرا .  “ينجا يك درك از اينكه چطور اوضاع پيش ميــرود داريــم. وضــع خــوب نيســتما ا” گفت: ،ديگريك مدير  ،هاشم ياسر
تــن از  ٢٦. وي گفــت كــه هستندشيعه بدنام شبه نظاميان پردازد كه از  ساله، تنها به اجساد رزمندگان عصائب مي ٥٩التميمي، 

  ».باال ةاند منجمله سه فرماندتكريت مردهاين گروه تا بحال در شبه نظاميان 
  

برخــي از واحــدهاي نظــامي اينکــه پس از اين شكست رسوا، پاسداران و شبه نظاميان ديگر به جبهه تكريــت بازنگشــتند تــا -٧٠
عراقي با آتش سنگين نيروي هوايي آمريكا اين شهر را از داعش پس گرفتند.. اما بعد از آن نوبت مزدوران رژيم ايران براي غــارت 

  هاي مردم رسيد.شهر و تخريب و به آتش كشيدن خانه 



جنگ تكريت شكست استراتژي رژيم در عراق بود. طبق طرحي كه در ابتدا آمريكايي ها از آن صحبت مي كردنــد، قــرار بــر ايــن 
بود كه آزاد سازي مناطق تحت تسلط داعش را از نينوا شروع كنند و سپس به سمت صالح الدين و نهايتا االنبــار حركــت كننــد. 

به خيال خودش با آزاد كردن تكريت ابتكار عمل را از دست آمريكا گرفته و به اسم خودش ثبــت كنــد.  اما رژيم ايران ميخواست
از يكسو به دليــل اينكــه زادگــاه رئــيس جمهــور ســابق عــراق اســت از اهميــت  ،مزيت داشت ٢تكريت مركز استان صالح الدين 

 ةلي بــه مثابــه پشــت جبهــرژيــم در ديــاة ان و حضور فشرددليل نزديكي به مرزهاي ايرهسمبليك برخوردار بود و از سوي ديگر ب
چنــدين  ،ارزيابي رژيم اين بود كه لشكركشي موفقيت آميزي به تكريت خواهد داشت. لذا عــالوه بــر شــبه نظاميــان .صالح الدين

ند. رژيــم در هزار پاسدار و توپخانه سپاه مستقيما در اين جنگ شركت داشتند و بسياري از فرمانــدهان ســپاه در آن كشــته شــد
خير أد و در طرح آمريكا نيز اخالل و تعين حال توانست دولت و ارتش عراق را نيز بدنبال اين استراتژي محكوم به شكست بكشان

  ايجاد كند.
و نيروهــاي خــود را از ن ريــ. از ارا جبران كنــد در صدد برآمد با يك اشتباه بزرگتر آن به دنبال شكست در تكريت رژيم آخوندي

كه قــبال در ديــالي مســتقر شــده و  را هم فروردين براي تصرف انبار و بطور مشخص شهر فلوجه بسيج كرد و هادي عامرياواخر 
ســت س فتنه اأيح مي كردند كه فلوجه ر. ايادي رژيم در عراق تصرفرستادعمليات صالح الدين را پيش مي برد به منطقه فلوجه 

همين رو حمالت هوايي و توپ باران و خمپاره باران غير نظاميان در فلوجــه از چنــد و بايد داعش را ابتدا در آنجا شكست داد. از 
ماه پيش شروع شد كه هنوز هم ادامه دارد و هر روز گروهي از مردم بيگناه و محروم اين شهر از جمله زنان و كودكان را بــه كــام 

  مرگ ميكشد و حتي بيمارستانها را هم هدف قرار مي دهد.
آنان را وادار به عقب نشيني از اين منطقه كرد. همزمان بــا  وابسته به رژيم ايران، شبه نظاميان ةتلفات گسترديز، در شهر فلوجه ن

 داعش مركز شهر رمادي و مراكز حكومتي آنرا كه همچنان دست دولــت عــراق بــود بــه تصــرف درآورد. ،تمركز در اطراف فلوجه
آنها بارهــا  به نحوي كهبود كه اعتراض مقامات و نظاميان آمريكايي را نيز درآورد  استراتژي رژيم براي گرفتن فلوجه آنقدر ابلهانه

  ...كردند كه فلوجه آخرين جا و نه اولين جاست تأكيد 
كنــون، هــم ا تــا عــراق مداخله جويي اين رژيم در عراق، از روز اول و شبه نظاميان و عواملش دربه اين ترتيب، رژيم واليت فقيه 

حــزب  رســمي ارگــانو  در گزارشــهاي عفــو بــين الملــل چنــان كــههــم  واند  بوده داعش وحشيانه ساز جنايات زمينهراهگشا و 
و اعــدامهاي خودســرانه دســت ار ت، بــه جنايــت و كشــ»حتــي بــدتر از آن همانند داعش و«آمده است، دموكرات كردستان عراق 

  ر از كوچ اجباري و بي خانماني كرده اند.عراق را در نقاط مختلف اين كشور ناگزي ةاند و مردم ستمديديازيده
  

 فصل هشتم:

  در خارج كشور ايران كارزار بين المللي و سياسي مقاومت
  تروريسم پرچمداري مقابله با خطر بنيادگرايي و

  
مختلف جهــان، آكســيونها به همت هموطنانمان، پشتيبانان مقاومت و ياران اشرف نشان در كشورهاي  ک سال گذشتهي يط-٧١
هــاي متعــدد و متنــوع سمينارها، كنفرانسها و گردهمايي جلسات بزرگ و كوچك همراه باز ينها و ، تظاهرات و تحصنايشگاههاو نم

براي دفاع از حقوق اقشار مختلف مردم ايران و افشاي جنايتهاي رژيم در موارد گوناگون، بي وقفه ادامه داشــت و پــرچم شــرف و 
مختلــف  يتها دهها هزار بار در رســانه هــاين فعاليا اخبارر سراسر جهان در اهتزاز نگهداشت. ايران و ايراني را د و مبارزة مقاومت

اين عالوه بر آكسيونها و فعاليتهاي تبليغي و اجتماعي در داخل ميهن اشغال شده در سراســر ســال بــود كــه  يافت.بازتاب  يجهان
  وبرو بوده و هستند. دست اندركاران آن در هر قدم با خطر دستگيري و شكنجه و اعدام ر

كــارزار جهــاني ويــژه ، بــه آن بازتابهاي سياسي و رسانه ييو برگزار گرديد  خرداد٢٣پاريس در روز  گردهمايي ساالنة مقاومت در
قبل و بعــد از برپــايي آن بــا  و هم چنين ده ساعته در اينترنت و شبكه هاي اجتماعي در جريان اين اجتماع عظيم صورت گرفته

   .مرزهاي جديدي را درنورديد، خصيتهاي بين المللي و ياران و حاميان مقاومتشركت فعال ش



خــرداد بــا حضــور شــماري از  ٢٨و ٢٧در اجالس مياندوره يي خود پس از اين گردهمــايي كــه در روزهــاي  شوراي ملي مقاومت
اندركاران و شــركت به دســتر گرديد، هموطنان و نمايندگان جوامع ايراني و همپيمانان شوراي ملي مقاومت به عنوان ناظر برگزا

   تبريك گفت. اين موفقيت بزرگ را كنندگان و به همة ياران مقاومت و هموطناني كه اين اجتماع عظيم را برپا كردند،
تــن از شخصــيتها و قانونگــذاران و شــهرداران و  ٦٠٠اين گردهمايي و همبستگي و حضور بيش از  خود،ان اعضاي شورا در سخن

نمايش خيره كنندة ديگري از اقتدار ملي و اعتبار بــين المللــي و اصــالت و اســتحكام  قارة جهان را ٥كشور از ٧٠دم منتخبان مر
واليــت فقيــه، دانســتند و  عنوان يگانه آلترناتيو دموكراتيــك و مــردم گــرا در برابــر اســتبداد منفــور و مطــرودجنبش مقاومت به

در انتهاي ماراتون مذاكرات اتمي بــا رژيــم آخونــدها بــه بــن بســت رســيده و خاطرنشان كردند كه درشرايطي كه جامعة جهاني 
تنها راه حل كارساز  كند، مقاومت ايران در گردهمايي بزرگ خود،منطقه را تهديد مي تمام درحالي كه بحران سازيهاي اين رژيم

حــق در رران است. بيــان ايــن خواســت بكه همانا ضرورت و حتميت تغيير رژيم فاشيسم ديني حاكم بر اي را به جهان عرضه كرد
بــراي هيچگونــه شــك و ترديــد سلسله سخنرانيها و بيانيه هاي مهمي كه در گردهمايي بزرگ عنوان شدند، موج مي زد و جايي 

؛ راه حلي كه نه فقط مبشر سعادت مردم ايران، بلكه كليد صلح و آرامش در اين منطقــه از جهــان اســت و بــه گذاشت يمباقي ن
رطيف شگفت انگيزي از گرايشهاي متنوع سياسي از نقاط مختلف جهان، بــه ويــژه از خاورميانــه و كشــورهاي عربــي، همين خاط

  حول آن به اتفاق نظر رسيدند.
  

