
1 
 

 
 

 بیانیة چهلمین سالگرد تأسیس شورای مّلی مقاومت ایران
ی مقاومت ایران تیر، شورای مّل  30انقالب مشروطه و شصت و نه سال پس از قیام    پس ازصد و پانزده سال    

 چهلمین سال حیات پر از فراز و نشیب خود را پشت سر گذاشت. 
مردم ایران در انقالب بزرگ مشروطه، که اولین انقالب مّلی ـ دموکراتیک در خاورمیانه بود، علیه ستم، بی قانونی   

و بی عدالتی به پاخاستند و با واردکردن ضربة سنگینی به استبداد سلطنتی، جامعة ایران را به دوران جدیدی 
ورای مّلی بود. عصر بیداری و رهایی مردم ایران، که  واردکردند؛ دورانی که برجسته ترین نمود آن مجلس اول ش

سالها پیش از انقالب مشروطه آغاز شده بود، با این انقالب پیشرفتی چشمگیر کرد. دشمنان ترّقی و پیشرفت ایران 
ارتجاع جان سخت داخلی )شیخ  )انگلیس و روسیه( و  برنتافتند. استعمار گران آن زمان  را  تاریخی  این جهش 

نوری، پدر معنوی خمینی(، به اشکال مختلف علیه انقالب توطئه کردند. مردم و رزمندگان آزادی ایران اهلل  فضل 
با کمک عوامل داخلی دست به   ا دیری نپایید که استعمار انگلیسمکودتای محمدعلی شاه را درهم شکستند، ا

پایمال  وطه، یکی پس از دیگری،  کودتا زد و رضاخان قلدر را به قدرت رساند. از آن پس، تمام دستاورهای مشر
 . ند شد

ق خواستهای حقدر جریان جنگ جهانی دوم و برکنار کردن دیکتاتوری رضا شاه، مردم ایران فرصت جدیدی برای ت  
خود پیداکردند. زنده یاد دکتر محمد مصدق پرچم مبارزه برای آزادی و استقالل را در دست گرفت و با تکیه بر 

ماهة دولت مصدق توطئه های ۲۸در دوران  مّلی کردن صنعت نفت در سراسر ایران شد.قدرت مردم، موّفق به  
مصدق   یقوام به جا  ی ن آن معرفیتره برجستهک  و ارتجاع داخلی جریان داشت  ، دربارگوناگون از جانب استعمار
تا آن ه  کی در حال  ، بود   ی ر قانونیوزارت جنگ به نخست وز  یبه جا  ی وزارت دفاع مل  یبود. مصدق خواهان واگذار

   ن تن نداد.یو مصدق به ا ردکی م نییتعر جنگ را شاه یوززمان 
تیر سال    30استعمار و ارتجاع بود، در روز    اّتحاد، که تجّلی  مصدق  یقوام به جا  یریوزنخستمردم ایران در برابر  

. یک سال قیام کردند و با شعار »یا مرگ یا مصدق« رهبر نهضت ملی کردن نفت را به قدرت بازگرداندند  1331
مرداد سال    28کودتای    (، ی اشان ک)آخوند    دربار و ارتجاع  باپس از این قیام، همدستی استعمار )انگلیس و آمریکا(  

که منجر به سقوط دولت ملی ـ دموکراتیک مصدق شد. سالها بعد خمینی این کودتای ننگین  را شکل داد 1332
از پشت  از حزب توده هم ن مقطع یمصدق در ا استعماری ملت ایران نامید. ضدرا »سیلی اسالم« به رهبر جنبش 

 خورد. ی خنجر م
تا پرچم مبارزة   ندبه نیروهای انقالبی کمک کردهای گرانقدر آن،  ها و تجربهتیر با درس   30انقالب مشروطه و قیام  

و   ۱۳۵۷بهمن  ۲۲. مبارزه یی که به قیام  برافرازندبا قدرت و استحکام بیشتر  رهایی بخش مردم ایران را، این بار،  
دیکتاتوری والیت فقیه را، به   ، با خیانت به انقالب مردم ایران  ، ا خمینی مسرنگونی دیکتاتوری سلطنتی راه برد. ا

سرفصل  از  عبور  با  ارتجاع  و  انقالب  کشاکش  کرد.  تحمیل  سراسری،  و  گسترده  مخالفتهای  و  مقاومتها  رغم 
و آتش گشودن خمینی به تظاهرات نیم میلیونی مردم تهران، وارد دوران مقاومت تمام   ۱۳۶۰خرداد  ۳۰تاریخی 
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به ابتکار مسعود رجوی، شورای ملی مقاومت بود که چهل سال پیش    عیار برای سرنگونی استبداد دینی شد و چنین
 استبداد مذهبی پایه گذاری شد.   طةدر قامت آلترناتیو دموکراتیک علیه سل 

مردم و نیروهای انقالب دموکراتیک مردم ایران، با وجود   یعنی   ، طی چهل سال گذشته، شورا و پایة اجتماعی آن  
ددمنشی رژیم والیت فقیه یک لحظه از پیکار علیه نظام جهل و جنایت دست برنداشتند. مبارزة چهل سالة شورا  
که  ناباوری،  و  ناامیدی  خودباختگی،  سرخوردگی،  طلبی،  تسلیم  پذیری،  حقارت  علیه  البته  و  حاکم  رژیم  علیه 

فتمانسازی حکومت آن را به مثابة موذیانه ترین سالح به کار می برند و فرصت طلبان درکمین نشسته نهادهای گ
ه جریان داشته است. راست این است که شورا طی چهل سال گذشته پرچم رآن را تبلیغ می کنند، به طور روزم

جویی و سربلندی در اهتزاز نگهداشته  مبارزه برای آزادی، استقالل، دموکراسی و عدالت را با شور و امید، با پیکار
 است. 

به شمول نام دهها هزار زن و کالنی  شورا رنجها و سختیهای بسیار و هزینه های    لةدر کارنامة حیات چهل سا  
درخشد و یاد  ی ران می خ ایتار  ک بر تار   ی یک جنبش تاریخی است و به راستژرفای  بیانگر  مرد شهید، ثبت شده که  

 . کندمی  ماندگاررا  و نام آنها 
خود می داند که یاد و خاطرة همة زنان و مردانی را گرامی بدارد که در بیش از    ةشورا در این سالگردها وظیف  

به  اجتماعی ا پرشکوه پیکار برای آزادی، استقالل، دموکراسی و عدالت میک قرن گذشته، در راه پر فراز و نشیب، ا
در   ۶۷ه در قتل عام شهادت رسیدند؛ به خصوص خاطرة تابناک بیش از سی هزار قهرمان سرموضع و سربه دار را ک

 سی »نه« گفتند.  یانی چون رئجّلادزندانهای سراسر کشور به خمینی و 
ی مقاومت در چهلمین سالگرد تأسیس خود، به این قهرمانان سرفراز و به همة شهیدان راه آزادی وطن، شورای مّل  

ند ک ردند، ادای احترام می  ک جان فداسال گذشته در مبارزه با رژیم والیت فقیه  به ویژه آزادیخواهانی که طی یک
 و بر همبستگی و همدردی با تمامی خانواده های شهیدان و زندانیان سیاسی تأکید می کند. 

، ی شورای ملی مقاومت خاطرة اعضای جان باختة خود در یک سال گذشته، خلبان پرافتخار سرهنگ بهزاد معّز  
را  و جالل پراش    ی ده شاهرخیچگاه، سعیمجاهدان اشرفی افسانه پمجاهد خلق حمید اسدیان و    ۀشاعر و نویسند

 دارد. گرامی می 
 

 سال گذشته الت یک و مروری فشرده برتح
ت آخوندی در سیرک انتخابات  ی حاکم  چةل سیاسی و سرفصلی در تاریخوطی یک سال گذشته مهمترین تح   

ة اجرایی و مقّننه و قضائیة نظام والیت فقیه را با سه مهرة  وهر سه قای  خامنهریاست جمهوری رژیم رقم خورد.  
یافته  زده را در برابر مقاومت سازمان و چماقدار و جنایتکار اشغال کرد تا رژیم بحران  جّلادگوش به فرمان و مشهور به  

با دود و   ۱۴۰۰خرداد    ۲۸نمایشی که به همین منظور در روز جمعه  ا  م دست کند. او قیام مردم به ستوه آمده یک
ت  دبه نام »تحریم«، به شدم چندش آور به روی صحنه رفت، در برابر قدرتمندترین و پرشکوه ترین کنش سیاسی  

 مفتضح شد.  
گری، سفلگی و خودکامگی گوی سبقت را از همگنان ربوده و برای ماندن در مسند قدرت که در حیلهای  خامنه  

نزدیکترین کسانش را ـ از رفسنجانی تا الریجانی ـ با رفتار آمرانه، تحقیرآمیز و دغلکارانه در پای گماشتگان دون 
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را به طور زورکی و در نمایشی مسخره   67سال  اش قربانی کرده، آخوند رئیسی از عوامل اصلی قتل عام تابستان  پایه 
 . برگماشتصد در صد مهندسی شده به مسند ریاست جمهوری رژیم  ةو در یک نقش

ابراهیم رئیسی،    جّلاد آخوند    مهرة سرسپرده اشابتدا  ولی فقیه با استفاده از اهرمهای قدرتی که در اختیار داشت،    
تولیت آستان عنوان  به  طبسی    آخوند  مرگ  از  پس،  را  زندانیان سیاسی از اعضای هیأت مرگ در قتل عام  یکی  

وقتی در نمایش انتخابات   قدس رضوی بر یکی از ثروتمندترین مراکز قدرت و غارت در رژیم آخوندها، مسّلط کرد.
را بر مسند ریاست   جّلاداد« ناکام شد،  ی ، نه شجّلاددر برابر تحریم و شعار »نه    ۹۶ریاست جمهوری رژیم درسال  

ریاست جمهوری را با سّلاخی کاندیداهای رقیب برایش صادر کرد.    تحت امرش نشاند و سرانجام حکم  یةقضای  ۀقو
انقباض ناگزیر رژیم قرون   یةاین رویداد مهم نشان داد که مهمترین پا تحلیلی شورا در مورد اصالح ناپذیری و 

 وسطایی آخوندها درست بود.
ایران، تنها یک   عة رژیم از غرق شدن در دریای طوفانی و متالطم جام  تةشکس  برای نجات کشتی درهمای  خامنه  

احی و حذف بخشی از نظام و گماردن سه  راکثری با یکپایه کردن و جدشناخت: انقباض ح راه پیش روی خود می  
عنوان آخرین فرصت و آخرین برگ برای قوه، به  ترین جنایتکاران و آدمخواران در رأس سه  مهرة سیاه از آبروباخته  

 . بقای نظام
آمیز شده    ی مخاطره دحپورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم، تصریح کرد: »شرایط کشور به    

نمی   وارد  رئیسی  مانند  اگر شخصی  نظام دچار بنبود که  ـ    مةروزناد« )شبست می شد،  تیر ۹حکومتی رسالت 
۱۴۰۰) . 

صراحت گفت: »این نظام نعمتی ای به  ای، نیز در مراسم معارفة آخوند اژهآخوند گلپایگانی، رئیس دفتر خامنه    
است که ما باید با چنگ و دندان آن را نگهداریم«. این عبارت بیان واضحی است از نهایت استیصال رژیمی که در 

 ته خط رسیده است. ها به همة زمینه 
جبهة خلق    :دو قطب بیشتر وجود ندارد  1360خرداد    30داد امسال در این رابطه گفت: »از  مسئول شورا در خر  

تاتوری و حفظ نظام و رژیم قتل عام«. مسئول شورا  کدر برابر والیت فقیه و جبهة ارتجاع و دی  ، و مقاومت و آزادی
فریب خلق نداشته و پاسخ خمینی و   »انتخابات و اصالحات در این رژیم هیچ ارزش و معنا و مفهومی جز  :افزود

و آبان   96و دیماه    88و ادامة آن در خرداد    67  جّلادشتار و اعدام و قتل عام و  کچیز بیشتر نیست:    کیای  خامنه
ریشه برانداخت و بند از بندش گسست. خوشا  تاتوری منفور والیت فقیه را از  ک. درست به همین دلیل باید دی98

سال پیش این حقیقت و این ضرورت را دریافت. باقی حرفها راجع به اصالح این رژیم    40ه از  کمقاومت ایران  
 فریب و فسانه و خطوط ارتجاعی و استعماری است«. 

 
به کشتار ای  خامنهبا والیت    اّتحادم سال پیش، ویروس کشندة کرونا در  ودر یک سال گذشته همچون نیمة د  

اعترافهای تکاندهندة برخی از کارگزاران مردم ایران ادامه داد. شورا در مقدمة بیانیة سال پیش خود اعالم کرد: »
دهد که آن   گیری این ویروس و افشاگریهای سازمان مجاهدین خلق ایران نشان می حکومتی پیرامون ابعاد همه
به و  ایران  حّکام  برای  که ای  خامنهخصوص  چه  حالی  در  رژیم  ماست.  هموطنان  جان  ندارد،  ارزش  روحانی  و 

می  هزینه  اسالمی  بنیادگرایی  و  تروریسم  صدور  و  اتمی  بمب  ساختن  سرکوب،  برای  دالر  برای میلیاردها  کند، 
حال خود رها کرده یا عمدًا به قربانگاه فرستاده را به    ی انجام نداده و مردمدگیری کرونا اقدام ج جلوگیری از همه
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باختگان ویروس کرونا اعالم کرده و برای همة    های جان   است. شورا مراتب همدردی و تسلیت خود را به خانواده
 «.کند کسانی که با این بیماری درگیر هستند آرزوی سالمتی و بهبودی می 

شروع  ای خامنه حکم جنایتکارانة    که با   ، مردم ایرانبشری و غارتگرانة رژیم پیرامون تهیة واکسن برای    دضرفتار    
 شد، ابعاد فاجعه را صدها برابر افزایش داده است. 

 
چنان سال گذشته سیاست ماجراجویانه، آشوبگرانه و مداخله جویانة رژیم با صدور بحران و تروریسم هم  یکدر    

ادامه پیداکرد و البته مورد مخالفت گستردة مردم کشورهای عراق، لبنان، سوریه و... قرار گرفت. در عراق، جنبش 
ازهم گسیختن جبهة   سبب  ،مذهبی ر فرقه گرایی  اجتماعی با شعار مبارزه با فساد و ایجاد دولت تکنوکرات در براب

 والیت فقیه یا ائتالف موسوم به »شیعه« شد. 
در سوریه باعث طوالنی شدن عمر  ای  خامنهعمل داعش با خالفت    اّتحادشورا بارها تأکید کرده که »هم خطی و   

اسد شده است. در عراق نیز این جریان تروریستی بالفعل به سود مداخالت رژیم ایران و چشم   بشارتاتوری  کدی
ا اکثریت مردم عراق و سوریه نشان داده اند که با هر شکل مپوشیدن ائتالف بین المللی از مقابله با آن شده است. ا

 از خالفت، چه از نوع داعش و چه از نوع والیت فقیه، به جد مخالفند«. 
 
سال گذشته بحران اقتصادی به فاجعة اقتصادی بالغ شد و زندگی اکثریت مردم هرچه بیشتر به تباهی در یک  

ض به سطح زندگی و معیشت مردم به شکلی افزایش یافته که ردیف کردن نتیجه آن نیاز ر سوق داده شد. ابعاد تع
فقر، بی  بیکاری،  اعتیاد، فحشا و خودکشی به نشر صدها مقاله و تحقیق دارد.  ناهنجاریهای اجتماعی،  خانمانی، 

 و بی آبی و بی برقی را هم باید افزود. نبود واکسن  اینهاروزافزون است و به همة 
در برابر چنین شرایطی، مردم ایران ساکت نبودند و به َرغم موج اعدامها برای ارعاب و تحمیل خفقان، به َاشکال   

در    جّلاد  یسیو رئ  یاخامنه  به دستور  ، نوید افکاری  ، مبارزه و مقاومت زدند. اعدام قهرمان کشتی مختلف دست به  
و کین توزی از شهر شورشی شیراز، موجی از خشم و اعتراض را در   ی به منظور ارعاب عموم  ۱۳۹۹شهریور۲۲
« ی ام در برابر نظام آخوندیق   ی ایران و در سطح جهانی برانگیخت. مسئول شورا نوید شورشگر را »قهرمان مّل  عةجام

اد  یفر داد و  کیرا    یه الجوردک  یبرکبر اکا  ی عل  ی توصیف کرد و به مناسبت شهادت پرطنین او »یاد قهرمان مل
 « را گرامی داشت. ی سلطنت  دضگل سرخ انقالب  یی رضا یمهد

به     خیزشهایشورا  و  مبارزات  از  مداوم  و  قاطع  کارگران،    طور  ناپذیر  خاموشی  جنبشهای  ان،  معّلممردمی، 
وقفة زنان، جوانان، پزشکان، پرستاران و کادر پزشکی و حرکتهای حق کشاورزان، بازاریان و کسبه، اعتراضات بی  

ان درفش مبارزه برای سرنگونی استبداد دینی و پاخاسته میهنمان، که در چارگوشة ایرطلبانة مّلیتها و مردم به
های آن،   ق استقالل و آزادی و نفی هر گونه تبعیض جنسی، مّلی و مذهبی را، با قبول همة مخاطرات و هزینهحقت

در چند ماه گذشته ابعاد وسیعی حمایت کرده و برای رساندن صدای این جنبشها، که    ، دانداشتهبرافراشته نگه  
 . غایت کوشیده استبه گوش عموم مردم ایران و جهان به  یافته، 

جمهور برگزیدة ناپذیر خانم مریم رجوی، رئیس  در این زمینه شورا وظیفه خود می داندکه از تالشهای خستگی   
انتقال ح دوران  برای  بی شورا  در حمایت  ایران،  مردم  به  و اکمیت  افشا  در  مردمی،  و خیزشهای  قیامها  از  وقفه 
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با بنیادگرایی و   المللی جنایات سرکوبگرانه و اعدامها و شکنجه ت بینیمحکوم های رژیم آخوندی، در رویارویی 
 .کنداین پدیدة شوم، قدردانی و در همبستگی با ملتهای رنج دیده از  ای  خامنهتروریسم برخاسته از خالفت خمینی و  

 
طی چند ماه گذشته چندین دور مذاکره برای احیای برجام جریان داشته که تاکنون به نتیجه نرسیده است.   

روحانی که در احیای برجام نافرجامش در کادر شروط آمریکا منافع شخصی و باندی مشّخصی داشت، در حرفهایش 
او  ررا مانع حصول توافق معای  خامنهرژیم    ، ریاست جمهوریدر کرسی   در جلسة هیأت دولت در فی می کرد. 
ماه،    ۶ماه،    4-5»  :گفت  ، با اذعان به بن بست در مذاکرات وین و با سرخوردگی و افسوس  ،۱۴۰۰تیر  ۲۳چهارشنبه  

مذاکره پیش نمی ا درون نظام دعوا باشد، آن  مفرصت از دست رفت!« و اضافه کرد: »اگر مذاکره با غربیها باشد ا
فی ربانی و حامی آن بود ـ عامل شکست و ادامة تحریمها معای  خامنهکه    ـبة مجلس رژیم را  ورود!«. وی سپس مص
آذر نداشتیم... در ماه اسفند تحریم برداشته شده بود« و در ادامه افزود: »وقتی هدایتهای ۱۱و تصریح کرد: »اگر  

 رود!«. پیش نمی است که آن مذاکره  معلوم ، رهبری نباشد
 
سیاستهای     افشای  برای  شورا  گذشته  سال  به   دضدر  برای  و  دادخواهی  جنبش  گسترش  برای  رژیم،  مردمی 

ت تالشهای بسیاری کرده که برجسته  ت مّلیمردم ایران برای مقاومت و برقراری حاکم  حقت شناختن جهانی  یرسم
 اجالس جهانی ایران آزاد طی سه روز بود. آنها ترین 

 ۵۰در بیش از    ، ، با شرکت ایرانیان و حامیان مقاومت1400تیر، اجالس جهانی سه روزة ایران آزاد    ۱۹روز شنبه  
شروع   ، ی در آلبان  ۳کشور جهان و با حضور هزاران تن از اعضای مجاهدین خلق ایران در اشرف    ۱۰۵هزار نقطه در  

در این سه روز   .به صورت آنالین گردهم آمدند  ، ساعت اختالف  ۲۰با    ، نندگان از سیدنی تا هاوایی کت  ک شد. شر
 اجتماعی سخنرانی کردند. و صدها تن از شخصیتهای سیاسی 

فرازی شکوهمند از «،  یروزیپ  یبه سو  یکراتکو دمویکهکشان سه روزه یا » اجالس جهانی ایران آزاد ـ آلترنات  
به سنگ آن آغشته  که سنگ به    است  دهة گذشته پیموده شده؛ مسیری  ۴مسیری صعب و خونبار است که طی  

منتهای مجاهدان و مبارزان   وجب آن با رنجها و فداکاریهای بی خون هزاران زن و مرد آزادیخواه ایران و وجب به  
 این میهن طی شده است. 

 
سیاسی و اجتماعی مسیر   نةبندی سیاسی بین جنبش مقاومت و استبداد دینی در زمیدر سال گذشته قطب    

 تکاملی خود را طی کرد و راه حل مقاومت ایران خود را هرچه بیشتر در جنبشهای اجتماعی نشان داد.  

یونها و ی مقاومت از طریق انتشار نتیجة بحثهای اجالسهای میاندوره یی، از طریق روشنگریهای کمیسشورای مّل  
از طریق سخنرانیها و موضعگیریهای خانم رجوی، مواضع خود را به   و به ویژه  ، عضو شوراسازمانها و شخصیتهای  

 اّطالع عموم رسانده است. 
التی است که با سرنوشت مردم و مقاومت وبیانیة حاضر، جمعبندی و فشرده یی از ارزیابی ما پیرامون مهمترین تح  

 ایران پیوند دارد.  ةسازمانیافت 
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 فصل اول:
 »انتصاب« رئیسی  در مهندسیای خامنهخودزنی 

 
انجام شد نه یک   28ـ آن چه در روز جمعه  ۱ انتخابات ریاست جمهوری«  خرداد به عنوان »سیزدهمین دورة 

مجریة نظام والیت فقیه بود. مدتها   ۀبدنام در پست قو  جّلادانتخابات آزاد و رقابتی، بلکه نمایشی برای انتصاب یک  
 ، برای گرم کردن تنور نمایش  ، شروع شد. در ابتداآن  پیش از اجرای این شعبده، جدالهای درون هرم قدرت پیرامون  

و در این مورد موجی از مخالفت   ؛ شایع کردند که »پاسداران« برای در دست گرفتن قدرت اجرایی خیز برداشته اند
از جانب او، به شایعه    به راه افتاد. استعفا یا اخراج سرکردة یکی از مهمترین قرارگاههای سپاه و اعالم کاندیداتوری

که از مدتها پیش برای این نمایش سناریو نوشته بود، گام به گام »اپیزود« های  ای خامنها مبرای مدتی دامن زد. ا
 را کارگردانی می کرد. سناریوی خود 

وزارت کشور کّل کسانی را که می توانند در این نمایش به عنوان تماشاچی، البته بدون خرید بلیط، شرکت کنند    
 . نفر، اعالم کرد  307هزار و  310میلیون و  59

ترین آنها   معروفنفر برای بازی در این نمایش کاندیدا شده اند که    592با شروع ثبت نامها، مشّخص شده که    
نفر از »جبهه اصالحات ایران« )شامل   9نژاد، مصطفی تاج زاده و  محمود احمدی  ، علی الریجانی، اسحاق جهانگیری

یی  به قلع و قمع فّلهای  خامنهفرد( بودند. سپس شورای نگهبان تحت امر    13حزب و سازمان و گروه و حدود   27
ت کاندیداشدن « هفت نفر را »احراز« کرد که عبارت بودند یصالحهمین »خودیها و نخودیها« پرداخت و فقط »

محسن هاشمی    ، در باند غالب نظام یعنی ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی، محسن رضایی ای  خامنه  ۀاز پنج سرسپرد
تی و مزاده و علیرضا زاکانی و دو نفر از باند اعتدالی روحانی و حاشیة اصالح طلب آن یعنی عبدالناصر هقاضی 

 محسن مهرعلیزاده.  
یی ها و تبلیغات ایفاکردند و پس از مضحکه هرکدام از این هفت بازیگر نقش خاصی را برای گرم کردن مناظره    

به نام »مناظره« با نقش آفرینی تماشایی کاندیداهای پوششی به نفع رئیسی، زاکانی و جلیلی انصراف دادند. مهر 
تی مزاده و هکاندیدا، شامل رئیسی، رضایی، قاضی   4خرداد با    28و نمایش  رفت    علیزاده هم در آخرین ساعات کنار

 انجام شد.  
 
را وحید   درـ    ۲ رئیسی  با  رقابت  برای  نمایشی  مهرة  تأیید چند  و  نگهبان  توسط شورای  صالحیتهای گسترده 

که بسیار به او نزدیک و به »گماشته« وردست »آقا« معروف است، همزمان با اعالم    ، دفتر خامنه ای  ۀانیان، مهرحق
حکومتی»ایسنا« منتشر شد، نوشت:   خرداد طی یادداشتی که در خبرگزاری  ۲۹برمال کرد. وی روز شنبه    ، نتایج

جناب آقای محسن رضایی و جناب   نةهای صبورااس، از تالش سباشیم که در این مقطع ح   »الزم است توجه داشته
با وجود فشارهای شدید  برادران  این  باشیم.  را داشته  زاده هاشمی، کمال تشّکر  قاضی  امیر حسین  آقای دکتر 

حنه انتخابات را ترک ننموده و خود را نامزد پوششی فرض نکرده و تا آخر یی و با تحلیل و افکار خاص، صعده 
رغم تبلیغات چندین علی   ۱۴۰۰ت در صحنه باقی ماندند تا انتخابات  یهای انتخاباتی، با انرژی، باور و جدرقابت

های حضرات بینی ماهه و سنگین دشمنان، رنگ و بوی واقعی و رقابتی به خود بگیرد و درصد مشارکت، از پیش  
 باالتر برود.
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انقالب و    دضتی هم به این معنا کمک کردند، زیرا  مدر اینجا الزم است این نکته را اضافه کنم که آقای دکتر ه  
رأی »فانه در داخل، ناآگاهانه و یا از سر غفلت، شعار  سیی هم متأ  ه ددشمنان کشور، انتخابات را تحریم ]کردند[ و ع

عمومی اقشار مختلف   نارضایتی شدید واصالحات هم با توجه به انتقاد و    هةدادند. سران جبرا سر می   «رأیبی 
 ةرها بر روی زندگی روز مها و نابسامانی مردم از دولت مستقر، و با توجه به ضعف عملکرد آنان و تأثیرگذاری گرانی 

به میدان بیایند و تنها به   إصالحات«  هةجب»عنوان    باخود را به خطر بیندازند و رسمًا    آنان، حاضر نبودند آبروی
این   مةه  ةاحزاب و افراد خاص را ترغیب به حمایت از آقای همتی نمایند که نتیجاین بسنده کردند که تعدادی از  

که خود اّتفاقًا عضوی از دولت مستقر و فاقد   ـعدم رأی آوری آقای همتی  فرایندها و نارضایتی شدید مردم برای
 نمود و از قبل هم قابل پیش بینی بود...  کافی می  ـآمدت به حساب می یمقبول

ینًا باید گفت اینها خود را به حساب آمده و یق  بنابراین حضور این سه رقیب برای جناب آقای رئیسی، امداد الهی   
صالحیت ها، تحریم انتخابات توسط   دیی، دانسته یا ندانسته، خرج انقالب کردند وگرنه با توجه به شرایط ربه گونه

بیگانگان و حتی احمدی نژاد، اگر بعد از کنارکشیدن نامزدهای پوششی، این سه نفر نیز اعالم انصراف کرده بودند، 
 آمد«.س جمهوری اسالمی به وجود می د کرد، یقینًا چالش بزرگی برای نظام مقولو وزارت کشور هم قبول نمی 

در قلع و قمع رقبا در مسیر یکدست کردن نظام است و بدون ای  خامنه  «رو بستن»  گر ازبیان این »راستگویی« که    
تردید بدون چراغ سبز او صورت نمی گرفت، به خوبی نمایشی بودن نه فقط »انتخابات« که »نخودی« بودن سه  

بسته به سپاه انیان آن چنان گزنده بود که تسنیم، خبرگزاری وا حق»رقیب« رئیسی را نشان می دهد. حرفهای  
..  .انیان!حقخرداد اعالم کرد: »جناب آقای    30قدس، آن را برنتابید و در یک متن چهار ماده یی در روز یکشنبه  

افکنیها روشنگری و از ساحت رهبر    خسارتبار هرچه سریعتر دربارة این شبهه   یة شایسته است ضمن ترک این رو
 معّظم انقالب اسالمی و دفتر ایشان صیانت فرمایید«. 

 
قابل توجه داشت. در دوره های   تفاوتهایی جمهوری این دوره با دوازده دورة پیشین  نمایش انتخابات ریاست  ـ    ۳

  ، یا به صورت رقابتی بین خودیها و غیر قابل پیش بینی   ، بینی  بل پیشپیش نمایش یا به صورت غیر رقابتی و قا
ای و رفسنجانی منجرشد غیر رقابتی و برگزار می شد. نمایشهای انتخاباتی که به ریاست جمهوری رجایی، خامنه

 بینی بود. کاماًل قابل پیش 
با پیشنهاد نزدیکان رفسنجانی برای ای  خامنهپس از مخالفت شدید    ، و در پایان دور دوم رفسنجانی ۱۳۷۶از سال    

انتخابات ریاست جمهوری رژیم تا امسال بین دو قطب نظام   تغییر قانون اساسی و استمرار ریاست او، نمایشهای
اند مغلوب رفسنجانی( رقابتی در میان خودیها و غیر قابل پیش بینی بود. در این نمایشهای انتخاباتی ب  ـای  )خامنه

با شعار انتخاب بین   ، خاتمی طلبان قّلابی به سرکردگی آخوند محمد  نظام شامل رفسنجانی ـ کارگزاران ـ اصالح  
کردند و نمایشهای انتخاباتی،  ت را تحت عنوان قشر خاکستری، وارد صحنه می یبد و بدتر، بخشی از نیروهای حاکم

بینی پیش  ان اعتقاد قلبی و التزام عملی به والیت فقیه، غیرقابل  البته در درون خودیها و سرسپردگان و امضاکنندگ 
 . بودندروحانی از این خصوصیت برخوردار  دورةنژاد و دو احمدی  دورة خاتمی، دو دورة می شد. دو  

وارد و اعتالی موقعیت انقالبی، جامعه  98و آبان  96ماه زلزله های بزرگ سیاسی و اجتماعی در قیامهای دی  با   
»اصالح  شعارهای  شد.  جدیدی  می   مرحله  بد  »نه  ماجرا«،  تمومه  دیگه  اصولگرا  شاه    ،خوایمطلب،  نه  بدتر،  نه 

به   76خاتمی از سال    ـم احتمال »تغییر از طریق صندوق رأی« را، که باند رفسنجانی  ه خوایم، نه رهبر«، تومی 
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نمایش انتخابات آخر، دو قطبِی مردم و مقاومت در برابر  ل می شدند، درهم کوبید و فروریخت و لذا در  سآن متو
ت شکل گرفت و تحریم انتخابات با شعار »رأی من سرنگونی« است در مقابل »رأی ندادن گناه کبیره است یحاکم

 و رأی سفید دادن حرام است«، قرار گرفت. 
 
 ی دجرا  م  یرژ  باندهای  تیموقع و بارز شدن    98ام آبان  ی م بعد از قیش انتخابات مجلس رژی نما  قةساب  ی ب  ی سادک  -۴

   رد.کل یمبرم تبد یو به خطر
ن ی رده بودند، به اکماجرا« را گذرا تصور    گه تمامهی، داصولگرا  ـ طلب  ه ابتدا شعار »اصالح ک  ، ی طلبان قالباصالح 

مواجه   ی و بحران سرنگون  یسوخت« و اگر آن را نجات ندهند، نظام با خطر جد   ی ه »صندوق رأک دند  یجه رسینت
وزارت   ینهایسیو تئور   ی گرفته تا محمد خاتم  ، ه بودی ان در سایه سالک  ، های نیخوئ  ین باند از موسویشود. سران ای م

است و تنها پادزهر آن   یدج  یبراندازه  کن بود  یدان آمدند و حرفشان ایان به مید حجاری آنها مانند سع  ی اطالعات
 شدند.  ی مرنگ شدن نظارت استصوابکاست و خواهان  ی اصالحات واقع

« یهالّلصراحت »دولت جوان حزب    به  ، انیدارش با دانشجویدر د  98در اول خرداد سال    ی اخامنهگر،  ی د  یسو  از  
ردن که  یپایکار  کراه  یاخامنهشود«.  ی من و شما تمام م  ةّصگفت: »غ  ی جیان بسیرد و در جواب دانشجوکمطرح  را  

و کرد  رار  کت  ، بارها  ، گذشته  دو سال   ی و آن را ط  دادار قرارک« را در دستور  ی هّلنظام با عنوان »دولت جوان حزب ال
بعد از   اشی در سخنرانو    دادد قرارکیتأ  آن را مورد  ، جمهور مورد نظرشس  یرئ  ی ژگیو  7ان  یبا ب  ، هم  1400د  یدر ع

رق  یداهایاند ک  ی اخسّل شورایباند  توسط  پا   یب  آب  هم،  رو  کی نگهبان  مکخت  یر  ی سانکدست    یرا  او  از    ی ه 
 را برگرداند.  ی جانیالاقل الر ی ومتکم حکخواستند با ح

  یسرنگونام و  یوب مانع قکخواهد با سر  ی داند و م   ی تش را در انقباض میت والی ه سالهاست حفظ و امنک  یاخامنه  
از خانه  1390شود، در سال   قبل  »انتخابات مستق  یاحمد  ی نینش  و  رینژاد، طرح حذف  و یجمهوراست  یم   »

 دًاد مج  ی وت ماند. وکمس  ی ت رفسنجانه در آن موقع با مخالفک ان آورد  یه را به میلة قوة مجرک ردن شاک  ی پارلمان
جمهور« س  یو »انتخاب رئ ی انتخابات یها یان دادن به بازیپا یحل براراه  یکن طرح را به عنوان یا ۱۳۹۵در سال 

آن به نفع خودش   جةیه نتک  یرا به نحو  ی در قانون اساس  یط بازنگریا شرامرد. اکم نظام« مطرح  وبه عنوان »نفر د
 رد. کن ی ابیا ارزیشود، مه

ه را در یفق  ی س جمهور و ول ین رئیب  ی ساختاراف  ک تش و بستن شیطرح انقباض وال  یا خامنه پس از ده سال،    
ل دادن به مجلس کافت و با شیم  یه رژیمجر  ۀدر رأس قو  ی سیرئ  یبرگمار  یبرا۱۴۰۰ش انتخابات  ینما   ی مهندس
با تمام    ۱۳۹۶ش انتخابات  یاش در نما  ی ست مهندسکتجربة ش  یر یگارکباف و به  یاست پاسدار قالیه رب  ی انقباض
 د. ید ی م  ی ام و سرنگونیارش در مقابله با بحرانها و خطر قکن را تنها راهیه اکبرداشت چراز یآن خ یقوا برا

 
م  یگستردة انتخابات مجلس رژ  میبا اشاره به تحر  ۱۴۰۰خود در آغاز سال    یدر سخنان نوروز  یم رجوی خانم مر  -۵

ر ندارد؛ دولت آخوند یگذشته نظسال  ۴۰ه در  کاست    ی میت وخیه در چنان وضعیت فقیم والیگفت: »امروز رژ
ن ی ترنییبه پا  ، ها ی آمارساز  مة با وجود ه  ، ش انتخابات مجلس ارتجاعینما ه است. فلج شده و از پا افتاد  ی روحان

باف در رأس مجلس ارتجاع، یدار قالبا گماردن پاسدار چماق   یارد. خامنهکر سقوط  یسال اخ  ۴۰ت در  ک مشار  جةدر
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و  آن    یبقا  یومت براکردن حکدست  یک. او به  م برداشتیردن رژکه  یپاکثر و ت کاانقباض حد  یگام اول را برا
مش یحفظ رژ  یبرا  ی قیه عاک  ، را  ی طلب قالبر جناح اصالح یر ناگزین مسیو در ا  ازمند استیه نیت فقی وال  ی هژمون

از م آنچه  ی ان میبوده،  اثبات و درخشان مکبرد. پس  راهی ه  از قکن مقاومت است  یحل هم  شود همانا  و یه  ام 
ده و آن را  ینخر یزیه را به پشیت فقیم والیرژ ی انتخابات یهاسال است شعبده ۴۰ه ک ی گذرد؛ مقاومتی م ی سرنگون

اقشاراست  رده  کم  یتحر بار  هر  گروه هو دست  و  و  احزاب جدجات  و  پیانحقبه    ید یها  آن  تحری ت  به  و  م  یبرده 
  اند.وسته یپ
گر یا از طرف دما  ، خواهدی ش انتخابات تنور گرم و داغ مینما  یبرا   ، طرف  یکه از  کن است  یدر ا  یاخامنهتناقض    

از    یاست جمهوریانتخابات ر  یبازا شعبده مخودش را به تنور بچسباند. ا  یدا یاندکه گماشته و  کآن است    ی در پ
 ی هاام ی ق  ةکس  یران آن رویانتخابات توسط مردم ان  یا  یم سراسریت ندارد. تحریمشروع  یی هرذران  ی نظر مردم ا

  آبان. تةخون خفد بهیشه۱۵۰۰قاتالن  است به یگریو پاسخ د ی مردم

و   ی شکیبه آزاد  ،نه  و  ی بداد مذهباستبه    ، نهت آخوندها،  یمکحا  به  ، نه  :ندیگوی اند و قاطعانه مران گفتهیمردم ا  
 «. یکراتکدمو یبه جمهور ، یجمهور مردم و آر یو رأ  یبه آزاد ، یو آر اختناق و غارت.

 
م را حول یرژ  یهمة جناحها  یگرمبازار  یرد براکابتدا تالش    یاخامنه،  ۱۴۰۰انتخابات خرداد    ی در مهندس  -۶

خواستند فضا را   ی م  یاخامنهو زائدة اصالح طلب آن، از    ی ا سران باند روحانماورد. ایش انتخابات به صحنه بینما
دادند و خط انقباض را سوختن   ی نظام هشدار م  ید براندازیان حضور بدهد. آنها نسبت به تهدکند و به آنها امکباز
برد و چالش  ی ش میخط انقباض را پ ، ی چندوجه ی با مهندس  یاا خامنهمردند. اک ی عنوان م یحل صندوق رأ راه
 ی جمهوراستقرار »  ین باند از ابتدایت. ادانس   ی م  ، ه وابسته به خودش بودندک  ، انیاش را انشقاق باند اصولگرا  ی دج

با ناطق    است آن یر۱۳۸۴در سال  که ل گرفت  کش  «ت مبارزیجامعة روحان»حول    ی تف راست سّنی«، در طی اسالم
است یبودند به ر  ی تیامن  ـ  ی نظام  یشتر وابسته به نهادهایه بکاز آنها را    ی جناحای  خامنه سال  آن  بود. در    ینور
ار آوردند، در کنژاد را سر یه احمد کشوند    ی « شناخته می نظام  ـی تیان »امنیرد. آنها اصولگراکاد عادل جدا  دح

به   ، ی ت، جناح راست سّنیا در انتخابات بعدم ا  کردند.س مجلس  یرئ  را  اد عادلدافتند و حیت  یثرکمجلس هفتم ا
بردانتخابا  ، ی جانیاست الریر را  رئ  ی جانی و الر   ت مجلس  باند »امنیسه دوره  ه  ک  ، «ی نظامـ    ی تیس مجلس شد. 

ل ک« را شیدارینژاد از او جدا شدند و »جبهة پا  یروزة احمد  11بعد از قهر    بودندار آورده  ک  ینژاد را رو  یاحمد
آورد و تمام آنها را   به صحنه  کم اهمیت تر  ی با مهره ها  1400ن سه باند را در رابطه با انتخابات  یا  یاخامنه دادند.  

 رد. کبه صف  ی سیپشت رئ ، ی پوشش یداها ی اندکبه صورت   ، ی انتخابات یرسوا ک ریدر س
 
به   ۹۸و آبان    ۹۶ماه  ید  یامها یان قین در جریش از ایه پک  ،ی طلبان قالب  به شمول اصالح  ، باند مغلوب نظام  -۷

 دید، می   سر خود،   ی نگهبان را باال  یغ شورایو ت  ی روحانل دولت  ست برجام و تنّزکه رانده شده و چوب ش یحاش
 ی ت او برایصالح  ده رکرفتند    ینیحسن خم  یداتوریاندکسراغ  ،    ۱۴۰۰در انتخابات خرداد    ی سهم خواه  یبرا

دا نشود! آنها سپس در یاندکخواست    ی نیم از حسن خمیمستق  ی با دخالت  یاخامنهنه دار بود. اما  یهز  یاخامنه
  در   ، برجام  یایم و احیارت رفع تحرکردن با  ک  ین و بازیرات وکمذا   یف را مطرح و روی خود جواد ظرغات  یتبل
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ف و ی نوار ظر  یهم با ماجرا   ی ن بازیردند. اک  یه گذاری، سرمای بون دولتیبا استفاده از تر  ی روحان  یها یریموضعگ
،  ی جانیالر  ی منجر شد. در آخر، عل  یداتوریاندکف از  یظر  ی دن رسمی شکنارک، به  تینها  در  ، یاتند خامنه   یریموضعگ

ل کس  ی)رئ  ی تمر سابق راه(، هی)وز  یان، آخوندکیشور(، پزشکمعاون سابق وزارت  )  زادهتاج  ، یریاسحاق جهانگ
ت ی صالح  دبا ر  یاخامنه گر وارد صحنه شدند. در مقابل،  ین دییزاده و چند نفر دست پای(، مهر عل  یزکمر  کبان
و   یی ه رسوایبنشاند و پ  ی رسکرا به    ی سی خواهد رئ  ی مت میه به هرقکنشان داد  یریو جهانگ  ی جانیمثل الر  ی سانک
 ده است.  یرا هم به تن مال انتخاباتیش ک ر یس یساد ک
 
 7از ساعت  چهار دهه برگزار شد.    ی در ط  یم آخوندیرژ  ی ش انتخاباتین نمای ه رسواترکبود    ی طین شرایدر چن  -۸

ط در سراسر ین شرایواجد  یاخذ آرا   یهزار صندوق برا  67شور با  ک   وزارت،  1400خرداد    28روز    24صبح تا ساعت  
خرداد به انتظار   29بامداد    2رد و تا ساعت  کد  ینقاط آن را تمد  ی ساعت هم در بعض  2ار پرداخت. سپس  کشور به  ک
 نشست.  یرأ
 28دادن در    ی ط رأ ین شرایواجد  نفر و  695هزار و   614ون و یل یم  84بر  م بالغ  یشور طبق آمار رژکل  کت  یجمع 

 29مرد و    38هزار و    980ون و  یلیم  29شامل    نفر   307هزار و    310ون و  یلیم   59سال به باال(    18)  1400خرداد  
هزار نفر   300ون و  یلیم  یکن انتخابات  یط در ایواجد شرا  یها  ی اول  یزن است. شمار رأ  269هزار    330ون  یلیم

   اعالم شد.
م بود. یتحر  ی در آن اتفاق نظر دارند، گسترگ  ی ومتکح   یرسانه ها   ی ناظران و حّت  ةه همک   ، انتخاباتن  یا  ی ژگیو  

پ ی لک  ۳۵۰۰ش از  یران با بیشهر ا  ۴۰۰از    یآزاد  ی ما یخبرنگار و گزارشگر س  ۱۲۰۰ش از  یب  یگزارشها   ی بررس
ن انتخابات  یط در این شرایدرصد واجد  10متر از  که  کدهد    ی نشان م  یار عمومکو اف  ی المللنیارائه به مراجع بقابل  

 ردند. کت کشر
بنشاند    ی رسکرا به    ۶۷قتل عام    جّلادد تا هرطور شده  یم را به جان خریم تحرکمشت مح   یی ن رسوایدر ا  یاخامنه  

   وب ببندد.کد با انقباض و سری د ی ن میمکه در ک یی امها ینظام را در برابر ق ی و گارد دفاع 
 
اعالم    یه براک  یی انگهبان با تمام تالش و تقّل  یو شورا  یاخامنه ه  ک داشت    یانتخابات چنان ابعادش  یم نمایتحر  -۹

ت دادند. طبق یدرصد رضا  49ر  یت زکار نشدند و سرانجام به مشارکن  یردند، موفق به ا کدرصد  ۵۰  یت باال کمشار
هزار   726ون و  یلیم  3نفر شامل    ۴هزار و    ۹۳۳ون و  یلیم۲۸مأخوذه    یآرا  ، می شور رژکر  یوز  ، ی فضل  ی گزارش رحمان

ت اعالم شده از کزان مشاری ت امر میدر واقع  ی عنی  ل آراست، کدرصد    12،88ه معادل  ک بود  باطله    یآرا  870و  
 بود.  یدرصد واجدان دارندگان حق رأ 42،5متر از کم  یجانب رژ

 ، ندکی ع آرا را بازتاب میخانه تجمیکبرابر شدن در تاراز و چند    بعد  ، میشدة رژ  ی مهندس  یها یرقم ساز  ،البته  ، نیا  
  یک م و  یرژ  یاست جمهوریانتخابات ر  یشهاینما  یتمام  ت درک ن درصد مشارین ترییم پایا باز هم به اذعان رژما

   است. ی مردم ۀوبندکم  یر به تحریاعتراف ناگز
ن یشتریب  ، ی سیه بعد از رئکم  یشوی ته روبرو مکن نیبا ا  ، میشور رژک ر  یوز  ینگاه به آمار اعالم شده از سو  یکبا     

 : ش استینما  یباطل شد« بر سر تا پام »کمهر مح یکن یدهد. ای ل مکیباطله تش یدرصد آرا را آرا
 نفر   ۱۷.۹۲۶.۳۴۵ :ی س یم رئیابراه
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  نفر ۳.۷۲۶.۸۷۰:باطله  یآرا
 نفر  ۳.۴۱۲.۷۱۲ :یی محسن رضا

 نفر ۲.۴۲۷.۲۰۱ :ی عبد الناصر همت

 نفر  ۹۹۲.۹۱۸ :زادهی ن قاض یحس

رسوا را حماسه    کرین سی، ای انتخابات  ةحت شعبدیست و فضک، پس از شکمضح   فرار به جلِو  یکدر    یاخامنه  
شده به خاطر ی اخسّل  یداهایاندکو    ی نگهبان ارتجاع و از دولت آخوند روحان  یرد و از شوراکف  یز توصیشورانگ

 رد. ک رکتش ، ی انتخاباتش یشبرد نمایپ

ت ی م والیرژ   ی رد. در قانون اساس کابالغ    یرا به و  جّلاد  یسیذ رئیم تنفکمرداد، ح  ۱۲در روز سه شنبه    یاخامنه  
ه یفق  ی ه ولک  ی ت است تا وقت یشده، فاقد اعتبار و مشروع ی در انتخابات تمامًا مهندس  ی حت  ، ه، »انتخاب مردم«یفق

 ت بدهد.  یذ به آن رسمی م تنفکبا ح
ار  کل« را در مورد دولت خود، بهولمه »تحکات  رکم، او بهیقضاوت قرار ده  ک را مال   ی سی اگر اظهارات آخوند رئ  

 یر است برا یناپذل اجتناب ون تحیا  .ل استوتح  یکد آنچه مردم خواستند  یبرد و از جمله گفت: »از دولت جد
 ل است«. وبرنامه دولت برنامه تح .فتدیفاق بل اّتون تحید ایشور، باک
خت و گفت:  یل« رو»تح  ی دست منتظران احتمال  یرو   کی چ نگفت، آب پایل هوه در مورد تحکضمن آن    یاخامنه  

اقتصادک»... حل مش  ازمان    یالت  ه ک ست  ین  یزیچ  یک ه  کدانند و بدانند  ی ز ما هم مین را مردم عزیبر است. 
  نها زمانبر هست«.یرد. نه، اکوتاه بشود حل کا در مدت یشبه، یکالت را بشود کمش

ار اقتصاد  یع  تمام   ی ستگکاز ورش  ی وتاهک   ی، شمایچند آمار شاخص اقتصاد   ئةن راستا، با ارایهم در هم  ی سیرئ  
به »تو  ی ارائه داد. و  شورک نقد  ، «یدرصد ۴۴م  ربا اشاره  هزار  ۴۵۰بودجه    یسرک« و »یدرصد۶۸۰  ی نگی»رشد 
د از  یاست و نبا  رانهیو  یکبر  راث یه مکخواست نشان بدهد    ، در سالهای ریاست جمهوری روحانی   «ی ارد تومانیلیم

 او انتظار معجزه داشت.  