باره نقــض حقــوق حقوق بشر پارلمان كانادا در ةتيرسمي كم ةاز طريق ويدئو كنفرانس در جلس يدر سال گذشته خانم رجو-٧٢
  كا در باره بنيادگرايي اسالمي و راههاي مقابله با آن شهادت داد. يكنگره آمر يخارج ةتيو در كم بنيادين مجاهدان ليبرتي

شــخص  و ميــســران رژنگرانــي  ،خــرداد ٢٣بخصوص گردهمايي بزرگ زار جهاني سياسي و بين المللي مقاومت و حاميانش و ركا
برآشــفته از برپــايي  ایخامنــه ٩٤ر يــت ٦ درواداشــت. زي آنها را به عكس العملهاي جنــون آميــ بر انگيخت و بشدته را يفق يول

آمريكــا و ديگــر كنفرانســها و فعاليتهــاي سياســي  ةرجــوي دركنگــر خــانمگردهمايي بزرگ مقاومت در پاريس، استماع رســمي 
آنهــا جلســات  يرابــ يكنند و حتيدار مين كشورها ديت و با مسئوالن ايكا فعالياكنون آزادانه در اروپا و آمرآنها : «مقاومت، گفت

و  گرســرکوب يروهــايد نيــ] و ملت مــا [بخوانایخامنه تيد والي... كشور ما [بخوان.شوديبشر! گذاشته مبا موضوع حقوق يسخنران
  ».را بفهمد.... ياج دارد دشمن را بشناسد، عمق دشمني] احتيجياراذل و اوباش بس

ت يــانون فعالقران در آنها بر طبق يکه مقاومت ا ييکشورها يستيرد تروي، ضمن تهدارتجاعس مجلس ي، رئيجانيالر يعلروز بعد 
حضــوردارند،  يغربــ يدركشــورهاکه  گريد ين چه گروهكهايحاال چه منافق يستيترور يانهاين جريامروز اكثر ا«گفت: کند،  يم
داخــل  د دريــبا مســأله ن يا يكنم برا يكنند...من فكر م ياون كشور ارتباط برقرار م يرسم يبا دستگاهها ينگ دارند، گاهيتيم

 يمــ ياســتفاده ابــزار ،كننــد يستها استفاده مــيكه از ترور يياد كه كشورهايبه وجود ب يتريقو يحقوق يو كارها ك سازيكشور 
 يســتها دركشــورهاياز ترور ييراينه بدهند....در مورد پذيبدهند و هز اد تاوان رفتارهاشون ريبا ،كنند يم يكياستفاده تاكت ،كنند
  ».ن رو بدهند...يد تاوان ايشون باخود

م چطــور شــهرها رو بــه آشــوب يديــمگــر ند«گفــت: تهديــد  با ميه رژييقضا سردژخيم، يجانيآخوند صادق الردرهمان همايش، 
رو كشتند در  يج را عده ايبس يگاههايزدند مساجد را، پايم آتش ميديراز را، مگر نديدند، تهران را، اصفهان را، مشهد را، شيكش
 يدر داخــل دنبــال برانــداز يرون و كســانيــاز ب يبــود،... كســان يزيانگار فتنهيك بستر بسين ين است كه ايابانها من عرضم ايخ

د اجــازه داد تكــرار ياست، نبا ياسالم يان جمهورينجا بحث كيوجود نداره، ا يتعارف با كس ين است كه جايالم اؤبودند... من س
 ابانهــا،يخــتن در خيبه رامردم ر دك كننيتحر ،دفتنيراه ب يم باهاشون. كسانيوش و بش كنن مسائل در كشور و بعد هم خيبشه ا
م ي، بعد هم مــا از كنــارش عبــور كنــبشوند مسأله ها سوار يغرب ،دبه آشوب بكشن ا، كشور ران بشونديضد انقالب سوار جر يعده ا

م آن يداشــته باشــ يقــيل حقيــاگــر مــا تحل شــن اســت،رو يليست بنظر من خينطور نيه ان ،بود تمام شد يانيك جريم حاال يبگ
   ».را راه انداخت هنوز هم هست....ن كار يكه ا يانيجر

م مــدعي كشــورهاي هــ ١٣٦٧در ســال  از مسئوالن قتل عام زنــدانيان سياســي و ميدادستان كل رژ ،يسيابراهيم رئآخوند جالد 
ســتها يانــد و دم از مبــارزه بــا ترور ســتها شــدهيجأ و پناهگاه تروركه مل يياروپا ياكنون تعجب ما از دولتها: «اروپايي شد و گفت



 يشــان پنــاه مــ يبــا نشــان را در كشــورها يســتهاين پــارادوكس دارنــد و تروريــا يبــرا ين اســت كــه چــه جــوابيــزننــد ايم
  .)١٣٩٤تير٦(سخنراني درمشهد»دهند...

  
هور داعش و قدرت گرفتن اين جريان تروريستي و چــه سالي كه گذشت بنيادگرايي و افراطي گري ديني چه بخاطر ظيكدر  -٧٣

 مهمتــرين  ،بدليل گسترش مداخالت فاشيسم ديني حاكم بر ايران در كشورهاي مختلف منطقه از سوريه و عراق و يمن و لبنــان
شــوم جايگــاه  ةاين پديــدتوليد  كانون اصلي پدرخوانده و ة. افشاي نقش رژيم آخوندي به مثابمنطقه و جهان بود ةو مشغل مسأله

  ايران در يكسال گذشته داشته است. ويژه اي در كاركردهاي مقاومت
 يهــايکتاتوريقــدامات ســرکوبگرانه دمحصول اشغال عــراق و ا داعش ،همچنانكه پيش از اين مقاومت ايران بارها اعالم كرده است

مــان ا ي) و سركوب بــلبنان ران و حزب اهللايا ميان آن (رژيبشار اسد و حام يروهايانه نيوحش يشار اسد است. سرکوبهاب مالكي و
خــود ت او و يــه پردازان واليرو نظ ایخامنه صعود داعش باز کرد. اما تالش يدان را برايم يمالک يها توسط نور ينقطع سنيو ال

 خالفــت وييبــا وارونــه گــ اين رژيم فرصت ســازي كــرده وداعش براي  مسأله كه از  فروختگان البي رژيم و مماشاتگران اين بود
 داعــش يمهــار و نــابود قــادر بــه طرفي معرفي كنند كه گوئيا يو در مواردرا كه كانون مشكل است، بخشي از راه حل  ایخامنه
  .است

  
ش يق پــداعــش در عــرا ةمســأل کــه  ياّول يروزها«شدن از بيمارستان گفت: هنگام مرخص ایخامنه ،١٣٩٣ور يشهر ٢٤ در-٧٤

 يداعــش بــا هــم همــاهنگ ةم دربــارينيد بنشــيياير ما در عراق، درخواست کردند که بيرشان، از سفيسفلة يوسها بهييکايآمد، آمر
ه، مــا ين قضــيــگفــتم در ا ،نداشــتند، مــن مخالفــت کــردم ين ما هم حرفــياز مسئول يبعض، ن را منعکس کردير ما ايم. سفيکن

کــه  يم بــا کســانييايــه مــا چطــور بين قضيدر ا، ستنها خودشان دستشان آلوده ايم؛ چون ايکن ينم يکا همراهيبخصوص با آمر
 ين حرف را آمــد جلــويکه ا ييخارجه ريوز ين آقايد از آن هم همم؟ بعيکن يهمکار ،تشان آلوده استيآلوده است و ن دستشان
واســت ف درخيــدکتر ظر يشان، شخصًا از آقاين اي، هم“ميخواه ينم يران همکاريما از ا”ن گفت که يا پشت دوربيدن ةچشم هم

د، يــنيبياســت کــه م يک زنــيــکــه  -ف رد کــرد. معــاون او هــم يــم؛ دکتر ظريکن يه همکارين قضيد ما در اييايرده بود که بک
نها رد کردند. بعد از آنکه آنهــا رد يم؛ ايکن يد ما همکارييايدر مذاکراتش درخواست کرده بود که ب يعراقچ ياز آقا -د يشناسيم

م!.....آن يم وارد کنــيخــواه يران را نمــيــنــد مــا ايگو يم، حاال ميکن ينم يه همکارين قضيشما در ام با يحًا گفتيصر کردند و ما
داننــد،  يد آنها هــم خــوب مــا نبود؛ خوکاييهين کار آمريدر عراق شکست، ا ه داعش انجام گرفت و کمر داعش رايکه عل يحرکت

 يروهــايکــار ن د کار مردم عراق بود، کار ارتــش عــراق بــود،دانن يدانند؛ م يدانند، مردم عراق هم خوب م يهم خوب مداعشيها 
را وارد جــدي  يها نجا ضربهيه کردند و تا اد با داعش مبارزه کنند و مبارزيبا يجور اد گرفته بودند چهي يخوببود که به مردمي 

  .)ایخامنه تي(سا» نها وارد خواهند کرد.....ين هم ضربه را ايکردند، بعد از ا
آخوندي و شــبه نظاميــان  از قضا بدليل مداخالت جنايتكارانه رژيم ،ن قدرتنمايي مسخره را كرده استيا ایخامنه که از آن زمان

خود را در عراق گســترش داده  ةطريتحت س ينهايداعش سرزم ،غلط و مماشات گرانه آمريكا هايدليل سياسته وابسته به آن و ب
به نحوي كه ژنرالهاي برجسته آمريكايي اكنــون ميگوينــد كــه بــراي  شده است.و به معضل بيشتري براي منطقه و جهان تبديل 

واقــع گــرا در سراســر كارشناســان و تحليلگــران  سال زمان الزم است. حرف مقاومت ايران و بسياري از ٢٠تا ١٠مقابله با داعش 
  جهان اين است كه به جاي معلول بايد بر روي علت متمركز شد. 