 امل اجرا شد.  کبه طور  یدست سازیکز در مجلس ارتجاع برگزار و راهبرد یف نیمراسم تحل  
 

مر  -۱۰ رجویخانم  سخنران  یم  اجالس جهان  ی در  در  تحلیا  ی خود  در  آزاد  نما  ی لیران  و یانتخابات رژش  یاز  م 
در مرحله ان  یم مالیرژ  ی و حذف درون  ی اخ ر انقباض شتابان و سلّ یران از قبل مسی: »مقاومت اآن گفت   یامدها یپ

 ییست و رسواکن شیباالتر  :دمال و ثابت ش م بر  یقت در انتخابات رژین حقی. ارده بودکو اعالم    ی نیش بیرا پ  ی انیپا
در   یاخامنه   عةنده و امام جمی، نمایه آخوند علم الهدک قدر  . آنیم آخوندی رژ  ی انتخابات  یشعبده ها  چةخیدر تار
رئ  ه پدرک  ، مشهد رأک  ی سانکبه صراحت گفت    ، است  ی س یزن  رأیدهند    ی نم  یه  رأ  ی باطله م  یا  به    یدهند، 

  دهند. ی ن م یمجاهد
ش روست، ی ه پک  یی هاامیش به منظور سدبستن در برابر قیانتها  ی ب  یافهاکبستن ش  یه برایت فقیم والیرژ  بله،   
ا در واقع گور خود را ما  رده است، کس جمهور خود  یرا رئ  ۶۷  جّلاد  ، محتوم  ی از سرنگون   یر یبقا و جلوگ  یبرا  ی عنی

ز جز هراس از  ی چ چیهزند.    یش میآتش سرانجام خود را ن  ه در محاصرهک  ینده است. مثل عقرب کدست خود  به
ن یجانش  ، یمنتظر  ی ه حّتک  ی سک؛  دهدی ح نمیرا توض  ی سیآوردن رئارک   یه، رویت فقیوال  ی اسیحتضار سام و ایق
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نده جزء یم انجام داده و اسم او را در آی ن رژیت را در این جنایه بزرگترکاست    ی سانکهم گفت در شمار    ، ی نیخم
   سند.ی نو ی خ میاران تارکتیجنا

ن بودند.  یدرصد آنها از مجاهد۹۰ه  کبوده    67در سال    ی اسیس  یهزار زندان  30ار قتل عام  کدست اندر  ی سیرئ  
 نجه و اعدام هزاران نفر دست داشته است. کقبل و بعد از آن هم در ش ی سیرئ
 ی ر قبلی)وز یی اسم اژه  گر بدنام بهنجه کاعدام و ش  یمجر یک، یی در رأس دستگاه اجرا جّلاد یکد: ینک حاال نگاه   

ل است.  یمکخواران تآدم   لةه گک  ی م؛ راستیل رژکآخوند خونخوار در رأس    یک ،  یی گشتاپو( در رأس دستگاه قضا
  ه نافذتر است.یت فقیوال ی ت سرنگونیب از هزار نمود و نشانه در اثبات موقعکی ن تریهم
آورد. حاال  ی ار مک را سر    ی هالّلدولت جوان حزب  یکها  ی عبور از دشوار  یگفت برای ش می از دو سال پ  یاخامنه  

 ؛ اندازد  ی آورده و به چاه مه را از چاله دریت فقیاست و وال  میرژ  یهایانون دشوارک ه خودش  کرا آورده    ی جّلاد
  “تایحسالب    ی قاض”  ه  یت فقی واله  ییه در قضاکاست    یی هادر خود ندارد. از ربات  یبشر  قةچ باریه هک  ی جّلاد

  .«اندشده  یزیرشتن برنامهک یشوند و برای م دهینام
 
 ی به جنگ افروز  ، ران بجنگدیا  ی ر شهرهاینباشد در تهران و ساه مجبور  ک  نیا  یبرا  ، خودش  تةبه گف  ، یاخامنه    

ن ره یا امدر منطقه پناه برده است. ا  یافروزو جنگ  کی و موش   یبرنامه اتممن و به  یه و لبنان و  یدر عراق و سور
 گورستان است.    رود، بهی م یاه خامنه ک
 : شودی بزرگ شناخته مل و ه با سه تحکاست  ی دوران م بهینش رژکش آمده وایآنچه پ  
 ؛ریمهار ناپذ یهابا بحران ی اجتماع -یاقتصاد  یط اضطراریم در شرایگرفتن رژل، قراروا  
 شته است؛ سر بردا 96ماه یه از دک امها  ی زشها و قیفاز خ ران بهیا عةم، ورود جامود  
ت یمکه مظاهر حایعل  ی شورش  یانونهاکار با آتش شعله ور  کر و فدایاز شورشگران دل  یسراسر  یی ه کم، شبوو س  

  .ی ن یسم دیفاش
 : دین در دوران جدیبنابرا  
ردن  کریو نخست وز  ی ومت نظامکه خط به حشود. شاه هم در تی د میران تشدیا  عةم و جامین رژیتعارض ب  -  

 .وس گرفتکجة معیا نتما ، آورد  یرو یارتشبد ازهار
 دهند. ی خود را از دست م ی اتیح یفضا  یو مجاز ی ع تصّن یوهایآلترناتها و حلراه شبه  -
 شود.ی درخشان و تابان م  ، حلگانه راه یمثابه  به  ی شود و انقالب و سرنگونی مردار م  ی ابقّل  ی طلب و اصالح   ی انه رویم  -
آمده و   ، فرانسه  ی سرود مّل  ، زیه در مارسک طور  است، همان  یارتش آزاد  یگردانها  یی امها و برپایدوران جوشش ق 

  .ندک ی م ی ا گواهیکاستقالل آمر یه نبردهاکطور همان
 شود«. ی ران آزاد میروند. ای ش میپ یروزیپ یسواست. مردم و مقاومت به ی بست سرنگوندر بن یم آخوندیرژ  

بر هم  یبرا اطالعات وال  ی سازه گفتمان کقت دوران است  ین حقیسرپوش گذاشتن  و  موازات   ، هیفقتیسپاه  به 
»نه شاه، نه  ی اساس  یها یردن مرزبندک، مخدوش یکراتکن دمویگزیو و جایار آلترناتکان ؛ ثرکوب و انقباض حداکسر
و   ی پوشش  یق انواع و اقسام عوامل و بلندگوهایرا از طر  67  جّلادبا    ره کم و سازش و مذایتسل  یریخ« و ناگزیش

   ند.کی ج م یترو یمزدوران نفوذ
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 :موفصل د 
 الن تلفات ک یان با استراتژجّلادنظام  یتیرونا سپر امنکروس یو

 یسن توسط خامنه اکردن ورود وا کت در ممنوع یه بشری ت علیجنا
 

رونا به کورود    یاز ابتدا  ، یس آن خامنه اه و در رأیت فقیم والیه رژکندارد  وجود    یدیترد  یگر جاینون دکا  -۱۱
مرموز در محتوا و   یوه هایرد و گسترش آن را، البته با شک  یتلّق  «فرصت»یک  نظام  ت  یامن  یران، آن را برایا

 ار قرار داد. کل، در دستور کظالمانه در ش 
رونا به طور ک  یر یه از آغاز همه گک  یطبق آمار  ه، ان مردادمایه در پاک ومت موجب آن شده  کح  نةاست ظالمایس  

 ک شمار وحشتنا   د شده است، ییمنابع مستقل تأ  یاری بس  یآن از سو  ی ران ارائه شده و درستیروزانه توسط مقاومت ا
 ۲۱۰۰ش از  یهزار تن و شمار جانباختگان روزانه به ب  ۳۷۸  ش ازیماه بان مردادیهن ما در پایونا در مرکجانباختگان  

ارشناسان  کرده و  کل  یورددار تلفات روزانه درجهان تبدکرونا و رکوع  یانون شکران را به  یه اک   ی ارقام  ؛ ده استینفر رس
ه یت عل یه جناک  یامر  ؛ ون استیناسیسکمردم از وا  یل آن محروم ساز ی، دلی ن مقطع زمانیه، در اکفاق نظر دارند  اّت

معتبر و   یسنهاکردن ورود واک   بر ممنوع  ی مبن  یاخامنهح  یم و فرمان صریبا تصم  یعمد  ی شتار جمعکت و  یبشر
 ران است.  یبه ا ی در دسترس جهان

ن را من به یا  . شور ممنوع استکبه    ی سیو انگل  یی ا یکسن آمرک»ورود وا  :ردک اعالم    ۱۳۹۹  ید۱۹روز    یاخامنه  
ستاد    یی عادسن اکوا  یبرا  ی به بازار گرم  ی ن سخنرانیم«. او درهمی گوی م  ی طور عموممسئوالن هم گفتم اآلن هم به

:  ( پرداخت و گفتی سی، معاون اول رئاست مخبریو به ر  یاخامنهنترل  کارگان غارتگر تحت  )  ی نیفرمان خم  یی اجرا
افتخار   ةیما  ، شورکت  عّز  ةین مایا  ، نندکار نکن را انیا  ، افتخار هست  ةین مای رونا آماده شد اک  یه براک   ی سنک»وا

 ی ش انسانیبه آزما  یمورد  یکخب در    ، نندکی ت مکسن دارند حرک دنبال وا  ی البته از طرق مختلف  .شور است ک
 نند«. کار کن را انینند اکن  ی د و موفق بود سعیرس
ان و کو دلسوزانة پزش  ی به موج اعتراضات علم  یاخامنه  نةحایض وقرو تع  یار کنند«، طلبکار نکانرار عبارت »کت  

 کم را مردود و خطرنای رژ  یی عادا  یسن سازکه واکران است  یسن در داخل و خارج اکدارو و وا  تةمتخصصان برجس
سن ک د وایشمول در روند تولو جهان  ی مات و ضوابط علمااز الز   یک چ  یار هکن  یه در اکردند  ک  ی د مکی اعالم و تأ

تحت   ییستاد اجرا  یارد دالریلیم100ه از ثروت  کن  ی ا و ایشرم و ح  یی ه  رذ  یبه جا  یاخامنها  ماست. ا  نشده  ی ط
انسانیمترکدر فقدان    ند، کنه  یمعتبر هز  سن کردن واک ارد  د و ویخر  ینترل خودش براک  ی ، در راستای ن حس 

ز برداشت یخ یرانیونها ایلیبا جان م یانباشت ثروت از رهگذر باز یام و برایمقابله با ق یالن تلفات براک یاستراتژ
ب شود.  کرا هم مرت  ک اعتبار و خطرنا  ی سن ب کق وای ت تزریسن معتبر، جناکتا عالوه بر محروم ساختن مردم از وا

ا رکا   یبشر  دض   ی تهاین جنایحاصل  در  تلفات    یوردهاکنون  بار  اک فاجعه  در  روزنا یرونا  است.  بارز شده   مةران 
ه در ک  ی ث خطر« نوشت: »در حالرونا از مثّلکر عنوان »پرش  ی ز  1400مرداد    13روز    « اقتصاد  یایدن »  ی ومتکح

در حالت  ک ت  ی وضعا  ی دن  یشورهاک از    یاریبس قرار  نترل کرونا  ما هم  کدر    ، داردشده  بدترکاشور  ن ینون شاهد 
 م«.یوع آن هستیش یاز ابتدا  یی روناکت یوضع

 ی ت، انگشتها یمکحا  ی درمان  یدر نهادها   یران و جهان و حتی رونا در اکارشناسان مقابله با  کنون شاهدان و  کا  
   گرفته اند. یاخامنه ی عنین فاجعه ید ایمجرم پل  ینشانه را به سو
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 یامیپ  ید  19ان روز  ، مسئول شورا در همیران توسط خامنه ایسن به اکت ورود وا یپس از اعالم ممنوع  -۱۲

 یاخامنه ه  کرسد، ثابت شد  ی هزار نفر م  200ز جانباختگان به  یانگو هول   ک ه آمار دردناک  ی در حال فرستاد و گفت: »
داند. به وضوح ی ، نعمت و فرصت می ام و سرنگونیم در برابر خطر قیحفظ رژ  یبرا  ی الن تـلفات انسانکرونا را با  ک

 ران است. یملت ا دضت بر یروس منحوس وال یحد ورونا، مّتکروس یثابت شد و
شرفت است.  یعلم و پن ارتجاع و مخالفت با  یا و انگلستان و فرانسه عیکسن از آمرکد وایه با خریفق  ی مخالفت ول   
 زد.ی م کشورها سر به فل کن یه وارداتش از همک ی م یرژ ؛ ردکی را بهانه م کی و بان یی م دارویروز تحریم تا دیرژ
ژه ی ، به وی شتار جمعک حات  ی دن قطعات و الزامات تسلیرباس و خریردن اکوارد  یبرا  یارد دالریلیم  25رداد  قرا  

 ی مایردن هواپک ساقط    یندارد و چه بسا برا  ی منع  یعت آخوندیاه، در شریبازار س، از بازار آزاد و  یی و هسته   کی موش
ه  کداند  ی نم  ی سک الست. چه  یرسد، واوی ه م کران  یحفظ جان مردم ا  یسن براک د وایبه خر  ، اما  ، دیار آک به    یمسافر
م فرتوت و  ی، بند از بند رژاست. و ااّل  یاخامنه  «اوجب واجبات»ه  ک ن حرفها بهانه، و حفظ نظام نشانه است  یهمة ا

 گسلد. ی ده میپوس
ردن حقوق بشر و حق کمال  ی پا  ، تاس  ی رانیا  ضد  و  ی اسالم  ضد  ، ی انسان  ضد  سن، کد وایدر منع خر  یاخامنهم  کح  
 ی ی   دانهپنبهن گرفته و خواب  ران را به گروگایدفاع ا  یران است. مردم محروم و بیعام مردم اات و به مثابة قتلیح

د شده توسط سازمان بهداشت  ییسن تأکند. وا ک  ی وم و نفکد او را محیند. جهان بایب  ی د دوران مماشات میتجد
 ران است«. یو تمام مردم ا کی ماران و پرسنل پزشیم بحق مسّل ی جهان

 
در برابر    ی زش عمومیبه مقابله و خ  ، یاخامنهشوم    یاستراتژ  یضمن افشا  ، خود  تةة سال گذشیانیشورا در ب  -۱۳

شورا تحت عنوان   ةیانیب  ران فراخوان داد. ما در فصل پنجمیمردم ا  ی ه تمامیعل  یبشر  دضافته یت سازمانین جنایا
ت«،  یوال  یروناک ستن  کدرهم ش  یوقفه مقاومت برای ارزار بکالن تلفات،  ک  یرونا و استراتژکم با  ی»هم جبهه شدن رژ

ع  یوع گسترده و سریش  ی ارانه، عامل اصلک تیه با چند اقدام جنایت فقیم والیه رژک همه روشن است    یم: »برا ینوشت
اکروس  یو  یریگهمه در  ولی رونا  بهیفقی ران شد.  فرماه  تظاهرات  و گرم    ۲۲ی شی خاطر  تنور شعبدکبهمن    ۀردن 

ارگزاران نظام در کاز    ی ح برخیصر  یاخطارهارد. او با وجود هشدارها و  کران را پنهان  یروس به ایانتخابات، ورود و
  ی مردم  ضد  فرصت )مشابه جنگ  یکمثابه  ند و از آن بهک  ی رونا را نعمت معرفکه  کبود    ی انسان  ضد  شهین اندیا
با اعالم دو فوت در   یاارگزاران خامنهک[  1398ند. سرانجام در روز پنجشنبه اول اسفند ]کران و عراق( استفاده  یا

  ی ار کخ ورود و پنهان یان تارکماک  اماران شدند،  یرونا به اکرش ورود  یرونا مجبور به پذکابتال به  شهر قم بر اثر  
رونا کبه سود مردم، با    ی استیخاذ س به موقع و اّت  ی رسانت و اطالع ی افشّف  یردند و به جاک  ی خود را الپوشان  یعمد
 ت... یرونا و والکروس یو  هةجب :ل دادندکیحد تشمّت هةجب یک

رد و کرونا برمال  کاستفاده از فرصت    یخودش را برا   ی انسانضد    تیماه  یا خامنه  ۹۸اسفند  ۱۳شنبه  روز سه   
ن بالها بزرگتر هم وجود داشته و دارد، خودمان هم در یست، از ای ن  ی آن چنان بزرگ  ینظر ما بالن بال بهیا»گفت:  

العاده  ز فوقیچ  یکمسأله گذراست،    یکه مسأله  کن است  یم... و مطلب آخر هم ایردکرا مشاهده    یشور مواردک
هم    ی لیخ  امارم،  یبگ  کوچک  ی لیخواهم مسأله را خی د، البته من نم یآی ش میشور پکن حوادث در  ی ست، از ا ین

 ی ن براینخواهد بود، ا  ی طوالن  ی لیه انشااهلل خک  ی مدت  یکش آمده،  ی است پ  یی ه یقض  یکم مسأله را.  ینکبزرگش ن
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  یدست منه بهین زمیه ما در اک  ی اتیتواند تجربی رود و می بندد و م  ی وجود خواهد داشت بعد همه رخت برمشور  ک
نه ین زمیدر ا   یش عمومی، رزما ی شیرزما  یکنند و در واقع  ک  ی نند، دستگاهها مکی ه مردم مک  ی تیم و فعالیآور

شود به ی ل میما تبد  یم، بال برایرا داشته باش  ن دستآوردهایدستاورد باشد. اگر ا  یکتواند    ی ن میرد، ای گ  ی انجام م
نعمت  یکفرصت و  یکفة ارتجاع هر مرگ یخل یه براکن است یچننی. ا«شود به فرصتی ل مید تبدینعمت، تهد

 . است«
 

  یر، وابسته به سپاه پاسداران و پروازهایران توسط ماهان ا یه مردم ایت علی»جنا   رد:کن اعالم  یچنشورا هم  -۱۴
و   ی ارد مجرمانه خامنهکاز عمل  یگریآور دن، برگ شرمیم به چی گر رژ ید  یتاب پاسداران و مهره هاکحساب و  ی ب

 ت اوست. یسپاه وال
ه  ک  ، یآخوندم  یا رژ مرده بودند، اکن قطع  یخود را با چ  ی نیو زم  یی جهان ارتباط هوا  یشورهاکثر  کن زمان ایدر ا  

ر سپاه پاسداران یماهان ا  یاز داشت، به پروازهاین نی بحرانها به حفظ ارتباط با چ  ۀو محاصر  ی المللنی ب  ی در انزوا
 داد.ی ادامه م

اّت» نوشت:    ۹۸اسفند  ۶روز    رةدر شما   «آرمان»  ی ومتکح  مةروزنا   براانگشت  به سمت کوع  یش  یهام مردم  رونا 
ن یماهان به چ  یی مایت هواپک شر  یانتقادها، هنوز پروازها  مةنشانه رفته و با وجود ه  ی داخل  یی مایهواپ  یتهاکشر

 «ران بسته اندیا  یخود را بر رو یگر مرزهاید یشورهاکه  کاست  ی ن در حالیادامه دارد. ا

ن یماهان به چ  یی مایهواپ  یپروازها  مةاسفند با اعالم ادا۲۱در    ، “آفتاب”ت  ی از جمله سا  ، ی ومتکح  ی رسانه ها  
 شود«.ی ران شناخته میرونا به اکورود  ی ر اصلها هم مقّصیسک به طعنه در تا ی ها حتروزن یماهان؛ ا»نوشتند: 

  ، رونا ک  یرینجات جان مردم از همه گ  ی برا  یی ن بودجه  یمترکم از صرف  یرژ  یت ادامه دار خود داریدر بارة جنا  
: »از ن آمده است یچن ۵۱  ۀمادته شورا در  سال گذش ةیانیالن تلفات است، در بک یدر استراتژ ی اساس ةیپا یک هک

مردم   یرونا براک  ی ط بحرانیغارت شده از مردم را در شرا  ی خواهد پولهای ومت نمکه حک همان ابتدا روشن بود  
  ی هاهنه شده، وعده ک   یان مردم به ترفندهایدر م  ی و درمان   ی انات بهداشتکع امیتوز  یومت به جاکند. حکنه  یهز

اقدام  یوب و صدور ترورکسر  یردن براکنه  ی و، همزمان، هز  ی تو خال البته  یزتررد. بارکسم،  ن ی تری انسان  دض ن و 
 به مردم بود. کمک یدن مردم به جایچاپ یبرا ی مردم یها کم کل ستاد کیتش یاار خامنهکراه

پ    ی هایی ه و دارایدالر سرماارد  یلیم۱۰۰د  یبا  یاخامنه»رد:  کاعالم    ۱۳۹۸اسفند  ۱۷ام روز  یمسئول شورا، در 
اد  ی و بن  ی انتظام  یرویج و نی سپاه و بس  یهای م انباشته در تعاونی“ ملعون و ثروت عظی نیفرمان خم  یی ”ستاد اجرا

ران یبه بهداشت و درمان مردم ا  ، ندکی نه میه و لبنان هزمن و غّزیه و  یه در عراق و سورک را    یی مستضعفان و پولها
 اختصاص دهد. 

با  یرژـ    پول مین سرمایهمم  و  از طری ه  بهداشت جهانی تواند  چ یبدون ه  ی المللنیسرخ ببیو صل  ی ق سازمان 
 مارستانها و مردم قرار بدهد. یار بیند و در اختک ه یته کی زات پزشیرونا دارو و تجهکمقابله با  یبرا ی تیمحدود

 ی ز متعددکسم مرایصدور ارتجاع و ترور  یه براکاحمر،  انات هالل کها و امه یم و سرمایرژ  کی و موش  ی بودجة اتم  -
 ماران محروم شود. ی رونا و بکان ی د صرف درمان مبتالیرده است، باکر یقا دایانه و آفریدر خاورم

 ی ها ه یالن سرماک د بالدرنگ از بودجه و  ی مارستانها بایش بکنان زحمتکارکو    کی ادر پزشکقة پرستاران و  وحقوق مع  -
 سپاه پاسداران پرداخت شود. 
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است، پول   یابه نام امام رضا در چنگ خامنه  ی ه با موقوفات نجومک  ، در خراسان  یآستان قدس رضو  یهاییدارا  -
ارگران و کو حقوق پرداخت نشده    دستمزدها  ، در آستانة سال نو  ، تواندی نون مکاه همکدارد    ی میه عظیو سرما

شمار   ردن حقوق بهکپرداخت ن  ی انسان  دضاست ظالمانه و  ی ند. سکه  یدرمان آنها را تأد  نةی ارمندان و هزکان و  معّلم
 د متوقف شود«. یاند بافرستاده شده  یاجبار ی صا به مرّخیرونا اخراج شده که در بحران ک ی ارگرانکم یعظ

 
 ۱۸روز دوشنبه    «شرق»رونا، روزنامة  کندة جانباختگان  یم و شمار فزایمجرمانه رژ  یاستهایامد سیدر بارة پ  -۱۵

 «ی همدل»روزنامة   م«.یاده ی بن بست رس  یک ن حرفهاست، از هر لحاظ به  یشتر از ایها بینوشت: »آمار فوت۱۴۰۰مرداد  
ن خارج شده است. امروز افراد با یرونا رها شده و ماجرا از دست مسئولک  لةن روز نوشت: »امروز مسأی هم  ز درین

 یوجود ندارد، در حال   ی آنها تخت خال  یه براکشوند، چرا  ی رش نمیپذ  ی مارستانیچ بیه در هیر  یدرصد  ۶۰یریدرگ
ن است یران مانند ایرونا در اک  ی نونکت  ی باشد... وضع  ی مارستان بسترید در بیه بایر  یریدرصد درگ   ۴۰مار با  یه بک
ن یند و اک  ی ز را دارد خراب میبرد. همه چ  ی سته باشد و آب پشت آن دارد شهر را با خودش مکسد ش  یکه  ک

 داند«.ی جا برسد خدا مکتا   ی خراب
با مانور کنند، حک  ی ر تالش مّثسن معتبر و مؤک به وا  ی ابیدست  یبرا  ه دولتها در سراسر جهانکی حالدر     ومت 

سن  کصحبت از »وا  ی ومتکح  یرده و رسانه هاکرونا رها  کسن مردم را در دام  کنوع وا  7ا  ی  6د  یتول  ی مسخره رو
گان نشانة یون رایناسیسکوا  یها به ارمنستان برایرانیاز ا  یاریبس  ینند. هجوم تأسف آور و البته اجبارک  ی ت«! میگ

   گذرد.ی هن ما میاست از آن چه در م کی دردنا

است   ی ن در حالیرونا قرار داد. اکردن در مورد مهار  کعمل ن  یم را بهانة برایمسألة تحر  ، غات دروغیتبلومت با  کح  
ومت در مورد انتقال پول به کوجود ندارد و اگر ح  یمیچ گونه تحریه بارها اعالم شده در مورد »دارو و غذا« هک

سم یترور   ی مال  نی تأم  برای   یی ل پولشویه به دلکبه خاطر آن است    دارد، ل  کاف« مش  .ی . تیرفتن »اف. ایخاطر نپذ
 رد.یرا بپذ ی مان جهانین پیست ایحاضر ن

  یواردات   یها سنک ه، اختصاص دادن وایاز درخواست سهم  یس و خوددارکواک  ی هاسن کمثل پس زدن وا  ی عیوقا  اما
سازمان بهداشت    یم اعزامیان بدون مرز و رفتار مزورانه با تکم پزشیزدن و اخراج تا پس ی  ، میردگان رژکمعتبر به سر

 ی جهان در تماس با او در پ  یشورهاک   یسا ؤرد رکی ه ادعا مک   ی مسخرة حسن روحان  ی ها ، همراه با بلوف ی جهان
از تجارت    ی ومتکح  یایماف  یی سودجو  ، نی چنو هم  ؛ اندرونا بودهکز  یآمتینترل موفقکسب تجارب مربوط به مهار و  ک
   همگان است. یش روی، پسنکوا
بازار وا  یی ایماف  یی جو، درباره سودمیرژ  یسازمان غذا و دارو  یجهانپور، سخنگو    ۴سن  کد »وایگوی سن مکدر 

شود!« ی وارد م  یدالر  ۷۰تا   ۲۵  یبا پروفورما  یدالر۱۰سن  کا وایشود    ی دالر عرضه م  ۵۰تا    یی متهایبا ق  یدالر
د:  یگوی نه مین زمیدر ا  ی ومتکح   یاینامد و با اشاره به تاخت و تاز مافی ت« میسن گ کرا »وا  ی ومتکن غارت حیا  یو

 بهشت(. یارد ۱۲ست!« )یسن نکوا ۀدر حوز ارشان اصاًلکنند( کی سن وارد مکاه وکتها )کاز شر یاری»بس
م به صدا ینار رژکسن« از گوشه و  کع وایدر توز  ی خطر درباره »فساد مقامات دولت   یهاه زنگکست  یجهت نی ب

به زغال خواهد   ی اهیگذشت و روسمور خواهد  یز و تیندر و چنگک رونا هم مانند اسکه حواستان باشد، »ک درآمده  
 بهشت(. یارد ۱۳« ـ مستقل» ی ومتکماند!« )روزنامه ح
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از قول   «سنایا »  ی ومتکح  ی نقل از خبرگزار  به  ، رونا«ک  یوالیهمرداد با عنوان »۱۳در روز  «ستارة صبح»روزنامة    
شدت نون فاجعه بوده و به  کران تا یون در ایناسیسکنوشت: »آمار وا  ، ی عفون  یهایماریمتخصص ب  ، ی تر آرام اسحاقکد
ار یشور آمارها بسکا در  ما  ، نه شوندیسک درصد جامعه وا  ۷۰د  یرونا با ک  ی نترل پاندمک  یه براکی ن است. درحالییپا
ق دوز یاز است چهار هفته از تزریامل نک  یمنیا  یه براک  نیگر با توجه به این رقم است. از طرف دیتر از ا ن  ییپا

سن در ک ق وایستند. اگر آمار تزریامل نک  ی منیا  ینه شده هم دارایسکن تعداد افراد وای ، همنیبنابرا  .م بگذرد دو
م. یاز هموطنان بود  یمترکشد و شاهد مرگ تعداد    ی م  یریر جلوگیو م  از مرگ  یادیشور باالتر بود، اآلن تا حد زک

وا اگرکچون  برخکچه ممسن  است در  نتواند    ی ن  بگ  جلوافراد  را  تایابتال  اما  ز  رد،   یر یاز مرگ جلوگ  یادیحد 
نند.  کنترل  کت را  یماهه وضع  یک  یسراسر  ی لیادر درمان و مردم برسند و با تعطکد به داد  ی... مسئوالن باندکی م

 یکیم.  یهست  یارکبر اثر فشار    .و..  ی ته قلبکل سیدلادر درمان به  ک  یاز اعضا  یط شاهد مرگ برخین شرایما در ا
ن روال یه اگر اوضاع با همک نیان ایبا ب  ی رد. و کفوت    یارک ل فشار  یدلساله بود به۲۷  یه دخترکاران خودم  کاز هم

ساله ۳۵تا    ۲۰ساله و جوانان  ۸  ک ودکشاهد مرگ    یک ن پیم شد، گفت: در ایادامه داشته باشد همه داغدار خواه
 م«.یابوده

شان    ی رانیا  یسنهاکوا  یعاده ا کران  یسد: »مسئوالن اینو  ی سن مکگر در مورد موضوع واید   ی ومتکروزنامه ح  یک  
ه امروز مردم به کنیرده، از اک ر کرا  کبهداشت برسد، گوش فل ی د سازمان جهانییحاالها به تأ ست حاال یه قرار نک

ند. از یگوی ز سخن میارانه نکه طلب کستند بلیتنها خجل ناند نه  ون به ارمنستان پناه برده  یناسیسکوا   یناچار برا
گردند ی ران دنبال دوز دوم می ها در اساله   70هنوز    ی زنند ول  ی شورها حرف مک ر  یتام و سایا  یسن براک صادرات وا

سن زده است« کوحش خود را هم واوانات باغ یا حیکن آمر ین بیده است. در ای درصد هم نرس 5ون به ی ناسیسکو وا
 (.1400ر یت 15 -«آرمان» ی ومتکوزنامه ح)ر
  

 ی سن داخلکق وایاقدام به تزر  به دروغ  ، ننده کش مشمئزینما  یکرانه و  وارانه و مزکایاقدام ر  یک در    ، یاخامنه  -۱۶
 یط یز در شرایش نفرت انگی ن نمایرونا خبر داد. اکافت دوز دوم  یاز در  یاخامنهت  یرد. در روز اول مرداد امسال، ساک

ا و اروپا، از هر  یکسن در آمرکع وایتوز  یه از همان ابتدایفق  ی ه ولک ده  یرس  ی ن آگاهیه جامعه به اکصورت گرفت  
  یگفت: »م  ی عموم  ی سخنران  یکبهشت در  یارد  ۲۰نژاد روز    یرده است. احمد کزر استفاده  یسن فاکدو دوز وا

اند، سن را زدهکار مراقب سالمت خودشان هستند و وا یشور، بسکه مسئوالن تراز اول  کداند  ی م و ملت هم میدان
 اند، بماند!«. شور را زدهکدام  ک سن که واکنیحاال ا

د یگفت: »منع خر  ، 99  ید   19ه در  یفق   ی سن توسط ولک ردن واکدرهمان روز اعالم ممنوع    ، یم رجویمرخانم    
شتار هزاران تن از هموطنان محروم  ک ت است. او مسئول  یه بشریت عل یجنا  ، ارک تیجنا  یاخامنهرونا توسط  کسن  کوا

ردن  کند موانع وارد  کم را وادار  یوم و رژکًا مح یت را قوین جناید ایبا  ی روناست. جامعه جهانک ده در قربانگاه  یو ستمد
 ند«. کسن را برطرف کوا
ه هزاران کبود    یاخامنهن  ی»ا  رد:کآزاد خاطرنشان    رانیدر اجالس ا  ، ده شورایس جمهور برگزیرئ  ، شش ماه بعد  

ت یاالها حماکن  ی ترمهم  ی در پ  ی پ  ی ن را داد و از گرانیه دستور گران شدن بنزکاوست    ؛ شتکام آبان  یجوان را در ق 
ه  کاست    یاخامنه ن  یارد؛  ک  ی ریسن جلوگکد و از واردات وارونا را عمدًا گسترش داک  یماریه بکاوست  ؛  ندکی م
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آن قابل   ۀه بخش عمدک  ی ؛ فاجعه یاست  یمارین بیهزار تن از هموطنان ما بر اثر ا  ۳۲۰ش از  یمرگ ب  ی ر اصلمقّص
 اجتناب بود.  

ل عامدانه کشور شکرونا در  کنترل  کو    ی ریگیعدم پ»گفت:    ی شناسروس یقات ویز تحقکس مرین روزها رئیدر هم   
 خودش گرفته است«.  ه ب

پرستاران   ان وکت از پزشیرا به حما  ی ن الملل یگر جامعه بیبارد،    ۱۴۰۰مرداد  ۱۰  یریدر موضعگ  یخانم رجو   
حقوق و   ن حداقّلیرد: »تأمکد  کی تأ  فراخواند و  ، هستند  یامنهت خا یوال  یرونا کان  ین قربانیه نخستک   ، هنمانیم

  .و سالمت عموم مردم و جامعه است  کی خدمات پزش   مةالز  ، ان و پرستاران به ستوه آمدهکمال شده پزش یشت پایمع
حد ملل مّت  روناست.کشتر در بحبوحه گسترش  یار بیبس   ی الن تلفات انسانک   یردن راه براکندادن حقوق آنها هموار  
   حقوقشان بشتابند«. احقاق حداقّل ی ران برایان و پرستاران اکپزش کمکد به یبا ی و سازمان بهداشت جهان

 
 فصل سوم:

 عت یطب   ییرهیعام زنجد، قتلی اقتصاد و تول یتباه

 
 80ش از  یت بکاز فقر و فال  ی دانیم  ید و گزارشها ی تول  ی، تباهی اقتصاد   یافتةشدت  ت بحران  یوضع  یبررس  -۱۷

 ی انسان  دضو    ی شور و مردم از همه توان ارتجاعک  یدر نابود   ، مکحا   یه آخوندهاکدهد    ی ران نشان میدرصد مردم ا
 رده اند.  کخود استفاده 

ر صفر، زوال یز  در محدودة   ی نرخ رشد اقتصاد  ی ر نزولیو استمرار س  (GDP)ران  یا  ی د ناخالص داخل یافت تول  
 یشور، منفکر  یود صد سال اخکن ریم سابقه بودجه دولت، وقوع بزرگترک  یسرکشور،  ک  ی ارزش پول رسم   ی بیتقر

سرما انباشت  در  یشدن  ارتباطات  و  ساختمان  معدن،  صنعت،  گاز،  و  نفت  بخش  در  اخ  یکه  گسترش   ر، یدهة 
جاد اشتغال، یدن توان ایصفر رسا بهیز شدن  یشور(، ناچکت  یدرصد جمع  ۴۰م  کرفعال )دست  یت غیالعادة جمعفوق 

غارت و   د و گسترش رانت، یدر تول  یه گذاریشدن بورس، توقف سرما  یی نوی ازکر خط فقر،  یت زیگسترش جمع
ش واردات، رشد سرسام آور یاهش صادرات و افزاک،  ی اران، خام فروشیکندة بیر بزرگ و فزاکش لشی دایقاچاق، پ

د بحران یتشدة مردم،  یحتاج اولیساعت( ما)گاه ساعت به   ی درصد، گران  ۵۰م  ک، صعود نرخ تورم به دست ی نگینقد
ران با آن یه مردم اکاست    یی گوناگون فاجعه   یهاه یسو  .. .و  ی طیست محیبزرگ ز   یو چالشها  ی برق  ی ، بیآب  ی ب

 ی دست به اعتراض م   ةروزان  ، دستان و فرودستانیژه تهیبه و،  رانیه مردم اک  روستن  یو هم از ا   ، ر هستندیدرگ
  زنند.

ان سال یاست، در پا  یاریکم و نرخ بره نشاندهنده حاصل جمع نرخ توک  ، تکاز شاخص فال   ی ومتکورد منابع حبرآ  
از لحاظ   ۱۳۹۹ان سال  یردستان در پاک رمانشاه و  ک  ی، دو استان مرزن گزارشیطبق هم  .درصد بود۴۶.۱گذشته  

درصد   ۵۸  یشور به باالکن دو استان در غرب  یا  یاریکم و نرخ برن شدند و جمع نرخ تویت صدرنشک شاخص فال
 (.۱۴۰۰بهشت یارد ۲۱ «، صبح ةستار») دیرس

اتاق  یرئ  ، یخوانسار   توئ  1400ر  یت  27روز    ، تهران  ی بازرگانس  بانیدر  آمار  نوشت: »طبق  زان یم  یزکمر  کتر 
گذشته    یماه ها   ی برابر شده است. اگر چه ط  ۲ش  یرده و نسبت به دو سال پکارد عبور  یلیهزار م  ۳۷۰۰از    ی نگینقد

نده دولت یآ  یها روند در ماهن  یغ". با ای "اما در  م هشدار داده شدهربر اقتصاد و تو  ی نگیش نقدینسبت به عواقب افزا
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در   ی نگیدرصد از نقد  ۹۰ه  کشور تجربه نشده« است. قابل توجه آن  ک چگاه دریه هک رو به رو خواهد شد    ی مربا تو
 (. ۱۴۰۰ر یت ۲۰ «، لنایا»درصد از افراد است ) ۵ب یج
نقد   افزا  ی نگیانباشت  تویو  پرش  با  برایو  ی امدهایم  معکاقتصاد    یرانگرش  و  جة  ینت  ، شانکزحمتشت  یشور 

ل یاز دال  یکی ند.  کی نه میحفظ قدرت خود هز  یشور را براک  یی درآمد و دارا  ه عمدة کاست    ی میرژ  یاستها یس
 مردم( است.   یهاها و سفرهبیردن جک ی خال چاپ پول بدون پشتوانه )از محلّ  ی نگیش نقدیافزا

در   رد وکارد تومان پول چاپ  یلیهزار م  ۸۰حدود    یزکمر  کبان  ، در زمان دولت نهم  ، میرژ  یبه نوشتة رسانه ها   
 ۱۳۹۹ن آمار، در آذر  یا طبق آخرما  ، ارد تومان بودیلیهزار م  ۵۳  یزکمر  کها به بان کبان  ی ان دولت دهم بدهیپا

 (. ۱۴۰0بهشت یارد ۲۱-« وطن امروز») دیارد تومان رسیلیهزار م ۱۲۶ش از یبه ب یزکمر کها به بانکبان ی بده
ران در سال یخالص دولت ا  ی رد، گفت بدهکمنتشر    99مهر    ۲۸ه در  کدر گزارش خود  ،  پول    ی المللنی بصندوق    

 شور است. ک ی د ناخالص داخلیل تولکدرصد از  ۴۴ن رقم معادل ید. ایارد دالر رسیلی م ۲۶۰به حدود  ۲۰۲۰
ون یلیتر  ۵۱۰شور به حدود  ک  کی به نظام بان  ی بخش دولت  یهایبده۱۳۹۹ور  ی ، در شهریزکمر  کطبق گزارش بان

 افته است. یش یدرصد افزا ۲۲.۴ ، ور پارسالیه نسبت به شهرکده یتومان رس
ارد یلیهزار م  ۱۶۵به رقم    یز کمر  کدولت به بان  ی بدهسد: » ینوی دولت م   ی تهران در مورد بده  ی س اتاق بازرگانیرئ  

شور کم به اقتصاد  رز تو یرت موجب سرین وضعی. اسال قبل  با  اسیقدرصد رشد در    ۴۳  ی عن یاست.  ده  یتومان رس
 (. ۱۴۰۰مرداد۱۶است« ) درصد رشد داشته ۹.۲ ی ه پول یفصل بهار پا ی ه تنها طکآن  نةشود. نشای م
 

 ی ، تجاریدین انحصارات تولیوقفة بزرگتری و ب  ی تهاجم  یهات یق فعالیاز طر  ی ت عموم کیبا سلب مال  یاخامنه   -۱۸
ه به دولت دستور یابالغ  یکدر    ۱۳۸۴رده است. او در اول خرداد  کجاد  یارگران اک ژه  یه مردم و به وی را عل  ی و مال
نفت و گاز(   ی دستن ییع بزرگ پایع مادر )از جمله صنایع بزرگ و صنای، صنای قانون اساس  ۴۴ه مطابق اصل  کداد  

.  شور.. ک  یو ارز  یتجار  یاستهایوب سدر چارچ  ی خارج  ی بازرگانت  ینفت و گاز(، فعال  یاستثنا  و معادن بزرگ )به
،  یمادر مخابرات  یها ه  کشب  یاستثناه امور پست و مخابرات بهیلکو صادرات آن،    ی مصارف داخل  یواردات برق برا

  واگذار شود.   ی ( به بخش خصوص یی ای)حمل و نقل در  ی رانیشتک ( و  یی )حمل و نقل هوا  ییمایآهن، هواپراه و راه
ه جمع ارزش حال  کواگذار شد    ی به بخش خصوص  ی ت و بنگاه دولتکپروژه و شر  ۹۰۰»تعداد    :هک ن شد  یجه اینت

 (. ۱۴۰۰ن یفرورد ۱۶ -« شرق»  مةشود« )روزنای ارد تومان میلیهزار م ۷۲۰آنها 
شر  ی وقت   از  مؤتکصحبت  و  بنگاه سها  و  مؤ ی م  ی دولت  یهاسات  شر  ی ساتسشود،  شر  تکمانند  ت  کمخابرات، 

روگاهها  یا نی  تبریز  ین سازی ه، ماشک، فوالد مباری می ع نفت و گاز و پتروشیاز صنا  ی رانسل، بخشیار، ای ارتباطات س
م  یهاارخانه کو   آن  امثال  و  عمده ی بزرگ  اجرا  ۹۰۰ن  یا  باشد.  »ستاد  به  متعلقی نیفرمان خم  ییپروژه،  به   « 

ار ارزان، واگذار یمت بسیبه ق  ، ی ومتکداران حه یو پاسدار ـ سرما  ی انتظام  یروی ج، نی، سپاه پاسداران، بسیاخامنه
درصد فساد رخ داده   ۶۸تا    ی حت  ها ین واگذاریاز ا  ی وان محاسبات گزارش داده در برخ یعنوان مثال»داست. بهشده 

اند« رده ک  ی ابیتومان ارزارد  یل یم  ۱۸۰۰ارد تومان بوده را  یلیم  ۴۰۰۰آن    ی ه ارزش واقعکمغان،    یاست. مثاًل دامپرور
 )همان منبع(. 