  
طور پيگير بر اين حقيقت كه بنيادگرايي اسالمي و كانون آن يعني تهــران تحــت ه سال گذشته ب ٢٥در مقاومت  يمل يشورا-٧٥

. در يــك ، پــاي فشــرده اســتي و بين المللي اســتدشمن صلح و آرامش در سطح منطقه ي حاكميت ديكتاتوري ديني مهمترين
كــه ظهــور و قــدرت گــرفتن داعــش  كــرده انــدأكيــد تجمهور و اعضاي آن فعاالنه بر اين حقيقت  رئيسسال گذشته نيز شورا و 

  اين رژيم است.  برابردر  آمريكاايران بخصوص در عراق و سوريه و مماشات  محصول سياسيتهاي فاشيسم ديني حاكم بر
: گفــت اختصــاره آمريكا شهادت ميــداد بــ ةجلسه استماع در كنگر آوريل از طريق ويدئو كنفرانس در يك ٢٩خانم رجوي كه در 

، ١٣٥٧ي بر واليت فقيه) در ايران در سال نحاكميت رسيدن ديكتاتوري ديني (مبت گري اسالمي پس از بهادگرايي و افراطيبني«



صورت يك تهديد براي صلح و آرامش ظاهر شد و اين رژيم تاكنون ديناميسم و كانون اصــلي ايــن پديــدة شــوم بنيــادگرايي و به
هدف اصــلي بنيــادگرايي، اســتقرار خالفــت اســالمي و اجــراي احكــام  هان بوده است.افراطي گري تحت نام اسالم در منطقه و ج

شناســد و تفــاوتي بــين بنيــادگرايي شــيعه و ســني نيســت.  رسميت نمي شريعت از طريق زور است. اين پديده هيچ مرزي را به
، ١٣٧٢ا سراب است. ما در ســال خصيصة اصلي اين پديده، تهاجم و خشونت طلبي است و جستجو براي عناصر مدره در بين آنه

نسبت به اين تهديد و كانون آن هشدار داديم و گفتيم هدف رژيم مالهــا  “بنيادگرايي اسالمي تهديد نوين جهاني”با انتشار كتاب 
از بمب اتمي نيز صدور بنيادگرايي و تضمين بقاي خودش است. متأسفانه، اين تهديد جدي گرفته نشد. تجربة سه دهــة گذشــته 

دهد كه اگر يك سياست قاطع عليه منشأ اصلي اين پديده اتخاذ نشود عواقب ويرانگرتري خواهد داشت. متأسفانه عــدم ن مينشا
ســابقه بــه رشــد و اشغال تدريجي عراق از سوي رژيم، يك شتاب بي ١٣٨٢ممانعت از دخالتهاي رژيم ايران در عراق، بعد از سال

ينكه جنايات نيروي قدس از طريق بشار اسد و مــالكي دو آلــت دســت رژيــم ايــران در اين تفكر متحجر و ارتجاعي بخشيد. كما ا
  ».  گرفتن داعش شد اهل تسنن و سكوت غرب در مقابل آن، باعث قدرت سوريه و عراق و كشتار و حذف

حــل بنيــادين آن،  كنم رژيم مالها بخشي از راه حل بنيادگرايي نيست، بلكه قلب مشكل است و راهمي تأكيد«خانم رجوي افزود 
كه در قيــام دست مردم و مقاومت ايران است. اين رژيم، بسيار شكننده است و اكثريت عظيم مردم ايران، هم چنانتغيير رژيم به

همگان به چشم ديدند، خواستار يك تغيير بنيادين و برقراري دموكراسي هستند، قــدرتنمايي رژيــم، كــاذب اســت و  ١٣٨٨سال 
هاي ميليونها ايراني در قــرن بيســت و يكــم اســت و ناشــي از انيهاي بنيادين رژيم در پاسخگويي به خواستههدفش، پوشاندن ناتو

عنوان يــك نيــروي دليل نقش محوري سازمان مجاهدين خلق ايــران، بــه. مقاومت ايران بهاست سياست ضعيف غرب در قبال آن
  ».  تز بنيادگرايي استدموكراتيك مسلمان، آنتي

  
شــماري آمريكا مطرح كرد و با اســتقبال  ةب به كنگري خانم رجوي براي مقابله با بنيادگرايي اسالمي كه خطاده يام ٥طرح -٧٦
خير در اتخاذ اين قدمهاي عملــي خســارت أجهاني از ت ةاعضاي كنگره مواجه شد، يك راه حل واقع بينانه و عملي است و جامعاز 

تــوان و بايــد مي« :ي عليه اشغال يمن توسط رژيــم ايــران گفــتف منطقه يجدي خواهد ديد. وي ضمن استقبال از تشكيل ائتال
المللــي و اتخــاذ قــدمهاي چه نوع شيعه يا سني، شكست داد. الزمة اين كار، تشكيل يك ائتالف بين را، بنيادگرايي اسالمية پديد

  :است عملي زير
اهل تســنن در قــدرت و مســلح ركت واقعي در عراق، مشاقدس و خاتمه دادن به نفوذ رژيم ايران تروريستي اخراج كامل نيروي -

  دست گرفتن امنيت محلي. براي به كردن عشاير سني
  دادن به ديكتاتوري اسد و برقراري دموكراسي در اين كشور.کمک به اپوزيسيون و مردم سوريه براي خاتمه-
عملي در مقابل نقض وحشيانة حقوق بشــر در ايــران بيدادن به رسميت شناختن ارادة مردم براي سرنگوني رژيم ايران و پايانبه-

  و تأمين حفاظت و حقوق اپوزيسيون سازمانيافتة مجاهدين خلق، ساكنان ليبرتي.
  براي مقابله با برداشتهاي بنيادگرايانه از اين ديانت.  تقويت اسالم اصيل، دموكراتيك و بردبار-
 .بستن همة راههاي دستيابي رژيم ايران به بمب اتمي-

 
براي بردباري و برابــري عليــه «تحت عنوان در برلين  ١٣٩٣اسفند  ١٦بين المللي كه مقاومت روز بزرگ در يك گردهمايي  -٧٧

كردند كه پيشروي آرمان برابــري در جهــان،  تأكيدكشورهاي مختلف جهان  ، برگزار كرد، سخنرانان از»بنيادگرايي و زن ستيزي
كشي، تروريسم و تبعيض، تمام منطقــه و جهــان را بــه خطــر انداختــه و  مواجه است كه با نسلامروز با مانع بنيادگرايي اسالمي 

  بيش از همه با زنان دشمني دارد.
 تعيين كننــده تــرين عامــل در قــدرت گــرفتن بنيــادگرايي بــه حاكميــت«گفت:  كنفرانس اين سخنراني خود در رجوي در خانم

ي نخســتين بــار يــك الگــوي حكــومتي بــراي گروههــاي بنيــادگرا ارائــه رســيدن آخونــدهاي مرتجــع در ايــران اســت كــه بــرا
كردند...بنيادگرايي، رويارويي اسالم با غرب يا با مسيحيت و يهوديت و يا دعواي شيعه و سني نيست. بلكــه دعــواي اصــلي ميــان 

ود دشمني با زنــان را قــرار داده و آزادي با اسارت و استبداد است. ميان برابري با ظلم و زن ستيزي است. بنيادگرايي در كانون خ
كنــد.....براي نجــات جهــان از كــابوس بنيــادگرايي و رهــايي ملتهــاي از طريق سركوب زنان، كل جامعه را سركوب و مرعــوب مي



خاورميانه از اين بختك شوم، همه زنان آزاده در سراسر جهان را به تشكيل و گســترش يــك جبهــة پرقــدرت عليــه بنيــادگرايي 
خوانم... براي مهار پديده شوم بنيادگرايي اسالمي به ناگزير بايد به مقابلــه بــا  يروريسم و بربريت تحت نام اسالم فرا ماسالمي و ت

ش از ديكتاتوريهاي اسد و مالكي در سوريه و عــراق اين رژيم قلب مشكل است و حمايت ديكتاتوري ديني حاكم بر ايران برخاست.
  ».  داعش شده است نظاميان بنيادگرا وباعث ظهور شبه

  
انفجــار تروريســتي بوئنــوس  ةصادراتي رژيم آخوندي كــه پرونــدتروريسم با خود مبارزه در  مقاومت ايران سال گذشته،در يك-٧٨

 ا فعاالنــه پيگيــرياست، قتل مشكوك قاضي تحقيق اين پرونده راز همان سال بخشي از آن بوده  )١٣٧٣( ١٩٩٤سال  آيرس در
ان در يــهودي يمركــز فرهنگــ ةتكارانيق در مورد انفجار جنايت تحقيسمن كه مسئوليآلبرتو ن يسد قاض، ج١٣٩٣ يد ٢٨ در كرد.