مهم   یکی    انحصارات  تول  یاخامنه دست  در  ه  ک  ی از  انحصار  توزیاست،  و  در  ید  دارو  دو شر کع  است.  ت ک شور 
 ی گریر مجموعه آن است و دی ز  یی ت بزرگ داروکشر  ۲۰ش از  یه بک  «، تکبر»  یی ت داروکبه نام شر  یکی   یانحصار
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 یی ت تابعه داروکشر۲۶و در مجموع  یکپیت تکن( است. شریتأم  یی دارو  یگذاره  یت سرماکو« )شریکپیت »تکشر
 ع( دارد.  ید و توزی)اعم از تول

ت، معادل هزار یب  یاقتصاد   ینهادها  ةی ّلک»ثروت    ۹۹خرداد    ۱۲« در  مستقل»  مةروزنا  ه به نوشته کن است  یچن  
 ارد دالر است«. یلیم
ارد دالر« برآورد یلیم  ۱۰۰ش »بالغ بر  یهاییه داراکامل دارد  ک نترل  ک«  ی نیفرمان خم  یی بر »ستاد اجرا  یاخامنه   

دارد و   یو تجار  ی ت بازرگانکشر  ۴۰۰است، حدود    یاخامنه نترل  که در  کهم    «اد مستضعفانیبن»شده است.  
 ار دارد. یران را در اختیر اکدرصد ش۲۵مان، و ی درصد س۲۲شور، ک ی اجس درصد ن۲۸

با م  ی آستان قدس رضو   ی مال  یامپراتور   دات یاز تول  ی هم مهمار داشتن سیه و در اختیاردها دالر سرمایلیهم 
 است.  یاتحت نظر خامنه  ، ی نیتزی یهادرصد سنگ ۱۱درصد قند و ۱۰از جمله  ، شورک
آمریا  مقاومت  ی مّل  یشورا  ی ندگینما   در  سال  یکران  در  مبسوط یتحقدر    ۲۰۱۷ا  سل   ی ق   ی انحصار   طةدرباره 

 سپاه پاسداران«  ی مال  یران: ظهور امپراطوریا»تاب  ک  ،هیفق  ی ت ولیب  متعلق به  یادهایو سپاه پاسداران و بن  یاخامنه
ن ی رد. اکبرمال    را در منطقه  میرژ  ید دخالتهایسم و تشدیترور  در گسترش  یاخامنه منتشر نمود و نقش سپاه    را
 گانة  ۱۴  یهاشور در قطبک  ی صاداقت  یها، بنگاه۱۳۸۴در سال    یا خامنهم  یاز تصمه پس  ک   تاب نشان داده استک

 شود: می بزرگ محسوب  یارتل اقتصاد ک یکدام ک هر است که افته یش یآرا یاخامنه ۀطریتحت س
  ی نیفرمان خم یی ستاد اجرا -

 اد مستضعفان  یـ بن
   یـ آستان قدس رضو

 د ی اد شهیـ بن
 ته امداد یمکـ 

 سپاه پاسداران  ی اد تعاون یـ بن
 ا یاالنبـ قرارگاه خاتم

 ج  یبس ی اد تعاون یـ بن
 ر یغد یگذارهیت سرماکـ شر

 ح )ساتا(  مسّل یروهاین ی ن اجتماعیـ سازمان تأم 
 ا  یاالوصـ قرارگاه خاتم

 )ناجا(  ی انتظام یرویاد تعاون نیـ بن
 اد تعاون ارتش )بتاجا( یـ بن
 مسلح  یروهایل نکاد تعاون ستاد  یـ بن

 
  ی ن انباشتن ثروتهای خود و همچن  ی ستیوب و ترورکسر  یاستها یشبرد سیپ  یم برا ی سال گذشته، رژ  یک در    -۱۹

از منابع درآمد   یکی سال  ن  یدر ا  ن نقطه رساند.یمردم را به باالتر  یها  م، چپاول و غارت خود از سفرهیسران رژ
بمیرژ نزدی،  آوردن  از سرما  ۸۰به    یکرون  مال یلیم  کوچک  یهاه  یدرصد  بود.  آنها  از دست صاحبان  نفر   ک ونها 

مجموع   ۱۳۹۹د در سالی گو  ی م   یی وزارت اقتصاد و دارا  ی د: »آمار رسمیگو  ی م  ، م یندة مجلس رژینما   ، ی عتیشر
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ن آمار را  ی... ااست  ی من آمار رسی. اارد تومان استیلی هزار م  ۲۳۰ه ]بورس[ بالغ بر  یدولت از بازار سرما  ی ن مالیتأم
شور«  کل  کپنجم بودجة    یکبًا  ی تقر  ی عنی  ، ارد تومان استیلیهزار م  ۳۰۰ش از  ی ب  ، ردندکدر مجلس دوستان دنبال  

 .(۱۴۰۰بهشت یارد ۲۹ -ه سه کون شبیزی)تلو
ه سهام بورس ک  ی: »مردمردک  ی ابین ارزی« چنمیتسن»  یخبرگزار  ۱۴۰۰خرداد    ۲ن وضع را در روز  ی ا   ی خروج  

 ردند«. کدرصد ضرر  ۸۰ده بودند، یخر
 ۶۸۰ش از  یه بک به جا گذاشت    یی وردهاک ر  ۹۹بورس در سال  »  رد: ک، اعالم  س سازمان بورسیرئ  ، یدهنو  ، نیچنهم

ر بود. بازار )بورس( ابزار ینظی ه بیسال قبل بازار سرما  کمکشور بود.  کاقتصاد    یبرا  ی ن مالیارد تومان تأمیلیهزار م
 (. ۱۴۰۰ن یفرورد ۲۷ -« بورس»ت ی)سا «در سال گذشته بوده است دولت ی ن مالیتأم

ایلیآخوندها مم  یرژ   از راه  بان  یهاه سپرده  کرد  کجاد »حباب بورس« مجبور  یونها نفر را  از  رون یها بکخود را 
درصد   ۴۱م را  رتو  ۹۸ان سال  یدر پا  یز کمر  که بانک  ی را در حال  کی »نرخ سود باننند:  کده و روانة بازار بورس  یشک

اواکاعالم   در  ارد یرد،  سال  یل  داد.  کدرصد«    ۱۵به    ۹۹بهشت  پولها   ی عنیاهش  گذاران،   یارزش   ۲۵  سپرده 
ه یبه سمت بازار سرما  کدر بان  یه »مردم پول خود را از سپرده گذارکن عامل باعث شد  یافت. ایاهش  ک درصد

 (.  ۹۹بهشتیارد ۹ -«آرمان»سوق دهند...« )
ررًا گفته شده، ک ه من به مردم می»توص  گفت:   یاردن بود، خامنهک ش  ک ام آبان در حال فروی ه قک  یدرست در روز  

 یی جاها  یکا  یها  ی تعاون  نیدر هم   ، نند... ازجملهکت  کد حتما شرموّل  یهایه گذاریسرما  ه درکن است  یعرض من ا
 (. ۹۸آبان  ۲۸م ـ یرژ یها)رسانه  «در بورس

ن ی ن چنید«. ای نده خواهند شنیاز بورس در هفته آ  ی خوب  یه »خبرهاکرد  کاعالم   ی روحان  99بهشت  یارد  ۳در     
م از  یرژ  یارشناسان اقتصاد که  کبود    ی ن درحالیل شد. ایمکمردم ت  کوچک  ی هاهیدن سرمایبلع  یومت براکدام ح

ند« صحبت کی د میتهد  99ران را در سال  یه اقتصاد اک  ین خطریترشور، بزرگکبورس    ی و حباب  ک »رشد خطرنا
 (. 99بهشت یارد 9  « ـهانکی»ردند )ک ی م
ت سود باال وارد بازار یبه ن  ی ون نفر به تازگ یلیم  یکبه    یکنزد: »99بهشت  یارد  20در«  رانیا»به گزارش روزنامة    

 ید وارد بورس میجد  ی نگیارد تومان نقدیلیم  ۵۰۰هزار و    یکبه    یک»روزانه نزد  ، گریاز طرف د  اند«.بورس شده 
 شود«. 

نوشت: »از   99مرداد    26در    «ارکابت»  رد. روزنامةک بورس سقوط    یروزانه شاخصها  ۹۹ا از اواخر مرداد ماه  ما   
ه دنده  کنه تنها ترمز گرفته    حاال  ، ران به رنگ قرمز در آمده است و بعد از ماهها صعودیهفتة گذشته بورس در ا

 ۴۳افت    نوشت: »بورس سراسر قرمزپوش شد.  «یهمشهر»  روزنامة  99ماه  ید  ۱۴رود«. سپس روز  ی عقب هم م 
 ۳۵۴ون و  یلیم  یک   لةرد و بر پکآغاز    ی زش یماه را ر  ید  ۱۳بورس تهران، شنبه    ّلکشاخص    یواحد  ۶۸۵هزار و  

 ستاد«.  ی هزار واحد ا
 یدر خالل اعتراضها  ۹۹از اواخر اسفند  متر از نصف روز اول شد.  ک مردم در بورس    یهاه  یسرما1399ماه  ی د  ۲۴تا    

ا شنیمالباختگان،  شعار  مین  خی ده  »دولت  میشد:  حماکی انت  رهبر  میند،  اکی ت  چیند«.  شعار  غارت  کین  دة 
 صورت گرفته است.  یاح شده خامنهیت تصریه با طرح دولت و تحت حماک ونها نفر در بازار بورس است یلیم
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مردم را   ، زند و هم  ی مها را دور میتحر  ، ن( همیوکت  یارز )ب  -ستم رمزیسپاه غارتگر پاسداران با استفاده از س  -۲۰
 ار مردم زده است. کسب و  کبه  ی اد ین امر صدمات زیرده و اکبرق روبرو  ی با قطع

شود.  ی د مینگ« شهرت دارد، تولینیا »مایه به »استخراج«  ک یندیق فرایارزها از طرـ    گر رمزیو د  «نیوکت  یب»  
 ک بال  یمرتبط با فناور  ی اضیده ری چیالت پک حل مش  یگر برایدیک قدرتمند با    یوترهایامپکنگ،  ینیند ما یدر فرا

، ی لیه از نظر سوخت فسکاست    یشورکران  یند و اک  ی مصرف م  یادیبرق ز  ن پروسه معمواًلینند. اکی ن رقابت میچ
 تر است.نییشورها، پاکاز  یاریران نسبت به بسیدر ا ی مت برق مصرفیرود و ق  ی به شمار م ی غن

ه کردند  ک  ین راه اندازیوکتیرفسنجان، معدن استخراج ب  ۀژیو  قةها در منطینیالت، چین تسهیبا استفاده از هم  
   ن وجود دارد.یوکتیاستخراج بز کمر ۱۶۰۰ش از یران بیند. در اکی مگاوات ساالنه برق مصرف م ۱۷۵

ت ی استخراج ب  یاما برا  ند.کی خانه برق مصرف م  یک ساِل    ۲۴ن، معادل  یوکتیاستخراج ب  ینر برایهر دستگاه ما
 خواهد.ی م ی ه برق صنعتکاز است ینگ نینیفارم ما ی عنینر ین صدها دستگاه مایوک
ن است. اما یوکتی م استخراج بیرژ  یهال آن به اعتراف رسانهیه دلکمبود برق و گاز مواجه است  کما با    شورک  
مکم  یرژ مردم  گردن  به  را  گاز  و  برق  زکاندازد  ی مبود  برق  م  یادیه  حال کی مصرف  در  اصلک  ی نند.  ن  یتری ه 

 ن هستند. یوکت یبه دنبال ب یانترل خامنه که تحت ک هستند  یی ننده برق، خودش و نهادهاکمصرف 
ل استخراج کدرصد    ۴.۵ه حدود  کد  یگو  ی د میپژوهش جد  یکن باره نوشت: »یدر ا  « ایکآمر  یصدا»ت  یسا   
ایوکت  ی”ب انجام مین“ جهان در  ایشود و ای ران  ارز یارز“  ـ    ون دالر ”رمزیلیدهد صدها می ران اجازه مین، به  ا 

 ند«. کها استفاده میردن اثر تحرکم کاال و  کواردات  یاز آن برا به دست آورد و یمجاز
ن به نام یچک ل بالیه و تحلیت تجزکشر  یک، طبق آمار  1400بهشت  یارد  ۳۱در    ،ترزیرو  یبه گزارش خبرگزار  

ن یوکت  یارد دالر بیلیم  یکبه    یکشور ساالنه نزدک ن  یران، این در ایوکت  یاستخراج ب   ی «، در سطح فعل یکپتی»ال
 ند. کی د میتول

  ی« است، اما برآوردهای ار چالش یران »بسید شده در این تولیوک ت  یب زانیق م ین گزارش اگرچه آمار دقیطبق ا  
نندگان  کاز استخراج    ۲۰۲۰ل  یج« تا آوریمبرکن  یگزیجا  ی ز امور مالکه »مرک است    یی بر اساس داده ها  یکپتیال
ران تا ماه  یبرق ا  ی ت دولتکه شرکاست    یی ه هایبر اطالع  ی ن مبتنین آمار همچنیرده است. اکه  ین تهیوکت  یب

 نند. ک ی ن استخراج میوکت ی ه بکداده بود  ی سانک ی مصرف  زان برقیه از میژانو
 

ژه اقشار محروم، از  یبه و  ، رانیمردم ا  ی نندة آن بر زندگکنابود    یامدها یو پ  یال، نوسانات ارزیسقوط ارزش ر  -۲۱
 است.   یت آخوندیمکران شده در حا یاقتصاد و یهاصه ا مشّخیعوارض 

 ی زکمر  کن نرخ ثابت در بانیتومان است و ا  ۴۲۰۰دالر ارز    یکه نرخ  کرد  کاعالم    یریجهانگ  ۹۹ن سال  یدر فرود  
مت یق  1399ادتر شد و در اواخر مهریاد و زیمت بازار آزاد رفته رفته زیبا ق  ی مت رسمیو بازار آزاد است. اما تفاوت ق

  ی ها   ده ی ران با پدیما در اقتصاد ا» ن مورد نوشت:  یدر ا  ی ومتکروزنامة ح  یکهزارتومان گذشت.    ۳۱هر دالر از  
 - «آرمان»رده است« )کدا  یش پیبرابر افزا  ۱۰تا    6ن  یمت ارز بی مدت چهار سال ق  ی م. طیمتعارف مواجه هستریغ

   (.۱۴۰۰بهشت یارد ۲۵
 ی ومت کح  یها و دستورهاال با دخالتیدر برابر ر  ی خارج  یارزها  ی م، جهش بهایرژ  یهاح مقامیمطابق اقرار صر  

م یرا پشت سر گذاشت  یی گفت: »روزها  99در اسفند    ، ی س دفتر روحانیرئ  ، ی ن خصوص، واعظ یرد. در ای گی صورت م
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ط ناچار ین شرای.. در ا.مینکجا  را جابه  پول آن  ی م حتیتوانستی م و نم یه فروش نفت داشتکهزار بش۱۰۰ر  یه زک
 ینندگان بخشکصادر  ی م با ارز صادراتی.. و ما توانست. مینکنندگان استفاده  کسه سال گذشته از ارز صادر  ی م طیشد

هزار  ۲۷ا  ی  ۲۵ران  ی نرخ ارز ا  ی ه از نظر اقتصادکنید بر اکیبا تأ  یم. و ینکشت مردم را حل  یالت سفره و معکاز مش
اسفند   ۷  -«یخبر فور»ت  ی)سا  م«ینکشور را اداره  ک م اقتصاد  ی م تا بتوانیردکار را  کن  ی ست، گفت: ما ایتومان ن
۱۳۹۹ .) 

س کدرست برع  پردازند.ی االها مک با گران شدن    با بازار آزاد را مردم از سفرة خود  ی مت نرخ ارز رسمیتفاوت ق  
مت ممنوع یش قیهر گونه افزا  امسال  یی »در سه ماهه ابتدا  :ه گفته بودک  ، دولت  ی، سخنگوی عیرب  ی عل اظهارات  

 50  ی ررسمیطور غ  ز بهیمت نان نیدرصد گران شد. ق۳۰درصد و روغن جامد  ۳۵  عیمت انواع روغن مایق  است«، 
 (. ۱۴۰۰بهشت ی ارد ۲۷ ، «اعتماد»افت« )ی رشد درصد   ۷۲ ی طور رسمز به یر نک درصد و ش 

، نشان  یزکمر  کطبق گزارش بان  ، ۹۹ارقام روزانه نرخ ارز در سال    ی « بررسی اقتصاد ت »نود  یسابه گزارش وب   
بهمن    یده و در انتهایتومان به ثبت رس  ۹۰۰هزار و    ۱۴معادل    ۹۸ن روز سال  یمت دالر در آخریه قکدهد  ی م

ماه اول   ۱۱در    ی ارزش پول رسم  یدرصد  ۷۰ف  یه نشان از تضعکده  یتومان رس  ۱۰۰هزار و    ۲۵به رقم    ۹۹سال  
به   99مهر    ۲۴تازه به جا گذاشت و در روز    یوردکر   ۹۹ه نرخ دالر در سال  ک است  ی ن در حالیا  را دارد.  ۹۹سال  

 در آن زمان است.   ی ارزش پول رسم یدرصد ۱۱۴اهش کدهندة  ه نشانک د یتومان رس ۸۰۰هزار و  ۳۱
چ گونه یه از هکند  ک  ی م  ی نیشور سنگک شان  کبردوش محرومان و زحمت  یو فساد اقتصاد   ی رانین وکمرشکبار    

ب یشور قر که »در  کرد  کگزارش    99  ید   13سنا در  ی ا  یستند. خبرگزاریبرخوردار ن  ی تیو حما  مهیا بی  ی ت شغلیامن
شان از    همهند و  کی س بر حقوق آنها نظارت نمکچ  یه هک  یی ارگرهاک  ؛میدار  ینیرزمیارگر زکون نفر  یلیم  ۱۰به  

 .هزار تومان دستمزد دارند« ۸۰۰ا ی ۷۰۰ها ماهانه ی رند. بعضیگ ی م یمترکن شده هم حقوق ییحداقل مزد تع
  یب  ، یضرور  یاالها کمت  یش قی شود، افزای غ میارگران ماهها از آنها درکز  ین دستمزد ناچیه همک  ی ا در حالما  
[ 1400]  ین ماه سال جاریدر فرورد  ی عن یساله    یک  ی زمان  ۀبازدر  کی خورا  ی االهاک»نرخ عمده    :ادامه دارد  ، هیرو

بهشت  یارد  ۱۵  -« آرمان»درصد هم داشته است )  100  ی باال  ی ر و گاهی، رشد چشمگ99ن ماه سال  ینسبت به فرورد
۱۴۰۰) . 

 
  ی با ابعاد   ی ومت ک ح   ی افانه به رسانه ها ک نه چندان موش   ی شور، با نگاه ک افزودن اقتصاد  روز   ی ران ی در بحبوحه و   - ۲۲

  د ض   ی تها ک ، جهل و حر ی غارتگر   ی ران را قربان ی مردم ا   ی ه روزانه جان و هست ک م  ی شو ی م   عت آشنا ی از قتل عام طب 
حا ی رژ   ی انسان  ا ک م  بر  م ی م  ها ی ل ک ند.  ک   ی ران  واژه  ز ی »تخر همچون    یی د  مح ی ب  »    ی »آلودگ «،  ی ط ی ست  هوا«، 
خا ی فرسا  مح «،  ک ش  ز ی »زوال  » ی آب   ی »ب ست«،  ی ط  ا ی تخر «،  سوز ستم«،  ی وس ک ب  ح «،  ی »آتش  ات  ی »انقراض 

»جنگل  »شور ی تراش   وحش«،  »ر ک خا   ی «،  خوار ی «،  »ساحل  »زم ی زگردها«،  »در ی خوار   ن ی «،  خوار ی «،  «،  ی ا 
   شوند. می ده  ی به وفور د   ی ومت ک ح   ی هر روز در رسانه ها «  ی ه خوار ر »د 

الن شهر تهران هر  ک   ، ی ومت ک ارشناس ح ک   یک به گفته    ، ه ک به وجود آورده    ی ت ی م وضع ی غارتگرانه رژ   ی استها ی س     
نون گزارش« نشده است.  ک جهان تا  یجا  جیزان نشست در هی ن »میند و اینش  یمتر« فرو م  ی سانت  ۳۶سال » 

  (.1400ر یت 19 - « میتسن»)
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متر    یسانت۱۹از مناطق اصفهان تا    ی در برخ  ه شده است.ی« تشبی بمب ساعت  یکبه  تهران »  یت براین وضعیا  
 یلیم  ۴متر از  کن در جهان  ین فرونشست زمیانگیه م کاست    ی ط ین در شراین مشاهده شده است. ایفرونشست زم

 متر است.
 ی ات« و »حق تنفس و هوای»حق ح  ندک  ی نه نمیست هزیط زی مححفاظت از    یم آخوندها برایه رژک  ی در حال  

اختصاص داده    تجملی   یهاردن استخر خانه  کپر  یارانه برایارد تومان  یلیم  ۱.۲  یرده، روزک « را از مردم سلب  ک پا
 شود.  ی م

مجلس    ی ز پژوهشها ک مر   ی صفحه ی   37از گزارش    ی ی «، خالصه  رنا ی ا »   ی دولت   ی ، خبرگزار 1398ر  ی ت   27در روز     
ن  ی رد. طبق ا ک « را منتشر  ی و نظارت   ی ن ی دگاه تقن ی ست از د ی ز ط  ی اقتصاد مح   ی ق ی تطب   ی ارتجاع با عنوان »بررس 

 زند.   ی ان م ی ران ز ی ون دالر به اقتصاد ا ی ل ی م   ۴۳۰ارد و  ی ل ی م   8  م ک دست  ست ساالنه  ی ز   ط ی ب مح ی گزارش، تخر 

ط را در  ی ن شرا ی تر ک خطرنا   ی خراسان جنوب   رد: »استان ک اعالم    ی ست خراسان جنوب ی ط ز ی ل حفاظت مح ک ر ی مد     
 (. 1400مرداد    24  - «  رنا ی ا » دارد« )   ی ش باد ی فرسا   ی انونها ک د گرد و غبار و  ی شور از نظر نرخ تول ک 
از    ی ناش   ی ها ی مار ی تنها بر اثر ب   ی ران ی هزار ا   ۲۸هر سال    ی سازمان بهداشت جهان   ۲۰۱۶بر اساس گزارش سال      

 دهند.   ی هوا جان خود را از دست م   ی آلودگ 
مر ی رئ      تحق ک س  آلودگ ی ز  پزش   ی هوا   ی قات  علوم  م   کی دانشگاه  نشان  دهد هر سال    ی تهران گفت: »مطالعات 

(  pm5،2رون ) یک م   ۵.  ۲متر از  ک ق  ات معلّ ر ذ   ی ندگ ی ل مواجهه با غلظت آال ی دل شور به  ک هزار نفر در    ۴۰حدود  
  ۱۴  - «  رنا ی ا » ست« ) ها ی ل موارد فوت ک درصد  ۱۰بًا معادل  ی ن تعداد تقر ی ه ا ک دهند  ی در هوا جان خود را از دست م 

 . ( ۱۳۹۹  ی د 
سال گذشته    یکستند. آنها در  یتفاوت نبوده و ن  ی م بیرژ  ی ره یی و قتل عام زنج  یبرابر ستمگر  ران دریمردم ا  

 م انجام داده اند. یب رژرمخ یاستهایدر مقابل س ی ت اعتراضکدهها حر
 

دارد و  یی ژه یگاه ویجا ار آخوندها، بحران آب  کومت تبهکاز چهار دهه ح  ی ناش  ی طیست محیع زیان فجایدر م  -۲۳
موجب   ی م آبکو    ی آب  ی از جامعه با ب  ی ت بزرگ یثرکر بودن ا یل شده است. درگیتبد  ی ه به فاجعه بزرگکسالهاست  

شاورزان اصفهان که اعتراضات  کگوناگون مردم شده    یشاورزان وگروهها کاز جانب    یشماریزشها و اعتراضات بیخ
 . موارد آن بودن یام تشنگان« در خوزستان برجسته تریو »ق

ت کر عامل شری، مد۱۴۰۰خرداد  5است، در  ی سالکو در معرض خطر خش ی ران در تنش آبیه سراسر اکی درحال  
آب در تابستان   ی به خبرنگاران گفت: »امسال نه تنها قطع  ی مصاحبه مطبوعات  یک ران در  یآب و فاضالب ا  ی مهندس

صد    یکن تعداد  ید. از ایشهر خواهد رس  ۲۱۰ش از  یتنش آب به ب  یدارا  یه تعداد شهرهاکوجود خواهد داشت، بل
د یروند و بای ن م یاز روستاها از ب  یتعداد  ی منابع آب  ، ت قرمز خواهند بود. عالوه بر آنین آب در وضعیتأم  یشهر برا

 شود«.   ی ار آبرسانیس  یرهاکز با تانیبه هفت هزار روستا ن
 ی گر شهرهایاز د  ی ه آب شرب تهران و تعدادک  یی ره آب سدهایسال گذشته ذخ  یک  ی ه طکن است  یت ایواقع  

 م شده است. کدرصد  ۶۰تا  ۴۰ش تر ینند، نسبت به زمان مشابه در سال پک ین میران را تأمیبزرگ ا
در پنجاه سال گذشته خواهد  ها ن تابستانیترکاز خش یکی ، امسال ی دولت روحان یرویر نیوز ، انیانک به گفته ارد

 ن شهر بدون آب شرب خواهند بود. یدر صد مردم ا ۵۲ز گفته است امسال یبود. فرماندار تهران ن
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 یکیعنوان    ران بهیست ایط زی مح  یایبه اح  ، ت مردمیم کو حا  یآزاد  یبرقرار  یدر مبارزه برا  مقاومت  ی ملّ   یشورا  
ن شورا در مبارزه یا  ی شگامی ن دالئل پی تراز مهم  یکی ن هدف  ینگرد. ا  ی ران آزاد فردا میتها در ایاولون  یتراز مبرم  

 ه بوده و هست.  یت فقیم والیشوم رژ ی یبا برنامه هسته 
 
ت آخوندها در یمکست در حایط زیب محیرد: »اگرچه تخرکاعالم    95ه سال  یانیش شورا در بیپنج سال پ  -۲۴ 

تر دانست.  کآن را از همه بزرگتر و خطرنا  یکنده تاریتوان بحران آب و آ  ی ها فاجعه بار است، اما منه  یزم  ی تمام
ه به طور کب بلند مدت،  ررات فوق العاده مخیبا تأث  ی وتاه مدت ولک، با اهداف منفعت طلبانه  یاست سدسازیس

شدن    کموجب خش  ی نیرزمیز  یاز سفره هاه  یرو  ی ب   یله سپاه پاسداران اجرا شده، همراه با برداشتهای عمده به وس
 شور شده است«. ک  یاچه ها و تاالبهایآب و در یکر به منابع استراتژیا لطمات جبران ناپذیامل ک
شور،  ک  ی اچه داخلین دریه به عنوان بزرگتریاچة ارومین خاطر نشان شده بود: »دریهم چن  95ه سال  یانیدر ب  

چند ده هزار سال همواره پر آب   ی ه طک  ی غرب  یای در آس  یر دائمین آبگیبزرگترا و  یاچه آب شور دنین دریدوم
ا خشکبوده،  بحران  با  درگ  کنون  دریشدن  سطح  است.  به  یر  از  کاچه  تقل  یکمتر  نزدیل  یسوم  و  به   یکافته 
 ی سالمت ه  یاچه ارومیدر  یا یه در صورت عدم احکنند  ک  ی اذعان م  ی ومتکارگزاران حکلومتر مربع است.  کی2000

 ی تیجمع  ی اچه، تمام هستین دریشدن ا  کاز خش   ی ناش  یزگردهای و ر   کافتد. طوفان نم  ی ون تن به خطر م یلیم14
ان به انواع مختلف یش تعداد مبتالیند و افزاک  ی د مینند، تهدک   ی م  ی اچه زندگین دریه در مناطق اطراف اکرا  

  ( «.1395خرداد  11 -« ناسیا»آن است )  یامدهایاز پ  یکی جان یپوست در آذربا یسرطانها
بحران آب   یبرا  یی م به طور مداوم از چاره جویارگزاران رژکرد: »کز اعالم  ین  1396ه سال  یانیب  51شورا در ماده    

ران  یا  ی میت اقلیبر واقع  کیه مّتکرا    ی ن و علموبرنامه مد  یکتوانند    یزنند، اما هرگز نتوانسته اند و نم  ی حرف م
 یار یستم آبیردن سکثر در حوزه آب، بدون مدرن  ؤم   یه گذاریه بدون سرماک ن است  یت ایواقعباشد ارائه دهند.  

ران را یمردم ا  یه هایسرما  یاخامنه ه  ک  ی و تا زمان  یردن دست سپاه پاسداران از سدساز ک وتاه  ک، بدون  یشاورزک
 یتر مکه خطرناکندارد، بل  ی ند، بحران آب نه تنها راه حلک  ی نه آن میپر هز  یو جنگها  یخرج مداخالت فرامرز

 شود«. 
ران« یات مردم ایح  یبرا  ی و اساس   یزکمسأله مر  ی آب  ی »فاجعه ب  1397ه ساالنه شورا در سال  یانیب  42در ماده    

ف شده  یعت"« توصیفاجعه" و "قتل عام طب  یست و بحران آب به عنوان "فرابحران"، "ماورایط زیت محیو »وضع
 است.  

ه کاست  ی مهم یست از چالشها یط زیب مح یرد: »مسأله آب و تخرکاعالم  1398ه سال یانین در بیشورا همچن   
 ی و سپاه منفور پاسداران و وابستگان به آن نقش اصل  یاخامنه ت  ی ر هستند. والیمردم در نقاط مختلف با آن درگ

موجب   ، پاسدارانژه سپاه  ی به و  ، ومتکب حرمخ  یاستها ینه شده و سیست دارند. فساد نهادیط زیب محیدر تخر
توانست با وجود   ی د امسال می شد  یهای ان سال گذشته و در بهار امسال شد. بارندگیدر پا  یفاجعه بار  یهای رانیو

خواست   ی نه م  یت آخوندیت جهل و جنایمکد باشد. اما حایمف  ی سالکبر خش  ی غلبه نسب  یبرا  ی مردم  ی تیمکحا
.. بحران آب در .ردکدا  یهمچنان ادامه پ  ی آب  ی ل بک ند و مشکنه  یاستفاده بهها  ی ن بارندگیتوانست از ا  یو نه م

فاجعه   ی شور شده است. زندگکشتزارها و مراتع  ک  یشاورزان محروم زده و باعث نابودکبه    ی النک یران خسارتهایا
در بحران   ی ه نقش اصلکژه سپاه منفور پاسداران است  یم و به ویغارتگرانه رژ  یجه بالفصل طرحها یشاورزان، نتکبار  
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دند و فروختند و آب یرا دزد  ک دند، خایگفته اند: نفت و گاز را دزد  ین چپاول و غارتگریآب دارند. مردم در باره ا
 دند!«. یرا هم دزد

 
ش از  ی ران ب ی در ا   ک ش خا ی ه فرسا ک رده اند  ک و مستقل اعالم    ی ومت ک ارشناسان ح ک ،  ک ش خا یدر باره فرسا  -۲۵

بار موجب آن شده  ی ن فرسا ی است. هم   ی ن جهان ی انگ ی برابر م   6 شت روز به روز  ک قابل    ی نها ی ه زم ک ش فاجعه 
تار به  ک ه   0/ 6از   ۱۳۹۳تا   ۱۳۴۳از سال    ی شاورز ک  ی نها ی سهم سرانة زم  ابد. بر اساس آمار منتشر شده، ی ش  اه ک 
 برسد.    0/ 016به    ۱۴۰۵ه تا سال  ک شود  ی م   ی ن ی ب ش  ی ده و پ ی رس   0/ 2
ران  ی ه ا ک   ن ی ضمن اشاره به ا   99در بهمنمشهد    ی دانشگاه فردوس   ی شاورز ک دة  ک ارشناس در دانش ک استاد    یک     

ه  ک است    ی ش عامل ی را دارد، گفت: »فرسا   ک ش خا ی ن نرخ فرسا ی شتر ی تار ب ک تن در ه   ۲۰ش  ی ن فرسا ی انگ ی با م 
بارور ی اهش م ک را    ی شاورز ک   ک ت خا ی ف کی  پا   ی شاورز ک   ی نها ی زم   ی دهد و  )ا   ی ن م یی را  بهمن    9  - سنا ی آورد« 

1399 .) 
ب و از دسترس خارج  ی شور ساالنه تخر ک   ک ون تن خا ی ل ی م   ۵۰۰ارد و  ی ل ی م   ۲»حدود    «، ن ی ست آنال ی ز » به گزارش  

 31دهد« )   ی رخ م   ی ع ی و منابع طب   ی اه ی پوشش گ ن رفتن  ی ه بر اثر از ب ک است    یی ها ل ی جه س ی ه نت ک شود  ی م 

 (. 1400خرداد  
ن عرصه  ی غما بردن ا ی به  در    ی است و نقش آتش سوز   ی ن ی شمال »همواره در حال عقب نش   ی ها ن جنگل ی چن هم     

  ست« ی ده ن ی پوش  ی س ک ز ثبت شده است، بر  ی و ن ک ونس ی  ی ه از آن در فهرست جهان ک ه چند ل ک   ی ان ک ر ی ر و ه ک ب  ی ها 
 (.  1399  ی د   27- « وز ی شهرآرا ن » ) 
ه پردازان به اصطالح  ی نظر   ی ق برخ ی ا از طر ی خود    ی ه در رسانه ها ک است    ی ومت ک ننده ح ک ت تلخ، افشا ی ن واقع ی ا     

»تجز ی س ی »اپوز  مدافع  را  خود  ناپذ ی ون«،  ا ی ر ی ه  م ی «  ا داند.    ی ران  ح ی اما  تمام ک ن  بخش    عناصر   ی ومت  وحدت 
 رده است.  ک آن نابود    ی اس ی و س   ی ننده اجتماع ک حد ران را عالوه بر عناصر متّ ی ا   یی ا ی و جغراف   ی ع ی طب 
 

ناپذ   ی سال گذشته آتش سوز   یک در    - ۲۶ بان  ده ی د شور زده است.  ک به مردم و    ی ر ی جنگلها خسارات جبران 
سد:  ی نو   ی م   ی ومت ک رسانه ح   یک ران خبر داد.  ی ا  ی روز در مناطق جنگل   6در  ی سوز  آتش  1708 جنگل از   ی جهان 

براساس آنچه د   ی چنان در آتش م ران هم ی ا   ی ع ی »جنگلها و منابع طب  از آتش    ی بان جهان ده ی سوزند و  جنگل 
مورد،    190مورد، بوشهر با    301  مورد، فارس با   579رد، خوزستان با  ک ران منتشر  ی ا   ی در مناطق جنگل   ی سوز 

 (. 1399خرداد    17  - ی رو شدند« )همشهر در جنگلها رو به    ی سوز مورد آتش  156مورد و اصفهان با  181الم با  ی ا 
ب ی جر   ، هان کی روزنامه       ول ی دة  داد    1400خرداد    17در    ، ه ی فق   ی ت  ابتدا ک خبر  »از  نون  ک تا    ۱۴۰۰سال    ی ه 

تار جنگل و مرتع از  ک وسته و هزاران ه ی شور به وقوع پ ک در جنگلها و مراتع    ی سوز   مورد آتش   ۲۷۰۰م  ک دست 
تا مارگون، چ ک زاگرس   بلداج ی هن در منطقه دلبران و هورامان  رده  ک ستر  ک و گندمان را سوزانده و خا   ی تاب، 

 . « است 
ن شهرستان  ی ا   ک ارتفاعات نار   ی مرتع   ی راحمد گفت: »جنگلها و اراض ی ه و بو ی لو ی هگ ک فرماندار گچساران در استان      

 (. ۱۴۰۰ر  ی ت   ۲۰-   لنا ی سوزد« )ا   ی ساعت همچنان م   96بعد از  
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گزارش       )قره   ی »جنگلها ،  م ی رژ   ی رسم   ی خبرگزار به  آذربا ارسباران  استان  در  شرق ی داغ(  روز    ی جان  عصر  از 
  ی از مراتع و جنگلها   ی ع ی وس   ی بخشها   ی سوز   ن آتش ی ق شدند. ا ی دو باره طعمه حر   1400مرداد    14پنجشنبه  

  ی دام از دو بالگرد ک چ  ی و ه بر" را فرا گرفته است...  ی ل ک تان " ارق" در شهرس کی " و " ی ند ک "قاسم    ی محدودة روستاها 
  رنا ی ا )   رد« ک ی ار نم ک شان،  ق ی حر   ی نداشتند چون سبد حمل آب و اطفا   یی ارا ک ه وزارت دفاع به منطقه فرستاد  ک 
 . ( ۱۴۰۰مرداد    ۱۶  - 

تار جنگل در گچساران وجود دارد.  ک هزار ه   ۱۱۵تار مرتع و  ک هزار ه   ۳۰۰ش از  ی ب است که    ی ادآور ی ان  ی شا      
و در    ن شهرستان را به خود اختصاص داده ی ا   ی ن وسعت جنگلها ی شتر ی بادام، بلوط و بنه ب   ی جنگل   ی ها گونه  

ن  ی ه از ا ک دهد    ی ل م کی تش   ی ملّ   ی ها شهرستان گچساران را عرصه   ی درصد از اراض   90است.    ی معرض آتش سوز 
 درصد مرتع و جنگل است.   ۷۰زان  ی م 
 
 

 فصل چهارم: 
 بلوچستانستان و  یبران در سام سوخت یق

 ام تشنگان در خوزستانیق
 

آغاز شد و به سرعت   1399اسفند    ۴ن مردم سراوان از  ین و آتشیزش خونیخ  یهاشعله   سوختبران:  امیق  -27
ان کم را سراپا تیده شد و رژیشک هفته دامنة آن فراتر از استان  ۳  ی د و طیستان و بلوچستان را درنورد یاستان س

 داد. 
بزرگ   یجاد موانع و حفر چاله هایه سپاه پاسداران با اکوست  یبوقوع پ  ی ن هنگامیخون  یها یریزش و درگین خیا  

ترکتالش   از  بلوچ در منطقة مرز د سوختدرد  اکممانعت    یبران محروم  اقدام، روز دوشنبه  یند.  با   ۴ن  اسفند 
امل توسط کزات  یا تجهه بکمرصاد    موسوم به  ی مرزبان  یروهایبران مواجه شد. پاسداران و ناعتراض گسترده سوخت 

ه  ک  ی بران و مردمسوخت   یروبه  کربار تانیان با تکآس   یمحل منتقل شده بودند، در نقطة مرز  دهها خودرو به
دند و یشهادت رستن از معترضان به۴۰ش از  یانه بین هجوم وحشیآتش گشودند. در ا  ، ت آنها آمده بودندیحمابه

، دهها  یریان درگیوستند. درجریدان پی شهمارستان به یز در بیاز آنها ن  یه شمارک تن مجروح شدند  ۱۰۰ش از  یب
 .ده شدی شکآتش بران توسط پاسداران بهخودرو سوخت

، ی خان(، عبدالرحمن شهرسان زه  ی )فرزند عل  ی گنگوزه  یی حیاز:    دان سراوان عبارت است یاز شه  یشمار  ی اسام  
)فرزند بهارشاه(، عبدالوهاب   ی، رحمان بخش دهواری )فرزند بهارشاه(، سلمان شهرسان زه  ی شهرسان زه  یعبد
 .ر(یساله )فرزند بش ۱۷ی ، محمد نصرت زهی ربلوچ زهی، محمد می انس صاحب زاده، عبدالغفور توتازه ، ی دامن

از مردم   ی اسفند( گروه  ۵بران محروم، روز بعد )ت از سوختیارانه و در حما ک تین اقدامات جنایانش بهکدر وا  
تصرف خود وبگر، پاسگاه را بهکسر   یروهایبا ن  یریهجوم بردند و ضمن درگ   یفرماندار  ر بهین و جوانان دلیخشمگ

ن واژگون    ی انتظام  یرویدرآوردند و چند خودرو  بهکرا  و  گاه سپاه  یپا  دند. معترضان جاده مقابلی شک آتش  ردند 
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به با  را  نیب  یری، بستند. درگیکدن الست یشک آتش  پاسداران  و  نقاط مختلف شهر  کسر   یروهاین مردم  وبگر در 
 ی سپاه پاسداران تجمع اعتراض   ی نیزم  یروینندگان در مقابل قرارگاه قدس نکاز تظاهر   ی ساعتها ادامه داشت. گروه

از مردم   یگریشمار د   هایرین درگیان ایار مواجه شدند. در جرکت یم پاسداران جنایمستق  یکه با شلک ردند  کبرپا  
 د و مجروح شدند.  ی سراوان شه

خ   و  خروش  بهیآتش  سراوان  مردم  به  زش  گسترش    سرعت  اطراف  معترض  یخشمگ  ی اهال  ت.اف یمناطق  و  ن 
آنان آتش   یروان بهردند، پاسدارکگاه سپاه پاسداران اجتماع  یشتگان از توابع بخش بم پشت، در مقابل پاک   یروستا

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

تصرف خود درآوردند د را بهین و قلعه بیورکدر    ی مردم  دض سپاه    یگاهها یپاسداران، پا  یکرغم شلگاه، بهیپابه  ی منته
بهانة   رد: »عناصر شرور بهکاعتراف    ، فرماندار زاهدان  ، ی دند. نخعی شکآتش  پاسداران را به  یاز خودروها  یو شمار

ن یورکقصد تصرف پاسگاه    انداز بهکو نارنج  کسب  یپاسگاه شمسر سراوان با سالحها   ی جعل  یشته هاکت از  یحما
 (. ۹۹اسفند  ۷ -سنایردند« )اکن پاسگاه حمله یاد به یو قلعه ب

 
ستان و بلوچستان یها، هموطنان در نقاط در شهرها و مناطق مختلف استان سیریبه موازات گسترش دامنة درگ  -28
داران در  سبه و مغازه کاز    یادیزرانشهر، خاش، سرباز و... شمار  یوستند. در سراوان، زاهدان، ا یصفوف معترضان پبه

اسفند   6شب    یهامهیاعتصاب زدند. مردم زاهدان از ن  خود را بستند و دست به  یهاشتار سراوان مغازه کاعتراض به
و شیرکدر   آباد  تج یم  زاهدان  بهکع  مرآباد  و دست  پاسداران جنا ردند  زدند.  بهمیر کار در  کتیاعتراض  سمت آباد 

 از مردم شد.   یشهادت و مجروح شدن شمار ه منجر بهکمعترضان آتش گشودند  
چهارشنبه    وبگرکسر  یروهاین   صبح  مبادرت  ک  یهایراندازیتبه   ۹۹اسفند    7از  زاهدان  در  همزمان کور  ردند. 
 پرواز در آمدند.  رعب و وحشت بر فراز زاهدان به وجاد جیا یسپاه برا یوپترها یکهل
شورش را توسط دهها خودرو دضوبگر  کسو مزدوران سر  یکط ملتهب منطقه، از  یدر وحشت از شرا  یم آخوندیرژ 

گر از شهرها ید  ی از زاهدان و خاش و برخ  کی مکوبگر  کسر  یروهایگر، نید  یرد و از سوکرانشهر اعزام  یا  رمان بهکاز  
گر استان از جمله  ید  ینترنت سراوان و سپس شهرهایممانعت از انتشار خبرها، ابتدا ا  یم برایسراوان فرستاد. رژ  به

 را بست.  ی ارتباط یرد و راههاکا دچار اختالل یزاهدان را قطع 
گسترده،    ی سیت و شعارنوک نصب تراو جوانان شورشگر، با    ی شورش  یهاانون کدشمن،    نةوبگراکسر  یرغم تالشهابه  

ام یبا آنها و گسترش اعتراض و ق  ی همبستگ  یمقاومت برا  یرهبر  یدة بلوچ و فراخوانهای هموطنان ستمد  یصدا
شهرها طنکسراسر    ی در  انداز  یشور  شهرها  ی شورش  یهاانون ک   یتها یفعال  .ردندکن  تهران،  بر  ز،  یتبر  یعالوه 

قزوک رمانشاه،  ک اراکن،  یرج،  سنندج،  ا کازرون،  زاهدان،  ی،  بروجن،  ش ک نارکرانشهر،  مشهد، ی،  زنجان،    زد،ی  راز، 
 و شهر قدس را فراگرفت.  یر   الم، رشت، دزفول، شهریرد، خاش، اکار، شهریشهر ، اهواز، یسار  بهبهان، 

رده بود، به مثابه آتش کن را گداخته  ستان و بلوچستایاز س  ی ع یروز مناطق وس۶ه به مدت  ک  امیق  ی شعله ها  
در   ی ابانیوبگر درکسر  یروهاینکه  بود    ی د و آن هنگامی شکگان شعله  اسفند در استان هرمز  ۲۲ستر، روز  کرخایز
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به  یکریدر س  کوهست کبندر   ایبران محروم اسمت سوخت  هرمزگان  اثر  ورش  ین  ین منطقه آتش گشودند. در 
باز سوخت  یکی ارانه،  کتیجنا به  ی سیسان( رئ)شه  ینام مهده  بران  اثر اصابت گلوله  ه سر جان سپرد و یناح  در 

وبگر کسر  یروهایت با نین جنایابران و مردم منطقه در اعتراض به ر سوخت یسا  مجروح شد. متقاباًل  یگری بر دسوخت 
سمت ، با شلیک بهایو در  کی از خش  میوبگر رژکسر  یروهایدند. نی شکآتش  را به  ی ابانیدر  یقهایر شدند و قایدرگ

 ردند.ک ی را زخم آنهااز   یشمار مردم معترض، 
جامعة در   یکو    ی نیط عی از شرا  ینمودوست،  یآنچه در سراوان و بلوچستان و سپس در هرمزگان به وقوع پ  

 ی طیژه در شرایوداشته باشد. به ن را به دنبال  کان یب و بنیمه  یتواند انفجار  ی م  هه در آن هر جرّقکآستانة انفجار بود
انفجاری ن واقعیاز هم  ی با ترس و نگران  ی ومتکرسانه ح   یک دان است.  یدر م  افته یمقاومت سازمان   یکه  ک ، یت 

!  اندده ید  یبعد  یهاآشوب   یبرا   ی داند چه خواب شومی ند« و »خدا مکی ح دعوت میجوانان را به تسل  عماًلنوشت: »
و آبان    ۹۶  یسه با دیقابل مقا  ی ده شود، حتی شکها  ابانیاگر به خ  ی تیاز مقامات امن  یاریگفتة بسه به ک  یی هاآشوب 

م بود )روزنامة  ی« خواهیالن از سالح و مواد انفجارکها شاهد استفادة گسترده و در ابعاد  در آن ست و حتمًاین ۹۸
 (. ۹۹اسفند ۵ -« مستقل» ی ومتکح
باختگان  جان  زش سوختبران و هموطنان بلوچ، یا خب  یمقاومت سراسر  ی د بر همبستگکیبا تأ   یم رجویخانم مر  
غ مردم قهرمان  ی در  ی ب  یها  یزی ن خونری: آخوندها حساب اردکف و اعالم  یران توصیا  یه آراددان رایام را شهین قیا

 سراوان را پس خواهند داد. 
 

  ی از شهرها   ی اری مرداد، شهروندان بسر تا ده روز اول  یت  ۲۴از روز پنجشنبه    :ام تشنگان در خوزستان یق  -  29
ا رامهرمز،  بهبهان،  از جمله  شاوور،  یاستان خوزستان  سکرخه، چمران،  کذه،  نعی وت  آبادان، ید  اهواز،  م، شوش، 

بندرماهشهر، خرمشهر، شادگان،  یدیحم ابوحمی، هوی وت عبداهلل، مالثانکه، بستان، سوسنگرد،  س در یظه ویزه، 
به عدم دسترس  راهپ  ی دنیآشامبه آب    ی اعتراض  به  برگزار  یی مای اقدام  اعتراضمتج  یو  معترضان  ک  یعات  ردند. 

ردن مردم« را سر دادند.  کوچ  کم« و »نه به  ینکرخه دفاع مى  ک از جمله »با جان و دل از رودخانه    ، یی هاشعار
 یدر استان جعل  ی منتشر شده از اعتراضات مردم  یدئوهایه »وک رد  کاعالم    یی   ل ابلهانهک استاندار خوزستان به ش

 صورت نگرفته است«.  ی عمن خصوص تجیاست و در ا
از شهرها شهروندان   ی وت عبداهلل به اهواز را بستند. در برخکر، جاده  یت  25از مردم شامگاه روز جمعه    ی گروه  

 «. میخوا ه ی م، ما آب میشو ی م نمیردند نوشته بودند: »هرگز تسلک ی ه حمل مک یی اردهاک پال ی معترض رو
  ردند.کاهواز به خرمشهر و اهواز به شوش را مسدود  ی ارتباط یآتش، جاده ها برافروختنشهروندان معترض با 

ران دست به تظاهرات یگر ای د  یاز شهرها  ی برخ  ی اجتماع  یروهایام شهروندان خوزستان، مردم و نیهمزمان با ق  
 ردند. ک ت یم، از مردم خوزستان حمایرژ دض  یشعارها دادن  ع زده و با سرمو تج

تاتور« و »مرگ یکشعار »مرگ بر د  یاخامنهه  یشان علیها  از شهروندان از خانه  یشمار  تهران هم  کدر محله نارم  
 ردند. کبهبهان رامهرمز و پل مارون را مسدود  ۀ« سر دادند. در بهبهان، معترضان جاد یا بر خامنه

با   یه در عطش آب و آزادک ر با درود به مردم به پاخاستة اهواز و سراسر خوزستان  یت  26در    یم رجویخانم مر  
فراخواند و    ، ژه مجروحانیوبه  ، مردم خوزستان  یاریعموم جوانان را به    ابان آمدند، ی« به خهاالذّلمّنهات  یه»اد  یفر
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 ی گر نشان داد تا آخوندها یر مردم شادگان، بار دیسالح و شهادت فرزند دل   ی مردم ب  یگفت »آتش گشودن به رو
سن را ک ن و واکادامه خواهد داشت، آنان آب و برق و نان و مس  یمار یو ب  یاریکار هستند فقر و بکچپاولگر بر سر

  «.ند نکن یمدر منطقه را تأ یافروزو جنگ کی ، موشی اتم ی هنیم دض  ینه پروژه هایتا هز دننکی مغ ی از مردم در
ر نقاط یوبگر از ساکسر  یروهایم و اعزام نیرژ  ی ارگزاران محلکادانه  ی ش  یوبگرانه و مانورهاک به رغم اقدامات سر  -30

ر،  یت  ۲۹افت. روز سه شنبه  ی ز گسترش  یگر نید  ی ه به استانهاکرد بلکش نکزشها نه تنها فرویشور به خوزستان، خک
مرگ »،  «هیت فقیشعار »مرگ بر اصل وال  هیمترو صادق  یوکزش مردم خوزستان، مسافران در سین روز خیدر ششم

 « سر دادند.  ی اسالم  یبر جمهور
د« اقدام یریپذ ی ت نمرد، ذّلیم یم ی ران یاد »ایزدانشهر اصفهان با فریمردم  ام، ین روز قیدر هفتم  ، ریت  30در روز   

 ردند.  کبه تظاهرات 
ن یشهروندان ا  خوزستان از اعتراض  یاستانداردر برابر  ع  ماز زنان در اهواز با تج  ی ر، جمعیت  31روز پنجشنبه    

ل یما ذل  ی شانند، ولکت بخواستند ما را به ذّل  ی دادند: »می شعار م  یردند. زنان اهوازکت  یحما  ی آب  ی استان به ب
به   ی منته  ی ردند و جاده اصلکع  متج  ی آب  ی ش برازجان در اعتراض به بکاز زنان زحمت  ی جمعم«. همزمان  ینشد

ردند.  ک  یکبه مردم شل  ی تیامن  یروهایبا معترضان باال گرفت و ن   یریگودرز درگین روز در الیشهر را بستند. در هم
پنجشنبه اعتراضات عالوه بر استان خوزستان  ردند. روز  کع  ممارستان تجیگودرز مقابل بیجانباختگان ال  یخانواده ها
شهر در استان اصفهان   نیگودرز در استان لرستان، بندر گناوه و برازجان در استان بوشهر و شاهیال  یدر شهرها 
 ان داشت.  یشهر جر 30ر در مجموع در یزش تشنگان در هشت روز آخر تیافت. خیگسترش 

 رد: کاعالم  ۱۴۰۰مرداد  ۲روز مقاومت ی مّل یشورارخانه یدب  
با پاسداران   یر یوبگرانه، تظاهرات و درگکو سر  ی تیر امن یرغم تدابر خوزستان، به یام مردم دلیروز پس از آغاز ق۹   

جاد راهبندان، ی و ا  یکره، با آتش زدن الستیدا  یوک در اهواز در    ی وبگر ادامه دارد. جوانان شورشکسر  یروهایو ن
 ار گرفتند. یاختز شهر را در کنترل مرک
 شهر را بسته   ی اصل  یابانهایخ  ی بتون  یوارها ی، با دی ممانعت از تظاهرات اعتراض   یبرا  یم آخوندیدر سوسنگرد، رژ  

ادامه دارد   ی انتظام  یروهایز جوانان با پاسداران و نی جنگ و گر  ا، مارده است.  کقطع    اماًلکنترنت شهر را  یو برق و ا
 شود.   ی ده میدر شهر شن ی انتظام یروهایرگبار ن یو صدا

« به تظاهرات یا، با شعار »مرگ بر خامنه ی بهمن  یام، به نام هاد ی دان قیازشه  یکی   یسپارکمراسم خا  .. . ذهیدر ا  
 ل شد...  یم تبدیه رژیعل
 ردند.  کع مام خوزستان تجیت از قیحما  یاز مردم برا  ی م )تهران( جمع بزرگی رکدر رباط  

 ردند.  ک ی ام خوزستان اعالم همبستگی تهران با قـ  نیردن آتش در اتوبان قزوکر با روشن یجوانان دلن،  یدرقزو  
 اد زدند.  یشان فریا در شعارهار ابان آمدند و خشم خودیبد به خیم میمق ی زد، جوانان خوزستانیدر 

 بزرگ جاده ساوه را بستند.   یمانیدادن موانع سر با قراریدر ساوه، جوانان دل   
 ع زدند.من مهر دست به تجکراه مس  الم، مردم در چهاریدرا  
ال  وا  ی گودرز، جوانان شورشیدر  شلک در  به  نک  یهایکنش  به  ی انتطام  یرویور  آباد حمله   ۱۲  یالنترک،  همت 

برا و  را تسخ  ی ساعات  یورشدند  بر کر  ی آن  و وحشک  یکاثر شل  ردند.  نی ور  تظاهر    یشمار  ی انتظام  ی روهایانه  از 
 ر شده اند. ینندگان توسط پاسداران دستگکش از صد نفر از تظاهر یشدند. ب  ی ا زخمیشته کنندگان  ک
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ور یخوزستان قهرمان شروع شده حاال به لرستان غ  یش با پرچمداریروز پ  ۹ه از  ک  ی امیق  : گفت  یم رجویخانم مر  
گر یگودرز و دیذه و الیام از اهواز و این قیدان ایافته است. شهیه نقاط گسترش  یو تهران و بوشهر و اصفهان و بق

 کت مردم و خون پایمکو حا  ی راسکوو استقرار دم  ی نیسم دیفاش  ی سرنگون  یران برایملت ا  ۀشهرها بازتاب اراد
 . ران استیا یآنها چراغ راه آزاد

 
دب۳روز    -  31 اطالعیمرداد  تشنگان یة »ق یرخانه شورا در  از شه۱۲  ی اسام  «۱۵شماره    -ام  قیتن  ام مردم یدان 

 رد.  کپاخاستند، منتشر ت از خوزستان به یه به حماکگر شهرها را یخوزستان و د
 ۱۴۰۰ر یت ۲۵خ شهادت یاهل شادگان، محل شهادت اهواز، تار ، ساله ۳۰ ، یماوینع ی . مصطف1

 ۱۴۰۰ر یت ۲۶خ شهادت یوت عبداهلل، تارک وت عبداهلل، محل شهادت کاهل  ، ساله  ۱۷( یری)خض ی. قاسم ناصر2

 ۱۴۰۰ر یت ۲۹خ شهادت ی، محل شهادت شوش، تاری . محمد چنان3

 ۱۴۰۰ر یت ۲۹خ شهادت یاهل ماهشهر، محل شهادت ماهشهر، تار ساله،  ۲۷ یبالد ی سی. ع4

 ۱۴۰۰ر یت ۲۹خ شهادت یروشات اهل اهواز، محل شهادت اهواز )شلنگ آباد(، تارک. محمد 5

 ۱۴۰۰ر یت ۳۰خ شهادت یگودرز، تاریساله، اهل ال ۲۰د آذرخوش ی. ام6

 ۱۴۰۰ر یت ۲۹خ شهادت یذه، تاریذه، محل شهادت ای سوسن ا یساله، اهل روستا ۱۷ ی بهمن ی. هاد7

 ۱۴۰۰ر یت ۳۰خ شهادت یمحل شهادت اهواز )شلنگ آباد(، تار ساله،  ۲۴(، یساویسات )حمزه الفری. فرزاد فر8

 ۱۴۰۰ر یت ۳۰خ شهادت ی(، تاری طالقان ک ساله، محل شهادت ماهشهر )شهر  ۲۰راش(  کثم عجرش )ای. م9

 (، محل شهادت چمران یار ک د مجدم )جوی. حم10

 ذه ی ، محل شهادت ای . محمد عبدالله11

 د  یمارستان به شهادت رسیاول مرداد در ب ه درک، مجروح یعباد  یر مشاری. ام12

وم کن محعضو خواست تا ضم  یشورهاکه اروپا و  یاّتحادت ملل متحد و  یامن  یل و شوراکری ران از دبیمقاومت ا  
ه یت عل یدهه است به جنا ۴ش از یه بک یمیمقابله با رژ یمات الزم االجرا برای، تصمیبشر دض ات ین جنایردن اک

ت یامن  یرند و شوراید در برابر عدالت قرار گین خاطر بایم به همی نند. سردمداران رژکت مشغول است، اتخاذ  یبشر
 ند.کرا فراهم  بات آنیملل متحد ترت

 
ومت کوب حکه ستم و سری ختند و علیابانها ریز به خیام خوزستان، مردم و جوانان تبرین روز قیدر دهمـ    32

جان ی»آذربا  :دادند  ی شعار م نندگانکردند. تظاهر  ک  ی ام مردم خوزستان ابراز همبستگیشعار سرداده و با ق  یآخوند
سربازان   ـ  میحاضر  ی« و »در جانبازی ام مردم  ی مردم  ـ  ی خیام نه شی خوزستان است«، »نه شاه  ی حامـ  دار است  یب

  ردند آنها کنندگان تالش  کشورش با حمله و هجوم به تظاهر  دضژة  یو  یهاانیکو    ی انتظام  یرویم«. مزدوران نکیباب
شرف« به مقابله برخاستند و آنها را وادار ی شرف، ب ی ه« و »بالذلّ هات مّنی»ه یا جوانان با شعارها منند، اکق ررا متف 

 ردند.  ک ی نینشبه عقب
ابانها یخام مردم خوزستان به  یبا ق  ی حال در کرج، زنجان و بجنورد جوانان و مردم آزاده در همبستگن  یدر هم

 رد«. یپذ ی رد ـ ذّلت نم یمی م  ی رانی « » ااّتحاد، اّتحاد  -دادند: »از کرج تا خوزستان ی ختند و از جمله شعار میر
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ن   شهر  یاخامنه  ۀندینما  ، ونامکآخوند  نماکدر  در  ایرد،  »مهم  گفت:  مرداد  اول  جمعه  ایش  اکست  ن  نها یه 
ه دارند ک  نها هستیا  یپا  در  ، نها در خوزستانیا  یپا  د امروز در اهواز ر  ی پا هستند و حت  یچنان روهمن(  ی)مجاهد

 . نند« کی جاد میاغتشاش ا

»مرگ بر    یبا شعارها  یزکمناطق مر  ی و برخ  یابان جمهورین تهران در خیمرداد مردم و جوانان خشمگ  ۴روز    
»توپ   :ندزدی اد مین فریچنت همین« دست به تظاهرات زدند. جمعکتو رها  ک ممل  ن ـکایح  یا»خامنهو    «تاتوریکد

 ت«.یت حمایحما ، رتی باغ ی رانیران«، »ایا یه، نه لبنان، جانم فداد گم بشه«، »نه غّزیفشفشه، آخوند با کتان

ق   ، دة مقاومتیس جمهور برگزی رئ  ، یم رجویخانم مر   آفریبا درود به جوانان شورشگر و    : ن در تهران گفتیام 
 یکی تهران و در نزد  یزکمر  یابانهایدر خ  «تاتوریکمرگ بر د»  یادهایام خوزستان، در فریدان ق ی جوشش خون شه

را به صدا در آورده است. استمرار    یآخوند  یبشر  دضم  یشعله ور شده و ناقوس مرگ رژ  یاخامنه بوت  کت العنیب
 ه را از سرنوشت محتومش نجات دهد.ی ت فقیتواند والی ز نمیقتل عام ن جّلاده  ک ن روز نشان داد یام در دوازدهمیق
 

ام به ین قیل ای با هموطنانمان در خوزستان و تبد  یسراسر  ی همبستگ  ، ام تشنگانیر در قیل چشمگوتح   یک  -33
رد خوزستان را  کنترنت تالش  یوبگرانه و بستن اکسر  یدها یم با ترفندها و تهدی رژ  ی بود. وقت  یام سراسریق  یک

 شور باال گرفت.  کام تشنگان در نقاط مختلف یبا خوزستان و ق ی ند، تظاهرات همبستگکخاموش 
دوشنبه     دوازدهم  4شامگاه  در  قیمرداد  روز  گسترده ین  تظاهرات  فرد   یی ام،  با  کس  یدر  بر رج  مرگ  »شعار 
زش ی ت از خیدر حما  یاردکه پال کن  یاز معترض  یکی د.  یام مردم خوزستان برگزار گردیت از ق یتاتور«در حمایکد

جا کنها همه خرج  یگاز دارد، ا  انات، نفت وکهمه امنیزد: »خوزستان، ای اد میفر  ، رده بودکمردم خوزستان بلند  
شعار   ، جملهرج از  ک، مردم  در تظاهرات شبانه  و  ه«زدند: »لبنان، غّزاد  یت حاضردر پاسخ به او فریشود؟« و جمعی م
  اّتحاد   ـ رج تا خوزستانک  رد«، »ازیپذی ت نمذّلـ  رد  ی م  ی م  ی رانیت«، »ایحما  ، تیحما  ـ   رتیبا غ  ی رانیدادند: »ای م

»تا تاتور« و  یک»مرگ بر د ی رج با شعارهاکدر    ی م«. جوانان شورشیما همه با هم هستـ  د  ی د نترسی«، »نترساّتحاد
ه  ک  ی وبگر انتظامکردند. مزدوران سرکد  کیام و اعتراضات خود تأی ن بساطه« بر استمرار قی هرشب هم  ،رمیمو نگحق

 .ت مواجه شدند یو اعتراض جمع نند با شعارکر ین را دستگیاز معترض یکی ردند کتالش 
ژ به اعتراضات مردم یة دره درو بستن جادة محّل  یکالستمرداد مردم با آتش زدن    4ز روز دوشنبه  یرمانشاه نکدر  

ام خوزستان راه  یت از قی رمانشاه در حماکه  یمهد  ک وستند. مردم شهریخوزستان در اعتراض به نبود آب و برق پ
به سمت مردم   یکبا شل  ی وبگر انتظامک سر  یرویمسدود نمودند. ن  یکرمانشاه را با آتش زدن الستکبه    یورود

  ند.کق رآنها را متف ی ع اعتراضم رد تجکمعترض تالش 
 یختند و شعارها یابان ریام، مردم و جوانان تهران پارس در اعتراض به قطع برق به خی ن شب قیزدهمیدر س  

فرستاده  مه به محل  یه سراسک  ی وبگر انتظامکتاتور« سر دادند. مزدوران سریک « و »مرگ بر دیاخامنه  »مرگ بر
توجه به حضور ی ب  ، نند، توسط مردم معترض هو شدند و شعارهاکردند مردم را متفرق  کی شده بودند و تالش م

  ردکدایادامه پ ، آنها
ن یاـ    فن نشودک دادند: »تا آخوند  ی ختند و شعار می ابانها ریبه خ  ی رج، مردم و جوانان شورشکدر گوهردشت    

ردن آنها  کق  رت معترض در صدد متفیورش به جمعیژه با  یو  ی انهایکوبگر و  کسر  یروهایوطن نشود«. ن  ، وطن
 آمدند.  بر
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 «. اّتحاد اّتحادرج تا خوزستان، ک»از  :دادندی بامها شعار مرج، مردم در پشتکدر محمد شهر   
ابان یدر اعتراض به نبود آب و برق به خ  ین روز متوالیدوم  یژ برا یدرنان محله درهکرمانشاه ساکروز بعد در    

 .اندرده کن را مسدود یه نشی ن محله حاشیبه ا ی منته  یهاابان یآمدند و خ
را به   یاخامنه « بنر  اّتحاد  ، اّتحادـ    اصفهانداد، با سر دادن شعار »خوزستان،  مر  ۵مردم اصفهان سه شنبه شب   

تأ  ی بر همبستگ  ودند  یشکآتش   ع مبرق تج  ی دنبال قطعردند. در بهارستان اصفهان بهکد  کیبا مردم خوزستان 
دادند:    ی ل شده بودند، مردم شعار میژه به محل گسیان ویکو    ی انتظام  یروهایه نک  ی ل گرفت و درحالکش  ی اعتراض

 .ران«یا یجانم فداـ  لبنان، نه ه»نه غّز ، ت«یحما ، تیحما ـ رتیباغ ی ران ی«، »ااّتحاد ، اّتحادـ  »خوزستان، اصفهان
غرب در وانیبرق اقدام به بستن جاده نمودند و در ا  ی گلستان، مردم در اعتراض به قطع  یوکردکمرداد    6در    

ا قطعیاستان  به  اعتراض  در  خرکم  یهای الم،  در  حضور  با  برق  بوقیا  یهاابان یر  درآوردن  صدا  به  با  و  شهر   ن 
  زدندشان دست به اعتراض یخودروها

و با تظاهرات   ی دان آزادیع در مم، با تج۹۸ام آبان  یدان ق ی شه  یمادران و خانواده ها  ۱۴۰۰مرداد    ۸صبح جمعه    
 ، اّتحادـ  زدند: »از تهران تا خوزستان  ی اد م یام مردم خوزستان برخاستند. آنها فریت از قیبه حما  یابان آزادیدر خ
 .د«یبلند شو ، بس است ی «، »بردگاّتحاد ، اّتحاد ـ «، »از آبان تا خوزستاناّتحاد

 یخود به مترو  ی دادخواه  ی رساندن صدا  یدان برای شه  ی، مادران و خانواده ها یابان آزادیپس از تظاهرات در خ  
  ی ومتکح  دض  یر فرزندان خود را در دست داشتند، به شعارهایه تصاو ک  ی ه رفتند. مادران در مترو در حالیصادق

به مادران، حجاب    ی اشن و فّحیوستن مردم به آنان، ضمن توهیدر وحشت از پ  ی وبگر انتظامکسر  یرویادامه دادند. ن
آنها   از سر  قرار دادند و شمار  دند، یشکرا  به شدت مورد ضرب و شتم  را  پل  یآنها  به  و  بازداشت  امنیرا  ت یس 

  .ردندکآباد منتقل جنت
دتان و ی خون فرزندان شه  ی شما به دادخواه  :، گفت۹۸ام آبان  یدان ق ی با درود به مادران شجاع شه  یخانم رجو   

نجه و کشتار و اعدام و شک سال    ۴۲ه دادخواه  کران است  یاد ایاد شما، فرید. فری پاخاستفرزندان مردم خوزستان به
 . یروزیاست تا پ ی امین قی نند. اکشما را خاموش   یتوانند صدای نم جّلاد ی سیو رئ یااست. خامنه  چپاول و فقر 

 
ختند و یابانها ریهن به خیم  یاز شهرها  یاریام، مردم تهران و بسین هفتة قیمرداد، در سوم۸شامگاه جمعه    -34

 ،ت«، »ننگ ما ی ن والیمرگ براـ  ت ین همه سال جنای شته شه«، »اک  یاخامنه   ـ   فشفشه   ،کتان  ، »توپ ی با شعارها
سم یفاش  ی ران« خواستار سرنگونیا  یجانم فدا  ـ  نه لبنان  ، هتاتور« و »نه غّزیکرهبر الدنگ ما«، »مرگ بر د  ـ   ننگ ما

 ران شدند. یم بر اکحا ی نید
تاتور«  یکختند و شعار »مرگ بر دیابان ریدنبال مسابقة فوتبال به خدر تهران، به  کمرداد جوانان نارم  9شنبه شب    

 .ردندکریرا دستگ یورش بردند و شماریوبگر به آنها ک سر یروهای ن سر دادند.
تظاهرات   «هیت فقیمرگ بر اصل وال»  افروختن آتش جاده را بستند و با شعار ر تهرانپارس جوانان شورشگر با برد  
 ردند.  ک
  د.ة تهران را بستنیدان صادقی م ، وبگر در وحشت از گسترش تظاهراتکسر یروهایشهر، ن یدر آن سو   
بهارستان )استان تهران( در خ  ی همزمان جوانان شورش    به تظاهرات زدند  یدر  اولکابانها دست  تا  ن ساعات یه 

 .افتیبامداد شنبه ادامه 
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 ردند.  کبرپا  ی ع اعتراضمهدف فقط نظامه« تج المه ـکن ین آخریبا شعار »ا ی شورش  در اهواز، جوانان  
 تظاهرات زدند. ردند و دست به کجاده را مسدود  ی در شوشتر، جوانان شورش  

ام مردم خوزستان در مقابل تئاتر شهر در چهارراه یبا ق  ی از مردم در همبستگ  یریثکت  یعصر شنبه جمع  ، تهران  در
تجی ول به  دست  تهران  زدندمعصر  تظاهرات  و  م  . ع  شعار  نمذّل  ـ  ردیمی م  ی رانی»ا  :دادندی آنها  »از یپذی ت  رد«، 

  ...تاتور« ویکت«، »مرگ بر دیحما ، تی حما ـ هموطن ، «، »هموطناّتحاد ، اّتحاد ـخوزستان تا تهران 
تم آمدند و به ضرب و َشت بریردن جمعکق  رآور در صدد متف  کو پرتاب گاز اش   یراندازی وبگر با تکسر  یروهاین 

  .مقابله با مزدوران برخاستندشرف« به ی ب ، شرفی ت با شعار »بیجمع نندگان پرداختند. کتظاهر
ران یا  یگر شهرهایه در تهران و اهواز و دک   ی به جوانان شجاع  ، مقاومت  ۀدیس جمهور برگزی ، رئ یم رجویم مر خان  

ه با ک   ی امیدرود فرستاد و گفت: ق  ، سردادند  «هیت فقی مرگ بر اصل وال»و    «تاتوریکمرگ بر د»اد  یپاخاستند و فربه
هن یم  ۀدر چهارگوش  آن را  ندارد و شورشگران  ی خاموش  در خوزستان شروع شد سر  یآزاد اد تشنگان آب و  یفر

ن یدن ایمردم بپاخاسته و رس  یادهایوستن فریخواهد مانع به هم پی نترنت میبا قطع ا  یادهند. خامنه ی ادامه م
 محتوم ندارد.  ی از سرنگون یزیگر یم آخوندیا رژم صدا به جهان شود. ا

 
ام یق  یالت و تجربه هاون تحیزشها از مهمتریام و خیو جوانان شورشگر در متن ق  ی شورش  یانونها کحضور    -35

مسعود   یزش خوزستان و در پاسخ به فراخوان آقایبا خ   ی همبستگ  ر شورشگران دریت۳۰تشنگان بود. در شامگاه  
ت کن حریردند. اکگچساران به بهبهان    ۀوبگر، اقدام به بستن جادکاز انتقال مزدوران سر  یریجلوگ  یبرا  یرجو
ن شب یدر دهم  ، م مردادودر شامگاه شنبه د   ، افت. از جملهیز ادامه  یبعد ن  یدر روزها  ی ام مردم یدر متن ق  ی انقالب

 یمواصالت  یوبگر، جاده ها کسر  یروهاین  ی رسانممانعت از امداد  یپاخاسته برابه   یام، جوانان شورشگر در شهرهایق
انمهر(، با آتش مسدود کی)جاده محمد شهر به    رجکن، مشهد و  یگودرز، سرباز، نجف آباد، قزویرا در ماهشهر، ال

 ردند ک
 ی ری جلوگ  یشهر برا  ۱۲ن در  یو هواداران مجاهد  ی جوانان شورش   ، امی ن شب قیازدهمیمرداد در  ۳شنبه شب  یک  

وبگر را مسدود ک سر  یروهاین  ی رسانامداد  یرهایو مس  ی مواصالت  یهاده نندگان جا کام  یوب قکسر  یرو برایاز انتقال ن
  شد:  ی مواصالت  یهااز جاده  یه توسط جوانان شورشگر صورت گرفت، منجر به بسته شدن شمارک  ی اقدامات ردند.ک

 ۀرج )جادکه(، دریعسلو-بوشهر  ۀ)جاد  در بوشهر  ازرون(، کـ    رازیر ش یازرون )مسک  ج فارس(، دریدر تهران )اتوبان خل
ـ    اسالمشهر(، در لردگان )اتوبان اهواز   ی رامسر(، در اسالمشهر )جاده اصلـ    رودسر   ۀرودسر )جاد  م(، دریرج قدک

)جاده    جانیهنگام(، در اله- سراوان(، در قشم )جاده قشمـ    رانشهریرانشهر )جاده ایلردگان و جاده وسط شهر(، در ا
 بستن جاده در بندر عباس و بهبهان.  ،نیو هم چن ا(یجان به سمت دریاله

 رد، خوزستان زندهیمی تاتور، خوزستان نمیکمرگ بر د»دادند  ی ها شعار مهمزمان با بستن جاده   ی جوانان شورش  
ما پشت برخامنهی تان هستاست  اصل والیام«، »مرگ  بر  فقی، مرگ  بر رجویت  درود  باد  یه،  زنده    ی هاانون ک، 

م«، »مرگ ینکی تت میرد«، » خوزستان حمایپذی ت نمذّل  ـ  ردیمی م  ی رانی»ا  ار«، کتیاجن  ی س ی«، »مرگ بر رئی شورش
 . «یه« و »زنده باد مسعود رجویت فقیتاتور«، »مرگ بر اصل والیک«، »مرگ بر دیابرخامنه
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 : فصل پنجم
 ی نیط عی شرا

 ی اعتراض یتها کو استمرار حر یانفجار عةجام
 

 ، باز ی ومتکو چپاول ح  یسال گذشته به خاطر گسترش دامنة غارتگریکدر   :یاعتراض  ی تهاکاستمرار حر  -۳۶
ژه یط فاجعه بار، مردم و به وین شراینش به اکشتر سوق داده شد. در وایب  ی خانمان  ی ت و بک مردم به فال  ی زندگ  هم

ا، مومت ا کح  ال مختلف دست به اعتراض زدند.کرونا، به اشکروس  یو  یریدستان با وجود همه گیفرودستان و ته
 رد. ک برخورد  ی تیامن ۀویهم به ش ی صنف ی اعتراضها وب پاسخ داد و باکرا با سر  ی هر اعتراض

ن بودن ییقه، پاوافت مطالبات معی، عدم دریافت مطالبات جاریار و زحمت به خاطر عدم درک  یروهاین  ی اعتراضها  
 یها، عدم اجرایارک، توقف پرداخت اضافه  ی استخدام  یت قراردادهای، وضعی شغل   یایافت مزایسطح حقوق، عدم در

ه در هر  ک  نیتها )و اکارخانجات و شرک  یساز  ی ، خصوصیدیتول   یواحدها  ی فیلکمشاغل، بالت  یبند  طرح طبقه 
مدییتغ تعدادی ریر  میتعد  یت  اخراج  و  توسط ک  ی اراض  ی رقانونیاهش دستمزدها، تصرف غکشوند(،    یل  ارگران 

در اثر نشت   ی الت تنفس کو مش  یویر  ی هایماریار )مبتالشدن به بکدر    ی منیانات اکنداشتن ام،  ی دولت  ینهادها
..( و نبودن حداقل .ر ویاپشن، بادگکش،  ک فش، لباس، دستکار )کافت الزامات  یار(، عدم درکموقع    ی م س  یگازها

( ی س بهداشت یش، سروکدست،  کار، نداشتن ماسکدر محل    کننده  ی عفون  دض نده و  ی)مواد شو  ی انات بهداشتکام
 ل گرفته است. کش
ت ک حر  2744رده، تعداد  کمنتشر    1399سال    یران برایخلق ا  یی فدا  یهایکه سازمان چرک  یی بر اساس ترازنامه    

پرستاران،  معّلمشاورزان،  کارگران،  کاز جانب    ی اعتراض بازنشستگان،  بیامکان،  بازاریکونداران،  ان، مدافعان یاران، 
ار یبس   ی اعتراض  ی تها کالن حریه بکاست    ی هی صورت گرفته است. بد  یی توده    یزشها یست و خیزط یحفاظت از مح

 شتر است. یب
 ی به روشن  ز ین  ی ومتکح  یرسانه ها  یدر داده ها  ن اعتراضات است، ینه ساز ایه زم ک  را،   ی طبقات  ک اف وحشتناکش  
 د: یتوان د ی م
ن، ی ، آرژانتیکز کوادور، مکر اینظ  یی هاشورکف  یو در رد  ی طبقاتن فاصله  یشتریا با بیشور دنکن  یران هشتمیاـ   

 ی ن نابرابریشتریبا ب   یی شورهاک  ءرشده جزکذ  یهاشورک،  ی ن جهانیانگیسه با میه در مقاکدارد  قرار  یوی ه و بولکیتر
 رند.یگ ی قرار م یدرآمد

ر خط فقر مطلق در یت زیجمعه  کدهد  ی نشان م  ین اجتماعیم پژوهش تأ  ی عال  سةسمؤپژوهش از جانب    یک  -  
 رسد.   ی ون نفر م یلیم  ۲۵ران به یا
نقطه به نقطه،   یدرصد   ۴۸م  رران با نرخ تویدرصد دارند، ا  ۵ر  یز  یمها رشور جهان توک  ۱۵۰ش از  یه بک  ی در حال  - 

 ست.  م باال در جهان را دارارن تویششم
 ۱۴۰۰هزار تومان است، در سال    ۳۰۰ون و  یلیم  ۱۴چهار نفره ماهانه    ۀخانواد  یکنه  یه حداقل هزک   ی در حال  -

 ن شده است. ییپنجم خط فقر( تع یکمتر از کهزار تومان ) 655ون و یلیم 2ارگر کحداقل دستمزد 
 

 ر است:یشرح زه سال گذشته بیکارگران در  ک ی از اعتراضها ی برخـ  ۳۷
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پکاعتصاب     شنبه  ـ    یمان یارگران  روز  پ کخرداد،    29از  پتروشیصنا  ی مانیارگران  نی میع  و  ی،  روگاهها 
ست« دست به اعتصاب  یب  -/ ده    1400ن »یمپکار با عنوان  کل  یل دادن وسا یمناطق مختلف با تحو   یشگاهها یپاال

قه وروز و پرداخت حقوق مع ۲۰به  یارک یاهش روزهاکش دستمزدها، یافزا ی ارگران اعتصابک ی اصل ة زدند. مطالب
ه یت فقیوابسته به وال  یادهایروگاهها در دست سپاه پاسداران و بنی و ن  ی میع نفت، گاز و پتروشیثر صناکااست.  
 است. 

 ی ن روز متوالیو چهارم  ی س  ی برا  ی میع نفت و پتروشیصنا  ی مانیارگران پک  یر، اعتصاب سراسریت  31روز پنجشنبه  
شهرها ارا   ی در  جاسک تهران،  ماهشهر،  آبادان،  اهواز،  اصفهان،  عسلوک،  حدود ی،  داشت.  ادامه  و...  گچساران  ه، 

 ی ار ی ردند. بسکت  یست« حمای/ ده، ب1400ن  یمپکوزارت نفت از »  ی تکو شر  یارکمانیپ  یروهایهزار نفر از ن۱۰۵
نفت کمرا  یها   از پروژه ب  ی ز  از  یدر  ن  ی میز پتروشکشگاه و مریپاال  ۹۶ش  ا  ۱۹روگاه در  یو  با اعتصاب یشهر  ران، 

ت و در کشر  120روز در    1500م  کارگران دستک متوقف شده است.    ، خرداد آغاز شد ۲۹ه از روز شنبه  کارگران  ک
   استان در اعتصاب بوده اند. 12

تراورس، در اعتراض به ت  ک و شر  آهنراه    ی فن  ةیارگران ابنک آهن و از جمله  ارگران راه  کـ    آهن  ارگران راهک   
ها و توان به حوزه ی نه مین زمیع زدند. در ام، دست به اعتصاب و تجی ت شغلیافت مطالبات خود، عدم امنیعدم در
اران،  یشابور، مشهد، رشت، زی، تهران، نکمشیرج، شاهرود، اندک ازجمله شمال، لرستان، دورود،    ، مختلف  یشهرها

ورامکهشتگرد،   پیردان،  اراشوی ن، گرمسار،  زاهدان،  تبرک ا،  آباد، ی ، سرخس،  بجنورد، مشگ  ز، سلماس، گرگان، 
 رد. کنورآباد و لوشان اشاره 

 ی ار، نداشتن حداقلهاکقه، اخراج از  وافت مطالبات مع یارگران معادن در اعتراض به عدم درک ـ  ارگران معادنک
ارگران معدن آق دربند سرخس، ک توان به اعتراضات  ی نه مین زمیردند. در اکدر معادن مختلف اعتراض    ی منیا

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

 رد. کو سنگ آهن بافق اشاره  
ا، اخراج از  یافت مزایافت ماهها حقوق، عدم دریدر اعتراض به عدم در  یارگران شهردارک  - یارگران شهردارک  
 ن اعتراضات بودند عبارتند از:یه شاهد اک یی از شهرها یشمار  ع زدند.مار، بارها دست به اعتصاب و تجک
رجاوه، روانسر،  ی، اهواز، بروجرد، می نیش آباد، بندر خمیاسوج، سریرانشهر،  یاسالم آباد غرب، لوداب، اوت عبداهلل،  ک

، سربندر، ماهشهر، یه، آغاجاریدیسخت، حم  ی ، خرم آباد، آبادان، سی ، قشم، سراوان، شستون، اللیخرمشهر، خو
ه، لوشان، اروند یه، پرند، عسلویدیز، امی تبر ن،  یزه، زنجان، دهدشت، سده، قزویسوسنگرد، بناب، دشت آزادگان، هو

نک تهران،  جهرم،  سورشجان،  لردگان،  مر  یکنار،  فردیشهر،  آبژدان،  صیوان،  بندرلنگه،  ایس،  بابل،  الم، یدون، 
بهبهان،  یدنعی وت سکار،  یه، بوشهر، شهرینیبندرعباس، حس رمانشاه و  کبده،  ارون، چوئکل،  یرج، چرام، منجکم، 

 . چابهار
ردند.  کع  مبارها اعتصاب و تج  1400بخشها، در سال    یت هفت تپه از تمامک ارگران شرک   -ارگران هفت تپهک 
مرداد امسال    31شنبه  یکارگران هفت تپه تا روز  کردند.  ک  یی مایارگران معترض بارها در سطح شهر شوش راهپک

 ی لیتعط  روز  ۶ت به مدت  کت شریریمدن روز  یع زدند. در امدست به اعتصاب و تج  ی ن روز متوالیمیکچهل و    یبرا
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  ی ن خواستها یاران اخراج شده از مهمترک هم  ی ار تمامک بازگشت به    ق شده وو مع  یپرداخت حقوق ها  .رد ک  اعالم
 ارگران است. ک
 

دچار تنش آب شرب   در سال گذشتهشهر  الن ک  12شهر و    250  ی طبق آمار دولتـ    شاورزانکاعتراضات    -۳۸
 لةست. مسأیبدون آب در دسترس ن  یوستااز هزاران ر  یفقط معطوف به شهرهاست. آمار  ی ن آماِر دولتیبودند. ا

ع و مال مختلف دست به تجکششاورزان اصفهان بارها به َاکه  کشد    شاورزان شرق و غرب اصفهان سببک  بةآحق
 : شود ی از آنها به اختصار اشاره م   ی ه به برخکاعتراض زدند

آبه حق  یریگی پ  یخود برا  یتورهاکرود با ترا  بن  یبخشداردر برابر  شاورزان ورزنه  ک  ، 1400بهشتیارد  2پنجشنبه    -
  .ردندک برگزار ی ع اعتراضمتج
 ن یمتأشان به  یاعتراضها  مةشاورز شرق و غرب اصفهان در اداکش از هشت هزار  یب،  1400بهشتیارد  ۴شنبه    -

زد( ی نده رود به  یانتقال آب زا  لة بروجن )لوپروژه بن ـ    ی نده رود، راهیاز از زارمجیغ  یحقآبه و برداشتها   نشدن
هدف   مسک  معترض،   شاورزانکشدند.  بیه  از  یر  پ  یلومترکی  100ش  را  چادگان  سمت  از   یریجلوگ  مودندیبه 

ژه روبرو شدند و در یان وکی  یروهایر از طرف نیردن مسکمسدودنده رود بود. آنها با  یز زا رمجاز ایغ   یبرداشتها
 ردند.  کع م تج دس یکنده رود در نزدیه زایشهر چادگان درحاش یورود

عتراض به عدم هنوج و رودبار جنوب، در اکار شهرستان  ک  شاورزان گوجه کاز    ی، شمار1400بهشت  یارد  ۴شنبه    -
 . زدند ی ع اعتراضمخود، دست به تج یشهرها  یفرمانداردر برابر شان، به مطالبات ی دگیرس

سلمان توسط    ی انال آبرسانکامل  کشاورزان شهرستان اهواز، در اعتراض به بسته شدن  ک،  1400خرداد    ۸شنبه    -
 .  زدند ی ع اعتراضمانال دست به تجکن یعوامل سازمان آب و برق خوزستان، در مجاورت ا 

اعتراض به مسدود شدن رودخانه »رمضان   یام براکنار، باالمحله چوک  راسته   یروستاها شاورزان  کن روز  یدر هم
 الن زدند. یابان حافظ شهرستان خمام دراستان گینده« دست به تجمع در خکب

خواستار   ی اعتراض  ی عمدر تج  ، واقع در استان خوزستان  ، سیشاورزان شهر وکاز    ی، شمار1400خرداد  ۱۶شنبه  یک  -
 . به مطالبات خود شدند  ی دگیرس

در شان،  به مطالبات  ی دگیاعتراض به عدم رسه، در  یدی شاورزان شهرستان حمک از    یشمار،  1400ر  یت  12شنبه    -
   .زدند ی ع اعتراضمه، دست به تجیدیت آب و فاضالب حمکساختمان شر برابر 

دلک ، 1400ر  یت  ۱۳شنبه  یک  - به  فالورجان  شهرستان  دریشاورزان  بازنشدن  برخچه  یل  در    یروستاها  ی آب 
 ردند. کع متج ی ن روز متوالیچندم یشهرستان فالورجان برا

ن ی ا   ی ی  ت آب منطقهکشان مقابل شریهاشاورزان اصفهان همراه با خانوادهکاز    ی، شمار1400ر  یت  ۱۴شنبه  دو  -
 ردند. کشهر تجمع 

ن شهرستان تجمع یفاضالب ا  ت آب وکشاورزان شهرستان اهواز در شرکاز    ی، شمار1400ر  یت  ۱۵سه شنبه    -
 .  ردندک
تجمع   یقابل استاندارم  ی آب   ی اعتراض به ب  ین شرق اصفهان برایشاورزان خشمگک،  1400ر  یت  16چهارشنبه    -
 ردند. ک ی اخسّل ، ندن آب و علوفه شان را نداشتیه توان تأمکرا  یی ردند و گاوهاک
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 ی استان خوزستان در پ   یو رودها شدن تاالبها    کاز شهروندان معترض به خش   ی، شمار1400ر  یت  ۱۹شنبه    -
 . ردندکاهواز، تجمع برپا  یبرابر ساختمان استاندار متعدد، در  یها یسازسد

مقابل ساختمان   ، ردکاز جمله شهر  ، م در چهار شهرک دست  ۀدیدان یاز دامداران ز  یشمار،  1400ر  یت  ۲۳چهارشنبه    -
ن شهرها، دست به تجمع یا یشاورزکت جهاد یریه مقابل ساختمان مدیدریرجند و تربت ح یشابور، بی، نیاستاندار

 .  زدند ی اعتراض
شان مقابل ساختمان به مطالبات  ی دگی اعتراض به عدم رسشاورزان دزفول، در  کاز    ی، شمار1400ر  یت   ۲۶شنبه    -

 .ردندکبرگزار  ی اعتراضن شهر، تجمع یا یفرماندار
 

اقدام به   1400ر  یان تیتا پا  1399از مرداد    ی ن اجتماعیبازنشستگان تأمـ    ین اجتماع یم بازنشستگان تأ  -۳۹
 ر است.یبه قرار ز یماه اول سال جار  4 درتها کحرآن از  ی ه برخکردند ک  ی ت اعتراضک صدها حر

شهر و از جمله   28در    ی ت اعتراضکدر پنج روز حر  ی اجتماعن  یمأ ران تیبگ  ین بازنشستگان و مستمری در فرورد  -
شابور، رشت، یرمان، نکالم،  ی ن، گرگان، ایل، اصفهان، قزوی، اهواز، اردبکارارمانشاه،  ک،  یرج، سارکتهران، خرم آباد،  

تبریش و  یراز، شوش،  ادار زدیز، مشهد، سنندج، شوشتر  مقابل  اجتماعیمتأ  ۀدر  تجمع    122خود،    یشهرها   ی ن 
م« سر یدیاز بس دروغ شن  ـ  م ید  ی نم  یگه رأی، معترضان شعار »ما دی اعتراض  یتها کن حر یردند. در اکبرگزار  
 دادند. 