ر يــدا شد. او قرار بود چند ســاعت بعــد در جلســه غيغرقه در خون پ شدر آپارتمان ،ا) را به عهده داشتيس آميرس (كيبوئنوس آ
دهــد. بن كشــور شــهادت يــگر اير خارجه و مقامات دين، وزينتس جمهور آرژايه رئيش علتين كشور در مورد شكايپارلمان ا يعلن
  ا كرده بود. يسرپوش گذاشتن بر انفجار آم يران برايم ايبا رژ يآنها را متهم به تبان يو

آن را نشــان داد و مشــخص شــد  بطالنه به سرعت يقات اوليرا مطرح كردند اما تحق يقاض يه خودكشيس فرضيابتدا مقامات پل
عوامــل  يبه قتل به خصــوص از ســو يد مستمر وياز تهد يحاك ي كهمختلف يج خبرهاينكرده است. به تدر يخودكش يكه قاض

ن يــز گفته است ممكن است ايمنتشر شد. او در همان روزها در مقابل خبرنگاران اظهار كرده بود كه به دخترش ن بود، رانيم ايرژ
  پدر شود.  يروزها ب

مهــم جهــان  يهــا و رســانه هــايل شد. همه خبرگزاريمهم جهان تبد ياز خبرها يكيت به ن به سرعيقتل مرموز دادستان آرژانت
» ميســمن هســتيمــا ن«ختند و با شــعار يابانها ريرس به خين قتل نوشتند. هزاران تن از مردم بوئنوس آيمقاالت متعدد در مورد ا

  ن قتل شدند. يا ةنيقات عادالنه در زميخواستار تحق
ت در يد صــلح و بشــرين، بلكــه شــهتــيد مردم آرژانيسمان نه تنها شهيدكتر آلبرتو ن«ران گفت: ياومت امق ةديس جمهور برگزيرئ

 ســميو ترور ييادگرايــه بنيــران عليــدان مــردم و مقاومــت ايف شــهيــن او به طور خاص در رديسم است. عالوه بر ايمقابله با ترور
ن يــدر بــردن ا يبرا يو اقتصاد ياسيف سيكث يستاد و زد و بندهايا يم آخونديبرخاسته از آن قرار دارد. او شجاعانه در مقابل رژ

ر متوجه او بود، حاضر به ياخ يكه در ماهها ينده ايدات مكرر و فزايا را افشا كرد و در مقابل تهديت بزرگ انفجار آميم از جنايرژ
  .»م نشديتسل

  
 ةروشــنگران ک گــزارشيــبــا انتشــار  )٢٠١٥ه يــرفو ١٤ ( ١٣٩٣بهمــن  ٢٥ران در يمقاومت ا يمل يشورا ييون قضايسيكم-٧٩

 يبخشــها يت طــيــن جنايــن مــوارد مربــوط بــه ايتر ين سند مهم اساسيکرد. در ا يت را معرفين جنايل و عوامل ايدال يحقوق
، »قــاتيابعــاد تحق«، »ســمنين يقات قاضيتحق«، »قاتيدور اول تحق«، »انفجار ياسيعلت س«، »١٣٧٣سال  ةتكارانيانفجار جنا«
دخالــت «، »هايقــات و كارشــكنيادامــه تحق«، »و نقش انترپل ين المللياحكام جلب ب«، »سيمتهمان ك«، »رانيش مقاومت انق«

منجــر  يكه به قتل قاضــ يمعامله ا«، »از توطئه يره ايزنج«، »قات صورت گرفتهيحاصل تحق«، »اجرا گردد يستيپاپ: عدالت با
ك يــل و ؤاچند س«، »ست؟يسمن كيقاتل ن«، »يبا قتل قاض يم آخونديرژ دركيرو«، »عدالت يبرا يسمن مبارزين يقاض«، »شد

بــا  ؛»نيآرژانتــ ييف و دســتگاه قضــايفراخوان به قضات و حقوقــدانان شــر«و » كا در قبال قتليكرد دولت آمريرو«، »يسؤال اصل
  شده است. حيار تشريل و مدارک بسيدال
  

اســت و از طــرف  يم آخونــديــسركوب و ترور رژ ياصل يك طرف قربانياز ران يمقاومت ا«ن سند آمده است: ياز ا يدر بخش-٨٠
 ين حــال طــياست. درعــ يم به هر طرف خارجين رژيت و كاركرد ايشناساندن ماه ين طرف برايتر ين و جديسته تريگر شايد
ن يــز طــرف اســم و نقــض حقــوق بشــر اي، تروريمختلــف اتمــ ين اطالعات در عرصه هاين و كامل تريق تريش از سه دهه دقيب

م يندگان مقاومــت و در رأس آنهــا مجاهــد خلــق ابــراهيز نمايا نيان قرار گرفته است..... پس از انفجار آميار جهانيمقاومت در اخت
متعــدد بــا  يش در همــان زمــان مالقاتهــامقاومــت و همكــاران يمل يسم شورايضد ترور ت ويون امنيسيمسئول وقت كم يذاكر

س انجــام دادنــد و آنهــا را نســبت بــه ين كشور در پاريآمدند، در محل سفارت ا ينظور به فرانسه من مي، كه به اينيقضات آرژانت



م يمراتــب تصــم ةت و نحــوه و سلســليــن جنايمشخص در ا ق ويبه طور عام و اطالعات دق يم آخونديسازمان ترور رژ پروژه ها و
  »ه نمودند.....يدر مورد آن توج يريگ
  

  :فصل نهم
  ژوئن١٧قيب در پروندة منع تع دستورصدور 

 سياسي و حقوقي ةسال١٥يك پيروزي تاريخي در كارزار 

  
را كــه از  ينــيب، پرونــده ننگيــس با صدور دستور منع تعقيپار يسم دادسرايق ضد تروريتحق يقاض ١٣٩٣ور يشهر ٢٥روز  -٨١
 ياز طــوالن يكــال و متخصصــان حقــوقو ةران گشوده شده بود و به گفتيه مقاومت ايعل يم آخونديش در معامله با رژيسال پ ١٥
  .اعالم كرد مختومهاست،  خ معاصر فرانسهيتار ييقضا ين پرونده هايتر

بعــد در فقــدان هرگونــه ســند در مــورد  يسم شروع شده و در قــدمهايترور ين ماليمأسم و تيكه با اتهام مسخره ترور يپرونده ا
 ياتهامهــا يبــرا يلــيچ دليكند هــ يح ميه فرانسه تصرييد. حال قضاو تقلب منحرف ش ييمانند پولشو يسم به اتهامات ماليترور
ران مهــر يــه مقاومــت ايه اتهامها علي، بر كليدروغ و اطالعات ساختگ يب به رغم پمپاژ شهادتهاين ترتيز وجود ندارد. به اين يمال

   خورد.بطالن 
د گفت كــه يبا«ح كرد: يسم تصرياتهام ترور يفق در نيتحق يقاض)، ١٣٩٠ارديبهشت  ٢١( ٢٠١١مه  ١١ در ،سه سال قبل از اين

 يل مــيرا تشــك يك تشكل جمعي يران همگيا يبخش مليران و ارتش آزادين خلق ايران، سازمان مجاهديمقاومت ا يمل يشورا
وه يشــ “ييقــات قضــايتحق”بر اســاس «كند:  يم تأكيد سپس  يو .»استران يم حاكم بر ايدهند كه هدف آن سرنگون كردن رژ

 يكــردن، اســتفاده از اهرمهــا يغات، جلب توجهــات، البــيمانند تبلبوده اند ( ياسيا سي”ن هدف يدن به ايرس ياومت برامق يها
ران است كــه يداخل ا يات نظاميعمل ةرنديا دربرگي”و  “رانيا يبخش ملي، ارتش آزاديك ارتش واقعيبا استفاده از ”ا ي، ”مختلف)

ان را يــر نظاميكه غ يدال بر عمل مسلحانه ي يپرونده سنددر ”و  “گرفته شده است ران به عهدهين خلق ايتوسط سازمان مجاهد
دهــد تهاجمــات  ياجــازه نمــ”پرونــده  يداده هــا« :افزود در حكم خود يقاض». “هدف قرار داده باشد وجود ندارد يبه طور عمد

ان يــان نظاميــجــر بــه نبــرد مســلحانه مكه من يك تهاجم نظاميمحسوب شود. در حقوق فرانسه  يكي يستيبا اعمال ترور ينظام
  ».  “ف شوديسم توصيتواند به عنوان ترور يشود، نم

  
س در يک كنفــرانس در پــاريــدر  يرجــو خانم، ٩٣در شهريور  ران در فرانسهيه مقاومت ايب عليمنع تعققرار پس از صدور  -٨٢
لــوكلرك  يرفته بــود. امــا اكنــون بــه قــول هــانران قرار گيم ماليه فرانسه آلت دست رژين پرونده قضاييدر ا«گفت:  ١٣٩٣هرم٢
اســت و ي، وقــت آن اســت كــه س“ز كنــديــپره ياســيتواند از كــرنش در برابــر مالحظــات سيفرانسه نشان داد كه م يدادگستر”
ت نشــان دهنــد و يــه نجات دهند. زمان آن است كــه قاطعيت فقيت به واليز خود را از مسمومين ياطالعات يو نهادها يپلوماسيد

مهــر  ٢رخانــه شــورا يه دبيــ(اطالع» ننــديپاسداران را از فرانســه و تمــام اروپــا برچسپاه يپوشش يم و شركتهايرژ مأموران ةشبك
١٣٩٣(.  
احكــام «ن مورد اعالم کــرد: يبرگزار شد در ا ١٣٩٣مهر١٣و  ١٢ يخود که در روزها ياندوره ييمقاومت در اجالس م يمل يشورا

گــر توســط يد يهايطان ســازيو بطالن انواع اتهامات و شــ يستيبطالن برچسب ترور ةه دربارفرانس يدادگستر يصادر شده از سو
شــورا و ة ديــس جمهــور برگزيرئــ يريه، كه به دســتگيت فقيم والياطالعات رژ يگواهان و مزدوران به خدمت گرفته شده از سو

 يت و توانمنــدي، بلكه ظرفيت و پاكدامنيحقانن منجر شده بود، نه فقط يشورا و مجاهد يونها و اعضايسياز مسئوالن كم يشمار
در انگلســتان  ييقضــا يدر فرانسه، مانند احكام مراجع عال يبزرگ حقوق يروزيبخش مقاومت را به اثبات رساند......پييجنبش رها

ن يد و بزرگتــرران را باطــل شــناختنيــن و مقاومــت ايه مجاهديعل يستيترور يستهايكه ل ،كايآمر االت متحدةية اروپا و ايو اتحاد
بــه  يابيبــه منظــور دســت ينيآنها كردند، حق مقدس مقاومت مردم ما در برابر استبداد د ير به لغو رسميرا ناگز يجهان يقدرتها

“ ييقضــا و يانقــالب حقــوق”ك يــ ين الملليحقوقدانان برجسته ب ياز سو ن احكامينشاند. ا يت مردم را به كرسيو حاكم يآزاد