ارد  - بازنشستگان و مستمیدر  تأیبگ  یربهشت  بازنشستگان برخ  ی ن اجتماعیمران   ،بارها  ، گرید  یاز بخشها   ی و 
صورت   1400بهشت  یاز جانب بازنشستگان در ماه ارد  ی اعتراض  تکحر  51م  ک ع و اعتراض زدند. دست مدست به تج
 سرداده شد.  ، بارها ، م«یدیاز بس دروغ شن  ـ مید ی نم یگه رأیشعار »ما د زی ن ی اعتراض ی تهاکن حریگرفت. در ا

الن( یدر تهران، اصفهان، اهواز و رودبار )استان گ  ، از جمله  ، شهرها  ی ع فوالد در برخیدر خرداد بازنشستگان صنا  -
 ردند. کبرپا  ی اعتراض یدر شهر خود تجمعها  ی بازنشستگ انون کبا تجمع مقابل ساختمان 

اصفهان و خوزستان با تجمع   یفوالد در استانها  ی ران صندوق بازنشستگ یبگ  یربازنشستگان و مستم  ماهریدر ت  -
 شان شدند. به مطالبات ی دگ یخود، خواستار رس ز استانکمر ی بازنشستگ  یانونها کمقابل ساختمان 

ه، ن ما یش حقوق فروردیف  یبر رو  یسازدوم متناسب    لةمرح  یاز مطالبات خود را اجرا  ی بخش  ، بازنشستگان  
شستا    یتهاکه شریسرما  ین، واگذارکشت، حق مسیمع   کمکر  ینظ   ی شغل  یایحقوق، پرداخت مزا  نةش ساالیافزا

سر حقوق از بازنشستگان به خاطر  ک ارگران و بازنشستگان بوده و حذف دو درصد  ک ق به  ه متعلّ ک به بازنشستگان  
 ردند. کعنوان  ی درمان ی هادفترچه 

به   تلگرام شوراک در    شدهمنتشر  یگزارشها   بنا  ا  یانال  رونما  معترضان، ران،  یبازنشستگان  بنرها  یی ضمن    ییاز 
فقط »  ، م«ینینش  ی از پا نم   م ـیری، عدالت«، »تا حق خود نگعدالت  ـ  ی ن اجتماعیل »تأمی از قب  یی شعارها،  ی اعتراض

  ی هااز خواست  یکی   سر دادند.م«  یدیاز بس دروغ شن ـ م  ید  ی نم  یگه رأیمون«، »ما دحقاد  ی به دست م  ـ  ابونیف خک
 است.  ی د سازمان بهداشت جهانییمورد تأ یسنها ک له وایگان به وسیراون ی ناسیسکوابازنشستگان،  یمبرم و فور

 

ثر فشار هستند. حقوق آنها هم  کدر حدا  ی و شغل  ی شت یاز لحاظ مع  روناکط  یان در شرایفرهنگان ـ  یفرهنگ  -۴۰
 اند. آورده    یان به شغل دوم رویاز فرهنگ یتر است. به ناچار تعدادن ییاز خط فقر پا
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 ان عبارت است از: یفرهنگ ی اعتراضها ی موارد اصل
  ی ساز   ی در آموزش و پرورش، خصوص  ی ، عدم استخدام رسمی به رسم  یاز قرارداد  ی ت استخدامیل وضعیعدم تبد  

مشاغل، ممانعت از استخدام   یبند  طرح طبقه  یان، عدم اجرا یج آزمون دانشگاه فرهنگیآموزش، اعتراض به نتا
ا، عدم  یر مزایقه و ساوافت حقوق معیشور(، عدم درکان خارج از  معّلم)   یافت مطالبات ارزی، عدم دری بوم   یروهاین

افت یض در سطح حقوق، عدم دریار، تبعکان، اخراج از  ین فرهنگکمس  ی شده از تعاون  یداریخر  یهانیل زمیتحو
 . ن حقوقیی، سطح پای س، حذف سنوات خدمتی اضافه تدر

م  یندگان مجلس رژی، دفاتر نمایمتعدد در مقابل ادارات آموزش و پرورش، استاندار  یهاعالوه بر تجمعان  یفرهنگ  
رده و در مقابل مجلس، کرونا، به تهران سفر  کروس  یاد و خطر ابتالء به ویار زیدر شهرستانها، با قبول مخارج بس

خود شبها را   یهااز آنها با خانواده    یاریسدست به تجمع زدند. ب  ی دولت  یر ارگانهایوزارت آموزش و پرورش و سا
 شان را برسانند. اعتراض یبه سر بردند تا بتوانند صدا ک ابان و پاریدر خ

 است:  ی ر قابل بررسیز یهایبند ان در دسته یفرهنگ یاعتراضها
   ؛ رازیرج، شکزد، سردشت، ی: ی ان دبستانمعّلم -
 ؛ تهران االستخدام دیان جدمعّلم -
   ؛ استان البرز، استان تهران، تهران: یقراردادان معّلم -
 ؛رجان، آبادان، اصفهان )در تهران(ی: تهران، شوشتر، زنجان، سی سیدرالّتان حق معّلم -
 ؛ جانیراز، الهیش ز، ی ل، تبریزد، اردبیاسوج، دزفول، اهواز، ی: تهران، یآموزش دهندگان نهضت سوادآموز -
 ؛ گانیزد، گرگان، ریتهران، رمان، کد خدمات: اصفهان، یان خرمعّلم -
، استان  ی جان غربیشور(، استان گلستان، استان آذرباک: دزفول، شوشتر، تهران )از سراسر  ی ش دبستانیپ  مربیان  -

 ؛ ، داراب، الشتر، رشتک نار، ارا کاسوج، اروندی، کذه، باغملیارون، اکاهواز،  ، استان خوزستان، یزکمر
 ؛ : تهرانی ی  و حرفه ی فنان یمرب -
 ؛ گانی: ری ت کان مدارس مشارمعّلم -
 ؛ زدی: استان ی تیان حمامعّلم -
 ؛ شور(، رفسنجان، زابلک: تهران )از سراسر ی رانتفاعی مدارس غ -
 ؛ المی: ای ردولتی ان غمعّلم -
 ؛ ن شهریارنامه سبز: تهران، زرکان  معّلم -
 ،زی رج، رشت، تبرکراز، یزد، اصفهان، بوشهر، شی: تهران، یی ل دانشسرایالتحصان فارغمعّلم -
 ؛: اهوازیی ان استثناکودکان  معّلم -
 : تهرانمعّلم سرباز.-
 ؛ شور: تهرانکان مدارس خارج از معّلم -
 . رمانشاه کان: طرقبه، ین فرهنگکمس ی تعاون یاعضا -
 

 سال گذشته: یکگر از اعتراضات ید نةدو نمو  -۴۱
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 ی حضور   یتوسط دانش آموزان به برگزار  ی ت اعتراضکحر  ۵۳تعداد    ۱۴۰۰در سال  -آموزان  اعتراضات دانش   
 :  ر بودیز یهای ژگیدارای وه ک امتحانات صورت گرفت 

 دار بود.  و دنباله  یافته و سراسریز، سازمان کن اعتراضها متمریا -
 ر بود. یعات چشمگمن تجیآموزان دختر در ات دانش کشر -
شهرهان  یا  - در  شهری شاه  یاعتراضها  آباد،  نجف  شهر،  قزویرد،  کن  زر یزد،  اهواز،  ین،  اصفهان،  تهران،  شهر،  ن 

م یرمان، نسکالم، بندرعباس،  یل، ا یرج، زنجان، سمنان، فوالدشهر، اردبکراز،  ی ز، خرم آباد، شی رجند، تبریبروجرد، ب
ه، خرمشهر، یدیمان، امیذه، بابل، مسجدسلیش، اکی، هشتگرد، همدان، بندرعباس، مشهد، فم،  ی شهر، ساوه، ممسن

 رفسنجان، صورت گرفت. 
ر یاز دانش آموزان دستگ   یده شد و تعداد یشک  ی انتظام  یرویبا ن  یرین اعتراضها به درگیاز شهرها، ا  ی در تعداد  -

 شدند.  
 رد.کبرگزار  یاعتراضها، امتحانات را به صورت حضور ی رغم تمامم به ین همه رژیبا ا  
شور در اعتراض به کشهر    ۲۲م  کدر دست   ، مردمرماهیت  ۱۵تا    ۱۳  یروزها  ی ط  -ها یه خاموشیاعتراضات عل  

ن،  ی، قزویازرون، قائمشهر، رکقال،  من، آقکاووس، بندر ترکبرق دست به اعتراض زدند: دامغان، گنبد  ی خاموش
ر، خمام، یدشت، بهشهر، بهنمک نار، گرگان، پا کدون  ین، بابل، فریارزک  و  ریرج، اسالمشهر، قکبابلسر، آمل، بندرگز،  

 س. یفرد
 ، گرفت  ی شب صورت م  یکی ا در تاری  ا در محالتیت برق شهرها  که در مقابل شرکها  ی ه خاموشیدر اعتراضات عل 

 دادند. سر ی ومت کح دضو   ی اعتراض یی شعارها مردم 
 
 
 

 فصل ششم:
 ن ی رات وکفرجام و مذا  یبرجام ب

 ن بقای تضم یبرا یبه سالح اتم یابیدست یسودا 
 

ده و  یش که را به چالش  یت فقی م والی رژ  ی انسان   دضو    یرانیا  دض  ی است خارج یه س کران سالهاست  یمقاومت ا  -۴۲
 ی ول  ی است انقباضیدر چارچوب »سم  یرژ  ی است خارجیساالنه خود س  ةیانیش شورا در بی رده است. سال پکافشا  

 ی ش دخالتها ی با افزا  ی المللن یب  ید تضادهایرد: »تشدکف  یگونه توصنیم« را بدیردن رژکه  یپا  یکشامل    ، هیفق
افزایی منطقه فعالی،  غنکی موش  یتهایش  به  دادن  قلمداد    یی هسته  یسازی ، سرعت  بهکو  آن  نتردن  جة یعنوان 

دن در  یار آمدن باک   یست ترامپ و روکش  یرو  یگذاره یبا اروپا و سرما  ی ارتباط  یترامپ و حفظ پلها   یمهایتحر
ن در درون یسنگ  یزشهایر  ک سیو ر  ی المللنیم و مماشاتگران را در سطح بیرژ   یانزوا  کس یاست رین سیا  ا...یکآمر
به نعل و  یکی است  یتا روز آخر با س ی دولت روحان د بر حفظ کیند با تأکی م  ی سع یاخامنه ی م را در بردارد. ولیرژ

 اهش دهد«.کرا   کسین ریا یی اروپا یخ در رابطه با برجام و طرفهایبه م یکی 
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ن بقا« به یمقاومت از »تضم  یهایدن به خاطر افشاگریاز اوباما تا ترامپ و با  یه بحران اتمکن است  یدرست ا  
.  می یابدخود دست  یها دن به همة خواستیرد با آمدن باک یر مک ف یاخامنهل شده است. یم تبدی»طناب دار« رژ

 ست. ید و روشن نیخواست، سفی ه میفق  ی ه ولکه صحنه آن گونه کنون روشن شده  کا

کرونا به طور حضوری در ن پساکشور بزرگ صنعتی جهان که به مثابه شاخصی از دورا  ۷بیانیه اجالس سران    
هیدا سوگا و ماریو  بوریس جانسون، آنگال مرکل، جاستین ترودو، یوشی  بایدن، امانوئل ماکرون،   لندن با شرکت جو

 د کردند: انتظار رژیم آخوندی داشت. آنها بر این محورها تأکی دراگی برگزارشد، تصریحاتی دور از
 ؛ یی تولید نکندد هستیم که رژیم ایران هرگز سالح هستههما متع -
 ؛کنیمبشر در ایران تکرار می  نقض حقوق مةما نگرانی عمیق خود را در مورد ادا  -
و همکاری کامل با  افیت را متوقف و معکوس کندشّف  ۀهمة اقدامات کاهش دهند خواهیمما از رژیم ایران می   -

 تضمین کند. آژانس را 
از جمله از طریق تأمین مالی، آموزش و  ح غیردولتی را ما حمایت رژیم ایران از نیروهای نیابتی و بازیگران مسّل  -

 ؛ کنیممحکوم می  اوری موشکی و تسلیحاتی گسترش فنّ 
یی مغایر با قطعنامه  و گسترش سالحهای هسته های موشک بالستیکت یالعفخواهیم تمام  ما از رژیم ایران می ـ    

 ؛ متوقف کند ها راو سایر قطعنامه  ۲۲۳۱
 ؛ باشد یی و امنیتی های منطقهراهگشای رفع نگرانی  تواندطور کامل اجرا شده می یک برجام ترمیم شده و به -
شّف  - پیگیری  برای  تالشها  از  عدالتما  و  و حسابرسی  قربانیان   افیت  مورد  بین  ۷۵۲پروازدر  المللی هواپیمایی 

  (.۱۴۰۰خرداد۲۳-کنیم )سایت کاخ سفیدایران سرنگون شد پشتیبانی می  که توسط رژیم اوکراین
در   یاخامنهمزدوران    یهایانداز   کن االسد و موشیگاه عیم، تداوم حمله به پای ا و رژیکآمر  یرشد تنشها و تضادها  

العملها ک ج فارس و عیسپاه پاسداران در خل  یی ذایا  ی ارهاک عراق، دخالتها و   ا، دخالت آشوبگرانه در یکآمر  یس 
 دهد.  ی بودن صحنه را نشان م یسترک خا.. .ها وی تیدو تابع و ی اتباع خارج یریه و عراق، ادامه گروگانگیسور

وب در داخل کخط انقباض و سر   ، ندارند  ی نیارشان توان عقب نشکان  یه در پاکتاتورها  یکمانند همة د  یاخامنه  
ار مرگ خود را  ک  نیا با امند. اک  ی زد و نابود می ر  ی محابا خون م  ی رده و بکد  یدر منطقه را تشد  یو جنگ افروز

 یبر سر دوراه   ،داند  ی نظامش م  یکه آنها را عمق استراتژک  ، ه و لبنانیمن و سوریند. او در عراق و  ک   ی ع م یتسر
 ی م  ی ت« خالی ح والی»ر  جّلاد  ی نیبه قول خم  ، بردارد  یسم و جنگ افروزیز تروراست. اگر دست ا  ی شکمرگ و خود
شود و در هم    ی رو م روبه  ی و جهان  ی ی  و مقابله منطقه  ی مردم  یام ها یند با قک  یستد و جنگ افروزیشود و اگر با

 ند.  کشی م

ن یمنطقه از جهان از چنگال خونن یشدن اه خواستار رهاک یی قه و همه طرفهاران با مردم منطیمردم و مقاومت ا 
 جبهه قرار دارند. یکدر  ، ت هستندی وال یوالیه
 

 ی م صورت گرفته و طناب دار اتم یرژ  یها ی و فعالت  ی رات اتمکنة مذایدر زم  ید الت جوسال گذشته تح  یکدر    -۴۳
ازات یموفق به گرفتن امتا  یکر دولت آمریی م انتظار داشت با تغیه رژکن  یم فشرده تر شده است. باوجود ای رژ  یبر گلو

 ین المللیب  ی اسیس  یدل قوام در تعایت رژیر موقعییبازگردد، اما تغ  2015شود و به نقطه توافق سال    ید ج  و  یفور
رده است.  کن  کط را ناممیان بازگشت به آن شراک، امیی پروژة هسته    ی نظام  یتهایاز فعال  ی شدن ابعاد بزرگو افشا
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، نقض تعهدات یاتم  یانرژ  ی ن المللیآژانس ب  ید داشته شامل گزارشهاسال گذشته وجو  یک   ی ه طک  ی تحوالت
به دستگاه    ی ، ضربات نظامیکپنج به اضافه    یشورهاک د با  یجد  یی رات هسته  کومت، انجام مذاکبرجام توسط ح

 ران بوده است. یمقاومت ا  یهایم، افشاگریرژ ی اتم
زان ی م  ی ( در مرحله اول مربوط به بررس2020ه  ی)فور  1398از بهمن    ی اتم  یانرژ  ی ن المللیآژانس ب  یگزارشها 

است. در بخش اول گزارش آژانس  NPT دوم مربوط به نقض قراداد یم به تعهدات برجام و گزارشها یرژ یبندیپا
 ی انرژ   ی ن المللیام سازمان بکح  یشورا  ین اعضای( در ب 2021  ی ماه م  31)  1400خرداد    10در روز دوشنبه    هک

م خالف یه اقدامات انجام شده توسط رژکدهد    ی ر شده نشان مکذ  یی هسته   یتها یع شد، مجموعه فعالیتوز  ی اتم
برابر توافق برجام(   16لوگرم )کی  3241شده به حدود    ی م غنکوم  ین گزارش حجم اورانیتوافق برجام است. مطابق ا

ده  ی لوگرم رسکی  2.4به    %60شده    ی وم غنیرانلوگرم و حجم اوکی  61به    %20شده    ی وم غنیده است. حجم اورانیرس
رده و به کنها محدود  یاز دورب  یسر  یکبه    را  بازرسان آژانس  ی ران دسترس یومت اکن گزارش حیاست. مطابق هم

ردن آنها  کد و فعال  یجد  یفوژهایسانتر  یسر  یکم شروع به نصب  ین رژیچندهد. هم  ی نم  ی آنها اجازه دسترس
 برجام است. ه خالف تعهدات کرده ک
 

ه کان است  کم  4از    ی بازرس  یافته هایو شامل    NPT به توافق  یبندیبخش دوم گزارش آژانس مربوط به پا  -۴۴
م کوم  ی(، آثار اوران )طورقوزآباد  1ان  کدا شده است. در میشده پ  یوم غنیبه آژانس اعالم نشده و در آنها آثار اوران

و   2002  یان(، در سالهایزان شی)لو  2ان  ک د شده است. در میوم تولیاورانل  ی ق تبدیه از طرکدا شده  ی شده پ  ی غن
سؤال مطرح    یسر  یکن باره  یدر ا  2019وجود داشته است، آژانس در اوت    ی فلز  کسیل دکوم در ش ی اوران  2003

وم یتهران(، مربوط به پردازش سنگ اوران  ی جنوب شرق  -هکت مباری)سا  3ان  کنگرفته است. م  ی جواب  ی رده ولک
وم یان آثار اورانکن م یب شده است. در ایآن تخر   یار گرفته شده و سپس ساختمانهاکبه    2003ه در سال  کاست  

مربوط   یشها ی م آزمایت آباده(، رژی)سا  4ان  کبه آن نداده است. در م  ی م پاسخیه هنوز رژکدا شده  ید شده پ یتول
 نداده است.   ی انجام داده و درباره آن جواب 2003را در سال   ینوترون یارسازهاکبه آش

ره داشته کم مذایمحل فوق با رژ  4( در مورد  2021  یل و می)آور  1400بهشت و خرداد  ی ارد  یآژانس در ماهها  
از  د. ینرس ی جه ییچ نتین جلسه داشتند اما به هیگر طرفیبارد ی م 26ف نشده است. در یلکن تیین موارد تعیا ی ول
نان از یآژانس در اطم  یی بر توانا  یده پاسخ نگرفتن آژانس در موارد فوق، به طور جکن رو در گزارش آمده است  یا

 گذارد.   ی ر م یثم تأی رژ ی ز بودن برنامه هسته ییت مسالمت آمیماه
  ی معضل جد   یکل به  یه به آژانس اعالم نشده بود، تبدک  یی تهایشده در سا  ی وم غن یدا شدن اورانیب پی ن ترتیبه ا  
 م شده است. ین آژانس و رژیب

 ،راتکن مذایه در ای أت روسیس هیرئ  ، انفی( اول1400خرداد  ۱۱ت )ین را در توئیرات وکه گزارش آژانس بر مذایسا
ارتباط رد و گفت: »درباره  ک  ی داد، ابراز نگران ی رات ارائه مکاز روند مذا  ی ر مثبتیه همواره تصوکانف  ید. اولیتوان دی م
 ده است«.یچیپ  ی لیز خیچ ، متأسفانه همه یاتم یانرژ ی المللنیران و آژانس بی م ایان رژیم
 

ه مطابق کرا    یی تهایرشته فعال  یک م  ی، رژ1398بهشت  یارد  18  ا از توافق برجام دریکآمر  نش به خروج کدر وا  -۴۵
مشخص شده در برجام از سر   دشده از ح  ی وم غنیزان اوران یش حجم میتوافق برجام متوقف شده بود، از جمله افزا
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 24خ  ی رده است. در ادامه آن در تارکوم را آغاز  یاوران  %20  یساز  ی رد غنکم اعالم  یرژ  1399  ید  16گرفت. در  
بود.   یرات هسته اکم همزمان با شروع مذاین اقدام رژیرد و اکرا اعالم    %60  یساز  ی شروع غن  1400ن  یفرورد

 یاز جامعه جهان   ی قرار گرفت و باجخواه  ی ن المللیه نقض توافق نامه برجام است مورد اعتراض ب کم  یاقدامات رژ
 شد.  ی تلق

 کون مشتر یسیمکدر »  یکپنج به اضافه    یشورهاک م و  ین رژیره بکنون شش دور مذاکتا    1400سال    یاز ابتدا  
 برجام« انجام شده است.  

ها در یزنیش( برگزار شد و با توافق جهت ادامه راین )اتریدر گراند هتل و  1400ن  یروردف  17دور اول نشست در    
ون یس یمک  یان اعضا یم  یمواز  ی ارشناسکافت. براساس توافق صورت گرفته، دو نشست  یان  یپا  ی ارشناسکسطح  
 ل شد. کیتش ی م و هسته ییدر حوزه رفع تحر ی فن ی هایزنیبرجام جهت انجام را ک مشتر

ه گفتند ین و روسیندگان چین برگزار شد. نمایبازهم در گراند هتل و  1400ن  یفرورد  20دوم نشست در  دور     
نده ین هفته آیشرفت است و طرفیامل به برجام، رو به پک  یبندیحده به پااالت مّتیران و ایبازگرداندن ا  یتالشها برا
 ل جلسه خواهند داد. کی دوباره تش

مها برگزار شد ی تحر  ی بررس  یار گروه سوم براکرامون  یدر گراند هتل پ  1400ن  یفرورد  24دور سوم نشست در     
براثر حادثه نطنز   ی یداد مخالفان توافق هسته  ه گفت اجازه نخواهد  یر قرار داد. روسیثأه انفجار نظنز آن را تحت تک

م،  یشنو  ی از تهران م  یی خبرهار خارجه آلمان هم گفت  یوز  نند.کن را خدشه دار و متوقف  یرات در وکروند مذا
 ندارد. ی ن مثبتیه طنکتها در نطنز، یخصوص در ارتباط با توسعه فعالبه
 یارشناسان بررسک ن نشست  ین برگزار شد. در ایدر گراند هتل و  1400بهشت  یارد  17دور چهارم نشست در    
نویپ را شروع  یش  نامه  توافق  ا  ی ردند. عراقچکس  باره  بزرگیکآمر  :ن نشست گفتیدر  از    یا حاضر است بخش 

ا یکآمر  :ر خارجه فرانسه گفتیوز  .رات ادامه خواهد داشتکست و مذاین  ی افکما    ین برای ا   ی مها را بردارد، ولیتحر
 ران نه.یا ی مصمم است ول

مشورت   یأتها برایان نشست هیپس از پا  .در گراند هتل برگزار شد  1400خرداد    5خ  یدور پنجم نشست در تار  
مسائل   ی حاصل شد اما بعض  ی خوب  یشرفتهایدر دور پنجم پ  :گفت  ی در مصاحبه ی  ی شان رفتند. عراقچی هاشورکبه  

 ی گری دور د  یدر دور پنجم حاصل نشد به احتمال قو  ی شرفتیچ پیشود. اما اگر ه   یگر برقرار میدور د  یک  .حل نشد
 .برقرار نخواهد شد

افت.  یان  یپا  1400خرداد    30ن شروع شد و در  ینشست در گراند هتل و دور ششم    1400خرداد    22ا در  ما  
س ی ش نویژه در مورد پیبه و  یی شرفتهایپ  : گفت  ی حاصل شده است. عباس عراقچ  یی شرفتهایشدند پ  ی ع دن میطرف

تختها خصوصًا در یدر پا  یجد   یهایریگ  میازمند تصمیمانده ن  ی حاصل شده و موضوعات مهم باق   ی راتکمتون مذا
برجام،   یایجهت حفظ و اح  یت و اراده قویمقابل خواست تا با جد  یاز طرفها   ی ره است. وکطرف مذا  یهاشورک

 نند. کمات الزم را اتخاذ یتصم  ی نیبا واقع ب
 یس سازمان انرژیرئ  ، ی توان در نامة صالحی م  در آن گرفتار است،   میه رژ ک  را  ی حال تناقضنیآثار وحشت و در ع   

 ی م تفاهم فنیم گرفتیسد: »تصمینو ی م  یی مسخره  یی گوض یو نق دض ن نامه با یدر ا ی د. صالحید ی گروسبه ، یاتم
ها را    داده   یران و آژانس، ثبت و نگهداریا  ی فن  یجه رساندن گفتگوهاینتم، اما با هدف به  ینکد نیتمدرا    ک مشتر

 (. 1400خرداد۱۱ ـ رنا یا یم« )خبرگزاریگر ادامه دهیماه د یک یبرا
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نظارت بر    ید توافق برایران تا روز جمعه در مورد تمدیم ایرژ  رد:ک اعالم    یی هی انیب  ی آژانس ط۱۴۰۰ریت۴روز  -  ۴۶

   تهران است. «ی فور»آژانس خواستار پاسخ  شده و ی نون منقضکا ن توافقی نداده است. ا ی اش پاسخ ی برنامه اتم 
  ر ینش به درخواست مد کدر وا  ، ی اتم  یانرژ  ی ن المللیم در آژانس بیدائم رژنده  ینما  ، یب آبادیغر  ، گرید  یاز سو  
  .ست ی ران نیتعهدات ا  ۀن خواسته آژانس در زمریم. اینک م درخواست آژانس را اجرا  یندار  ی ما الزام   ل آژانس گفت: ک

گم بعد از ین هم مدادم و اآل ر  کتذ  ن رایابطه با آژانس من قباًل هم ارد: »در رکباف اعالم  یدو روز بعد پاسدار قال
ه  ک  ی دوم از موضوعاتکچ  ید نشده است و بعد از اون هیتمد  یزی چ چیه گذشت از بعد از اون هک  ی زمان سه ماه

قًا داره اجرا  یو قانون دق  ی اسالم  یار جمهورین در اختیشود و ای وقت به آژانس داده نمچیضبط در داخل شده ه
 شود«. ی م
 ی سی ار آمدن دولت رئک  یرات به روکول شدن ادامه مذاکل از موی ان سفر به برزیدر جر  ی رافائل گروس ر  یت۲۸روز    

ن یبا آژانس ب  رانیم ایرژ  یار کار، همکن  یم و تنها راه انجام اینک  یی آزما  ی د راستی رد و افزود: ما باک  یابراز ناراحت
ا  ی اتم یانرژ  ی الملل آنها  اگر  نکن  ی است.  را  غکنند،  ک ار  است.  یارشان  شدرمجاز  و ک ر صورت  در  توافق  ن؛  ی ست 

 نند. کآغاز  ران رایم ای ن است فشار بر رژکنگتن ممیگذاران واشاست یس
 ی قدرت اصل  ۳شده باعث خشم  ی وم غنیفلز اوران  یران بر رویم ایار رژکترز گزارش داد:  یمرداد رو  ۲۶و۲۵  یروز ها 

  یساخت هسته بمب اتم  یتواند برای د آن میو دانش نحوة تول  یآورفنن  یرا ایاالت متحده شده است؛ زیاروپا و ا
 رد. یمورد استفاده قرار گ

نون از  کران هم ای م ایژراطالع داد  عضو   یشورهاکروز سه شنبه به    ی اتم  یانرژ  ی ن المللیترز افزود: آژانس بیرو   
آمده است در گذشته    ی اتم  یانرژ  ی ن المللیدر گزارش آژانس ب  .ند ک  ی ن منظور استفاده میا  یز برای آبشار دوم ن

 نین آبشار و همچنینون از اکرد، اک  ی درصد استفاده م  60تا    یساز  ی غن  یبرا  IR-6وژ  یفیسانتر  164ران از  یم ایرژ
 ند. ک ی ار استفاده مکن یا یبرا  IR-4گر یدستگاه د 153

ه در حال  ک توافق را    یایاح  ی رات براکمذا  ی ن اقداماتی ه چنکآن هشدار داده اند    یی االت متحده و متحدان اروپایا  
 ند. ک ی د میق درآمده است، تهدیحاضر به حالت تعل

 
ن دولت معلوم ی گفت: »در ا  یزدن به و  یبا توسر  ی دار آخرش با دولت روحانیمرداد در د  ۶روز    یاخامنه   -  ۴۷

زنن یه ضربه نمک   یی زنند اونجای ند هر جا بتوانند ضربه مکی به ما نم  کمک  ، دهد  ی ه اعتماد به غرب جواب نمکشد  
  یراتکن مذایدر هم  است...  ی ار مهمین تجربه بسیا  .ان داشتن ضربه زدنکهرجا ام  .انش را ندارندکه امک   هییاون جا

پلوماتها واقعًا خوب ظاهر  یاز د  ی بعض  .دنی شکما زحمت    یهاپلوماتین همه دیا، خوب،  ان بودیرًا در جریه اخک
اغذ ک امدند، رو یقدم جلو ن یک ، ستادندیم اکز خودشون محیها بر سر موضع عناد آمییاهایکه. آمرین قضیشدن تو ا

ند یگوی گذارند و م  ی شرط م  دارند.ی برنداشتن و بر هم نم  .میدار  یها را بر ممیند بله ما تحریگوی ا در مقام وعده می
م تحریخواه  ی اگر  بامید  بشه  برداشته  تو یها  ا  ید  اآلن  یهم  توافق،  بگنجان  ییجمله   یکن  اکد  یرو  ن جمله یه 

ن جمله را یچه ام. اگر چنان ی نکم و توافق  ینکن موضوعات با شما صحبت  یا  ۀد دربار یه بعدًا باک ن باشد  یا  یمعنابه
  یبعد  یهادخالت   یبرا  یی بهانه  یکن جمله  یا  ؟هین جمله چیم داشت. ایگه اآلن نخواهید ما توافق با هم دینگنجان

ه ک د  ی ه اگر شما بعد گفتک، درباره منطقه،  کمسائل گوناگون، درباره موش  ۀد برجام، دربار یخود برجام، تمد  ۀدربار
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شما نقض   ، خوب  ی لیخ  ، دهیا مجلس اجازه نمی  ، دهیشور اجازه نمکاست  ینم مثاًل سکی ن مورد بحث نمی نه من در ا
   .ن استیا ، نهایاست ا یس ، نهایتوافق. اآلن روش ای توافق ب ، ی چید، پس هیردک
م   گفته  هم  باکشه  یاآلن  شما  بده  ی ستیه  بدهیتضم  ، دیقول  نم ک د  ین  نقض  مینکی ه  نهید.  تضم  ، گن  ن یما 

 م«. ینکه نقض نکم یدهی ن نمیما تضم :ندیگوی ما، م یهاپلومات یند به دوستان ما، به دیگوی ح میصر ، م یدهی نم
ا   خامنه  اظهارات  با  حاک  ، یهمزمان  ب   کی ه  مذا  ی از  بودن  وکجواب  سایرات  بود،  ولین  با یفق  ی ت  ارتجاع  ه 

 ی ات یبا نقل جزئ  یب آبادین گفتگو غریرد. در اکگفتگو    ، نیرات وکم در مذایننده رژ کره کم مذای، عضو تیآبادبیغر
درمورد مسائل   ی آت  یفتگوهادرخصوص انجام گ  یرش بندیتفاهم را به پذ  ّلک ها  ییایکن گفت: »آمریرات و کاز مذا

 یو حقوق   ی قینفر از اشخاص حق   ۵۰۰ش از  یه بیترامپ عل  یهامیا حاضر به برداشتن تحریک آمر.گره زدند  ی یمنطقه
ه با ما ک  یی هات کار شر ک تداوم    یرا برا  ی معقول  ی حاضر نشدند دوره زمان  ی اتسا نشد و حتک  ی میو لغو قانون تحر

م تجارت  بگی وارد  درنظر  ز  رند.یشوند،  مطرح    یی های خواهادهیآنها  آنها   ی ه حتکردند  کرا  است.  برجام  از  فراتر 
داتش بپردازد و حاضر به بحث درباره خسارات ه تع  یبه اجرا  ی اسالم  ی، جمهوریی آزمای ه پس از راستک رفتند  ینپذ

 (. ۱۴۰۰مرداد 6ـ  یات خامنهی)سا وارده به ما در اثر خروج از برجام نشدند«
ن یمرداد براساس هم  31خود در    ی نفرانس مطبوعاتکن یم در اولیرژ  یاست جمهوریپس از انتصاب به ر  ی سیرئ  

ا نسبت یکم دولت آمرینکی د مکی»ما تأ   جواب دانست و به خبرنگاران گفت:  ی ن را بیرات وک ، مذایخامنه ا  یحرفها
ا تعهداتش در  پاکقرارداد عمل بن  یبه  و  باشدیند  نکقابل مذا  کی ا مسائل موشی  یی، مسائل منطقهبند  .  ستیره 

ن  ، توافق شده  ، ره شدهکه مذاک  ی یمسأله  خواهند وارد ی ردند چگونه م کقرارداد منعقد شده و متعهد شدند عمل 
  د و نو بشوند؟«.یمباحث جد

 
ادامه   ی م به سالح هسته ییرژ   ی ابیاز دست  یریجلوگ  یران برایمقاومت ا  ی های سال گذشته افشاگر  یک  ی ط  -۴۸

دفتر   واش  مقاومت  ی مّل  یشوراداشت.  افشاگر ک  یک(  2020تبر  کا  16)  1399آذر    26نگتن، در  یدر   ینفرانس 
در   را  (ی مان سپند )ارگان ساخت سالح هسته ید توسط سازیت جدیسا  یکجاد  یه در آن اکرد  کبرگزار    ی مطبوعات

رات برجام و توافق کم در حال مذا یه رژک   ی رد و مشخص شد در حالکمنطقه سرخه حصار در شرق تهران افشا  
ز از  کن مریآمده است، پروژه ساخت ا  ین افشاگریاز ا   ی رده است. در بخشکت  ین سایبرجام بوده اقدام به ساخت ا

 ی از گروهها   یی بخشها  2017ود سال  ده و از حد یشروع شده و ساخت آن چند سال به طول انجام   2012سال  
ن یرد. درباره سابقه اکن محل  یموسوم به گروه چمران شروع به انتقال به ا  یکزیمختلف سازمان سپند ازجمله ژئوف

ساخت سالح   یبرا   ی مقدمات  یرانفجا  یشهایآزما  یچمران رو  یکزیه گروه ژئو فکمقاومت آمده    یگروه در افشاگر
در   ی ت اتمیبه ساخت سا   ین افشاگرین در ایچنرده است. همک ار  کجه آن توسط زلزله نگار  یو ثبت نت  ی هسته ی

  ی تهایه مرتبط با فعالکح داده شده  یتوسط سپاه توض  2000وان در سال  یشمال شهر آباده موسوم به پروژه مر
 شود.  ی محسوب م ر مجموعه سپندیز  یاز ارگانها یکی ه کانفجار و ضربه( است  یقات فناوریز تحقک متفاض )مر

 12در    مقاومت  ی مّل  یشورا  ی ون خارجی سیمکه توسط  کن با حضور خبرنگاران،  یآنال  ینفرانس خبر ک  یک در    
وان( یمر  ةت آباده )موسوم به پروژیت سای در باره فعال  ی دی( برگزار شد، اطالعات جد  2021مارس   2)    1399اسفند  

ه سالها  ک  ن متخصصان »انفجار و ضربه«، یاالتر، از بی د برجیآمده است؛ سع  ین افشاگر ی از ا  ی افشا شد. در بخش
ر پروژه یدرگ  ، ردک  یار مک  ی پروژه بمب اتم   یدیلکزاده، نفر    یپ پاسدار محسن فخریت سرتیتحت مسئول  مًایمستق
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بخش   یبراقات  ین متخصصان به تحقی باالتر  از  ی با برخ  یگرینون تحت پوش دکا  ی د برجیوان بوده است. سعیمر
 دهد.  ی ار ادامه مکبه  ی حات هسته ییو ضربه« در پروژه تسل »انفجار

 4خ  یدر تار  مقاومت  ی مّل  یشورا  ی ون خارجیسیمکن توسط  یه به صورت آنالکگر  ید  ینفرانس خبر ک  یکدر    
و   یار کبیسالها فر  ـ  رانیا  ی ی هسته    ی ه نام »برنامه نظامجزوه ب  یک ( برگزار شد،    2021  ی م   25)    1400خرداد  

 یت نظامیسا  19جزوه مشخصات  ن  یدر ا  شد.  ی م معرفیرژ  ی هسته ی  ی انه نظامی مخف  یتهایه فعال« درباریارک پنهان
ند، فاش شده است.  ک  ی تالش م  ی ساخت سالح هسته ی  یانه برایور مخفه در آنها سپاه پاسداران به طک  ی هسته ی

ر یاخ  یه در گزارشهاکاست    ی تیسا  4ار گسترده تر از  یه بسک  ی هسته ینه  یم در زمیرژ  یارکبیاد فرن جزوه ابعیدر ا
مقاومت   ی هایطور مفصل نقش افشاگره  ن جزوه بیدر ا  ، نیچنهم  ، برمال شده است  ، آمده  ی اتم  ی ن المللیآژانس ب

  .ح داده شده استیر انداختن آن توضیو به تأخ ی م به سالح هسته ییرژ ی ابیاز دست یریران در جلوگیا
 

ن انفجار در یچنو هم  یزاده مهاباد   یشته شدن محسن فخرکن تحوالت،  یاز مهمتر  یکی در سال گذشته    -۴۹
شده   ی وم غنیبه اوران   ی ابینه سرعت دستیم در زمیشرفت رژیارشناسان، پک  ی اب یه مطابق ارزکنطنز بود    یز اتمکمرا

 را عقب انداخت.  یی و سالح هسته 
موسوم به »سازمان   ی ارگان سازنده سالح هسته ی  ی ردگ کسر ه سالها  ک   یزاده مهاباد   یپ پاسدار محسن فخریسرت  

شهر آبسرد   یکی ( در نزد2020نوامبر    27)  1399آذر    7« )سپند( را به عهده داشت در  ی ن دفاعینو  یپژوهشها 
شته ک حوه  درباره ن  یمتناقض و متضاد  ی نترل اطالعات سپاه گزارشهاکتحت    ی تیامن  یشته شد. نهادهاکدماوند  
ه  ک  را،   ی شته شدن وکن نهادها نحوه  یا   ، تیا در نهامل نسبت دادند. اییردند و آن را به اسراکمنتشر    ی شدن و

نظام    ی تیامن  یستمهای ل سکال رفتن  ر سؤین موضوع باعث زیردند. اکخص نمش  بود،   ی حفاظت  جةن دریباالتر  یدارا
 ن وزارت اطالعات و اطالعات سپاه شد.  ید بیو اختالف شد

و   ی ه و دبکیه و تریه سرداران هوسباز را در روسک  یی نوشت: »پرستوها  1399آذر    9در    «نگام»  ی ومتکت حیسا  
ارد یلیارد، میلیمها و تجارت قاچاق میزدن تحراز محل دور  ی ، وقتاندازند  ی ه و لبنان به دام خود میعراق و سور

ه ک نند و همانجا هست  کخود    ی هایبازو هوس   ی اشیخرج ع  یی د آنها را جایبا  ، نندک  ی سب مکف  یثکحرام و    یپولها 
سرداران   یسوهام به  هاست و انگشت اّتیان خودیشوند. جاسوس در م  ی افتند و جاسوس م  ی به دام پرستوها م
 د«. یشانکام جنگ و آشوب نکشور را به کد و ینکن ی نکفراف  ، دیاست. راه دور نرو

صورت   1400ن  یفرورد  21بزرگ در    یت نطنز، انفجار یسا  یوژهایفیگر در سالن ساخت سانترید  یدادیدر رو  
س و  رسانی گرفت  برق  گزارشهایفی سانتر  ی ستم  مطابق  شد.  قطع  نک  یی وژها  شد،  منتشر  آن  از  پس  از   ی میه 

اتمکاز    یفعال در نظنز ضربه خورد. برخ  یوژهایفیسانتر ا،  ی ارشناسان  افتادن   یکن ضربه را  یابعاد  سال عقب 
ند، اما در اخبار منتشر ک  کوچکن ضربه را  یه ابعاد اک رد  کم تالش  یردند. رژک  ی ابیوم ارزیاوران  یساز  ی غن   یتها یفعال

 ار بزرگ بوده است. یه ابعاد ضربه بسکمشخص شد   یشده بعد
رج کت تابا در غرب  یوژ موسوم به سایفیسانترگر به مجموعه ساخت  ید  ی ضربه نظام  یکخبر    ، 1400ر  یت  3در    

وژ بود. یفیت محل ساخت قطعات مختلف سانترین سایمنتشر شد. ا  ی متناقض  یبه صورتها  ی ومتکح  یدر رسانه ها
ن بار محل یاول  یران برا ین ضربه هم بزرگ بوده است. مقاومت ایمنتشر شده در رسانه ها، ابعاد ا  یمطابق گزارشها

 رده بود. ک افشا  1389ن سال یفرورد 18ت را در ین سایا
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برجام،   ی و سپس در فروپاش  ی در پروژه اتم  یاخامنهست مضاعف  ک نوشت: ش  1398ه مرداد  یانیشورا در ب  -۵۰

 یسرنگون  یبا جنبش مقاومت برا  یی ارویدر رو  یکست استراتژکش  یکدر جنگ هشت ساله،    ی نیست خمک مانند ش
ست  کار از ش یبس  ی ام کتلخ  با تأسف و  ۱۳۹۸ر  یت۱۱م، روز  یس مجلس رژیرئ  ، ی جانیالر  ی م نامشروع است. علین رژیا

 یک مرتبه  یک  یی ران در مسائل هستهیا  یشرفتها یوران پکگفت: »شما در    یاخامنهم  یو برجام و تحر  ی پروژه اتم
ماجرا را  ن خلق[ آمدند و آن  ین ]سازمان مجاهدیه منافقک  ی ش، موقعیسال پ20د. حدود  یردکرا خلق    یی ماجرا

ا یدر دن  یی ها راه اندختند و سر و صداییایکران و سر و صدا آمریآمد ا  ی و برادع  یی ردند در مسأله هسته کجاد  یا
ات یردند عملکنند و شروع  کی ت نمیند، چطور ضوابط آژانس را رعاکی ار را مکن  یه چرا دارد اکوجود آمده بود  به

ه کهست    ی سال 20بًا  یردند و بعد امروز تقرکجاد  یردند و بعد فشار اکجاد  یا  ی المللنیران در صحنة بیه ایعل  ی روان
ه مرجع کرهبر انقالب    ی خواهم بسازم، وقتی نم  یی د من سالح هسته یگو  ی ه مکران  یم. چرا؟ این ماجرا هستیما تو ا

ر یین قابل تغیال ابه هر ح   ی ن را، ولینها بفهمند اید است این حرام است، بعیه اکند  کی د است، فتوا صادر میتقل
  ید، چینکم بیردند. خوب تحرکم  یرا تحر  یترامپ رهبر  یم آقایدیرًا دیه اخکخورد  ی ف مس آدم تأ  ی لیست، خین

 (. 1398ر یت 11 ـ م یون رژیزید« )تلوینکم بی ه شما تحرکشون یدارد ا
پ    پانزده سال  اتمی ارزار مقاومت اکش دربارة  یشورا  با پروژه شوم   ی ن فرصت سازیه مهمترک،  ی ران در مقابله 
ه ساالنه یانیرد، در بکل  یتبد  ی سم مذهبی فاش  یمرگبار برا  ی دیرا به تهد  ی هنی م  دضومت آخوندها پس از جنگ  کح

 ی اتم  ینه فقط افشاگر طرحها  مقاومت  یمّل  یشورار،  یژه در سه سال اخیدو دهه گذشته و به و  ی خود نوشت: »ط
ن مماشات  یاست فاجعه آفریم، در مقابل سی رژ  یاتم  یقاطع در برابر طرحهااست  یس  یکج  و شگام و مریه پکم بلیرژ

فه در قبال ملت و دفاع  یوظ  یتگر و سمت دهنده، نه تنها اداین نقش هدایاست غالب است. ایه هنوز هم سکبود  
انه یصلح و ثبات منطقه پرآشوب خاورم  یدر راستا  ی به جامعه جهان  ی ن خدمتیچنه همک شور، بلک  ی از مصالح عال 

شور با تظاهرات و کدر داخل و خارج    مقاومت  ی مّل  یشورااست  ین سیر و ای ن مسیل، این دلیاست. درست به هم
مختلف در    یندگان ملتهایع نمایت وسی با حما  ی ن المللین در سطح بیران و هم چنین مردم ایپرطن  یشعارها 

 پارلمانها رو به رو شده است.  
ه مرهون ک  یی ها یشرو و صلح دوستانه و از روشنگریاست پ ین سین خود را از اکیم بارها خشم و  یسردمداران رژ  

ة ی انیاند )بران است، ابراز داشته یان دانشمندان و اقشار مختلف جامعة این مقاومت در میان ایروها و حامین  یار کفدا
 (. 1385مرداد 14، مقاومت ی مّل یشورا