ه يــ(اطالع» بــه همــراه آورد. يمتــيقيذ يو ارمغانهــا يية قضايتحت ستم رو يبخش همه ملتهاييت رهامقاوم يف شد و برايتوص
  .رخانه شورا)يدب
  

ت يــثبت کــرد، کــارگزاران والت معاصر يانسان حقوق و يبرا يروزيک پيد آن را به عنوان يبزرگ که با يروزين پيدر مقابل ا-٨٣
ب در يــاز حكم منع تعق يريكردن و جلوگ يخنث يسابقه برا يرسوا و ب يه بازک حقيقت ين ترفند که در حقيبه آخر يخامنه ي
نسبت به ايــن  و مردارهايي كه براي مقاومت ايران دندان تيز كرده بودند،“ مرده”دست زدند و از طرف يك  ،ژوئن بود ١٧پرونده 

وارد  يعنــوان شــاكي خصوصــه ييــر بــبه تشويق قاضي بروگ ٢٠٠٣در سال  مرده منع تعقيب درخواست استيناف نمودند. شخص
با سوء استفاده از يك تشابه اسمي مدعي شده بود كه از اسم او سوء استفاده شده است. ثبت درخواســت اســتيناف ه و شد هپروند

ايــن  كــه كرده بودتأييد  ٢٠١٢در سپتامبر  صورت گرفت كه دادگاه عالي انگلستان در حالي ٢٠١٤از سوي اين فرد در سپتامبر 
  صادر كرده بود. را ورثه بهتقسيم اموالش  ةاجاز دادگاه مرده و ٢٠٠٥سال  درفرد 

خوبي در چــارچوب مانورهــايي قــرار ه اين استيناف ب: «نوشت ويليام بوردون وكيل شوراي ملي مقاومت در يادداشتي به دادستان
موضــوع  ،شده است. در حقيقت اين مانورهامي ام از آغاز آن انج اين پرونده گيرد كه توسط مقامات ايراني وكارگزاران آنها در مي

ظــاهر بــدون مقدمــه و فــي ه شهود متعــددي كــه بــ اند؛ لوايح متعددي بوده كه در زمان خودش براي قضات تحقيق ارسال شده
ادســتان دانيم كــه د ايران بوده اند. ما همچنين مي رژيم عواملدر واقع  ليخود را به سرويسهاي پليس معرفي كرده اند و البداهه

گرفته اند تــا بــر روي ه توسط دولت ايران مورد مراجعه قرار ميقفصورت بي وه دولتي ب پاريس، وهمچنين ساير ارگانهاي اداري و
ســوء اســتفاده از سيســتم  براي استفاده ابــزاري وكه است  تالشي اين استيناف هزارمين اينكه، پرونده تأثير گذاري كنند. نتيجه

  .»صورت مي گيرد دولت خارجي قضايي فرانسه توسط يك
روز قبل از رسيدگي دادگاه درخواســت جديــدي را بــه نيابــت از ي از وكالي فرانسوي مزدوران رژيم، در يك افتضاح مضاعف، يك

از «مدعي شد كــه  مطرح كرد و ساله ٧٥عبدالرزاقي و ملوك  ساله ٨٥به نامهاي جهان عبدالرزاقي  خواهران شاكي مرده در ايران
وادگي آنها در طول چند سال و تا امروز توسط يك يا چند عضو سازماني كه براي يك دوران طــوالني در ليســت ســازمان نام خان

  !»است ء استفاده شده، سوهاي تروريستي اتحاديه اروپا و اياالت متحده بوده
  

دستور منع تعقيب پيرامــون شعبة تحقيقات، طي حكمي درخواست استيناف عليه  -دادگاه استان پاريس١٣٩٣بهمن  ١٦در -٨٤
كليه اتهامات مالي عليه اعضا و وابستگان مقاومت ايران را رد كرد. پــيش از آن، دادســتان پــاريس نيــز مخالفــت خــود را بــا ايــن 

   درخواست اعالم كرده و خواستار رد آن توسط دادگاه شده بود و به اين ترتيب پرونده براي هميشه بسته شد.
ن ايــن ســوء مقاومت ايران خواستار تعقيب و محاكمه و مجازات مســئوال«شورا در اطالعيه يي اعالم كرد:  دبيرخانه ،در همان روز

 فرانسه و پايان دادن به بازي كثيف معامله با حكام جنايتكــار تهــران بــه قيمــت قربــاني كــردن مــردم و ةاستفاده بزرگ از قضايي
آخوندها به مثابه كانون اصلي صــدور  ث منحرف شدن توجهات از رژيممقاومت ايران است. چيزي كه طي ساليان گذشته تنها باع

بنيادگرايي و تروريسم در دنياي امروز بوده و فجايع آن براي صلح و امنيت منطقه يي و بين المللي در ســوريه و عــراق و يمــن و 
  . »لبنان و حتي در اروپا مشهود است

  
رژيــم  مــأموراناين تالشهاي مفتضح رژيم آخوندي، خطاب به وكيل  ة، دربارل، از وكالي فرانسوي مقاومت ايرانيوكيل دارتو-٨٥

چيــزي كــه هــيچ كــس را بــه اشــتباه هدف اين كار اين است كه شما آگاهي خودتــان بــه فــوت موكلتــان را بپوشــانيد : «نوشت
ليت معمــول يــك وكيــل همخــوان نگهداشتن اين استيناف و ارادة آشكار دفاع از آن به نظر نمي رسد با انجام فعا«و » اندازدنمي

باشد.... بنابراين من خودم را ملزم مي بينم به شما اطالع بدهم كه موكلين من از من خواسته اند يك شكايت به خاطر شروع بــه 
  ».  تقلب نسبت به حكم دادگاه را ثبت كنم

وندها و عوامل و همنوايانش كه مدعي اين قبيل ترفندهاي اطالعات آخ ةكميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا دربار افشاگريهاي
هاي آمريكــايي بــراي حمايــت از مقاومــت مــردم ايــران در برابــر چنين مدعي خريدن شخصــيتكالهبرداري مالي مجاهدين و هم



كميسيون امنيت و ضد تروريسم  ةي به گشتاپوي آخوندي وارد كرده است (اطالعية خرد كننده يفاشيسم ديني شده بودند، ضرب
  ).١٣٩٣بهمن  ٤
  

  :مهد فصل
  ليبرتيكارزار در 

  توطئه هاي دشمن ،ضد انساني ةمحاصر
  

توطئــه عــراق در اشرفي در زندان ليبرتي ه رزمندگان ير و بدون وقفه عليگيران به طور پيم ايهمگان روشن است که رژ يبرا-٨٦
رزمنــدگان محاصــره شــده اســت. در  ناندم کشيا به تسلين کانون مقاومت ين اقدامات نابود کردن اياز ا ایخامنه کند. هدف يم

 ي، توطئــه هــايکــالن انســان ينه هايو البته با پرداخت هز و مقاومت يداريبا سالح پارزمندگان  ،يست ضد انساناين سيمقابل ا
، جــالل عابــديني، محمــد هــادي تعــالي ؛مجاهد خلق ٦ ،يك سال گذشته در کرده اند. يرا خنث رژيم و عواملش در عراق ةالنيرذ
در (عضو شوراي ملي مقاومت) در اثر ضــايعات محاصــره پزشــكي  مهين افضلي و فريده وناييمحمد تقي عباسيان،  ي ساالري،عل

  . دتن رسي ٢٦پزشكي زجركش شده اند به  ةشمار كساني كه در اثر محاصربه اين ترتيب،  .جان باختنداشرف و ليبرتي 
  

 ) كه به همه مراجع بين المللي داده شــده اســت،٩٣بهمن  ٢در ليبرتي ( امداد پزشكي مجاهدين خلق ةكميت ةاطالعيطبق  -٨٧
در نوبت انتقال به بيمارستان قــرار داشــتند  زنان مجاهد خلقزن از  ٢٤٥تن، شامل  ٩٠٧حداقل ميالدي،  ٢٠١٥ابتداي سال در 

ازجملــه  الزم بــراي آنتجهيــزات كــه ســاكنان  اســت يادآوريــ. قابل است بوده كه بخش زيادي از آن براي اقدامات پاراكلينيكي
   مي كند. از انتقال آنها به ليبرتي ممانعت هنوز اما دولت عراق ،داشتندرا در اشرف در اختيار و اشعه ايكس دستگاه سيتي اسكن 

 ةاطالعيــ همــان ها در حالي است كه تمامي هزينه هاي پزشكي توسط خود ساكنان پرداخت مــي شــود. بــر اســاساين محدوديت
دالر  ٤٧٦هــزار و  ٧٥٤به چهار ميليــون و  ٢٠١٤و  ٢٠١٣ هزينه هاي درماني ليبرتي در سالهاي ،مداد پزشكي مجاهدينا ةكميت

  هزار دالر از اين بابت مقروض بوده است. ٧٥٠بيش از  ٢٠١٤كميته در پايان  اين بالغ شده و
  

ش خــود را بــه عمــل آورده تــا پرونــده ليبرتــي و تمامي تــالواليت فقيه  رژيم ،گذرد از بركناري مالكي مي ي كهيكسالطي  -٨٨
قتل عام در اشــرف و  ٦در  مستقيمًارژيم هستند و  ةسرسپرد كنترل و مديريت آن همچنان در دست افراد دوران مالكي باشد كه

شــناخته شــده رژيــم  ةهمچنان فالح فياض عامري (پسر عموي هادي عامري) يــك مهــر ليبرتي دست داشته اند. مسئول پرونده
 جنايات عليه ساكنان شركت داشــته ةكاظم و سروان حيدر عذاب كه در همايران در نخست وزيري است. سرهنگ صادق محمد 

مــورد دادگــاه اســپانيا ايــن جنايتكــاران از ســوي  .همچنان در ليبرتي هســتند و دستشان به خون رزمندگان شهيد آغشته است،
بــه همــراه معــاون  ٢٠١٢وقتــي در ژوئــن محمد كاظم، همان كسي است كه صادق سرهنگ دژخيم و قرار گرفتند پيگيرد قانوني

در فرانســه بــه اتهــام  ي درهمــان زمــانوبه عمــل آمــد.  وزير خارجه عراق به اروپا آمده بود از ورود او به پارلمان اروپا جلوگيري
  آزاد شد.حكومت مالكي و پشتيبانان او شكنجه دستگير شد و فقط با اقدامات گسترده 

  
 يهــاخــانواده «و مــزدوران خــود بــه ليبرتــي تحــت عنــوان  مأموران بار ديگر به انتقال  ١٣٩٤رژيم آخوندي از اوايل سال  -٨٩

. اين مزدوران توسط وزارت اطالعــات بــه بغــداد منتقــل و ســپس ه استشكنجه رواني روي آورد به منظور تكرار بساط »ساكنان
  شوند.  مي بردهنظر فالح فياض به ليبرتي سفارت رژيم به كمك كميته سركوب اشرف زير توسط 
خاطرنشــان  برگــزار شــد در ايــن رابطــه ١٣٩٤خرداد  ٢٨و  ٢٧ يخود که در روزها ياندوره يياجالس مدر  ي ملي مقاومتشورا
ان يــم در ميــعوامــل رژ يدر بغــداد، بــا همدســت ایخامنــه ريقدس و ســف يستيترور يروين يفر از مهره ها ييپاسدار دانا«كرد: 

مبادرت كرده و درصــدد پهــن كــردن  يبرتيوزارت اطالعات به ل ها، به اعزام شكنجه گرانيتة سركوب اشرفيو كم يعراق يروهاين
تعهــدات مكتــوب  ياد آوريــشــورا ضــمن  تكارانه است.يات شوم و جناين يبرا يه رزمندگان اشرفيعل يمجدد بساط شكنجة روان

ت بطور مستمر، به دولت عــراق، بــه يو نظارت بر وضع يبرتيمت ساكنان لن حفاظت و ساليخصوص تضم كا و ملل متحد دريآمر



 پناهنــدگان، در يعــال يايســاريكم و يوناميكا در بغداد، به ملل متحد، ينگتن و سفارت آمرياالت متحده در واشيربط ايمقامات ذ
رخانــه يه دبيــ(اطالع» دنو متوقف شــو ت محكوميت و فوريد با جدين اقدامات مجرمانه بايكرد ا تأكيد ن خصوص هشدار داد و يا

  .شورا)
ادامــه داده و از تمــامي  ليبرتــي بــه ي وزارتــيخــانواده هــا آوردنبه تالشهايش بــراي  كه بارها اعالم كرده است پاسدار دانايي فر

  .)١٣٩٣استفاده مي كند (سايتهاي وزارت اطالعات مهر و آبان  در اين خصوص ظرفيتهاي سفارت رژيم در عراق
  

گروه تروريستي بدر، تحت امر نيروي قــدس، نقــش فعــالي در  از سركردگان ،حقوق بشر عراق وقت محمد مهدي بياتي وزير -٩٠
با مزدوراني كه تحــت  ١٣٩٤خرداد ٢٤. وي روز داشت شكنجه عليه ساكنان ليبرتي براي توطئه و به خدمت گرفتن اين مزدوران

..بــا اعضــاي ســازمان .٢٠٠٣عراق بعد از : «و به طرز مسخره اي ادعا كرد ديدار ساكنان به عراق منتقل شده بودند ةعنوان خانواد
مجاهدين بــا فشــار مــانع  يباال ةرد يثق مقامهاؤبر اساس اطالعات م«:  وي افزود ...»تروريستي خلق برخورد انساني داشته است

  ).متعلق به سپاه پاسداران ري فارس(سايت وزارت حقوق بشر عراق و خبرگزا» شونديم شانيهادار اعضا با خانوادهيد
گر به ليبرتي برده شــدند و در ايســتگاه پلــيس بــه شــعار يد بار اعزامي رژيم مزدوران ،خرداد، سه روز پس از اين مالقات ٢٧روز 

   .»همانطور كه اشرف را نابود كرديم اينجا را نيز نابود خواهيم كرد«گفتند: نان پرداخته و از جمله ميدادن عليه ساك
  

 يت هــايجناانتقال مزدوران به ليبرتي  ةبا توطئ ایخامنه و است مسأله امنيت و حفاظت ساكنان ليبرتي مبرمترين  مسأله  -٩١
 پخــش اخبــار و عراق و ديگر كشورها ش درلو عوامرژيم  دروغ پراكني ارگانهاي اطالعاتي .را زمينه سازي مي كندخونين ديگري 

ليبرتــي بــه منــاطق تحــت كنتــرل داعــش، درهمــين  حفر تونل از ادعاي مجاهدين با داعش و همكاري ارتباط و مانندساختگي 
 و كه در بقيه رســانه هــاي رژيــم-مضحك و سراپا مجعول  يدر خبر ١٣٩٤خرداد ٢٥خبرگزاري پاسداران (فارس) در  .راستاست

مجاهــدين تــا كنــون ( سازمان) «نوشت: » ربيمنابع آگاه ديپلوماتيك غ«به نقل از-تكرار شد سايتهاي زنجيره يي وزارت اطالعات
شمار زيادي از عناصر خود را براي كمك به داعش به موصل فرستاده است... هواپيماهاي تركيــه ايــن افــراد را بــه تركيــه انتقــال 

ق عمليــاتي كــه جا، به داعش در موصل، ارتش آزاد و جبهه النصره در سوريه پيوستند. برخي از اين افراد نيز بــه اتــادادند و از آن
هاي اردن و سوريه تأسيس كرده، پيوستند. در اين اتاق عملياتي برخي فرماندهان نظــامي  رئيس سابق اطالعات عربستان در مرز

  »!  و امنيتي و اطالعاتي آمريكا، فرانسه، عربستان و اردن نيز فعاليت دارند
 يباشــد طــ يعــراق مســتقر مــ يبرتــيگــاه ليدر پا«ين كه سازمان مجاهد :ادعا كرد مرداد ٧تسنيم) در خبرگزاري نيروي قدس (

ن يــا .ن گــروه قــرار داده اســتيــار ايــرا در اخت يار با ارزشــيرا اطالعات بسياخ ،که با داعش در عراق دارد يها و تعامل يهماهنگ
  ».ده استيل گروه داعش گرديکا در بغداد تحويسفارت امر ياطالعات با هماهنگ

  
ي بــه اجــالس شــوراي امنيــت در آمريكا و اروپا در نامه ي پارلمانتر ٤٠٠٠جستجوي عدالت متشكل از بين المللي در  ةكميت -٩٢

نيروي تروريستي قدس و شبه نظاميان وابســته  ةحضور فزايند«ساكنان ليبرتي با توجه به «نوشت:  ٢٠١٥فوريه١٦ملل متحد در 
تند كه توجه فوق العاده شوراي امنيت و بويژه آمريكا را مــي با تهديدات مضاعفي مواجه هس ،»به آن در عراق و مشخصا در بغداد

چه بــه عنــوان افــراد  ،آنها از حفاظت نسبت بهعراق و هم ملل متحد  در هم آمريكا، هم نيروهاي چند مليتيطلبد. بخصوص كه 
حهاي آنهــا اعــم از ســال ةمتعهد شده انــد. دولــت آمريكــا همــ ،حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو و چه به عنوان پناهنده

شــان متعهد شده است كه حفاظت ازاي آن  دي و حفاظتي را گرد آوري كرده و درسالح انفرا ١٧٠٠٠سنگين و سبك و از جمله 
  ».  مين كندأت ،را تا تعيين تكليف نهايي

ارج از عــراق وجــود اگر امكان انتقــال فــوري ســاكنان بــه خــ«  :مي افزايد همين نامه ، دربين المللي در جستجوي عدالت ةكميت
بخصوص كه حضور نيروهاي آمريكــايي  ؛مسئوليت حفاظت آنها را به عهده بگيرد ست كه دولت آمريكا مجددًاا ندارد، تنها راه اين

نمــي پــذيرد بــا توجــه بــه  كند. اما اگر آمريكا ايــن راه را در فرودگاه بغداد در نزديكي ليبرتي اين امر را عملي و در دسترس مي
برابــر را برگرداند تــا بتواننــد در  آنها هاي حفاظت انفراديظت آنها دارد، بايد بخشي از سالحستقيمي كه در قبال حفاوليت مئمس

م بــراي جلــوگيري از فجــايع اقدا كنند. ايندفاع و حفاظت از خودشان  ،قدس و شبه نظاميان تروريستي حمالت احتمالي نيروي



اهــدين مج«ر تظاهرات و آكسيونها و گردهمايي هاي كشورهاي جهان اعالم كردنــد: متعاقبًا هموطنانمان د. »استحياتي بيشتر، 
  .»شبه نظاميان و پاسداران رژيم براي حفاظت و دفاع از خود مسلح كنيد ةرا در ليبرتي در برابر حمل

  
ايي در مــورد و اروپــبرجســته تــرين شخصــيتهاي آمريكــايي بــا حضــور  ٢٠١٥فوريــه  ٧پاريس در  كنفرانس بين المللي در -٩٣