در   ک نطنز و ارا  ی ز اتمکمرا  یننده افشا کن  ییت تعیاست شورا و اهمیس  ی ح مبانیز در توضیش نیهفده سال پ  
است استفاده از یم و در برابر سیض و تجاوز رژراست تعیه ساالنه آمده بود: »در مقابل سیانیدر ب  ۱۳۸۱مرداد سال  

رده و تا کران اّتخاذ  یمردم ا  ی بر اساس منافع عال  ی استی، سی اسالم  یی ادگرایمنظور صدور ترور و بنبه  ی سالح اتم
 ی ، ملی ت انسانی م احساس مسئولکند. ما به حکی م را افشا میرژ  ی رانیا  د ضو    ی مردم  دض  یهاه بتواند نقشه کهر جا  

 یدر شهرها   ی د بمب اتمیتول  یبرا  یومت آخوندکه حک،  ی ز مخفک مرا  یطلبانة خود، به افشاو مواضع صلح    ی هنیو م
ن ینند. اگر اک  یر ین فاجعه جلوگیاز وقوع ا  ی المللنیم تا مراجع مسئول بیوجود آورده بود، پرداختبه  کنظنز و ارا

گرفت، ی ر نظارت قرار نمیز   ی اتم  یهالحاظ موضوع پروژهن حد هم بهیم در همیها وجود نداشت و اگر رژیروشنگر
 ی ، سخنگو82آذر15در    ی .سی .بی رده بود. به گزارش بکر  یغافلگ  ی سالح اتمردن  کنون جهان را با روکچه بسا تا  
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 ی زیعنوان مثال تنها چبود. آنها به  یمتعدد  ی شهایران در حال انجام آزما یگفت: ا  ی اتم  یانرژ  ی المللنیآژانس ب
بازرسان،   یردند. براکی استفاده مفوژ  یدست آورده بودند و از چند دستگاه سانتروم را بهی گرم پلوتون  یکمتر از  ک

 یار بزرگ یشور بسکران یه اک شها ساده نبود، چرا ین آزمایشف اکن مورد داشته باشند,  یدر ا ی ه اطالعاتکنیبدون ا
شف شوند. ما به کن موارد  ی ه اکشد انتظار داشت  ی شد, لزومًا نمی ق انجام میدق  ی ار بازرسکاست و هر قدر هم  

زات نطنز و یعنوان مثال در مورد تجهه بهک،  یرانیگروه مخالف ا   یکق  یت از طریو در نهام  یاز داشتیاطالعات ن
با دنبال    ی اتم  یانرژ   ی المللنیه آژانس بک م. از ماه اوت بود  یدست آوردن اطالعات را بهیاطالعات دادند، ا  ک ارا
شف ک ا را  من معیخواست و جزء جزء ا  حی ران توضیها از اافتهیش رفت و در مورد  ین اطالعات گام به گام پیردن اک
 (. ۱۳۸۳، مرداد مقاومت ی مّل یشوراة یانیرد« )بک
  

 یشد، مواضع  یی ن نهایه در وک  یدر همان روز  ی ران در قبال توافق اتمیش، مقاومت این شش سال پیهمچن  -۵۱
ن توافق را با وجود همه ی، ایم رجویده است. خانم مریته آن، امروز به اثبات رسکته به نک ن  ی ه درستکرد  کاّتخاذ  

امتک و  به رژک  ی هجنامو  یازهایمبودها   یاخامنه  یبرا  ی لیتحم  ی نیعقب نش   یکان داده شده،  یم مالی ه در آن 
 یکه الزامات  کتوافق بدون امضا،    یکت و  یامن  یشورا  مةرد: »دور زدن شش قطعناکح  ی د و تصرکیا تأمدانست، ا

ن یبندد. با ا  یرا نم  ی آنها به بمب اتم  ی ابیان و دستیمال  یارکبیرا ندارد، البته راه فر  ی ن الملل یب  ی معاهده رسم
رده است، در کران از قبل خاطرنشان  یه مقاومت اکرا همچنان    ی اخامنه  ی ، هژمونی نیزان عقب نشین میهمه هم

 یت به خرج م ی قاطع  5+1  یشورهاکاگر    …ندک  ی ف و متزلزل م یرا تضع  ی ن یسم دیت فاشیند و تمامکش  یهم م
  ی به بمب اتم  ی ابیدست  یاز تالش برا  ی دن دائمیشکامل و دست  ک  ی نیجز عقب نش  یی چ چاره  یران هی م ا یدادند رژ

د با  ینون هم باکنداشت. ا  یبمب ساز   یامل پروژه ها کل  یو تعط  یساز  ی و مشخصًا دست برداشتن از هرگونه غن
 نند«.  ک یانه پافشاریم در سراسر منطقه خاورمید از رژیعدم دخالت و خلع  یت بر رویقاطع

د  ینترل شدکد تحت  ین پولها »بایشود افزود: ا  ی خته میب مالها ریه به جک  ی نقد  یدر مورد پولها   یخانم رجو   
ن صرف  ملل  ا  یها یازمندیسازمان  مردم  ویمبرم  به  اندیران،  نشده    ک ژه حقوق  پرداخت  و  کو  و معّلم ارگران  ان 

ان در چارچوب ک ماکپولها را    نیاای  خامنهن صورت  ی ر ایتوده مردم شود، در غ  ین غذا و دارو برایپرستاران و تأم
ب پاسداران یند و قبل از همه، جک  ی ر میمن و لبنان سرازیه و  ی سم و ارتجاع به عراق و سوریاست صدور تروریس

از   پرتر  را  میهمنظام  )اطالعک  ی شه  دبی ند«   (.۱۳۹۴ریت۲۳  -مقاومت  ی مّل  یشورارخانه  ی ه 
 
و   کد انبوه موشیبرجام را با تول  یرش اجباریپذ  یخسرانها  یاخامنه »  :ردکز خاطرنشان  یش نیشورا دو سال پ  

  یم   ی بزرگ همراه  یشورهاک ه با مماشات  کاست  ین سیا امرد. اکجبران    ی گر به طور نسبید  یشورهاک دخالت در  
 ی ط انفجار یانه، شرایخاورم  ی شورهاک  ی ت یگسترده مردم و خشم و نارضا  ی تیمقاومت، نارضا  یهایت افشاگرشد به عّل

 (. 1398مرداد  -ه شورایانیرد« )بکجاد یا
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 فصل هفتم:
 صدور ارتجاع و ترور در تنگنا و پسرفت 

 
 یاخامنه د شده و یمن، لبنان تشدیه، ی م در عراق، سوریرژ یبستهانون، بحرانها و بن کتا  99ور سالی از شهر -۵۲

ختن یرده تا از فرورکد  یسم در منطقه را تشدیو صدور ترور  یران، جنگ افروزیبه موازات خط انقباض در داخل ا
 یش ک مرگ و خود  ی ران با دو راهیز مانند داخل ایدر منطقه ن  یاخامنه ند. اما  ک  یرینظامش جلوگ  یکعمق استراتژ

ند، اختاپوس ک  ی نیعقب نش  ی ن المللیب  یمنطقه و طرفها   یشورهاک  ینشهاکروست. اگر در برابر نفرت مردم و واروبه
 یامها و اعتراضها مردمیت ادامه دهد با قیو جنا  یدهد و اگر به جنگ افروز  ی ش را از دست میبقا  یت اهرمهایوال

 شود.  ی مواجه م ی منطقه و جامعه جهان یشورهاک نش کو وا
را ندارد و   یی منطقه   یاستهای و انعطاف در س  ی نیت عقب نشیه ظرفک رده  کر دوم ثابت  یبا رفتن در مس  یاخامنه  

 ییر تعادل قوا و تحوالت منطقه ییر فشار بحرانها و تغیش زیکت در عمق استراتژینظام وال یهاه یل پاین دلیبه هم
 ست. ک، خواهد شی المللن یو ب

ز یمن ن ید جنگ در  یا تشدیدر عراق در قرارگاه اشرف    الّشعبی حشد    رژةا  یل جنگ غزه  ی از قب  یی هاییقدرت نما  
ه  ک  ی تین جنگها و بحرانها را ندارد. واقعیگر توان اداره ایم دیرا رژیس داده است زک جه عیا نتیرده  کحل ن  یی له  أمس

 نند.  ک ی ت رو به افول نظام در منطقه اشاره میز به موقعیدور نمانده و آنها نم هم یلگران رژیاز نگاه تحل
مساک  ، ی گدل یب  ی عل  بئارشناس  المللیل  سا  ، ی ن  با  مصاحبه  ح یدر  آنال»  ی ومتک ت  گفت:    26  «نیاعتماد  خرداد 

ران ینخواهد بود، چون اران  ین قطعًا به نفع ایه اکد است  یجد  یاندازفارس در آستانة پوست  ج  یانه و خلی»خاورم
 دهد«. ی اش را در منطقه از دست میی و منطقه ی اسینفوذ س

 یر ییچ تغیومت آخوندها هک ه رفتار حکده اند  ی ران رسیمقاومت ا  ی شگیز سرانجام به حرف همیمنطقه ن  یشورهاک  
 ران است.  یم توسط مردم و مقاومت ایر رژ ییتغ ، ند و تنها راه نجات ک ی نم

 ی ون الشمس مصر گفت: »استراتژیزیدر مصاحبه با تلو  ، ی تر عادل العسومکد  ، ی عرب  یشورها ک س پارلمان  یرئ  
ه ک  یصورت  ران بهی ج ]فارس[ خواهان رابطه با ایخل  یشورها کاست.    ی عرب  یشورهاکختن همه  یران به هم ر یم ایرژ

سم یند دست بردارد لذا ترورکی م  ینون بازکه اک  ی تواند از نقش  یران نمیم ایستند. رژ یخواهد ن  ی م مین رژینون اکا
 ی م   یگذاره  یران سرما یمردم ا  یرو  ند. همزمان ماکی دخالت م  ی عرب  یشورهاک  ی رده و در امور داخلکق  یرا تشو

 ی نخواهد توانست به هدفران  یم ا ید رژیتردی ران بازگردد. بیران به مردم ایا  یهاییها و دارا  هیم سرمایدواریم و امینک
 (. ۱۴۰۰خرداد ۱۶ ون الشمس ـ مصریزیند برسد« )تلوکی آن تالش م یه براک
 

ه گرفته ان جنگ غّزیاز سران حماس بعد از پا  ی وابسته به سپاه و برخ  یو ارگانها   یاخامنهه توسط  ک  ی مواضع  -۵۳
م بود. یرژ  ی ابانتخابات قّل  ی مهندسه  ی، آتش تهیه دامن زدن به بحران غزه و جنگ افروزکند  ک  ی ثابت م  ، شد

م گفت: »زمان آغاز یرژ  یجمهوراست  یبس در غزه همزمان با شعبده انتخابات رامش پس از آتش  یدر پ  یاخامنه
نه و حضور قدرتمندا  یسازآماده    ی است، ول  ی نیفلسط  ی اسیو س  یص بزرگان جهاد یها بسته به تشخیری و توقف درگ

 .(1400خرداد  8 -«میتسن)» ست«ی بردار نلیدر صحنه، تعط
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»از شما   :رد و نوشتکم در جنگ غزه، اعتراف  یبه نقش رژ  یاخامنهدر نامه به    ، ی س جهاد اسالمیرئ  ، اد نخالهیز  
( خصوصا حاج ی مانید )سلینم... دوستان و برادران شهک  ی ر مکر و تشیار تقدیقدس بس  یرویو برادرانمان در ن

ت ینار ما بودند« )ساکن نبرد، لحظه به لحظه در  یا  ی ت و فرماندهی شان، همواره در هدایاران اکو هم  ی ل قاآن یاسماع
 (. ۱۴۰۰اول خرداد ، یأخامنه 

ن جنبش قرار  یار ایحات در اختیران پول و تسلیهم گفت؛ ا  ، س جنبش حماس در نوار غزهیسنوار، رئ  یی حی   
 . (1400خرداد  5 -«هیالعرب»ت ی دهد )سای م
شد و آنها را   ی ن الملل یب  یمنطقه و طرفها  یشورهاک  ی م در جنگ غزه باعث نگرانیم رژیمستقافشا شدن نقش    

است محمود ین به ریت از دولت فلسطی صلح و حما  ی برقرار  یردن حماس و تالش برا کمحدود  یبرا   کربه تح
 ق حماس.  یطرند اما نه از ک ی م ک مکغزه  یبازساز یرد براکا هم اعالم یکر خارجه آمریعباس واداشت. وز

ن جنگ یا  یی نها  ۀ ، برندیکن مورد نوشت: »از لحاظ استراتژیدر هم  ، م یالملل رژنیلگر مســائل بیتحل  ، یدآبادیز    
 (. 1400خرداد  2 -«مستقل» ی ومتکل خواهند بود« )روزنامه حیمحمود عباس و احزاب خواهان صلح در اسرائ

گزایسفاخ ک بهشت  یارد  25در     باک رد  کرش  د  تأدن  یه  عباس  مشارک رد  کد  کیبه محمود  به  آمرک ه  ـ   یی ایکت 
 ی شورا   یشورهاک نشست  ی ان یه پایانیل متوقف شود. بییها به اسراک ست پرتاب موشیملتزم است و ضرور ی نیفلسط

 رده است. کد کین تأ یفلسط یاز رهبر ی بان یت و پشتیز بر حمایبهشت نیارد 26در  ی اسالم یارکهم
ه تالش دارند حماس را به کجبهه مقاومت«    یروزی بر »پ  ی انش مبنیم و حامیرژ  یدمهان در پس دود و  یبنابرا  

ت اقدامات حماس در سطح یومکتها دال بر محکن نشان دهند، فایفلسط  یبرا  ی ن در هر راه حلیعنوان وزنه سنگ
 یشور ک ه راه حل دو  ین بر پایپارچه معضل فلسطیکاوضاع به سمت حل و فصل    یریو سمتگ  ی المللنیو ب  ی عرب

و   ی ش در صحنه عربیش از پیاست محمود عباس بی ن به ریر، دولت فلسطیاخ   یرین راستا بعد از درگیاست. در ا
م ی قًا بر خالف اهداف رژیه دقکت شناخته شد  ین به رسمیمشروع تمام مردم فلسط  یبه عنوان سخنگو  ی ن المللیب

   ن است.یدر رابطه با فلسط
 « العرب »ندارد. روزنامه    ی ن رنگ یت مردم فلسطیثرکا  ین برایت از فلسطیدر حما  یاخامنه   یو دغلباز   یی دروغگو  

ه  کن شد چرا  یدر نوار غزه موجب خشم و انزجار مردم فلسط ی مانیقاسم سل ی سهاکنوشت: نصب ع ۹۹ ید۱۲در 
 یت جنگ یشتار و جناکه در  ک شناسند    ی م  ی سک، و  ی ار جنگکتیجنا  یکرا    ی مانیها قاسم سلینیاز فلسط  یاریبس

در   ی مانیقاسم سل  یسهاکب عیو تخر  پاره شدن  .م دست داشتیطور مستقبه  ی و عراق  ی در حق شهروندان سور
 از او است.  ی وم زان خشم و نفرت عمی دهندة مان در غزه نشان  کن میچند

ن هشتگ در پاسخ به نصب  ی ا  .گرفتتر قراری« در ترند توئی مانیسم سل لعنت به روح قا  ـه  العرب افزود: هشتگ »غّز
 ن غزه آغاز شد. یادیدر م ی مانیاز قاسم سل ی ر بزرگیتصاو

  
و   ینیدر غزه گفت: »خم  ی اخامنه  یدر در مورد جنگ افروز   ۱۴۰۰بهشت  یارد  ۳۱ام  یمسئول شورا در پ  -۵۴

خنجر زدن   اند.زمان عرفات بوده  بخش از  ین و سازمان آزادیفلسط  ین به آرمان و رهبرین خائنینخست  یاخامنه
وه شناخته شده یثر، شکت حدایالجن با دیو سپر بال قرار دادن موضوع فلسط  یانداز، تفرقه  یافروزاز پشت، جنگ  

ترور  ی نید  یتاتوریک د  یبقا  یبرا  یآخوند ا  ی ستیو  است.  یدر  هر  یب  یاخامنهران  از  و کش  جنگ  خواهان  س 
انتخابات    ۀهمزمان با شعبد  ، بس در غزهامش پس از آتش  ی. در پسم در منطقه استیو صدور ارتجاع و ترور  یزیرخون
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 ین یفلسط  ی اسی و س  یص بزرگان جهادیها بسته به تشخ یریزمان آغاز و توقف درگ"د:  یگوی م، م یرژ  یجمهور  است یر
جنگ“ در است ”نه  یس  ی . به پشتگرم"ستیبردار نلیو حضور قدرتمندانه در صحنه، تعط  یسازآماده    ی است، ول

از یش از گذشته مورد نیه امروز بک  ی مال  ی بانی“ و ”پشتی ت نظامی محابا به ”تقو  ی مسلمان“ را ب  ی ا ”دولتهایکآمر
ار کدستورالعمل“ و ”راه  ن ”یمردم فلسط  ین برایت فلسطیفه و پدرخوانده والیخواند و در نقش خلی است“ فرا م

م کدر برابر ح   یرفت سودمند بس در غزه را برون  ن آتش  یچنهم    یاخامنه  ند. کی پارچه“ مقرر م یکام  ی نده“ و ” قیآ
ه  کاست    ی ن در حالیا  .ردکم  کح  یمسافر  یمایبودن سقوط هواپ  ی سم و عمدیه به ترورکافته است  یانادا  کدادگاه  

سن و قوت کوا  یبرا  ی پول  یاخامنه نوردد و    ی مهزار را در  ۳۰۰فوق تصور    یران مرزهایرونا در اکان  یآمار قربان
زنشسته و پرستار با خانواده و با  معّلمش و  کشاورز و زحمتکارگر و  کون  یلیپردازد. دهها م  ی موت توده مردم نمیال
  خةنس  سوزند.ی اه مرگ م یخط سن خط قرمز فقر و یب ، دهند ی ل مکیران را تشیم مردم ای ت عظیثرکه ا ک  ، شانیها
ام به خارج،  یتر است. صدور ق  یران ضروریمردم ا  یبرا  ، چدیپ  ی ن میمردم فلسط  یبرا  یاه خامنهک پارچه“  یکام  ی” ق

دهد: ”دارد   ی هشدار م  «یأسالة خامنه    ۸جمهور    س ی رئ  ، نژاد  یاحمد   ی ن در داخل است. حتیام آتشیاز ترس ق
ل کاز آن طرف ش   یگریبهمن د۲۲دفعه    یکبرد“ و ”ی د و شما را با خودش میآ  ی من  یسنگ   ی لید، سیآ  ی ل میس
 رد“. یگی م
 ن منطقه از جهان است«. یالمسائل ا، حلیکراتکن دمویگزی ران، انقالب و جایدر ا ی نید یتاتوریکد ی سرنگون 

 
شروع   ۹۸ه از مهر  کم  یمزدور رژان  یه احزاب و شبه نظامیمردم و جوانان شورشگر عل  یام سراسریدر عراق، ق  -۵۵

عاد نشانده  دولت دست  به سقوط  عبدالمهدشد  سل  ی نکشمرکه ضربه  کد  یانجام  یل  بود.  یرژ  طةبه  عراق  بر  م 
 م بر عراق شده است. کفاسد و مزدور حا ی شتر باندهای ف هر چه بی ام در دو سال گذشته باعث تضعین قیاستمرار ا

ارانه زنان و مردان کتیباوجود ترور جنا  ی ول  .بود  یاخامنه ام درعراق از اهداف مهم  یق  یردن شعله ها کخاموش    
 ی روها یان و نیعهده داشتند و باوجود حمالت شبه نظامه  مختلف را ب  ی اعتراضها در استانها  یه رهبرک  ی شجاع
 یکام نشد و بعد از  ین قیردن اکم هرگز موفق به خاموش  یرژ  ، ی نندگان عراقکعراق به تظاهر  ی تیو امن  ی نظام

از سر گرفته شد و  ی عراق ی جوانان شورش ی ش آمده بود، اعتراضهای رونا پک یتها یه به خاطر محدودکدوران توقف  
 ام جوانان اضافه شد. یز به قیاقشار مختلف مردم ن ی شتین بار اعتراضها و تظاهرات معیا
 یم از عراق، سرنگون ی، اخراج رژ ی نندة عراقکتظاهر    ۷۰۰ش از  یاز قاتالن ب  ی حسابرس  تظاهرات عراق  ی خواست اصل  

در   .است  ی ومت ملکح  یکل  کیم در عراق و تشیان فاسد و مزدور و غارتگر رژیهمه احزاب و باندها و شبه نظام
تظاهرات   ، تبرکام ایدر سالگرد ق  ۲۰۲۰تبرکا  ۲۵در    .در عراق برگزار شد  یسال گذشته چند رشته تظاهرات سراسر

ان و احزاب مزدورش  یم و شبه نظامیمردم عراق از رژ  ی نفرت عموم  د.یم و مزدورانش برگزار گردیه رژیعل  ی بزرگ
ز یاز شهرها ن  ی ده شد و در برخی شکعراق به آتش    یاز شهرها  ی آنها در برخ  یگاهها یه پاکاست    یددر عراق به ح

احزاب مزدور از   یگاههایپا  ۱۳۹۹ور یعراق، مردم در اول شهر ی شهر شورش  ، هیناصرمجبور به بستن آن شدند. در 
بدر و  الدعوه  حزب  تصو  جمله  نور یو  منحوس  آتش    کی المال   یر  به  سخنگویشکرا  جوانان یمجاهد  یدند.  به  ن 

 رند.ید در برابر عدالت قرار بگیه در عراق بایت فقیمان وال یگر دژخیو د کی مال  :گفت ی شورشگر عراق
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جوانان شجاع به ۱۴۰۰بهشت  یارد  ۲۰در    ، ربالکگردانندة تظاهرات    ، ی هاب الوزنیا  ارانةکتیبه دنبال ترور جنا  -۵۶
را به آتش   کی مال   ۀگاه حزب الدعویه پایدند. در ناصریشکردند و آن را به آتش  کربال حمله  کم در  یرژ  ینسولگرک
 ده شد. ی شکلت به آتش یگاه حزب فضیپا ، الدعوهگاه حزب یز عالوه بر پایدند در حله نیشک
 ی پردازد و بعد از هر بار ترور تظاهرات سراسر  ی م  ین تریسنگ  یبها   ی ترور فعاالن عراق  یم برا یبر خالف قبل، رژ  
عقوب، یهام یتر رکارانه خانم دکتیبه دنبال ترور جنا ۹۹مرداد  ۳۰خ یشود. در تاری م و مزدورانش برگزار میه رژیعل

م  یه مزدوران رژیعراق تظاهرات عل  یر استانهایام بصره بود، در بصره و سایه از گردانندگان قک  ی شجاع عراقزن  
عل مردم  تظاهرات  نظامیبرپاشد.  وادار  یاخامنه ار  کتی ان جنایه شبه  را  عراق  قاسم مصلحکرد  کدولت  از   یکی   ، ه 

گر از ترورها دست ید  یاریسربال و بکام در  ی فعال ق،  ی هاب الوزنیه در ترور اکرا    الّشعبی ردگان مهم حشد  کسر
ترور   یمهایت  یباعث افشا  ی رین دستگی ردن او شد اما اکهر چند دولت عراق مجبور به آزاد  ند، کر  یدستگ  داشت، 

  ی ه اعترافها کنوشت  ۱۴۰۰خرداد    ۱۴زدند. روزنامه الشرق االوسط در    ی م  ی ه دست به قتل جوانان عراقکد  یگرد
  پوشاندند، بود.  ی تها را مین جنایه اک آن  ی اسیو بازوان س میان وابسته به رژیاه شبه نظامیبه مثابه جعبه س یو
ان عراق از او یعی رد شک  ی عا مده اکاست    یاخامنه  یتها یالجام عراق مفتضح شدن دیرات قی ثن تأیاز مهمتر  یکی   

 یاخامنه ه شخص  یخود عل  یو با شعارها  یاخامنه  یسها کنند. مردم عراق با آتش زدن عک  ی ت میو نظامش حما
قاتل مردم در شهرها   ه کن عراق، نشان دادند  یعه نش یش  یر شهرها ین و سایاظمکربال و نجف و  ک  یبه عنوان 

 دانند.  ی م ی شورشان و قاتل جوانان عراقکرا اشغالگر  یاخامنه
بزرگردر مح  یعراق  ی جوانان شورش   م و یه رژیر شهرها علیسا  و در   ربال و نجفکن  یحرم  در  ی م در تظاهرات 

 ی م فدایاز عباس آموخته ا»،  «ردندکن، ما را غارت  ین و امام حس ی ن دزدان به نام دیا»دادند:    ی شان شعار ممزدوران
گر عمامه یه سرود: »دکداد    ی جوان عراق  ی شاعر انقالب  ، ف المهنایرا س  یاخامنهن پاسخ به  یباتریا زما  .« ز را یهمه چ
ه او ک  ی ده. در حالین پوشیما لباس حس  یبرا  یاخامنهنم.  ک  ی فش خودم هم استفاده نمکبند    یرا برا  یاخامنه

ده  یشکاز مردم ما را به بند    ی میه نکاد  یش  یا، و لعنت بر اربابش خامنهی مانید است. لعنت خدا بر قبر سلیزی
 است«. 

 
ان و احزاب یق شبه نظامیدن، از طریاست »نه جنگ« در دولت بای س  یمحاسبه روبا    یاخامنهاز آبان گذشته    -۵۷

و   ی پران  کرا با موش  ایکآمر  یه داعش به رهبریعل  ی ن المللیائتالف ب  یروهایه نکرد  کمزدورش در عراق تالش  
امل ک ط  تسلّ   یاند تا دست باز برکعراق    ک ق مزدورانش در پارلمان عراق وادار به تریا از طری  ، یپهباد و بمبگذار

اربیکآمر  ینسولگرکا در بغداد و  یکار به طور مداوم به سفارت آمرکنیا  یبر عراق داشته باشد. برا ل و به یا در 
رد ک  یپران  کل موشیه اربر در فرودگایگاه حرین االسد در االنبار و پایگاه عیا در فرودگاه بغداد و پایکآمر  یگاههایپا
ائتالف   یروهاین   یکه مواد لجستک  ی عراق  یونها یامکر  یوقفه در مس  ی به طور ب  بًایرد و تقرک اد به آنها حمله  ا با پهپ ی

دن را وادار به یه دولت با کد بلیا نه تنها به هدف خود نرسمگذاشت. ا  ی نار جاده یک  یهابمب  ، ردندک  ی را جابجا م
ه در  یدر سور  الّشعبی گاه مزدوران حشد  یآن حمله به پان  یه اولکرد  کانش  یشبه نظام  یگاههایبه پا  ی حمالت نظام

ه یان یه بکبود    ۱۴۰۰ر  یت  ۷ه و عراق در  یم در سوریان رژیز شبه نظامکحمله به سه مر  ، یگریبود. د  ۱۳۹۹اسفند    ۸
حمالت ل عصر امروز  یحده اوااالت مّتیارتش ا   یروهایدن، نیجمهور باس  ی.. به دستور رئ.پنتاگون در باره آن گفت: »

ران در منطقه یم ا یت رژیمورد حما  ی نظامشبه    یسات مورد استفاده گروههایه تأسیرا عل  ی قیدق  ی دفاع  یی هوا
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ان  ینظام  سات توسط شبه ین تأسیه اکل انتخاب شده بودند  ین دلین اهداف به ایه انجام دادند. ایعراق و سور  یمرز
االت متحده در یسات ایه پرسنل و تأسین )پهپاد( علیبدون سرنش  یماهایران در حمله هواپیم ایت رژیمورد حما

 شدند«.  ی عراق استفاده م
بر خروج   ی مبن  یی به  ودر پارلمان عراق مص  یاخامنها، احزاب مزدور  یکآمر  یگاهها یبه پا  یپران  کبه موازات موش  
ص را مشّخ  یی ایکآمر  یروهایخروج ن  یزمانبندردند و از دولت عراق خواستند  ک ب  یاز عراق تصو  یی ایکآمر  یروهاین

ن یبود توافقنامه ب   ۱۴۰۰ن  ی فرورد  ۱۸ن آن در  یه آخرکا  یکن دولت عراق و آمریرات بکدر سه دور مذا   ی ول  .ندک
    گرفت.د قراریی مورد تأا در عراق مجددًایکآمر یائتالف به رهبر یروهایا و عراق و حضور نیکآمر

  ی برا  ی خیتار  ی رده است، ولکم  کاهش حضور در منطقه،  کاست  یدر عراق را بر اساس سش  یروهایا نیکهرچند آمر   
ناتو در عراق   ی روهایرد تعداد نکت نمود و دولت عراق توافق  یه آن را تثبکرد، بلکارائه ن  یی ایکآمر  یروها یخروج ن

 ند. کدا یش پیا هستند، افزایکآمر ی ه تحت فرماندهک
 

ت و  تشتّ   سةردة خود را از دست دادند و پروکم در عراق سری، مزدوران رژی مان یم قاسم سلیت دژخکبا هال   -  ۵۸
 ۀ م، در اداریرژ  ی به اعتراف مزدوران عراق  ی ل قاآنی رد. پاسدار اسماعکدا  یسال گذشته ادامه پ  یکضعف آنها در  

مجبور به گرفتن   ی مانیرا برخالف سل  ی ، قاآنی اظمکرسد. دولت  ی نم  ی مانیقاسم سل  ی، به گردپایمزدوران خامنه ا
 یگفت: در مورد قاآن  99  ید  14در    یی در مصاحبه    ، ی اظمکمشاور    ، رده است. هشام داوودکسفر به عراق    یزا برایو

به   ی د قاآندمتع  یسفرها  .شود  ی زا وارد مین با و. او اآلمیردکزا  یما به عنوان دولت عراق او را ملزم به درخواست و
پ ی ت  ۴شود    ی ند. گفته مک مهندس را چاره    یت ابو مهدکپس از هال  الّشعبی ت مزدوران حشد  عراق نتوانسته تشّت

بر« از  کا  ی پ علیت و تیپ انصار مرجعیو ت  ی ر امام علکر عباس و لش ک»لش  ی به نامها  «، حشد عتبات »موسوم به  
م هم ی( هستند. رژی اظمکل قوا ) کفرمانده    ی فرماندهرده اند تحت  کخارج شده و اعالم    الّشعبی حشد    ی فرمانده

 ند. کحد نده عراق احزاب مزدور خود را مّتیانتخابات آ ین نتوانسته برایچن
ست کز شینه نی ن زمیا در ام ا   ، شود  ی عرب  یشورهاکرده مانع روابط عراق با  کم همواره تالش  یگر، رژ ید  یاز سو   

 ،ر عراق و عبداهلل یوزنخست  ، ی اظمکال  ی جمهور مصر، مصطفس ی رئ  ، ی سیعبدالفتاح السه  ک  یخورده است. به طور
 ن جلسات عمدتًا به یا  دار نوشت:ین دیتدپرس دربارة ایوشردند و آسکدار  یدر بغداد د  ۱۳۹۹ریت  6  ، درپادشاه اردن
االت متحده قرار گرفته یشود و مورد استقبال ا  ی ده می ران در منطقه دیم ایردن نفوذ رژک  ی خنث   یبرا  ی عنوان تالش 

   برگزار خواهد شد. ی و غرب ی عرب یهات دولت ک با شر یت در بغداد به زودکو مشار ی ارکنفرانس همکاست. 
 ۱۷تا۱۵  یدر روزها  ، انیکرهبر وات   ، سیبود. پاپ فرانس  یاخامنهت  یضربه به موقع  یکدار پاپ از عراق هم  ید   

لگران آن را  یتحل  هکبه منزل او در نجف رفت    ی ستانی ت اهلل سیمالقات با آ  یرد و برا کبه عراق سفر    ۱۳۹۹اسفند  
ظ آلود یغ  ی نشکهم در وا  ، در مشهد   یاخامنه نده  ینما  ، یردند. علم الهدک  ی اب یارز  یاخامنهبه    ی به عنوان ضربه ی

آمریمأمور  یکپاپ    :گفت آ  ، هانکیدر    یاخامنه   ۀندینما  ، یعتمداریشر  .داشت  یی ایکت  از  انتقاد  به  اهلل یهم  ت 
 . شد  یی ردم گوکم مجبور به غلط یدر درون رژ ی د حتی شد ینشها که در اثر واکپرداخت  ی ستانیس
 

ا به پاسداران و شبه یکل و آمریاسرائ  ی در پ   ی پ  ی ضربات نظام  نةصح  سو  یکاز    هیسال گذشته سور  یک در    -۵۹
خود را در   یکه، نقش هژمون یل گسترش نفوذ روسی م به دلیگر، رژید  یبوده، و از سو  ی اخامنهان مزدور  ینظام
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ت ی ن باره، سای ند. در اک  ی م را اقتضا م یردن دست رژ کوتاه  کهم    ی و جهان  ی الت منطقه یوه از دست داده و تح یسور
العربیزیتلو اینوشت: »رژ  1400خرداد  ۹روز    «، الحدث»  ، هیون  با طمعهایم  اقتصاد  توسعه   ی ران  و  ، در یطلبانه 

انش ینظامو شبه    ی نظام  کمکثر  کحدا۲۰۱۲ان  یه پاسخ مثبت داد و از پاینظام سور  کمکبه درخواست    ۲۰۱۱سال
ست دادن  کا در شیکت آمری ران تمام شد و موفقیم ایان رژیه، به زی ن ائتالف با رشد نقش روسیا امرا ارائه داد. ا

ه از تهران شروع شده و از بغداد و دمشق کران  یم ایرژ  یبستن جاده آرزوها  ی”تنف“ براگاه  ینترل بر پاکداعش و  
م و یاستن از حضور رژک ز با هدف  یل نییاسرا  اف برداشته است. ک ش  ، رسدی ترانه میرده و به مدکروت عبور  یو ب

اهلل، به ان حزب ینظامها به شبه  کدن موش یاز رس  یریدوربرد و جلوگ  یهاکموش  یهاارخانه  کاز ساخت    یریجلوگ
 آورد.  ی ران رویم ایان رژینظام باران مواضع شبه کموش

ثبات   ی ب ی استهایخصوص با س  ه بهیران در سوریم ایز به نوبه خود نسبت به رشد نقش رژین  ی عرب  یشورهاک 
ه یر در بحران سورمؤّث  ی طرفها مةه هک رسد    ی نظر منون بهکنند و اکی م  ی ننده تهران در تمام منطقه ابراز نگرانک

 ران است«.ی م ایان رژینظام، خروج شبه  یه و بازسازیحل در سورعنوان شرط هر گونه راهه گام اول به  کتوافق دارند  

م اسد است تا یرژ  یمهایدنبال رفع تحر  ه به یشتر شده است. روسیه بیران در سوریم ایه و رژیتضاد منافع روس  
انجام    یکاستراتژ  یهایه گذاریشور سرماک ن  یشود و بتواند در اه بازیسور  یبازساز  یبرا  ی خارج  یره گذایراه سرما

ن ی ست و از ایانداز ن مها در چشمیران، رفع تحریم ای رژ  ی علت حضور سپاه پاسداران و مزدوران خارجا به  مدهد؛ ا
 ند.  کی ه عمل میروس یراهبند برا یکعنوان م به یبابت رژ

 یشورها که  دهد. ن  ی اسد را نم  بشارار  کتیم جنایبه رژ  کمکاجازه    ، سزار  ی مهاینام تحره  ا بیکد آمریشد  یمهایتحر  
ستند یه نیبه سور  کمکو    یه گذاریج فارس حاضر به سرمایخل  یشورها کو نه    ی ن المللیب  ی سات مالسو نه مؤ  ی غرب

 است. ه یم و باند حسن نصراهلل از سوریوتاه شدن دست رژکو شرط همه آنها 
آمر  یمهایسال گذشته تحر  یکدر     و  علیکاروپا  اسد تشدکتیم جنایه رژیا  اروپا وزیاّتحادد شده است.  ی ار  ر  یه 

بر    ی مبن   ی یحه  ی ال  2020نگره در دسامبر  کده  نینما150رد.  کم  یه را بالفاصله بعد از انتصابش تحریخارجه سور
 یپلماسید»ت  یردند. سا کم ارائه  ین رژیروابط با ا  یساز   یاز عاد  یریجلوگ  یم اسد برایم مقامات رژید تحریتشد

رده  که اشاره  یه در سوریم و روسیاختالف نظر عمده رژ  ۴به    ۹۹ور یم در شهریبه وزارت خارجه رژ  یکنزد  «ی ران یا
 ه است.  یدر سور ۲م به عنصر درجه یل شدن رژین آن تبدیه مهمترک

 
تائب حزب کل  یه از قبیان مزدورش در سوریسپاه و شبه نظام  ی گاههایسال گذشته به طور مداوم پا  یکدر    -۶۰

گرفت   ی ل قرار مییر مزدورانش مورد حمالت اسرایطان لبنان و سایون و حزب الشینبیون و ز یاهلل و نجبا و فاطم
 ه مانع آن شود.  یا روسی نشان دهد ی نشکم بتواند وایه رژک نیبدون ا

بًا ی ل، تقرییاسرا  یی حمله هوا  1000حدودًا    ی در سه سال گذشته ط نوشت:  2020در سپتامبر    «فوربس»مجله    
ستم ی پنجم س  یکن و  ین به زمیزم  یهاک ادخانه موشر چهارم ز  یکاسد به همراه    یی دفاع هوا  یستمهای سوم س  یک

 ت آنها منهدم شده است. ی هدا یرادار
ات ی و دهها عمل  یی حمله هوا  ۵۰۰ش از  ی، ب2020در سال    :گفت  2020ل در دسامبر  ییارتش اسراس ستاد  یرئ  

خود   یگاههایاز پا  یاریران بسیاست و سپاه پاسداران اه انجام داده یحدانش در سورران و مّتیم ایه رژیمحرمانه عل
 رده است. که یه را تخلیدر سور
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  ی ماهایهواپ۱۴۰۰خرداد  ۱۷ه، روز  یم در سوریرژ  یروهایل به نیاسرائ  یی ل شدن حمالت هوای ماه تعط  یکبعد از     
دبان  یردند. به گزارش دکه حمله  یز سورکه، حمص و مریدر اطراف فرودگاه دمشق، حما، الذق  ی به مناطق  ی لیاسرائ

 شته شدند. که یاهلل لبنان و از ارتش سورسپاه و حزب یروهاینفر از ن۱۰ن حمالت ی ا ه، دریحقوق بشر سور
رد. که و عراق حمله  یم در مرز سوری رژ  ی ان عراقیز شبه نظامکبه مرا  ۲۰۲۱ه و ژوئن  یفور  یز در ماههایا نیکآمر  
صورت گرفت   2021ژوئن  28  دن بود و حمله دوم دریارآمدن باک  یبالفاصله بعد از رو  2021ه  ین حمله در فوریاول
  گاه آنها در عراق را مورد حمله قرار داد.یپا یکه و یم در سوریان رژیگاه شبه نظامیه دو پاک
، ی لی تحم  ی نین عقب نشیند تا در اک  ی ند تالش می ب  یه منافع خود میتحوالت را عل  یریه سمت گک  یاخامنه 

ب کیر تریی، و تغی، فرهنگی، مذهبی ، نظامیاقتصاد  یهادر حوزه    یی تهایحداقل خسارت را متحمل شود و به فعال
   آورده است. یرو  ی تیجمع

آورند.    ی رالزور به عمل میت خود را در شرق فرات و استان دی ن فعالیشتریب  یاخامنه ، مزدوران  ی نه نظامیدر زم  
 است.  الّشعبی ار مزدوران حشد  یاختانش قرار گرفته و مرز آن با عراق، در ینترل سپاه و شبه نظامکن استان در یا
ه یاز سور  ی عراق، در مناطق  الّشعبی ان حشدینظامشبه    کمکسپاه با    :گفت  1400ر  یت  2ه  یبشر سوردبان حقوقید  

ن یاز ا  کپرتاب موش  یبرا  ی عمل  یشها یرده و آنها آزماکانداز احداث  ک موش  یوها کساخت س  یبرا  یی گارگاهها
   اند. وها را انجام داده کس
م و حزب اهلل از یند. رژکت  ی ه را تقویسور  یی خواهد پدافند هوا  ی ه م کم گفت  یمسلح رژ  یروها یستاد ن  یسخنگو  

مال استفاده  کن تا البویادیان از المیردن و جذب آنها به صفوف شبه نظامکعه  ی ش  یمردم برا  یم اقتصاد ی ت وخیوضع
ان آنها در یم و شبه نظامیتعداد داوطلبان در صفوف مزدوران رژه،  یبان حقوق بشر سور  ده ی نند. طبق آمار دک  ی م

ت مردم یثرکه اک  ی طیم در شرای(. رژ2020تبر  کا  12  -است )الشرق االوسطده  ینفر رس  ۷۹۰۰ه به  یجنوب سور
ان ی نظامند و به شبه  ک  ی ه خرج میسور  یاردها دالر برایلیان مکما کروزانه خود را ندارند    ی ازهاین نیران توان تأمیا

   پردازد.ی م ی قابل توجه یدالر  یمزدورش حقوقها 
رنا از  یا  ی دولت  یخبرگزار  1400ر  یم اسد است. روز اول تیبا رژ  ی گسترش روابط اقتصاد  ی ن در پیچنم همیرژ  

منظور عرضه محصوالت و در دمشق و تهران به  یز تجارکمر  یکجاد  یا   یاسد برا  بشارومت  کران و حی م ایتوافق رژ
دو   یومت بشار اسد، گفت تراز تجارکم و حیرژ  ک مشتر  ی س اتاق بازرگانی، رئی اشفک شور خبر داد.  کدات دو  یتول
 د. یون دالر خواهد رسیلیم 300ون دالر به یلیم 170شور از ک
 نییتع  یهاجاد محله ین و اک ن و مسید زمیو عمدتًا افغانها و خر  ی ان خارجیع یه به شیت سوریم با دادن تابعیرژ  

 ه است.  یعناصر وابسته به خود در سور ی تیب جمعکیش تریرالزور، درصدد افزایآنها در دمشق و د یشده برا
آنها   .نندک  ی اشغالگران و قاتالن نگاه مانش به عنوان  یو سپاه پاسداران و شبه نظام  یاخامنهه به  یه مردم سورالبّت  
 « رانیم ایمرگ بر رژ »  یه شعارهایسور  یوارهاید  ینند و روک  ی اران تالش مکتین جنایه از ایسور  یساز کپا  یبرا
   شود.ی ده مید  ، فراوان «، رانیم ایسرنگون باد رژ»و 
 

سال    یکر  باند حسن نصراهلل و همدستان د  ی حاتیو تسل  ی ن مالیو تأم   ی اسیس  یبا دخالتها   یاخامنه در لبنان    -۶۱
لبنان را در آستانه   ی ن المللیب  ی سات مالسه از سازمان ملل گرفته تا مؤکرسانده    یشور را به نقطه یکگذشته  

 نند.  ک ی م ی ابیارز  ی اجتماع ی دگیو از هم پاش یاقتصاد  ی فروپاش
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 ی ن المللیطان، فشار مردم و جامعة بیشده توسط حزب الش وم انباریترات آمونیروت با نیر بب بندیبعد از انفجار مه  
تا ه  ک ل دولت شده  کیر عوامل خود مانع تشیق حزب اهلل و سای م از طریا رژمد باال رفت ایل دولت جدکیتش  یبرا

ل یدللبنان به   ی، بحران اقتصاد ی جهان  کگفته بانلبنان شده است. به   یدارد و منجر به سقوط اقتصاد   ادامه  کنون
 ی از سه بحران گسترده اقتصاد  یکی رانگر، به  یو  ی اسی س  یدرست و رقابتها  یاستها یس  یومت در اجرا کح  ی وتاهک

 ل شده است. ینون تبدکجهان از قرن نوزدهم تا
 100ر  یگر مقروض است. متوسط درآمد مردم به زید  یشورهاکارد دالر به  یلیم   100ش از  یلبنان در حال حاضر ب  

قادر به   یزکمر  کرا ندارد و بان  ی اساس  یاالهاکارانه  یه دولت توان پرداخت  ک  ی ده است. درحالیدالر در ماه رس
ر یو سا  ی جهان  کبان  ، نندهک  کمک  یشورهاکست،  ین  ی اساس  یاالهاکن سوخت و دارو و  یتأم  یپرداخت دالر برا

شناخته شده آن    ه مانعکرده اند  کدر لبنان    ی قعرا مشروط به انجام اصالحات وا  کی مکهر    ی ن المللی ب  یارگانها
 حزب اهلل است.  