آنها چندين بار طي حمالت متعدد از زماني كه حفاظــت  ساكنان ليبرتي حق دفاع از خود را دارند.«كرد:  تأكيد حفاظت ليبرتي 
كــه توســط  خاطر اين كشــته شــدند مورد كشتار قرار گرفتند. آنها به ،شان به مقامات عراقي تحت كنترل رژيم ايران منتقل شد

در برابر حمالتي كه مي تواند هر زمان صورت بگيرد بي دفاع هستند. بنــابر  نيز ند و اكنونه بودسالح شدنيروهاي آمريكايي خلع 
سالح هاي فردي شــان بايــد بــه آنهــا  ،مين كندأشان را ت بين المللي نمي توانند حفاظت ةاگر آمريكا و سازمان ملل و جامع ،اين

از حــق مشــروع دفــاع از خــود اســتفاده  بتوانند ديگري ةدر صورت حملنها و آ شود بازگردانده شود تا از حمالت جديد جلوگيري
دهيم بــبه آنهــا اجــازه بايد از آنها دفاع كنيم يا بايد  يا ما ،كنند. عدم انجام اين كار، برابر است با همدستي در جنايات رژيم ايران

  ».از خود دفاع كنند. به همين وضوح خودشان كه
  

انتقــال اموالشــان را مــي  ةنه اجــازو  ليبرتي را از حق مالكيت خود محروم كرده يم ايران مجاهداندولت عراق به خواست رژ -٩٤
را تصــرف امــوال ســاكنان  و اند اشرف را اشغال كرده نه اجازه فروش آنها را. نيروهاي عراقي و شبه نظاميان وابسته به رژيم ،دهد

ســپتامبر ٥اشــرف در روز  ةيونامي و ســفارت آمريكــا بــراي تخليــرك ست كه طرح مشتا به سرقت برده اند. اين در حاليكرده و 
امــوال اشــرف را  ةكليــ«و » ر هــر زمــاني را خواهــد داددولت عراق به ساكنان اجازه فروش اموالشــان د«تصريح مي كند:  ٢٠١٣

در نامه به خانم رجــوي  ،هخانم اليزابت جونز، معاون وقت وزير خارجه آمريكا براي امور خاورميان». حفاظت و ضمانت خواهد كرد
سازمان ملــل بــه فــراهم كــردن حفاظــت از «نوشت:  ،اشرف ةبه خاطر تخلي طرحاين حمايت از با قويترين  ٢٠١٣سپتامبر  ٦در 

و سفارت آمريكا تمامي توان خــود  كرد اموال در اشرف از طريق بكارگيري يك شركت حفاظتي محلي مورد اعتماد كمك خواهد
بعد از قتــل  ،اشرف در مستقرمجاهدان  ةباقيماند بود كه بر اساس اين تضمينها». ين تالشها بكار خواهد بسترا براي حمايت از ا

 گــرفتن هــيچ ه كــارعراق اجازه فروش حتي يك دالر از امــوال و بــحكومت  اما در عمل .را ترك كردند اشرف ٩٢شهريور١٠عام 
براي تــامين هزينــه  كه بارها اعالم كرده اند اشرفي در ليبرتي مجاهدانن نداد. نمايندگا شركتي را براي حفاظت از اموال اشرفيها

طبــق  اموال اشرف هستند كــه قيمــت آن و نيازمند پول اكيدًا، هاي ديگربه كشور  افراد انتقال هزينه هاي هاي سنگين ليبرتي و
  شود. ميليون دالر بالغ مي ٥٥٠به  اسناد رسمي

  
بــه  انتقــال آنهــا ةوژاگون در پــرگون يوه هاين از عراق شده از يك سو با شيتار اخراج مجاهدکه بارها خواسواليت فقيه رژيم -٩٥

ن يــکند و از سوي ديگر با تمام قوا در صدد تشديد محاصره و وارد كردن ضربه به آنهاست. ا يم يخارج از عراق توطئه و کارشکن
از  ســت كــه مــا ن روياســت. از همــ» در عراق ينابود«، »راقاخراج از ع«ترم  يواقع يمعن ایخامنه براي دهد که يخود نشان م

 تأكيــد بــاز هــم تكــرار و  م گرفتــه شــود ويــرژ يها يجلو توطئه ها و کارشکنتا م يخواه يکا و سازمان ملل و دولت عراق ميآمر
ن اســت يــکــا ايق و آمرعرا يملل متحد و دولتها ةفيبه خارج از عراق منتقل نشده اند، وظرزمندگان اشرفي  يتا وقت كنيم كهمي

ضــد  ةمحاصر زندان سازي و و بهكنند از آنها حفاظت در ليبرتي داده اند،  يکه به طور کتب يو تعهدات يالمللنين بيکه طبق قوان
  ان دهند.يپا يانسان

  
كــه تــا - را تحقق موارد زير مستقر درليبرتي، آزادي شوراي ملي مقاومت به منظور تأمين حفاظت و حداقل حقوق رزمندگان-٩٦

 تأكيــد كنون بارها از سوي برجسته ترين شخصيتهاي آمريكايي، كميته بين المللي در جستجوي عدالت و هزاران پارلمانتر مــورد 
  :لت عراق را به اجراي آنها فرامي خواندو دولت آمريكا، ملل متحد و دو مي داند الزامي -قرار گرفته

و بــه رســميت كميســارياي عــالي پناهنــدگان ملــل متحــد هندگي تحت نظارت عنوان كمپ پناه به رسميت شناختن ليبرتي ب-
آنهــا  « كــه اين ادعاي خطرنــاك، تا كميساريااز سوي  شناسايي به آنها شناختن استاتوي ساكنان به عنوان پناهنده و دادن كارت

 ، پايان يابد.»هيچ استاتويي ندارند



ارگانها و افرادي در عراق كه تحت امــر به ه پروند اين رف و ليبرتي و ارجاعدولت مالكي عليه اش ةتصميمات سركوبگران ةلغو كلي-
 نباشند.اين رژيم  رژيم ايران يا گروههاي وابسته به

، ضــروري در غيــر ايــن صــورتلحاظ هوايي و زميني تحت پوشش حفاظتي يا نظارت نيروهاي آمريكــايي. ه ليبرتي بقرارگرفتن -
نها براي حفاظت و دفاع از خود در برابر تهاجمات نيروي قدس و شــبه نظاميــان بــه آنهــا بخشي از سالحهاي حفاظتي آ است كه

 برگردانده شود.

پزشــكي و تضــمين اســتانداردها و الزامــات زنــدگي  ةويژه محاصره ب لغو كامل محاصرهخاتمه دادن به زندان سازي در ليبرتي و -
آزادي تردد طبق بيانيه هاي مكرر كميسر عــالي پناهنــدگان عراق و دولت و يونامي اشت تفاهم امضا شده توسط نرمال طبق يادد

 . ملل متحد

 تمــامي اشرف و ليبرتي و بازگرداندن يا جبران خســارت هاي منقول و غير منقول ساكنان درموافقت دولت عراق با فروش دارايي-
 .اموال مسروقه

 و بي آنهــا بــه هرگونــه اطالعــاتي در مــورد ليبرتــي و ســاكنانيا دستيا جلوگيري از هرگونه مراجعه و اجتماع عوامل رژيم ايران-
  خانواده. پوششپهن كردن بساط شكنجه رواني و اقدامات سركوبگرانه عليه ساكنان تحت ممانعت از 

  
  عمده ترين مواضع شورا ،شرايط كنوني

  
 بحــران ،ل آمديکه در باال به تفصار حساس است. همان گونه يبس يجهان يقدرتها ةم حاکم و هميما، رژ يبرا يط کنونيشرا-۹۷

بحرانهــاي  ةوارد مرحلــ ۱۳۸۸ ســال يامهــايبه طــور مشــخص از مقطــع ق از يك وضعيت معمولي خارج شده و اكنون تيحاکم
كه موقعيت عينــي انقالبــي و  يدر بحران کنونادامه دارد.  و شدت يابندهكه با همة افت وخيزهاي مداوم  است شده غيرقابل مهار
بــه . انــدده شدهيدرهم تنيی سابقه  يبه طور ب يو جهان ي، منطقه ايداخل يلفه هاؤم ان سرنگوني رژيم را بارز كرده،در واقع بحر
 يولــ ی از ســویچ راهکــارين بحران اســت. هــيبرون رفت از ا يت و توان برايفاقد ظرف ایخامنه تيتوان گفت وال يطور قطع م

حکومــت را از توانــد  يبــا غــرب، نمــشــتر يب ياحتمــالسازش  در نتيجة آن وي اتمدن جام زهر ينوش ي، حتيه و دولت روحانيفق
  دهد. نجاتاست که در آن افتاده  يگرداب
كســتن پيــاپي افزايش اعتراض هــا و خيزشــهاي اجتمــاعي در پــايين، و در هــم شبر هم خوردن تعادل در باال،  ،زهر خورده رژيمِ

را عمق استراتژيك خود مي داند تا در تهران و داخل ايــران مجبــور بــه مقابلــه كه آنها  -در خارج از ايران شسپرها و خاكريزهاي
  در تقدير داردرا  -نشود

مقاومــت در ســال گذشــته درســت و  يمل يشورا يهايريها و سمت گيري، موضع گياسيدهد که خطوط س يت نشان مين واقعيا
، توانست بــا ایخامنه يدراهبر ياستهايبل شکست سطه مقاقمقاومت در سال گذشته درست در ن يمل يبوده است. شورا ياصول
 ةک در صــحنيــدمکراتو يگانــه آلترنــاتيبه عنــوان سخت عبور کند و کماکان  يشهاياز آزما يشياندرکام، بدون تزلزل و با دواستح

  باشد. آفريننقش  ياسيس
ســر  د بــريــو بــا تاکنامه و مصوبات خود گر بر اساس بريات خود، بار دين سال حيو پنجم يران، در آغاز سيمقاومت ا يمل يشورا

  كند:  ي، خاطر نشان مشورا ةرئيس جمهور برگزيد يماده ي ١٠برنامه  خط آنها در
ران و مخالفــت بــا هرگونــه يــدر اوضــاع ا يخــارج يبر مخالفت با هرگونه مداخلة نظام يخود مبن ياصول يما بر اساس خط مش-

حاكم بــر  يستيو ترور يمذهب يكتاتوريها به ديتها و امدادرسانيورت قطع همة حمابزرگ، برضر ياز جانب قدرتها يو سازيآلترنات
   م.يكن يم تأكيد ران، يا
و از مطالبات معلمان، پرستاران ، پزشکان و ديگر اقشار معتــرض ه نظام حاکم يران عليحق طلبانة کارگران و مزدبگ ةما از مبارز -

حق اعتصاب و حــق  يران برايم. ما از خواست کارگران ايکن يرا با آنان اعالم م خود يت و همبستگيحماميهنمان،  و به پاخاستة
  م.يکنيت ميران و از لغو کار کودکان حمايکار بر حقوق کارگران ا ين الملليو نظارت سازمان ب يمستقل کارگر يجاد تشکلهايا

  



 ةژيــد گزارشــگر ويــران و بازدينقض حقوق بشر در ا از يريت ملل متحد به منظور جلوگيامن يدرنگ شورا يما خواستار اقدام ب -
خواهــان اقــدام  يجهــان ةم و از جامعــيهســت ياسيان سيشهدا و زندان ةو مالقات با خانواد يات خامنهيوال يحقوق بشر از زندانها

ق بشــر حقــوض قبزرگ از ن يقدرتها يما هرگونه چشم پوش م.يباش يگسترده و خودسرانه م يتوقف اعدامها يبرا يو جد يعمل
  م. يده ين را به شدت محکوم کرده و نسبت به آن هشدار ميدر و ایخامنه ب راندنقپس از ع

، ي، اقتصــادياســيات سيــح يعرصه ها يکامل زن و مرد در تمام ياز زنان و برابر يتيض جنسياشکال تبع يرفع تمام يما برا -
و لغو  يو اجتماع يدولت يض در همة پهنه هايو بدون تبع يمساو ران از حقوقيا يتهاياقوام و مل ي، برخوردارييو قضا ياجتماع

 يو نفــ ياطالع رسان يشه، آزاديان و انديبدون حد و مرز ب ير آزاديگيم و خود را مدافع پيكن يمبارزه م يض مذهبيهرگونه تبع
  م.يدان يهرگونه سانسور م

ت يــســت حمايط زيمحــ يعــت و حفاظــت و بهســازيطب ياز نــابود يريجلــوگ يست بــرايط زيما از تالش مدافعان بهبود مح -
  م.يکنيم
 و ميکن يت ميحما ييو منطقه يالمللنيب يهايز، صلح و همکاريآممسالمت يستي، از همزميبنديبه منشور ملل متحد پاما -

 باشد. يکشتار جمع ياز سالحها يو عار غيراتمي ک کشوريران آزاد فردا يم که ايخواستار آن

  
 يرامــون شــعار محــوريو مــؤثر پ يرا به اتحاد و مبارزة جد يرانيا يو فرهنگ ي، اجتماعياسيس يروهايطنان و نما همة همو -٩٨

در پيــام  اين راستا، فراخوان مســئول شــورا و در ميخوان يفرا م» ایخامنه کتاتور، مرگ بريه، مرگ بر ديت فقيمرگ بر اصل وال«
مورد  را »ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي همبستگي ةل طلب به جبهستقالبه عموم نيروهاي آزاديخواه و ا«١٣٩٤تيرماه  ٢٧

  قرار مي دهيم: تأكيد 
مشتاق آزادي و استقالل ميهن  نيروهاي جمهوريخواه و ةهم ١٣٨١جاي خوشوقتي است كه شوراي ملي مقاومت ايران از سال «

ر همان زمان هم گفتيم كه اين يك آزمايش تاريخي براي را به همبستگي ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي فراخوانده است. د
دور از شيخ و ه ب ،عموم نيروهاست كه صرفنظر از اختالفات و ديدگاهها و برنامه ها و طرحهاي خاص مورد نظر خودشان تا كجا

  از ظرفيت همبستگي براي سرنگوني استبداد مذهبي برخوردارند.  ،شاه
صحبت مي كنند. منظورشان آماده سازي رژيم براي عبور از اين “ پسا مذاكره”از دوران رژيم و مهره هاي آن به طرز مضحكي 

براي سرنگوني و گسستن بند از بند رژيم ضد بشري، ، “واپس تمرگيدن” ةخواهيم در همين مرحلمرحله است. اما ما درست مي
سسان اي فدايي، مجاهدان اشرفي، مؤا براي يكانهر“  ٦ ةشمار -كارزار سرنگوني” ،طور مضاعف پيش بتازيم. به همين مناسبته ب

  اعالم مي كنم. ،چهارم ارتش آزادي و ياران اشرف نشان در داخل و خارج ميهن اشغال شده
هيچ فرصتي را براي اعتراض و قيام در هر زمان و هر مكان نبايد از دست داد. اين بار قيام بايد تا شكستن طلسم اختناق توسط 

  ادامه پيدا كند. ،ان تمركز نيرو و وارد كردن ضربات كاريارتش آزادي با امك
همبستگي را به استحضار عموم هموطنان و نيروهاي  ةسينة تاريخ يك بار ديگر طرح جبه سياسي نيز، براي ثبت درة در پهن

   ..»گونه ابهام باقي نمي گذاردكافي روشن است و جاي هيچ ةمواد طرح به انداز سياسي مي رسانم.
  

نقطه عطــف «يك  و» شكست استراتژي تضمين بقاي رژيم با بمب اتمي«را » زهر اتمي«به  ایخامنه تن دادن ،ل شوراسئوم-٩٩
 با اتمي، بي اتمــي، ،ایخامنه«با شعار  دانست و آن را» ساله مقاومت ايران ٢٤كارزار « ةو نتيج» در سرنوشت ديكتاتوري مذهبي

مانند زهر آتــش بــس در جنــگ  ،زهر خوردن رژيم در حيطة اتمي نيز: «و افزود گفت ، به هموطنان تبريك»سرنگون سرنگون...!
بــا بــيش از صــد رشــته  ؛ايراني آن همين مقاومت و مجاهــدين بــوده انــد ةضدميهني، رايگان بدست نيامده و عنصر تعيين كنند

يــدار شــود، تــا بــين المللــي ب ةمعــســال تــا جا ٢٤ضمن  ١٣٩٤خرداد  ٣٠تا  ١٣٧٠خرداد  ٣٠از  با قيمت كالن ؛افشاگري اتمي
آنهــم از پــايين  ،آجــر بــه آجــر ،رژيم و ليست گــذاري آنهــا ةهاي فلج كنندانگيخته شوند، و تا ساختار تحريمهاي انساني بروجدان

  ..».ساخته و به ارباب قدرت و ثروت در دنياي معاصر، گام به گام، تحميل شود
دولت آمريكا تا منتهي اليه كشش تاريخي و بــين المللــي و سياســي خــود، « ديدكه بدون تر كرده استخاطرنشان باره  او در اين

راستي طــوالني ه هواي رژيم را داشته و به آن امتياز داده است. در اين حقيقت جاي شك و شبهه نيست. فهرست اين امتيازات ب



للي را از بنياد در هم بكوبد، ساختار كلــي تروريسم بين الم ةدر دست پدرخواند ،كه بساط بمب اتميو شرم آور است. به جاي اين
متخصصان و كارشناسان جهان، اكثريــت كنگــره و  ةست كه عالوه بر هما اين دقيقًا همان چيزي ».آن را برايش حفظ كرده است

بمــب گــاه امكــان دســتيابي بــه سناي آمريكا هم با آن مخالفند تا خالفت بنيادگرا، ارتجاعي و قرون وسطايي واليت فقيــه، هــيچ
  ، نداشته باشد. معاصر استكه خطر جدي دنياي ،اتمي

  
  : كرده است تأكيد  ل شورامسئو هم چنان كه -١٠٠

شكست استراتژي تضمين بقاي رژيم قرون وسطايي با بمب اتمي، خواه و ناخواه به تضعيف كيفي اين رژيم و بر هم خوردن - «
  تعادل آن منجر مي شود... 

اي حل نمي كند، بلكه بر ابعاد بحران سرنگوني مي افزايد و آن را  مسأله ين رژيم، نه تنها هيچ حاال ديگر، رفع تحريم از ا-
  عميق تر مي كند... 

بحرانهاي حاد اجتماعي و اقتصادي در اوج خود به بحران سياسي تبديل مي شوند و راه حل آنها هم راه حل سياسي يعني كنار -
  است...رفتن يا تغيير و سرنگوني رژيم مربوطه 

به وضوح پيداست كه مردم ايران به چيزي كمتر از سرنگوني رژيم واليت فقيه و استقرار آزادي و حاكميت مردم رضايت نمي -
  با اين رژيم بوده و خواهد بود. مركزي كارزار ملي و ميهني ةدهند. اين، هست

سسان و ؤم ساسي جمهوري جديد در مجلسجنگ آزاديبخش و سرنگوني خالفت ارتجاعي، انتخابات آزاد و تدوين قانون ا-
  ».گذاري ملي حق مسلم مردم ايران استقانون

  
  شوراي ملي مقاومت ايران

  ١٣٩٤مرداد 
  
  
  