ند تا حقوق مزدوران را با دالر نقد  ک  یم  ی مال  کمکران به باند حسن نصراهلل  یبا زدن از سفره مردم ا   یاخامنها  ما  
ون دالر توسط یلیم  ۷۰۰-۶۰۰ساالنه    : گفت  ، ایکآمر  یزکند. ورمن رول، مقام ارشد سابق اطالعات مرکپرداخت  

 «،العرب»شود )ی ه مردم لبنان را به گروگان گرفته است، فرستاده مک  ی نظامو شبه   ی ستیسازمان ترور  یک  یم برایرژ
 (. 1400ر یت 3
علیق   لبنان  مردم  حایام  فاسد  دستگاه  اوجگکه  از  ت  یری م پس  و  در خرداد  بحران   1400ری سال گذشته  براثر 

گرفت. تظاهرات لبنان گر باالیها و داروخانه ها بار دیینها و نانوایدر پمپ بنز  ی طوالن  یل صفها کیو تش  یاقتصاد 
ختند و جاده ی ابانها ریدا و طرابلس به خی روت و صیر شعله ور شد و مردم در بیخرداد و ت(  ۲۰۲۱در)ژوئن  دًادمج

تمام احزاب و   ی ردند. خواست مردم لبنان سرنگونکه  لبنان حمل  یزکمر  کها را بستند و به وزارت اقتصاد و بان 
ا یکشانده اند. آمرک   یشورشان را به ورطه نابودکبا حزب اهلل    یارکخاطر فساد و همه  ه بکم لبنان است  ک حا   یباندها

اصالحات    یعتر دولت لبنان و اجرایل هر چه سرکیعرب و سازمان ملل خواستار تش  یشورها که اروپا و  یاّتحادو  
 ند. کی ق حزب اهلل همچنان ممانعت می م از طریرژ  ی هستند ول

ا یک ر خارجه آمریمعاون وز  ، لید هیویل دولت است. دکیتش  ی م مانع اصلیه رژکدانند    ی هم م   ی ن المللیب  یطرفها 
شور ک  یکران مردم لبنان را از ساختن  یم ایرژ  :روت گفت یجمهور لبنان در بس یدار با رئیبعد از د  ، ی اسیدر امور س

ند و به اختالفات  کی م ی ن مال یرا تأم ن چالش دامن زده و آن یشد و به ا کی وفا به چالش م کش  یشورکز و یآمصلح 
پردازد و منافع و دوستان خودش  ی ران میم ایننده رژکثبات  ی ا به رفتار بیکافزود: آمر  یزند. وی در لبنان دامن م

 (. 1400ن یفرورد  ۲۶ -«وزیعرب ن»نخواهد ساخت ) در لبنان را رها
روست. اگر در مقابل خواست مردم لبنان و جامعه روبه  ی شکمرگ و خود  ی در لبنان با دوراه  یاخامنهه  ک داست  یپ  

نش  ی جهان تید  یکی ند،  ک  ی نیعقب  از  گاههاکیگر  م  یبقا  یه  از دست  را  رئی نظامش  آمدن  با  اگر  و   ی سیدهد 
رو روبه  ی منطقه و جامعه جهان  یشورهاک ام مردم لبنان و مقابله  یند با ق کد  یشرورانه اش در لبنان را تشد  یدخالتها

 دهد.   ی ز را از دست میشود و همه چی م
 

ه به کرا    یم، جنگ فاجعه باریتحت امر رژ  یهایشور توسط حوثک ن  یاز ا  ی با اشغال بخش   یاخامنهمن  یدر    -۶۲
له از دولت یوسنیرد تا بدکد  یبازهم تشد  ، سال گذشته  یکرده، در  کل  یجهان تحم  یشورهاکن  یرتری از فق  یکی 
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ه آلت کها  ی، حوثدنیار آمدن باک  یه روز بعد از رول سین دلیند. به همک  یریباجگ  ی رات اتم کا در مذایکد آمریجد
ز جنگ را از سر گرفتند و پس یردند و در تعز نکقدس هستند، حمله به استان مهم مأرب را شروع    ی رویدست ن

 ردند. کصلح رد  یرا برا ی شنهادیاز آن، هر نوع پ
 یو فشار به دولت سعود  ی ستیست تروریها از لیردن حوثکا قصد داشت با خارج  یکه دولت آمرکبود    ی ن در حالیا  

ند  کب ادامه جنگ اعالم  بها را مسیا حوثیکادامه جنگ باعث شد آمر  یبرا  یاخامنهط  ند. اما خکجنگ را متوقف  
من ادامه یم در  یرژ  ی ابتیدر جنگ ن  یت از سعودیرد و به حمایش بگ یه آنها در پیعل  یدی جد  ی میو اقدامات تحر

 دهد.  
 ییوئن در نامه  ژ  8سپس در  رد و  کد  ی من را تمدیا در رابطه با  یکآمر  یت اضطراریوضع  ۲۰۲۱مه  ۱۱دن در  یبا  

و اطالعات محدود   یبه ارائه مشاوره نظام  ی ررزم ینقش غ  یکاالت متحده در  یمسلح ا  یروهایننگره نوشت: »کبه  
 یعربستان سعود   یارزار ائتالف به رهبرکه به  ک  یفقط در موارد   ی و آموزش  ی اهداف دفاع  یمنطقه برا  یروهایبه ن

اعزام   یاالت متحده به عربستان سعودیح امسّل  یروهاین  دهند...  ی ادامه م  شود، ی مربوط ممن  یها در  ی ه حوثیعل
ت یتحت حما  یها ا گروه یران  ی م ایاالت متحده در منطقه در برابر اقدامات خصمانه رژیروها و منافع ایاند تا از ن شده 

 نند«. کآن حفاظت  
ها ی ثاالت متحده فشار خود را بر حو یتر خود نوشت: »ایدر توئ  2021ژوئن    10هم در  ، ایکر خارجه آمر یوز  ، نکنیبل  
آتش یپذ  یبرا درگرش  و  گفتگوهاریبس  در  مناق  یبرا  ی واقع  یشدن  خواهد  ی  شةحل  حفظ  ما کمن  امروز،  رد. 
ها ی از حوث   وابسته به سپاه پاسداران  قدِس  یرویبا ن  ی ه در همآهنگ ک  را،   ی مقدمات  یهاتها و واسطه کاز شر  یی ه کشب

  م«.یردک یگذارستیلنند، کی م ی بانیپشت
 ی ت جمهوریتحت حما  ی حوث  یروهاینش به حمالت ن کرد: »در واکا اعالم  یکآمر  یز خزانه داریژوئن ن  20در   

 رده است«. کم یرا تحر ی ارشد حوث  ی من، دو تن از مقامات نظامیتصرف منطقه مأرب در  یران برایا ی اسالم
در دفاع از خود   ی سعود  کمک چنان به  ا همیکگفت، آمر  ، امکفرمانده سنت  ، ینزککهم ژنرال م  ی نه نظامیدر زم  

 (. 1400خرداد  18 -شود )الشرق االوسط ی ت شمرده میاولو یکآن  ین مسأله برایدهد و ای ادامه م

افروز یدر    یاخامنهخط     جنگ  هز  یمن  و  هایاست  تسلیا  یدالر ارد  یلیم  ینه  و  جنگ  و ین  پهپادها  و  حات 
  ی پر ازسالح و مهمات  یهایشتکنه  ینند و هزک  ی م  یکها به صورت انبوه به سمت عربستان شلیه حوثکرا    یی هاکموش

ست حقوق یه حاضر نک  ی طی هم در شرا  ند آنک  ی ن میران تأمیفرستد، با زدن از سفره مردم ا  ی آنها م  یه براکرا  
   اندازند.ی رونا به خطر مکماران مبتال به یب یه جان خود را برا کرا بپردازد  ی انکپرستاران و پزش

و پمپ   ی ونکزدن به فرودگاه عدن و مناطق مس  کزند. از موش  ی دست م  ی ت ین جنگ به هر جنایدر ا  یاخامنه  
به مناطق مسی  ین ها در مأرب و شهرهایبنز تا حمله  فرودگاهها در سعود  ی ونکمن گرفته  تا فرستادن   ی و  و 

ملل، ابعاد تلفات و سازمان   یهاطبق گزارش.  یی ایدر  یرهایدر مس  یگذارنیجنگ و م  یدانهایبه م  ی منیان  کدوک
 . رده استکدا یش پیافزا کی به طرز وحشتنامن یدر  ی و گرسنگ  ی بحران انسان

وب در داخل کندارند، خط انقباض و سر   ی نیتوان عقب نشارشان  کان  یه در پاکتاتورها  یکمانند همه د  یاخامنه  
ع یار مرگ خود را تسرکنیند. اما با اکی زد و نابود میری محابا خون م   ی رده و بکد  یدر منطقه را تشد  یو جنگ افروز

مرگ و   ی داند بر سر دوراه  ی نظامش م  یکه آنها را عمق استراتژکه و لبنان  یمن و سوریند. او در عراق و  کی م
 ح داده شد.  یشتر توضین پیه از اکاست  ی شکخود
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ن ین منطقه از جهان از چنگال خونیه خواستار رها شدن اک  یی ران با مردم منطقه و همه طرفهایمردم و مقاومت ا  
 هستند.  یی ادگرای بن دضجبهه واحد  یکت هستند در ی وال یوالیه
 

 : مفصل هشت 
 ران آزاد یا یاجالس جهان

 س شورا یسن سالگرد تأ یرژة بزرگ در چهلم
 ت ی وال یروناکپادزهر 

 
 ، «یروزیپ  یسوبه  یکراتکوو دمیآلترنات  ـ  ران آزاد یا  ی اجالس جهان ران با عنوان »یساالنة مقاومت ا  یی گردهماـ    ۶۳

 ۵۰نندگان از  کت  کشر  ریت  19ن اجالس روز شنبه  ی برگزار شد. در نخست  1400ر  یت  ۲۱و    ۲۰،  ۱۹  ی روزها  ی ط
ران در ارتباط یاخل ا شورشگر در د  1000و با هموطنان و    ۳ن در اشرفیبا مجاهدجهان   شورک  ۱۰۵هزار نقطه در  

 وستند.  یبه هم پ نیآنال ۀزند
ن، یبرل  یاز جمله در شهرها  ، مختلف جهـان  یشـورهاکها و تظاهرات هموطنان در  عمبا تج  ،نیهم چن  ، ن اجالسیا

انجمن و جامعه   302رم در ارتباط بود و    ن ویبخارست، و  نو، یاورب  نو، یلندن، تور  نگتن، آمستردام، یواش  ، س، اسلویپار
 ت داشتند. کا در آن مشاریانادا و استرالک ا، یکدر اروپا، آمر ی ران یا
از  یب   و  یرئ  ۵،  رینخست وز ۱۱ شامل  ، ی اسیت سی شخص  1000ش  پارلمان  پیوز  ۷۰س    ی شورهاکاز   نیشیر 

 ی شورهاکقانونگذار از   ۲۵۰و   یی ایکت برجستة آمریشخص  ۳۰ا،  یک نگره آمرکنده  یسناتور و نما ۳۰، مختلف جهان
 ردند.  ک ی ت و سخنرانکسه روز شر یهایین گردهمایاناد در اکو  ی و عرب  یی اروپا

ران مشهور شده، یمقاومت ا  ی اسیات سیه در ادبک  ا آن چنان یساالنه،    یی ن گردهمای، هجدهم۱۴۰۰یی گردهما  
ا ژوئن و همزمان ب۱۷ن  یننگ  یودتاکستن  ک، پس از درهم ش۱۳۸۲ه از سالک است    ی اسیشان سکهک ن  یهجدهم

، با وجود ۱۴۰۰ییساله، گردهما۱۸ر  ین مسیبرگزار شده است. در ا، هر سال، بی وقفه،  ی سالگرد مقاومت انقالب
برگزار    یی ژه  یاماًل وکط ممتاز و  ی، در شران است، اما از هر لحاظی شی پ  یهایی، اگر چه تداوم گردهما یی رونا کط  یشرا

هم   ، گذشته  یسالها   مةههنمان نسبت بهیمتفاوت م  ی ّلکژه و به یو  ی اجتماع  ـ   ی اسی ط سی لحاظ شراه هم به  کشد  
 اماًل متفاوت است.  کران، یگاه مقاومت ایت و جایخاطر موقعم و هم بهیت خاص رژ یخاطر وضع به
م از غرق شدن در یسته رژکشدرهم ی شتکنجات  یفه ارتجاع برایه خلکبرگزار شد   ی طیاجالس سه روزه در شرا   

ه یپایکبا    یثرک شناخت و آن، انقباض حدای خود م  ی ش رویراه پ  یکران، تنها  یو متالطم جامعة ا  ی توفان  یایدر
اران و آدمخواران در رأس سه کتین جنایتراه از آبروباختهیس  ۀاز نظام و گماردن سه مهر  ی بخش  ی اخردن و سلّ ک
  نظام است. یبقا یه ارتجاع برایفقی ن برگ ولین فرصت و آخریعنوان آخره، بهوق

ه  کز شده بود  یآممخاطره    یدح  شور به ک ط  ی رد: »شراکح  ی، تصرمجلس  یون اقتصاد یسیمکس  ی، رئی م یپورابراه   
  (.۱۴۰۰ر  یت  ۹  -«رسالت»  ی ومتکح  مةشد« )روزنا  ی بست م شد، نظام دچار بن  ی وارد نم  ی سیمانند رئ  ی اگر شخص

است   ی ن نظام نعمتیصراحت گفت: »ابه  یا  آخوند اژه   ۀدر مراسم معارف  ، یأ س دفتر خامنه یرئ  ، ی گانیآخوند گلپا   
 م.«ینگهدارد با چنگ و دندان آن را یه ما باک
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سرفصل    یکو    ی خیداد تاریرو  یک  ، خچة مقاومتیدر تار  ، دیترد  ی ب  ، سه گانه آن  یران آزاد و اجالسهایا   یی گردهما 
ران و مقاومت یسود مردم اران، به  یا  ی و اجتماع   ی اس یمعادالت را در سپهر س  مةه هکاست. چرا    یدرگذار جیتأث

 یک   ، ن سخن یبخشد. ا  ی را شتاب م  ی ام و سرنگونیداده و روند قر  ییتغ  یبشر  د ضان دشمن  یزستان و به    یآزاد
نده  یپا در آ  یکپا در گذشته و    یکه  کاست    یی رشد و اعتال  رو به  ی ی  ده یاز پد  یابیارز  یکه  کبل  ست، ی ن  یی شگویپ

 موده شده است. یدهه گذشته پ ۴ ی ه طکصعب و خونبار  یریوهمند است از مسکش ین فرازیدارد. ا
، روز شنبه یدی تبع  ی رانیگروه مخالف برجسته ا  یکگزارش داد: »  ر(یت۱۹فرانسه در روز اول اجالس )  یخبرگزار  

،  ی سیم رئیسابقه بود و ابراه  ی ث وسعت، بیه گفته است از حکرد  کبرگزار    ی بکیتر  یو مجاز  یکی زیجلسه ف   یک
ن یر ضرب برد. ایدًا زیضعف آن بود، شد  ۀنده انتخابش نشاندهک   ی میم“ رژیعنوان ”دژخ  را به  ، ی جمهور آتس  یرئ
ان در سراسر یبا حام  ی شان در آلبانرران را در مقین خلق ا ین هزاران عضو سازمان مجاهدیصورت آنالداد به  یرو

ن تظاهرات در یچن  ندگان پارلمان انگلستان و قانونگذاران فرانسه و همی، نمایی ایکآمر  یسناتورها  ، از جمله  ، جهان
 وند داد«. ین پیهمچون برل یی شهرها

ش قدرت  ی از نما   ی م بخش ی رد ک »آنچه امروز مشاهده    : خبرداد   « وز ی س ن ک فا » ر(  ی ت ۲۱ن روز اجالس) ی در سوم    
 م آخوندهاست«. ی رژ   ی ه خواستار سرنگون ک ران است  ی ا   مقاومت   ی ملّ   ی شورا   ی روزه جهان ۳
 

  ه بزنگاه  کم  یاستاده یخ ایاز تار  یی ما در نقطهدر سخنان خود در روز اول اجالس گفت: »  یم رجویخانم مر  -۶۴
ا در درون خود ماست؛ ا  ی رونا و گرسنگ کو    ی نیرات بزرگ است. جامعة ما در محاصرة استبداد دییها و تغ شدن 

ان یم مالی رژ  ی و حذف درون  ی اخر انقباض شتابان و سّلیران از قبل مسیند. مقاومت اکی ها را حمل مامی ق  آتشفشان
ست کن شیمال و ثابت شد. باالترم بریقت در انتخابات رژین حقی . ارده بودکو اعالم    ی نیش بیرا پ  ی انی در مرحله پا

نده و امام جمعه ی، نمایه آخوند علم الهدک قدر  . آنیم آخوندی رژ  ی انتخابات  یشعبده ها  چةخیدر تار  یی و رسوا
دهند، ی باطله م  ی ا رأیدهند    ی نم  یه رأک   ی سانک  :به صراحت گفت  ، است  ی سیپدرزن رئه  ک  ، در مشهد  یاخامنه

 دهند.   ی ن میبه مجاهد یرأ
ش روست، یه پک   یی هاامیش به منظور سدبستن در برابر قیانتها  ی ب  یافهاکن شبست  یه برایت فقیم والیبله، رژ   
گور خود را   ا در واقعما  رده است، کس جمهور خود  یرا رئ  ۶۷  جّلاد  ، محتوم  ی از سرنگون   یر یجلوگ  بقا و  یبرا  ی عنی

ز جز هراس از یچ چیه  زند.  ی ش میخود را ن  ، سرانجام  ، آتش  ۀه در محاصرک  ی مثل عقرب  نده است، کدست خود  به
 دهد«. ی ح نمیرا توض ی سیار آوردن رئک یه، رویت فقیوال  ی اسیام و احتضار سیق
ه یپاکت  یران« برگزار شد، خانم رجویا  ت از مقاومتیانه در حمایخاورم  ـه با عنوان » اروپا  کن اجالس  یدر دوم  
امها  ی مقابله با ق  ، سو  یکه هدفش از  کرد  کف  یوبگرانه توصکو سر  ی ش جنگیآرا  یکرا    جّلاد  ی سیم با رئیردن رژک

 یهاییو ماجراجو  ی یمنطقه    یهایو جنگ افروز  کی و موش   ی اتم  یداشتن دست باز در برنامه ها  ، گری د  یو از سو
 ۱۳۷۰م از سال  ی رژ  یاتم  مة برنا  یافشا.  گره زده است  یاتم  مةش را به برناسرنوشت  یاخامنه است...    ی المللنیب

م به ین رژیا  ی ابی عت از دستدر ممان  ، ی الملل نیب  یفراتر از اقدامات تمام دولتها و نهادها   ، توسط مقاومت  ، نونکتا
و مماشات خالصه    یارکبیاز فر  ی تسلسلو  م در دور  یغرب با رژ  یشورها ک نش  کنش و وا کر بوده است.  ّثبمب مؤ

  ۀ از و مماشات پروژیخواست با امتی م  ی جهان   عةرد و جامکی اش را پنهان می اتم   مةبرنا  ، ارانهکبیفر  ، میشده است. رژ
د قوا و گسترش برنامه اش بپردازد. یرد تا به تجدکاستفاده    یم از معامله اتمیند. رژکا مهار  یف و  م را متوّقی رژ  ی اتم
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ند و که امضا  کهم    ی درحال ساختن بمب است و از آن دست برنخواهد داشت. هر توافق  یاخامنه   ، هک ن  یجه اینت
م  یرا رژ  ی اتم  ی مخف  یهاتی ا فعالی  هاتیاز سا  یکچیته هسال گذش  ۲۰بدهد، دروغ محض است. در    که  ی هر قول

 ی ومتها کسقوط ح  یاخامنه  ر منابع افشا شده باشد.یا سایمقاومت    یاز سو  قباًل  هک رده مگر آن  کخودش اعالم ن
مانند آبان   یی امهایق  ی ا وقتم م است. ایرژ  ین بقایتضم  ی ه بمب اتمکرده  ک  یبند  ن طور جمعیرا ا  ی بیعراق و ل

رد. ارادة کد  ننخواه  یاخامنه  یبرا  یارکه داشته باشند،  ک  ی تیمک ت و  یفکیوژها هر  یفیند، سانترک  ی فوران م  ۹۸
 شود و خواهد شد«. ، سرنگون ی ا بدون بمب اتم ی ، ه، بایت فقیوال ی نید  یتاتوریکه دکن است ی ران ایمردم ا

ش یان قتل عام بیقربان  یران برایمردم ا  ی به جنبش دادخواهه  ک  ، ن اجالسیم وشورا در س  ۀدیس جمهور برگزیرئ  
هزار   ۳۰قتل عام    یاد شهدا یبه    ۳ه در اشرف  کادوارة خاوران  یاختصاص داشت، ابتدا از    ی اسیس  ی هزار زندان  ۳۰از  

 جّلادنشاندن   ی رسک، به  خود  ی او در سخنرانرد.  کاحترام    یداران ادادار و به سربهید  ، بنا شده است  ی اسیس  ی زندان
است مماشات یست س کش  طةم و نقی رژ  یانه رویم  مربوط بهمات  هان تویپا  طةنقرا »   یاخامنهسط  ن قتل عام تویا

اند، دستگاه  سپرده  جّلاد  یکرا به  یی : »حاال دستگاه اجرارد و گفتکف  ی« توصی نیسم دی با فاشغرب    یهادولت 
ها  زنچوب   گفت: ”جزء  ی ت مه خودش به صراحکاست    ینه چماقدارس مقّنی، و رئ یی ش حرفهکآدم   یکرا به  یی قضا

بهشت یارد  22  -فیشر  ی “ )دانشگاه صنعت میزد  ی چوب م  یه مسعود رجویعل  ۵۸هستم، افتخار هم هست، از سال  
1392 .) 

 خواران را در رأس دستگاه خود بگذارد؟«.آدم  لةه گک داشت  یازیه در احتضار نبود، چه نیت فقیاگر وال ی راست  
ا  ینند  کی عام مراوده و معامله ما با نظام قتل یه آکاست    ی در برابر جامعه جهان  ی شین آزمایا»  افزود:  یخانم رجو 

 یسیآخوند رئ  رد.یبپذ  ی مجمع عموم  ی را در اجالس آت  ی سید رئی ستند؟ سازمان ملل نبای ای ران مینار مردم اکدر  
سران   را در زمرةی است، زاو مجرم    مجرم است...  ، ۶۷در سال    تی ه بشریت علیجنااب  کارت   و  ی شکنسلبه خاطر  

شتر ی برابر ب  ۳  ی ند عدد واقع یگو  ی ن میقحقه مکام آبان دست زده  یجوان در ق  ۱۵۰۰شتار  که بهکاست    یمیرژ
رده ک دا  یدست پ  یجمهوراستیبه مقام ر  ی سیم رئی ه ابراهکن  ی الملل گفت: ”انیل عفو بکریه دبکچناناست. هم

نجه، کو ش  یقهر  یدسازیخاطر قتل، ناپدت، از جمله بهیه بشریت علیجنااب  کخاطر ارته به  ک  آن  یاست به جا
 ران است“«. یت در ایمطلق مصون طةع از سلیفج یرد؛ نمودیقرار بگ یفرکیقات یتحت تحق

 
نندگان  کت  ک: »شر، در سخنان خود گفتی ر اسلوونینخست وز  ، انشایانس  ی  یران آزاد آقایا  ی دراجالس جهان  -۶۵
ام امروز من به شما یه پکنم  کد  کیز تأی د قبل از هرچیز، بگذاریران آزاد، دوستان عزیا  ی اجالس جهانز، در  یعز
ایه از طرک ن است  یاز ا  ی امی، پی نندگان گرامکت  کشر ق یه از طرک  ی سانکران برسد. از همة  یق شما به مردم 

 ی نم، متأسف هستم، سالمها کصحبت    یحضوربرای شما  نند. نتوانستم  کی ن جلسه را دنبال م ین، ایماهواره آنال
م  یران، خانم مریا  مقاومت  ی مّل  یشورا  ۀدیس جمهور برگزیرئ  ی عنین اجالس است،  یا  ی من به سخنران اصل   ژةیو

 . یرجو
 یو برخوردار  ی، آزادی راسکودم  تةسیران شایام، مردم اه قباٌل بارها گفته کنم  کرار  کرا ت  یزید ابتدا، آن چیبگذار  

ه اروپا یاّتحادد،  یدانی ه مکرند. همانطور  یت قرار بگیمورد حما  ی ٌا توسط جامعه جهان ید قویاز حقوق بشر هستند و با
 ، طور خاصه  رده است، بکمها را اعمال  یاز اقدامات و تحر  ی عیف وسیننده، طکاز مسائل نگران    یاری در پاسخ بس

خاطر نقض حقوق ه  قرار داد ب  ی د مورد حسابرسیران را بایم ا یرژ  .حقوق بشرننده، به خاطر نقض  کاقدامات محدود  
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ب   یهزار زندان30  یهاخانواده   خواهم بای ن میچنند. من همکتر عمل  تر، قاطعیدد جیبا  ی المللنیبشر و جامعة 
عزک  یی هاخانواده   نم؛ کصحبت    ی اسیس جریه  در  سال  یزانشان  عام  قتل  حماک   67ان  من  شدند.  از یشته  را  تم 

عام، ن قتلیق سازمان ملل در مورد ایون تحقیسیمک ل  کیق تشیاز طر  ی عدالت و حسابرس  یدرخواست آنها برا
قربان  سال است  33ه  ک  ی نم. طرحکمی اعالم   ایجهان  بایرده بود. اکشتار را فراموش  کن  یان  ند. کق  ید تحقین 

ان به  یقربان  یهاار مهم است. خانواده ی، بس67  ک وحشتناعام  ردن قتلکروشن    یق سازمان ملل برایون تحقیسیمک
ژه مهم است، یوه ان داد. بیرد و به اندوهشان پاکق هستند تا سرانجام بشود عدالت را برقرار  یون تحقیس یمکدنبال  

الملل، او را  نیه سازمان عفو بک است    ی سی م رئی م، ابراهید رژیس جمهور جدیه رئکت هست  ین واقعیه اک  چون
 شتار.  کن یخاطر نقش او در اه ت، بیه بشری ت علیرده به جناکهم مّت
ت یران حمایاز حقوق بشر در ا  ، لکریاز دب  ، بلند از درخواست سازمان ملل  یوضوح و با صداه  گر بیبار دیکپس من    
س یرئ ومت و نقش کبه دستور ح ی اسیس یاند در مورد اعدام هزاران زندان قق مستقل شده یه خواهان تحکنم کی م

 ه آن موقع معاون دادستان تهران بوده است.  کم ید رژیجمهور جد
ت من یمن و حما  ک در  ید روینتوای شه مینم، شما همکی م  یریگی را شخصٌا پ  ننده کن موارد نگران  یا  من تمام 

 «. د ی نکحساب 
 

خت و ملتمسانه  ی بورل آوت به دامان جوزپ  یتوئ  یکدر    ی ر اسلوانینخست وز  ی ف روز بعد از سخنرانیجواد ظر  -۶۶
 ی گرید  بةا جواب بورل، ضرمند، اکوم  کران را محیمقاومت ا  یی در گردهما  ی ر اسلوونیوزت نخستکاز او خواست شر
قبل با هر مسأ ک عضو، آزاد هستند    یشورهاک گفت: »  که   ی بود بر زخم  بیس  لةه در رابطه  نظرات   ی المللن یاست 

 (. 1400ر یت ۲۱ -ون اروپا یسیمکت ی)سا خودشان را داشته باشند«
نمونة   ی ر مشتی ف نبود. موارد زیم آخوندها منحصر به جواد ظریردگان رژکسر  یز از سویجنون آم  یهانش کوا  

 خروار است: 
  یخوان خود با رو  یاطالعات، در نشست خبرو معاون سابق وزارت    ی دولت روحان  یسخنگو  ، ی عیرب  ی م عل یدژخ  -

ار یظ بس یران آزاد، با غیشده در بارة اجالس ا  ی احرش ط یال از پجواب به سؤ  م شده، دری ش تنظیمتن از پ  یکاز  
یا به   ، رجوی  ةهای فرقگردهمایی ران آزاد با بالهت گفت: »یا  ییماا در گردهیکآمر  ی قبل  جةر خاریت وز کاز شر

نظر من فرصتی برای شناسایی و رسوایی سیاستمداران ریاکار است به  ، این گروهک تروریستی منافقین  ، تعبیر شما
البته ما هیچ وقت از آنهایی که طی سالیان اخیر با ط.خصوص سیاستمداران آمریکایی به احی و پشتیبانی از ر.. 

انتظار نداشتیم که راه   ، گذاشته بودنداکثری بر آن  دنام سیاست فشار ح   ، کهتحریم جنگ و ترور علیه مردم ایران
 (. 1400ر یت 22خود را از گروهک تروریستی منافقین جدا کنند« ) 

ن یرد: »البته من قصد ورود به اکعا  دمسخره ا  ی»طاقچه باال«  یکبالفاصله در    ی روحان  یه سخنگوکن یجالب ا  
 «!پاسخ دادم ، دی ردکارزش را نداشتم، چون شما سؤال  ی موضوع ب

نند ک ی چند روزه برگزار م  یی راحت در اروپا گردهما ی لین خی»مجاهد: ، هم نوشتیت خامنه ایارگان ب ، هانکی  
 (1400ر یت ۲۳شند«! )ک ی نظام خط و نشان م یو برا

 ی ن بیدر جلسه مجاهد  یی ایکآمر  ی»حضور سناتورها:  ردک  یریجه گ ی، نتی متعلق به پاسدار شمخان  «، وز ینور ن»  -  
 (1400ر یت ۲۲رد«! )کا را ثابت یکبه آمر یاعتماد
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راتها و کان دمویم  ی نگتن با نظام تفاوتیتقابل واش  لة : »در معادرد ک، خاطرنشان  باند مؤتلفه  مةروزنا  «، رسالت»  -
  (1400ر ی ت ۲۲خواهان وجود ندارد«! )یجمهور

ت ی ن حمایا  ی ار بوده و حتک اماًل آشکا  یکآمر  ی تم دو حزب سّنیر و مستقرکم  ی تهای: »حماگفتم هم  یون رژیزیـ تلو
 (.1400ر یت ۲۰رده است« )کدا یپ یر تس یی اروپا ی شورهاکبه 
 

ستة خود یگاه شایجاران بهی بازگرداندن ا  ی»برا:در سخنان خود گفت  ، ایکآمر  ی قبل  جةر خاریوز  ،پمپئو  یکما   -۶۷
ن انقالب در یه از همان لحظات سهمگکاست    ی ن همان جنگ واقعیا  ؛ ن استی ترمهم  یری درگ  یک  ک در   ،خیدر تار

شد  ۱۹۷۹سال اصل  ؛ آغاز  خ  ، ی جنگ  در  اابان یجنگ  ذهن  و  مساجد  ایرانی ها،  است؛  شیان  بکن  و یاف  مردم  ن 
 گر است. ید یم از سویت رژیو تمام ، طرف  یکاز  ی راسکو دمو یافتة خواهان آزادیون سازمان یسیاپوز

م البته یام... رژن مبارزه قرار گرفتهیه در سمت درست اکدهه است    یکش از  ینون بکه اکنم  کی من افتخار م  
 ی نیاستبداد د  ، رحم استی ب  ، است  ی م در ذات خودش افراط ین رژیشود. ای و سپاه اداره م  ی سی، رئیاتوسط خامنه 

ات  ین جنا یب اکه مرتکرا    یشند و سپس افراد کی سران آن هزاران نفر از مردم را م  ، عاجز و دزدساالر است  ، است
شده  براگسترده  رژیهدا  یاند  و  ترور  سازمان  میت  انتخاب  خود  اکی م  سران  رژینند.  مین  هواپی م   ی مای توانند 

ار و  کتشان را انیولمسئ  ی ن نگرانیترم کشند و بدون  کرا ب   ی رنظامینند و صدها غ کرا سرنگون    ی رنظامیغ   یمسافربر
ا او مند؛ اکی صحبت م ی سیپوشد و با لبخند، انگلی م  یت و شلوار غربکف یظر نند.کاه را از جهان پنهان یجعبة س

م  یشد. و حاال ابراهکی م  یامان خامنهیگر دژخیم با همان سرعت دینجات رژ  یه مردم را براکاست    ی ستیترور
ه با لغو کرد  یگی عهده مم را بهمنندة مصکره کمذا  یکه( و  یت فقی نظام )وال  یبرا   ی ن احتمالیاو نقش جانش  ، ی سیرئ

ه  ک  ک ن در یا  ند...کی ا غلبه میکآنها، بر آمر  ی ه مردم و بهبود زندگی شده علاعمال   ی راخالقیاصطالح غ ه  ب  یهامیتحر
احتمال  م بهیبفهم  هکشود  ی م  ی ت منتهین واقعیبه ا  ، تًایهستند، نها  ی همة آنها افراط  وجود ندارد و  یی چ مدرهیه
 یار کن  یم. ایردکار را  کن  یم و اینکف  یم آنها را تضع ی توانی ما م  ی ند ولکی ر نمییا تغیکاست آمریم با سی ن رژیاد ایز

 ه دولت ترامپ انجام داد...  کاست 
سپاه«     فاتح  براک»قهرمان  وطن کسر   یه  از  وب  خارج  و  داخل  در  مکپرستان  استفاده  صحنة ی شور  از  شد، 

 م حذف شد... یرژ  یهاشرارت
فاسد   ی نید  یتاتوریکد  یکت، از  یر جمهوریتصو  یکران فقط در خدمت ارائة  یدر ا  ی ، هر انتخابات۱۹۷۹از سال   

با انتخابات قبل از آن دارد؛ در درجة اول   ی ادیتفاوت ز  ۲۰۲۱سال  یجمهوراستیرحم بوده است. انتخابات ری و ب
 ۱۹۷۹ت خود از سالین وضعیترننده کدر ش  ی نید  یتاتور یکم دیه رژکاست    ی ط ین انتخابات در شرایه اکل  ین دلیابه
و   ی رود و توسط مردِم ناراضی ر سؤال میم ز یرژ  یهای ار توسط خودکطور آشآن، به  یانداز بقابعد است و چشمبه

 دادند...  یرأ  ی سیرئبه ی طور واقعبه  کی الم، تعداد اندک یکشود. در ی ده میشکچالش  خواه بهیآزاد
ت او روشن است.  یاست. مأمور  یاجمهور خامنهس یرئ  یست. ویران ن یجمهور مردم اسی، او رئی سیدر رابطه با رئ  

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

ت مورد یه بشریات علیخاطر جنارا به  ی قدم شود تا وش ی د پیاالت متحده بایطلبد، ای پاسخ واضح را م  یکن،  یا  
 ی راخالق ین نه تنها غیننده است. اکعام قتل  یکمراوده با    یمعنا، بهی سیقرار دهد. هرگونه مراوده با رئ  ی حسابرس
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ز او را مورد یم تا آنها ن ینکز روشن  یا نیحدان خود در اروپا و آس مّت  یرا برانید ایهم ندارد. ما با  یی جه یه نتکاست، بل
رده است تعامل کقتل عام    ۱۳۶۷شور را در سالکه هزاران نفر از مردم  کن فرد  یقرار دهند و اگر با ا  ی حسابرس

 رد... ک م یخواه ی نند، ما از آنها حسابرسک
ت در یه بشریات او علیخاطر جنابه  ی سی م رئی از ابراه  ی د با حسابرسیران بایمردم اابراز عالقة ما به   ین قدم برایاول 

از    یکی   ی سیه رئک  ی آنها در قتل عام  ه خانوادة کهستند    ی سانکار،  ان حضّ یدانم در می آغاز شود. من م  ۱۳۶۷سال
 اند... شته شده ک ، مسئوالن آن بود

خواهند داشت؛ من   ی ر اتمیو غ  یکراتک ن و دولت، دمو ید  یی بر جدا  ی مبتن  ی جمهور  یکران  یان مردم ایدر پا  
ه  ک   ی سانکنند و  کی م  ی ه در سراسر جهان زندگک  ی ان یرانیت ایفرا برسد و با حما  یزودن روز بهیه اکنم  کی دعا م

دانم همة شما هم  ی د هستم؛ مه ن هدف متعیارسد. من به ی نند، آن روز زودتر فرا مکی مقاومت مران  یدر داخل ا
 د«.  ی د هستهمتع

 
ن ی برجسته تر  ۲۰۱۷سال    و در  ۲۰۱۶تا    ۲۰۱۱یدر سالها   ، ایکرات آمرکس حزب دمویرئ   ، لیدانا برز  خانم  -۶۸

او در سخنانش از جمله گفت:    .ردک  ی آزاد سخنران ران  یه در اجالس اکا بود  یک رات در آمرکم دموکحزب حا  ۀچهر
د با ییایران. بیا   مقاومت  ی مّل  یشوراس  ی ن سالگرد تأسیدر چهلم    شوم، ی شما ملحق مبه  ی »امروز من در همبستگ

م ی جمهور منتخب خانم مرسیرئ  یخاطر رهبرو به  یی وفاکخاطر چهل سال بقا و شم بهیق بپردازیتشوقدرت به 
 .یرجو

خانواده است؛   یک  ی نینشن همیاز خواهران است. ا  ی ا دژیاز برادران    ی فراتر از گروه  یی ن گردهمای د ایدانی م  
ن مناسبت یشدن در ایکاز شر  ی شناسحق  یهمه معتقدند. من فقط برا  یبرا  یحقوق بشر و آزاد  ه بهک  ی سانک
خضوع   ؛ ر شمای چشمگ  یدة شجاعت و رهبراز مشاه  ی خضوع ناشنجا حضور دارم؛  یه با خضوع در اکبلستم.  ینجا نیا

  ؛ ی نیر دیومت غکح  یکدن بهیرس  یخضوع در برابر عزم راسخ شما برا  ؛ ی نیشما در برابر استبداد د  ی ستادگیدن اید
   ؛ شبرد حقوق بشریخاطر په خضوع در برابر شما ب

خضوع ت توسط شما؛  یانسان  یمتانت برابر  رش بایخضوع در برابر پذ؛  یآزاد  یاق شما برایزان اشتیخضوع در برابر م 
و    ی ر اتم یران غیا   یکشما بر    یخضوع در برابر پافشار  ، و البته  ؛ ح شما از حقوق زنان و دخترانیدر برابر دفاع صر

رد... ید از آن سرمشق بگیبا  ، االت متحدهیاز جمله ا  ، ه جهانکد  یهست  یی . در واقع شما الگوی ر اتمیجهان غ   یک
مان یآرمان شما اه به کنم  کاد  یپرست بزرگ  هن ید از دو مید و اجازه بدهیا داریکنجا در آمریا  یاریدوستان بسشما  

ت ی حما مقاومت  ی مّل  یشورا ه ازک  ، خواهیجمهور  یگریرات و دکدمو  یکی   ؛ برجسته بودند  ی داشتند. آنها دولتمردان
ا، خطاب به مبارزان یکنگرة آمرکس در ساختمان  ییجان لو  ی سخنرانتان بخوانم از  یبرا  ی خواهم نقل قولی م  اند.رده ک
بشر و حقوق  ی حقوق مدن  ی جاست، چون مبارزات او برانون مانند آن زمان بهکسخنان او ا.  ۲۰۱۰در سال  ی ران یا

به مبارزان   ین باشد. ویز چنینجا هستند نیه امروز در اک  ی سانک   ین است براکه ممکطور  العمر بود، همانمادام 
د و هرگز ییای وتاه نکد، هرگز  یم نشویم، هرگز تسلی شما بگوام تا بهنجا آمده یاه گردآمده بودند، گفت: ”به ک  ی ران یا
 ک اشترا زونا را بهین از آرکیک د جان مید احساسات سناتور فقین اجازه بدهی چند“....هم یمانتان را از دست ندهیا

سالیهورجم  یجمهوراستیر  یدایاند ک  ؛ بگذارم در  رئ  ۲۰۰۸خواهان  قوایمکس  یو  سنا.. مسلّ   یتة  سناتور .  ح 
براکیکم آلبان ک  ، مقاومت  ی مّل  یشورا  ین  در  د  ی ه  هم  داشتندیبا  ”شما کصحبت    ، دار  گفت:  جمله،  از  او  رد. 
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 یخودتان، براندة  ین آییحق تع   یآزاد، برا  ی حق زندگ  ید؛ برایارده کتان فدا  یآزاد  ید و برایاده ید، جنگیابرخاسته
 یم: ”روزید بگویرد و من هم باکن اضافه  کیکسناتور م  ...د“ یالگو هست  یکه  ک. از شما سپاسگزارم  یحقوق خداداد

 م“... ییآی دان گردهم می، همة ما در آن میروز ؛ ران آزاد خواهد شدی ، ایروز ـ میآن باور دارهمةمان به ـ 

ت از شما ادامه یاالت متحده در حماینگرة اکن  یم۱۱۷  یعنی  ی نونک در دورة    ی ة دو حزب یه روحکد  یخواهم بدانی م  
 ی قت جهان یحقه به ک خواهند بود    ی سانکنار  کشه در  ی ا همیکستاد. مردم آمریم اینار شما خواهکافت. ما در  یخواهد  

 همه اعتقاد دارند«. یو عدالت برا یبرابر
 

از    ی ت دو حزبیانگر حما یران آزاد، بیا  یی ا در گردهمایکآمر  ۀنگرک  ۀندیسناتور و نما  31  ی ت و سخنرانکشر  -۶۹
 ا عبارت بودند از: یکن منتخبان مردم آمریاالت متحده است. ایدر ا ی اختالفات حزب ی به رغم تمام ، رانیمقاومت ا

سناتور تام   ، روزک تد    بالنت، سناتور  یر، سناتور روکبو   یورکن، سناتور  یهن شه یسناتور رابرت منندز، سناتور ج 
 ات کاس یکارنست و سناتور ر ی حسن، سناتور جون ی ن، سناتور مگیورنکسناتور جان  ، سیلیت
می وکنگره،  کندگان  ینما   حکخوان  یرجمهور)رهب   ی ارت ک  کن  جفر کینگره(،  ) یم  دمیثرکا  ۲ۀشمارز  راتها  کوت 

تز ی ف  انی، برای سون ل کال جی وهن، شکو  ی نده استیپس، نمایلیف، دن  لسوی، جو وک نتایلکرد شرمن، تام منگره(، بکدر
 ت سشن، یل، پیفرنچ ه  تام امر،  در، یگ، برد اشنایرک   ی س، انجکیرایلین، بیک، دان بیات پرک چو، اس  ی، جودیکپاتر

 . ازباالردیو دیس و مار کیو تایول مالیکز، نیرائول روئ
ران آزاد گفت: »از  یا  اجالس  ا در سخنانش دریکآمر  ی سنا  ی روابط خارج  تةیمکرات  کس دمویرئ  ،سناتور منندز  

ه در داخل ک  ی ران ی ا  یسپاسگزارم. برا  یکراتکران آزاد و دمویا  یکدر دفاع از    یداریخاطر پابه  ، رمکهمة شما متش
رًا نشان داده  رکه مکهستند    ی ومتکران تحت حیگانش در صلح باشد... متأسفانه، مردم ای وفا و با همساکشور شک

 ی راه   ی وب در داخل عالقه ندارد و در پک جاد هرج و مرج در خارج و فساد و سریت خود، ای مکجز حفظ حا  یزیچبه
ه کم  ینکران نگاه  یم( ا یر )رژیاخ  یجمهوراست ین انتخابات ریهماست به  ی افکاست.  ی سالح اتم  به  ی ابیدست  یبرا

جمهور سیعنوان رئاالت متحده است، بهیبشر احقوق  یهامیتحت تحره  ک  ، هیفقی د سرسخت ولی، مر ی س یم رئیابراه
ط انزجار خود را با عدم یدهندگان واجد شرای ت رأی ثرکدر آن ا  ه کشد،    ی برندة انتخابات قالب  ی سیانتخاب شد. رئ

نتکشر و  دادند  نشان  انتخابات  در  پاجه یت  رأیترنییاش  روشن است  ه  کی در حال  بود.  1979از سال  ین درصد 
نهاکعنوان حابه   یاخامنه اوست  ی مکفرخواست حا کین  یا  ی ماند، ولی م   ی باق  یی م  تنهاک ت  نه  تأ  ی سیرئ  ه  د ییرا 

 ی شدن اجبار د یال در ناپدع طور فه بهک  ی ران بشود. فردیم( ایجمهور )رژسیند تا او رئکی ه اعمال نفوذ مکند، بلکی م
غ قتل  قانونیو  ا  ی ر  مخالف  داشته  ۱۳۶۷در    ی ران یهزاران  بهک  یفرد  ؛ نقش  فه  سرعطور  در  وحشکاالنه  انة یوب 

ه  ک  ینقش داشته است. فرد   2019ر در سالیاخو تظاهرات    2009در سالتظاهرات  ۲جو در  نندگان صلح کتظاهر
ق یت مورد تحقی ه بشریعل  تی خاطر جناد به یبا  :اش گفته استدرباره   ی تازگبه  ، االمارک س  یآن  ، المللنیل عفو بکریدب

 رد.یقرار بگ
ران تحت یه اک  یران و خطریمردم ا  یهای ن حقوق و آزادیتری به اساس   یی دالنهسنگ  یی اعتنای ن بیدر برابر چن   
 است.  ی اتیاماًل حک ت مستمر شما ی ند، فعالکی جاد میمنطقه و جهان ا ّلکدر  ی سیو رئ یاومت خامنهکح
ا  یه روزکاست    یدواریام  یجا  ایمردم  از دولت  ی حده و در واقع تماماالت مّتیران،  ا  ی جهان  ران برخوردار ی در 

 ند. کندة بهتر مردم خود تالش ین آیتأم یباشد و برا ی ه در صلح با جامعة جهانکخواهند شد  
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برسد؛ روز ه آن روز فرا  ک  ی ستاد تا زمان ی م اینار شما خواهکنم و در  کی م  ی قدردان   ، مجددًا  ، شما  ی وشکاز سخت   
 ستة آن هستند«. ی ران شایه مردم اکد  یباش  ی المللنیاز جامعة ب  ی ه مجددًا بخش کنیحقوق بشر و ا، احترام بهیآزاد

ه امروز با شما هستم کران آزاد گفت: »خوشحالم  یخطاب به اجالس ا  ، نگرهکخواهان  یرهبر جمهور  ،ی ارتکن میوک 
 یید آن، سابقه یجمهور جدس یوبگر در تهران و رئک م سریرژ  ستم.یبا  یکراتک ران آزاد و دمو یا  یکت از  یتا در حما

زان یه عزک  یی هاخانواده به  دارد.  ی سالح اتمبه  ی ابیدست  یسم و تالش برایت از تروریان، حمایب  یوب آزادکاز سر
م  یتان سهیهای متأسفم و در نگران  زانتان(یم: بابت فقدان )عزیگوی ماند  م از دست داده ین رژیخود را در مخالفت با ا

ه ک باشد    یکراتکران دمویا  یکا، همراه با شما و متحدان ما، شاهد  یکدوارم آمرید دارم. امی ن امیچنهم  ی ول  ، هستم.
ند یه فرو بنشیفقی ومت ولکوحشت تحت ح  یکتار  یدوارم روزهایام  ند.کان و حقوق همة مردم حفاظت  یب  یاز آزاد

 ران آزاد!یا یکد، ینک رش را بووفا شود. تصکل شده و ش ی و مسئول تبد یکراتکدموشور ک یکران بهیو ا
 ل شود«.یت تبدیواقعما به ی ن هدف در طول زندگیم اینکه تالش  کممنونم 

 
ا از هر دو یکآمر  ةنگر کندگان ارشد  یاز نما  یه توسط شمارک  ی نفرانسکدر  ،  ۱۴۰۰بهشت  یارد  ۷شنبه  روز سه   -۷۰

رات و کنده از هر دو حزب دموینما  ۲۲۵  ینگره با امضاکت  یثرکا   مةن برگزار شد، قطعنایطور آنالبه    ی حزب اصل
سم یفاش  یانتهایتها و خیه تمام جناک  یالعاده قوفوق    مةن قطعناید. انتشار ایعموم رس  ی آگاهخواه به  یجمهور

د نموده، کیم تأک م حایه رژی ران علیمقاومت ات از مردم و  یرده و بر حماکران را فهرست  یه مردم ایم علک حا  ی مذهب
 یاسی درخشان س  یروزیپ  یکو    یزوال آخوند  م رو بهیآسا بر رژ  کضربه پت  یکن و  یست سنگ کش  یکنه تنها  

ا یک آمر  ی را دو حزب اصلیشود، زی محسوب م  ی شگفت  یکز  یا نیکآمر  ی اسیه در جامعة سکران است، بل یمردم ا  یبرا
 یو همداستان  ی همدل  ، ن رویگر تضاد و تعارض دارند، از ایدیکبا    ی اسیمسائل س  مةهة  اربًا دربیدر حال حاضر تقر

ا بر سر مسأله  امریآنها  اخارق    یران  استثنایالعاده است.  اعتبار سازمان مجاهدیی ن وحدت  و  ی،   ی مّل  یشوران 
ل گرفته، کدو حزب حول برنامه و اهداف آنها ش   ی اسیس  اّتحاد ه  ک،  رانیا  ی ون اصلیسیعنوان اپوز  به  را  رانیا  مقاومت

تن از    ۱۹  د.یافزا  ی ًا میز بر وزن و اعتبار آن قوینندگان قطعنامه نکب امضاکیند. ترکی ش برجسته میپ  از  شیب
تة اطالعات  یمک  یاز اعضا  ی م یش از نیها، بتهیمکریز  یتن از رؤسا۱۰۴ها،  ته  یمکخواه  یرات و جمهورک دمو  یرؤسا

 نندگان قطعنامه هستند. کمضاادهند، ی ل مکیآن را تش  یت اعضایثرکه اکنگره ک ی تة خارجیمک عضو  27و 

 یجمهور  یک  یبرقرار  یران برایت شناختن حق مردم ایرسمطور خالصه، به، بهی دو حزب  مةن قطعنایا  یمحتوا  
 یی   ماده ۱۰ت از طرح  یو حما  ی راتمیران آزاد و غ یا  یکت از  ین از دولت و حما ید  یی بر اساس جدا  یکراتکدمو
بشر ن با وضوح تمام، نقض حقوقیچنا همیکآمر  ةنگرک  ةاست. قطعنام  یم رجوی ران خانم مریدنت مقاومت ایپرز

ومت کتوسط ح  ی سم دولتین اعمال تروریچنو هم  ی ن یتوسط استبداد د  یآزاد  یام آنها برایوب قکران و سریمردم ا
 رده است. کوم ک ران را محیا

ن    قطعنامه  یگزافه  اگر  را  یکآمر  رةنگک۱۱۸ست  س دائره    یکا  احصا  ی اسیالمعارف  جانبه همه  یتهایجنا  یدر 
 م.یم بنامی رژ یکراتکو دمویران و تنها آلترناتیت از مردم و مقاومت ایسو و حمایکه از یت فقیوال یتاتوریکد

حیسا   آنال»  ی ومتک ت  روز    «نیاعتماد  شماره  »  1400بهشت  یارد  8در  ]آمریکا[ نگره  کنده  ینما  ۲۲۰نوشت: 
ت از یماا به بهانه حیکنگره آمرکندگان  یتن از نما  ۲۲۰ش از  یران شدند بیه ا یدن علید مواضع بایخواستار تشد
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ه  یعل  ، ایکجمهور آمرسیرئ  ، دن ید مواضع دولت جو بایه خواستار تشدکردند  ک ت  یحما  ی یران از قطعنامه  یمردم ا
 شود«. ی ران م یا ی اسالم یجمهور

ا دوباره حول یکاست در آمریاب سیا، آسیکد آمریار آمدن دولت جدک   یه با روک طمع بسته بود    یاخامنهت  یوال   
خام مهر باطل   ین سوداینگره است، بر اکل قاطع  یانگر تمایه بک  ،ی ن قطعنامة دو حزب یا اممحور مماشات بچرخد، ا 

 ی« مماشات هرگز برایی و »دوران طال  «ختیمانه ریست و آن پ کآن سبو بش »ه  کد  یاثبات رسگر به  یبار د  یکزد و  
  گردد. ی م دوباره برنمیرژ
مردم   ی ستادگی بر مبارزه و ا  ی ران مبتنیمقاومت ا  ی انقالب   ی پلوماسیند دکی ن قطعنامه اثبات میگر، اید   یاز سو   
ف یان شریرانیاالن مقاومت، اعادرها و ف ک  ی وشکو سخت   یدان راه آزادی شه  ک پا   یآوران، خونهارزم  ی رزمندگران،  یا

 بنا شده است.  ی مکار مستحیبس  یهاشور، بر شالوده کران در خارج  ین خلق ایار سازمان مجاهدکو هواداران فدا

آن   یه آجرهاک  یی بنا  ؛ ندیب ی نم  یگزند  ی غرب  یشورهاکدر    ی اسیالت سوع و استوار از باد و باران تحیرف  ین بنایا
  ی ، آباد و مستقل و عاریکراتکآزاد، دمو  ی رانیا  ؛ ران استیمردم ا  یم آرمان آزادسران و تجی از رنج و خون فرزندان ا

 خ. یشاه و ش  یهایتاتوریکد یایوب و اختناق و بقاکاز سر
 

 ن قرار است: یاز ا ۱۱۸متن قطعنامه  -۷۱

م  ی رد، رژکران فوران  یشهر ا  100ش از  یسلسله تظاهرات در ب   ، آن  مة و در ادا  2017سال    یه از ابتداکاز آنجا  »  
از   یکی نفر شد،    4000  یری و دستگ  نفر  25شته شدن  که منجر به  کرد  کوب  که سریقهر  یروین تظاهرات را با نیا
 اعدام شد؛  ی ن المللیرغم اعتراضات ببه 2020سپتامبر خ یبعدًا در تار هک بود  یارکد افینو ی شتکنها قهرمان  آ

شهر   100ش ازیشروع و به سرعت در ب  2019نوامبر    15ران در  یم ا یه تظاهرات در مخالفت با رژله سلس کاز آنجا    
 ی روهای متر از دو هفته تظاهرات توسط نکنفر در    1500افت، و طبق گزارشها حدود  یگسترش    شورک در سراسر  

 ر شدند؛  ین تظاهرات دستگیشته شدند و هزاران نفر در طول اک شنده کاز سالح  ستفادهبا ا ی تیامن

 یران برایت از حقوق مردم ای”حما  752خود، قطعنامه اچ    116ا در دوره  یکندگان آمریه مجلس نماکاز آنجا    
 رد؛ کب یتصو راگر“ یل دیو دال وب تظاهرات مشروعکل سریدله ران بی م ایردن رژک وم کده، و محی اظهار عق

ا  ک ت به همراه شری امن  یشورا  سةجل  یه خواهان برگزارکخواهد  ی ا م یکاز دولت آمر  752ه قطعنامه اچ  کاز آنجا    
سم یانک م  یک  یم و راه انداز ین رژیا  حقوق بشر توسط عوامل  رردن نقض مستم کوم  کمح  یا برایکان آمریو حام

 حقوق بشر شود؛  یهان نقضیتور ایمان
  ینجه هاکر شده تحت ”ش ینندگان دستگ کن الملل، تظاهر  یعفو ب  2020ه مطابق گزارش دوم سپتامبر  کاز آنجا    

،  ی با آب، آزار جنس ی ، خفگی ، اعدام مصنوعیکی زی، فشار فیکی ترک ال ک زدن، شالق زدن، شو کتکشامل   ، گسترده
 بوده اند؛  “ی درمان ی دگیردن هر گونه رسکو منع  با زور،  یی ایمیخوراندن مواد ش

آنجا      از  کاز  تا  ی ژانو  11ه  اک  ی نندگانک، تظاهر2020  هیژانو   13ه  علیه در سراسر   ی عل   ، م یه رژیفق  ی ول  هیران 
رد، به پاخاستند، توسط  کشهروند را سرنگون    176با    ی نیراکاو  یمسافربر  یمایهواپ  هکو سپاه پاسداران    یاخامنه
 وب شدند؛ کآور و گلوله سر کران با گاز اشیم ای رژ یمقامها
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و   یک ستماتی، سرمستم  یهاتیعمال محدودرا با ا   ی ران یطور مستمر حقوق شهروندان اه  ران ب ی م ایه رژکاز آنجا    
خبرنگاران و سانسور اظهار    یریان، شامل بستن مطبوعات، دستگیب  یزادو آ  یی عات و گردهمامتج  یآزاد  ، یدج
 رده است؛ کن را نقض ی ده آنالیعق
 رده است؛ کر  یا دستگیشته کروزنامه نگار را  860ران یم ا یه رژکاز آنجا   
رده و در آنجا ربوده  که  یهمسا  یی شورهاکب به رفتن به  یرا با توطئه ترغ  ی اسی ال سعران سه فیم ا یه رژکاز آنجا    

 رده است؛ کاعدام  2020دسامبر  12از آنها، روح اهلل زم را در  یکی رده و  کران منتقل یو به ا
مانند    ی مذهب  یتها یردها، بلوچها و عربها و اقلکمانند    ی قوم  یت هایاقل  طور خودسرانهه  ران ب یم ا یه رژکاز آنجا    

ض قرار  یوب و تبعکن سریدتری مذهب را تحت شد  ی مسلمانان سن   ی ان، و حّتیان، زرتشتی ان، بهائیمیلک ان،  یحیمس
 آنها را به قتل رسانده است؛  یاریدرموارد بسرده و ک محروم  یداده و آنها را از حداقل حقوق شهروند 

وم ک ا خواستار ”محیکاز دولت آمر  4744ا در قطعنامه اچ. آر.  یکندگان آمری، مجلس نما115نگره  که در  کاز آنجا    
ردن  کوم  کو مح  1367-  1988  در سال  ی اسیان سی ه مخالفان، شامل قتل عام زندانیردن نقض حقوق بشر علک

امل کدادن اطالعات    یران برایم ایو خواستار فشار بر رژ  2017و    2009،  1999  یر سالها نندگان دکوب تظاهرکسر
 شده است“ ؛  ، انیاز جمله محل دفن قربان ، به خانواده ها 

آنجا     اکاز  فرمان  کن  یه  دادستانم  یک،  ی قاض  یکشتار تحت  و  اطالعات  وزارت  از  براک ،  قام  به یزندان  یه  ان 
تاری ون مرگ” شناخته میسیمک” در  و  و هدفش حذف   1367ریت28  ـ  1988ه  ییژو    19خ  یشد  صورت گرفت 

 مخالفان بود؛ 
ارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را ک 1399ور  یشهر13  -  2020سپتامبر    3ه  یانین الملل، بیه عفو بکاز آنجا    

ور یر و شهریت   -   1988ه و سپتامبر  ییژو    نیه ”بک  دانست  ی در مورد اطالعات  ل مهم” و ”نقطه عطف”و”تح  یک
ن  رانیا  میرژ  یمقامها   هک  1367 به  به سر  زندانکست  یاقدام  بهکرا،  مخالف    ی اسیس  ی ردن هزاران   ی گروهها   ه 

 ی جمع  یثرًا در گورهاکرد و اجساد آنها را اکام  اعد  ی ه طور پنهان شهر ب  32در    داشتند،   ی وابستگ  ی اسیمختلف س
”اکردند  کارشناسان سازمان ملل اخطار  کو  سپرد،    ک ه خا ب  ی مخف اعمال میه  به مثابه جنا  ی ن  علیتواند  ه یت 
 د“ ؛ ی ایحساب به ت بیبشر

قات یتحق  یک  یقات اقدام به راه اندازی تحق  یه براک فراخوان داده    ی ن المللیه سازمان ملل به جامعه بکاز آنجا    
 ند؛ ک ی ن المللیب
 یرانیمخالفان ا  1367-  1988  ی شتار فراقانونکدر مورد    ی ن المللیقات بیتحقد در هر  یاالت متحده بایه اکاز آنجا    

 ت داشته باشد؛  کشر
حقوق بشر  ک دهه ها دستور نقض وحشتنا  یران برایومت اکح  ی ت یو امن ی ، قضائی ه مقامات ارشد نظامکاز آنجا   

 رده اند؛  کا خود به آن عمل یا داده اند و ی ، را ی ستیو اعمال ترور
رده و مخالف کرا رد    ی سلطنت  یتاتوریکل دین دلیمحروم بوده و به هم  یآزاد  ةیران از حقوق اولیه مردم اکاز آنجا    
 هستند؛  ی مذهب یتاتوریکد
نشان   یران آزاد برایا  یی س در گردهمایدهها هزار نفر در پار  1397ریت9-  2018ژوئن    30خ  یه در تارکاز آنجا    

 ۱۰ت از طرح  ی حما و    یو جمهور  ی ر اتمین و دولت، غید  یی بر جدا  ی ران آزاد، مبتنیا  یکان  یت از حامیدادن حما
ایآ  یبرا ،  یم رجویران، خانم مریدنت مقاومت ایپرز  ییماده   دادن،   یرأ  ی ه خواستار حق جهان کران  ینده 
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ز و یمسالمت آم  ی ستیه همز یبر پا  ی است خارجیس  یکزنان، مذاهب و قوم ها،    ی اقتصاد آزاد، برابر  انتخابات آزاد، 
 ردند؛ کت کاست، شر یر اتمی ران غیا یک

 یی ه گردهمایعل   ی ستیتوطئه ترور  یکشدن    ی خنث  یکفدرال بلژ  ی دادستان  -  2018ه  ییژو    ه در دومکاز آنجا    
 یآزاد  یران برای ت از خواسته مردم ایه در حماکرا    1397ریت9  –  2018ژوئن    30و" در  یآلترنات  ـ  2018ران آزاد  ی"ا

 رد؛ کبرگزار شد، اعالم 
نگره ک ارمندان  کژنرال بازنشسته،    شامل چند  ا از هردو حزبیکلت آمرن دویشین مقام برجسته پیچند  هکاز آنجا   

 ت داشتند؛ کشر یی ن گردهمایدر ا یی ایکا و هزاران شهروند آمریکآمر
ن ـ یران در وی م ایتقر در سفارت رژران مسیم ا یپلومات ارشد رژید  یک،  یاسداهلل اسد   یکه دولت بلژکاز آنجا    

مه  کر و محایه در آلمان بود، دستگک  ی س، در حال یشده در پار  ی احرط  ی ستیش را در ارتباط با توطئه تروریاتر
 رده است؛ ک

ز به یهم شده و در آلمان نس مّتیپار  ی ستیدر ارتباط با توطئه ترور  یکران، در بلژیم ایپلومات رژ یه دکاز آنجا    
 هم شده است؛ اب قتل“ مّتکارت  یو توطئه برا ی مور خارجه عنوان مأت بی”فعال

  درا به اش  یاسداهلل اسد  رانیم ایپلومات رژید  1399بهمن16  –  2021ه  یفور  4خ  یدر تار  یکه دادگاه بلژکاز آنجا    
 1397-  2018ران آزاد در سال  یا  ی در گردهمای  یبمبگذار  یبرا  ی احردر ط  نقش او   یسال زندان برا  20مجازات  

 رد؛ کز لغو یآنها را ن یکی بلژ تةیونال یوم و ناسک سال مح  18تا  15به  زی ن جرمش را یکشر 3رد و کوم کمح
جرمش با   یا کرده و به شرکبه اروپا منتقل    یمسافربر  یمایاستفاده از هواپ  ران و بایبمب را از ا  ی ه اسدکاز آنجا    

 رده است؛ کمنتقل  2018س در سال  یدر پار یی ن در گردهمای جاد تلفات سنگیهدف ا
آنجا     بلژکاز  دادگاه  ا  یکه  نتیبه  گین  مّتکد  یرس  ی ریجه  ”چهار  بخشه  بزرگتر  ی هم  ترور  گروه  م  یاز  ان یدر 

اطالعات   یجمع آور  ۀن، نحویهمن مّتیپرداخت شده به ا  یلش پولهاران هستند و دالییم ای رژ  ی اطالعات  یسهایسرو
ران بوده است“ یدر خود ا  ی انفجار  ۀو تست ماد  یکپلوماتیت دیران، استفاده از مصونیآنها در ا  یمالقاتها،  توسط آنها

 ؛ 
ایگفته است ”رژ  2018ه  یژوئ  10مقام ارشد وزارت خارجه در    یکه  کاز آنجا     برا  یران سفارتها یم   ی خود را 

 یها خنثیکی ه بلژکاست    یی ن نمونه آن توطئه یبرد“ و ”آخر  ی ار مکبه  ی ستیپوشش دادن در توطئة حمالت ترور
و  ک رژید  یکردند  ا یپلومات  اتریم  سفارت  در  بخشیران  ا  ی ش  برا ی از  توطئه  رهبران    یی گردهما  یبمبگذار  ین 

 ؛ “س بوده استیران در پاریون ایسیاپوز
ران و دو تن از یم ا یوزارت اطالعات رژ  یت داخلیه اروپا بخش امنیاّتحاد  1397  ید  -  2019ه  یه در ژانو کاز آنجا    

ست یس در لیپار  یدر ارتباط با بمبگذار  ی ستیگر اعمال تروریو د  یم را در رابطه با طرح بمب گذارین رژیمقامات ا
 ه اروپا قرار داد؛یاّتحاد ی ستیترور

ایرژ  یها ت یطابق گزارش منتخب فعال، مهکاز آنجا    اروپایم    5خ  یا در تاریکخارجه آمره توسط وزارت  ک  ، ران در 
 ی ل توطئه بمب گذاریسم“ بدلیهام تروربه اّت  ی آلبان  یران توسط مقامها یا  می، منتشر شد، ”دو مأمور رژ۲۰۱۸ه  ییژو

 ر شدند؛ یرانا دستگی در ت ی رانیهزاران عضو مخالف ا در مراسم سال نو با حضور 1397ن یفرورد -2018در مارس 
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،  کی رود  ی ا و مصطفین  یدمن مح یران غالمحسیم ایر رژیسف  1397آذرـ    2018در دسامبر    ی ه دولت آلبانکاز آنجا    
 ی ، اعضای ران یه مخالفان ایعل  ی ستیاعمال ترور  یو اجرا  ی احرط  یبرا  را،  ی وزارت اطالعات در آلبان   ی عال  ۀندینما

 رد؛ کاخراج   ان، رین خلق ا یسازمان مجاهد
ران ین خلق ایمجاهد   هیعل  یستیاعمال ترور  یبرا  یز یه برنامه رک   ران، یا   میپلومات رژیدو د  ی لبانه دولت آکاز آنجا   

 رد؛ کاخراج   1398 ید – 2020ه یدر ژانورا داشتند، 
 یم   ی ام درستیه پکاست    ی اقدام مثبت و قدم مهم  یک  ی ران توسط دولت آلبانیم ا یر رژیه اخراج سفکاز آنجا    

ار کن به یه مخالفیعل  ی جاسوس  یت هایو فعال  ی ستیترور  یطرحها  یبراد  یران نبایم ا یرژ  نةچ سفارتخایه ه کفرستد  
 گرفته شود؛ 

د عمده  یتهد  یک،  ی طور خاص حضور آنها در آلبانه  ان، بکران در بالیم ایرژ  نةایزه جویست  یها ت یه فعالکاز آنجا    
 است؛ یکآمر ی ت ملیه منافع امنیعل
عنوان ران بهیم ایرژ  یار گرفتن سفارتهاکه  شورها در مورد بکرده، ”همه  کد  کی ه مقام وزارت خارجه تأکاز آنجا    

 ؛ ار باشند“ی، هوشی ستیحمالت ترور ی حارط  یبرا یکپلوماتیپوشش د
ب یران بوده و تعقیم ایه در خدمت وزارت اطالعات رژکرا    ی رانیحده دو ااالت مّتی، دولت ا2018ه در اوت  کاز آنجا   

از   ی مجموعه ی  یبوده و با هدف جمع آور  رانیا  مقاومت  ی مّل  ی شوراه دو مقام  یا علیکدر آمر  ی و مراقبت مخف
شک اهداف   طبق  دادگستر  مةناتی اک ه  عضو ی م  فدرال،   ۀادار  یوزارت  ”ربودن،  شامل  استفاده یری گتواند  سوء   ،

 وم شدند؛ کزندان محرده و به کبه جرم خود اعتراف  ، شتن“ باشدکو  یریات دستگ یا عملی، یبریسا
 :  ندکی حده اعالم ماالت مّتینگرة اک ، ن مواردینون بنا بر همة اکا   
ا  یک، مقامات آمریی ایکه شهروندان آمریران در گذشته و حال عل یم ایت شده توسط رژیحما  ی ستیحمالت ترورـ  1

سال  ران آزاد " در ی"ا  یی در گردهما ی رانینندگان مخالف اکتکه شریعل ی ستیات ترری، شامل عملی رانین ایو مخالف
 ؛ ندکی وم مکس را محیدر پار2018

نند کار ک،  انک بال   یشورهاک ، شامل  یی ن اروپایحده با مّتکدهد  ی ا فراخوان م یکمرتبط با دولت آمر  یبه آژانسهاـ  2 
 قرار دهند.  ی مورد حسابرس یکپلوماتید یهالکاز پروت  ی ران را به خاطر تخّطی م ایتا رژ

نند و به بستن ک  یریران جلوگیم ایرژ  یکپلوماتید  ی هاأتیب هرمخ   ی تهایه از فعالکخواهد  ی ن از دولتها میچنهم  
 نند.  کاقدام  ی ران در آلبانیم ایبستن سفارت رژ  ، جملهآن، از  یسفارتها 

م ادامه کوبگر و فاسد حاکم سریرژه  یز و مشروع خود علیه به تظاهرات مسالمت آمکران  ینار مردم اکنگره در  کـ    3
 ستد.  یا ی دهند، م ی م

ر یو غ  یرمذهبیغ  یکراتک دمو  یجمهور  یک  یبرقرار  یران و مبارزة آنان براینگره حقوق مردم اکـ    4
 شناسد.  یت می را به رسم یاتم 

 
به اوج   ران آزاد«ی»ا  ی سه روزه جهان  یی ر در گردهمای ت  ۳۰ه در آستانه  کمقاومت    ی المللنیو ب  ی اسیارزار سک  -۷۲
س جمهور یس شورا با حضور رئین سالگرد تأسیبه مناسبت چهلم  مقاومت  ی مّل  یشورا  ۀد، با اجالس دو روزیرس

 ل شد. یمکران تیت به مردم ایمکدوران انتقال حا  یده برا یبرگز



70 
 

شور؛ فرانسه، آلمان، انگلستان، ک  ۱۲نقطه در    ۵۵ر آغاز شده بود و در  یت  ۲۷شنبه  یکه از  ک  ، ن اجالس دو روزهیا  
ر  یت  ۲۸شب دوشنبه  مه  ین  ی ان داشت؛ حوالیجر  ی س و آلبانیا، سوئیتالی، ا یکش، هلند، بلژی ا، سوئد، نروژ، اطریکآمر

 .  دی ان رسیبه پا
ق یبا گرمتر  ی م رجویدر آغاز اجالس، خانم مر   به  انان  یام آفرین درودها  ن یخوزستان و هموطنان عربمان در 

رخه، کارون و  ک»خوزستان    د و گفت:ینام  پاخاسته«را »اجالس خوزستان به    مقاومت  ی مّل  یشوراتان، اجالس  اس
 پاخاستهاد العطش به یا حاال، با فرماست. ا  ی ت آخوندها خوزستان رنج و تشنگیمکخوزستان نفت و ثروت، در حا

ه همه جا را فرا گرفته است؛ از اهواز تا ماهشهر و دشت آزادگان و  کاست    یآزادن عطش آب و عطش  یاست. ا
 یشورا  یی اندوره ید اجالس میه و شوش. اجازه بدهیدیوت عبداهلل و حمکرخه و سوسنگرد و  کبستان و شاوور و  

 یهاه یاد فدیم و به این قیدان مظلوم ا ی شهاد  یم و بهینک  ینامگذار  "پاخاستهخوزستان به "را اجالس    مقاومت  ی مّل
رنج برا  ۀ دیشک خوزستان  بزن کقه  یدق  یک،  یآزاد  ی ما   م«.یف 

ه  ک  ی آتش بس  ؛ هم هست  ی نیبه خم  ی لیر، از قضا همزمان با روز آتش بس تحم یت  ۲۷افزود: »امروز    یخانم رجو 
 ی ه ها یفدات درخشان با  یصد رشته عملیکآن را بعد از  ۱۳۶۷در سال    ی بخش ملین مقاومت با ارتش آزادیهم
ون یل یم  یکبا    ی هن یم  دضجنگ    یکنام گذاشت.    "بسزهر آتش" آن را    ی نیرد و خمکل  ی تحم  ی نیار، به خمیبس
ن روزگار مردم ی. در ا"ربالکق  یفتح قدس از طر"ران با شعار  یون معلول و مجروح فقط در طرف ایلیشته و دو مک
سادگیا به  روشن  ی ران  ما هم"ند:  یگوی م  ی و  میدشمن  دروغ  آمرینجاست،  همه "استیکگن  روزگار هم  درآن   .
 ی ارا ی  یه با شعار صلح و آزادکن مقاومت بود  یگفت دشمن ما عراق است و تنها ای به دروغ م  ی نیه خمکم  یدانی م
ران در تنور جنگ یا  یه هایردن منابع و سرماکختن خون جوانان و تلف  یت بزرگ و ریالجدر برابر آن د  ی ستادگیا

 . داشترا  

 ۱۳۶۰ریت  ۳۰ه در  کران است  یا  مقاومت  ی مّل  یشوراس  یراه مصدق بزرگ، تأس  ی خیامل تارکه تداوم و تک  ی به راست  
ابتدا به   ۱۳۳۱ر در سال  یت  ۳۰  ی ام ملیرو به مناسبت سالگرد ق نیتوسط مسئول شورا در تهران اعالم شد. از ا

ت ی حما  یه آن روز براک  ی همه هموطناندان و  یم به شهینک  ی احترام م  یم و ادایپردازی ل از مصدق بزرگ م یتجل
امان با ی در چهار دهه مبارزه ب  مقاومت  ی مّل  یشوراه  که مباهات است  یردند. ماکام  یران قیا  ی نهضت مل  یشوایاز پ

ن یگزیو جا  استقا داده  ران را ارتیا  ی ت و نهضت ملی انقالب مشروط  یکراتکث دمو ی، مواری نیارتجاع و استبداد د
ند.  ک   ی م  ی ندگیران آزاد را نما یا  یک  یی م و برپاین رژیا  ی سرنگون  یران برایه خواست مردم اکرده  کعرضه    ی مناسب

و عدالت، با   ین از دولت، با برابرید  یی مردم و انتخابات آزاد با جدا  ی، بر اساس رأیجمهور  یکراتکنظام دمو  یک
 یت ارضیتحت ستم در چارچوب وحدت و تمام  یتها یمل  یخودمختاره از  ک،  ی نیو د  ی و قوم   ی ض جنسیتبع  ی نف
ران ی ا  ی خواهیجنبش آزاد   ی اتیح  ین شورا و مسئول آن، در دفاع از مرزهایامان ای ند. مبارزات بک  ی ران دفاع م یا

ران یآن دستاورد بزرگ مردم ا  ی و خارج  ی حدان داخلو باندها و مّت  ی استبداد وحش  یدر برابر هجوم و تاراجگر
 ران است«. یا یامروز و فردا ةیوقفه، سرما ی سال نبرد و مجاهدت ب ۴۰ن بعد از یگزین جایه اک ی ست. راستا
ژه یبه و  ، معترضان  یبه رو  یاخامنهت  یام تشنگان در خوزستان و آتش گشودن پاسداران وال یاجالس شورا، ق  

ه شعله ک، بلی و محل  ی مقطع  یسراوان، نه اعتراضام سوختبران بلوچ در  ین استان را، مانند قیهموطنان عربمان در ا
قیشک آتش  فروخوردیدن  خشم  فوران  و  ا  ۀام  سراسر  در  آمده  ستوه  به  ارزیمردم   . ردک  ی ابیران 

استان، و   یگر شهرهایژه جوانان مقاوم در سوسنگرد و دیبه و  ، شورا به مردم و جوانان به پاخاسته خوزستان  
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ها از آنها  ر مناطق و استان یمردم سا  ی بانیت و پشتیلرستان درود فرستاد و خواستار حمان مردم خرم آباد و  یچنهم
ه  ک  یفاسد و غارتگر آخوند  یتاتوریکه دیران علیمردم ا  یزشها ی فراخوان داد از خ  ی المللن یشد. شورا به جامعه ب

 . نندکت یند، حماکی غ میران دریآب را از مردم ا ی حت
 

ه یت فقیه والیپا کت  یتاتوریک ن دیب  ی اسیس  یبندش از دستور خود بارز شدن قطبی شورا در سخنان پ  یاعضا  -73
 ی )شورا( را نقطه عطف   یکراتکن دمویگزیگانه جای  افته ویسو و مقاومت سازمانیک از    ۶۷قتل عام    جّلادو    یاخامنهبا  

اعتال و درخشش مرزبند نه ش  یدر  پوکف  یخ« توصی»نه شاه،  آلترناتیدن صناکی ردند.  مونتاژ  از درون   ، ویع  چه 
 ی اطالعات آخوندها و مزدوران نفوذ  ی ارگردانک و برمالشدن    ی سلطنت  یتاتوریک ا نبش قبر دی  ی نیاستبداد محتضر د

  ت است.ین واقعی هم ةکس یآنها، آن رو  ک دشمن در فصل مشتر
از آنان برگزار شد. در اجالس   یشمار ی تن از ناظران و سخنران ۱۳۲ران با حضور یا مقاومت ی مّل یشورااجالس   

 ردند. ک ی تن سخنران ۶۰دو روزه در مجموع 
ا  اشورا  پی ز  مین  اجالس  در  دک»باز    1400ن  یفرورد  ی یاندوره یشتر،  بک ردن  نبش  دو  و یان  سلطنت  ن 

ان کردن دکو باز  یخوره »مانورها و دوبلهک  رده بودکشاه را برمال و خاطرنشان    یایبقا  ی« از سوی خواهیجمهور
 ۴۰بد. مبارزات  یفری پرست و آگاه و مستقل را نم هنیان میچ فرد و جریه  یخواهین سلطنت و جمهوریدونبش ب

ام آبان یمخصوصًا ق  دان ویخون شه   یای خ “ با درینه شاه، نه شو استقالل و عدالت با شعار ”  یادآز  یسالة شورا برا 
 ینینشعقب رده و آنها را وادار به  کوارد    ی ، ضربات اساس ی طلبان قّلابو اصالح   یو استعمار   ی ارتجاع   یبه پروژه ها  ۹۸

 رده است«.  ک یردن اضطرارکا رنگ عوض ی
ه سازمان کست بلی]خودش[ هم ن  یه »رهبریفقتی م والیرژ  ی تیامن  یروهایه خط قرمز نکدانند  ی نون همه مکا  

ند.  کی ل ممست و تحیخط قرمز ن  یاخامنه  ی ه »حّتکم بارها و به صد زبان گفته است ی. رژن خلق است« یمجاهد
و   66ن است« )مواد  ین نام، نام مجاهدین و ممنوع تری تر، سرخ67ان در سال  یان مثل زمان قتل عام زندانک ماکا  ما

  (.1398مرداد ـ ه شورایانیب 85
  د ضو    یی ت قرون وسطایماه  ی ت را اقتضای مکردن حاک دست  یک  یم و تالش برا یرژ  ی است انقباضیشورا س  ی اعضا  

ل  یتحل  ی ه گذشت زمان، هم درستکردند  ک د  کیدانستند و تأ  مقاومت  ی مّل  یشورات و اثبات نظرگاه  یمکحا  ی خیتار
م را ثابت ین رژیو تمام ا  متا  ی سرنگون  یانقالب برا  ی م آخوندها، و هم اصالت و درستیت رژیت و هویشورا از ماه

 . ردک

و اصالحات   یروانهیم  نةادایش  یه مانورهاک  ی به خصوص در مقاطع  ، شورا  یه هایانیر قطعنامه ها و برکحات میتصر  
است و افشاگر د و قضاوت عموم  ینون در برابر دکرد، اک  ی دود و دم به پا م  ، ی و روحان   ی تا خاتم  ی از رفسنجان  ، ی ابقّل

 م.یست خورده رژک ش  یتالشها
و اژه   یی اجرا  ۀ در رأس قو  ی سیه پس از گماشتن رئیت فقیم والیه رژکرد  ک  یریگجهین مبحث نتیشورا در هم   
قالیدر رأس قضائ  یا قلّ ینه و برچباف در رأس مقّنیه و پاسدار  به دورانداختن تمام  ی ابدن بساط اصالحات   یو 

« شده تا در برابر ی ه»دولت جوان حزب اللّ   یاخامنه دست و به قول    یک، به ظاهر  یبازمه شب  یخ  ی هاکعروس
م در یه رژکنده نشان خواهد داد  یا آمند. اکرا مهار    یببندد و بحران درون  دس  ، ندک  ی د میه نظام را تهدک  یی امهایق
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ن ی ل تضاد مشتعل بیز به دلیآن ن  ی تر شده و بحران درونننده ک ف تر و شیافته ضع یام و مقاومت سازمانیمقابل ق
 . ستیر نیپارچه جامعه، سازش پذ یکم و خواست یرژ
گزارشها   شورا،  اجالس  برگزار  یی در  بدری ا  ی جهان  یهایی گردهما  یدرباره  خانم  توسط  آزاد    ، اخبپورط  یران 

مجاهدیهمرد سازمان  اول  مسئول  ایف  خلق  شمارین  و  اندرید  یران  دست  از  ارکگر  شد ا اران   .ئه 

 . ت به اطالع شورا رساندندیمورمحل مآ یشورهاکخود را در  یتها یالشورا گزارش فع  ی هایندگینما  ، نیهم چن  
 یی بر جدا  ی و مبتن  یکراتکدمو  یجمهور  یک  یی از برپا  ی اسیع سو رتبه و متنیف عال ین طیت چن یاجالس شورا حما  
ا یکنگره آمرکت  ی ثرکا  ی ه دو حزبیانیه در بکرا    یرجوم  یخانم مر  ی ده ماده ی  مةن و دولت و استقبال آنها از برناید

 یانزوا   یرو در رو  یکراتکن دمویگزیت و اعتبار جای درخشان و گواه موقع  یهم خاطر نشان شده است، دستاورد 
  رد.ک ی ابیارز یآخوند یتاتوریکد ی جهان

نمونه   یمورد بحث قرار گرفت. بران خصوص  یران در ایمقاومت ا  یتها یو فعال  ی دادخواه  لةدر اجالس شورا مسأ  
 ؛بود  ۶۷  جّلاد،  ی سین در باره رئیآنال  ی مطبوعات  نفرانسک  ی، شهر لندن شاهد برگزار1400ر  یت  3روز پنجشنبه  

است  یاعالم شد. ر  ی سیم رئیابراه  جّلاده آخوند  یعام شده علن قتل  یت بستگان مجاهدیاک ه در آن ش ک  ی نفرانسک
عدالت    تةیمکاست  یه رکبرعهده داشت    ،حد در عراقبشر ملل مّتن حقوقیشی مسئول پ  ، بومدرا ن جلسه را طاهر  یا

 . را هم برعهده داشت ۱۳۶۷عام ان قتل یقربان یبرا
  ، «ک فال  یکت داشتند. از جمله »نکانگلستان شر  ی و پارلمان   ی اسی س  یتهاین شخصیترنفرانس برجسته  کن  یدر ا  
 . ل و حقوقدان عضو آن هستند کیهزار و۱۸۰ه ک ، انگلستان یالک انون و کن یشیس پیرئ
 یالملل نیت بیت و حما یاکن ش یت اینده پارلمان انگلستان در باره ضرورت و اهمینما  ۲۵ه  یانینفرانس بکن  یدر ا  

م  ی ن رژیا  تیه بشریت علیدر جنا  یی نقش گسترده  ی س ید شده است: »رئکیه در آن تأک  یی ه یانیب  ؛ از آن خوانده شد
ن یو اعضا و هواداران سازمان مجاهد  ی اس یس  ی هزار زندان۳۰عام  در حال و گذشته داشته است؛ از جمله در قتل 

 ران«. یخلق ا
و در سازمان ملل   ی المللنی رد: »دولت انگلستان در سطح بکد  کیه تأیانین بیت از ایز در حمایپرفسور لرد آلتون ن 
پیبا اطمید  و  از  ینان یشتاز خواستن  بیتحق  یکافتن  ننده در کتظاهر  ۱۵۰۰شتار  ک درباره    ی المللنیقات مستقل 

 . باشد« ۶۷عامن قتلیچنو هم( ۹۸)آبان

بستگان مجاهدیاکش  قتلی ت  علن  رئیعام شده  آخوند  ا  ی اسیت س یو حما  ۶۷جّلاد،  ی سیه  شیاز  توسط  یاکن  ت 
م یت رژیو تمام  ی سی، رئیاگر بر بناگوش خامنه ین دیسنگ  ی لی س  یکندگان پارلمان انگلستان،  ین نمایتربرجسته

ن اجالس  یدر »چهل و هفتم  ی سیرئ  یتها یجنا  یریگ یندگان پارلمان خواستار پیاست. نما  یت آخوندی شتار و جناک
  دولت انگلستان باشد«. یبرات یاولو یکد ین مهم »بایا که ندردک د کی ازمان ملل« شدند و تأبشر سحقوق یشورا

موضوع      به  شورا  اجالس  دمویآلترنات   دضبر    یسازطان ی شدر  راهبردها  یکراتکو  بحران یرژ  ی تیامن  یو  در  م 
ه در مورد مقاومت یت فقیم والیار رژکرده بود: »راهک ه سال گذشته خاطرنشان  یانیپرداخته شد. شورا در ب  ی سرنگون
 ی خت افزارشامل دو محور س  ، طور خاصن خلق به یطور عام و در مورد شورا و مجاهدبهران  یافتة مردم ایسازمان 

افزار افزارکاست. راه  یو نرم  نابود کص است. زندان، شار مشّخیم بس یرژ  یار سخت  اعدام، ترور، ربودن و  نجه، 
م  یرژ   یار نرم افزارکراهاند.  ار گرفته شده ک توقف به    ه بدونکهستند    یی هایکتکتا  ،ی پرانکو موش  یردن، بمبگذارک
ومت که حک  ی طی م است. در شرای رژ  یتر از روش اول برانهیده و پرهزیچیع، پو ه، متنیموارد چند ال  یار یا در بسما
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را رها   یات خامنهیلحظه وال  یک  ی ام و سرنگونی ابوس قکر و جامعه در حال انفجار است،  ی جانبه درگبا بحران همه
به   ی سم )سخت افزار( و جنگ روانیترور  ، انک ماک  ، تنها راه نجاتش را  یم آخوندیرژ  ی طین شرایند. در چنکی نم
 «. ندیبی )نرم افزار( م یساز طانیل شکش
 ،به قم رفت  ی نیه خمک  ی از زمان   ، ن در بازاریل فساد در ستاد مجاهدیش وسایه از نماک  ، ساله  43  بةبنا بر تجر   

 ی ه رهبر کن  یه مجاهد یعل  ی نکو سپاه و اطالعاتش هرگونه لجن پرا  ی دادستانعت ننگ آلود او و  یشروع شد، در شر
ن یه مجاهدیب و افترائات مجرمانه علیاذک سر نخ ا  ، رونیرفته بودند، مجاز و »ثواب« بوده است. از ایت او را نپذیو وال

 یشورو   یبرا  ی رسد. از جاسوسی مختلف نظام م  یهاه در ارگانیفقی وتات ولی گر بیو د  یات خامنهیامروز هم به ب
از طالق    ؛ ن«یدر درون مجاهد  ک وکمش  ی ان موهوم و »قتلهایت و آزار ناراضیل و عراق گرفته تا اذییا و اسرایکو آمر
شان  ی هانهین هزی از تأم؛  ردن گلو و دهانک آوردن چشم از حدقه و پاره  ن دریرون آوردن رحم زنان و تمری بتا    یاجبار

ل انتشار یاز قب  ی جعل   یهایسندساز  ؛ لیی از اسرا  ی اتم  یهای تا گرفتن اطالعات و افشاگر  یربستان سعودتوسط ع
ان،  ین سالیتاب در اک  576ن و چاپ  یه مجاهدیعل  یمستهجن آخوند  یهای ها و مستندسازه مجاهد و مصاحبه ینشر

 شناسد.   ی حد و مرز نم 
 یهالمیه ساختن فکرد  کاحمقانه اعتراف    یی خودنما  یکدر    99بهمن    20در    ، ی ر اطالعات روحانیوز  ، یآخوند علو  

م اطالعات یست. سردژخار وزارت اطالعات اکن  یاز مجاهد  یسازطان یش  یبرا   ی ونیزیتلو  یهاال یو سر  یی نمایس
با   . میردکال  یلم و سریار ساخت فکه من داشتم در وزرات، وزرات را وارد  ک  یاتیربآخوندها گفت: »با توجه به تج

  ی ها لمی. فمینکق بحقرا م  ی و اهداف اطالعات  ی انت جامعه در برابر جاسوسیص  ی ار اموزش عمومکال هم  یلم و سریف
 ر و یه تعبک  یی ا یؤر  پازل،   یالها یامل شد و سرک ه ماه  ک  ی نا، روز صفر، شبیان مکانور، امیمروز، سین  یماجرا  روباه، 

 م«.یزان انجام دادیعز ی ارکه با همکن بود یامن محصول ا نةارانه شد، سارق روح، خا
خود دارد. در بهمن ماه گذشته   یوزارت اطالعات و مزدوران هم جا  نة« روزای»خروار  ی هاان دروغین میدر ا  

را از    یسرهنگ خلبان بهزاد معز  ی بزرگداشت قهرمان مّلرد سوزش و جنون خود از  کتالش    یاطالعات آخوند
سه هفته در   یا سرهنگ معزیه گوکن بدهد  کین تسینجاست و مزدوران معلوم الحال وزارت چن  یهاق انجمنیطر

نش یخواست در تدفی ند. نمیایخواست سر قبرش بی»نم   ، ردین ارتباط بگیخواسته با مجاهدیمارستان بوده و نمیب
اول بهمن   ـ  ی رج مصداقیرده بود« )اکش رو قطع  یهاداد. تلفنی نها را نمیجواب ا  سرهنگ مطلقًا  ... نندکت بکشر
99) . 

ون یسیمک»  ، ف پرداخت. متعاقبًاین اراجیردن همکبه رله    زیگر وزارت اطالعات نید  بةشع  «، کنینترلیا» همزمان     
و به احتمال  2021ه یدر ماه ژانو یم معّزیبه اسم مر یترییه »حساب توکرد ک فاش  «سم شورایترور د ض ت و یامن

او تمامًا معلوم    یجاد شده است و فالورها یف این اراجیدرج هم  یاد بعد از درگذشت سرهنگ و به فرموده برایز
نده  ی سال آ25ل  ییاسرا(“، ”یارهبرم )خامنه  یی خلق“، ” فدا  دضن  یل ” انجمن نجات“، ”مزاحمیال هستند از قبالح
   «.“ی دعلی ف سکجهادگر و سرباز جان برد“ و ”ی نخواهد درا 
 

ر  یه به عنوان ناظر در اجالس اخکمان  هنیهنرمند مبارز م  ، یرکسو شایگر را خانم گینمونة جالب توجه د  -74
 رد.ک در اجالس بازگو  ، ت داشتکشورا شر

ف به کم و مزدوران  یو سردمداران رژ  ی داخل   یهاز رسانهیآمو جنون  یکستری ه  یهادر مورد »بازتاب  ی رکخانم شا
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گفت آورده«  حق  :دهان  ا ی»در  جبههی قت  صف  یبند ن  رژیب  یبندو  و  مردم  و ین  مزدوران  و  عوامل  تمام  با  م 
ا   یکاگر    .ردکی ش را مشخص میهاینفوذ ایبندن صفی نمونه  ه در  کاست    یی ارویم همان  ینجا بگوی ها را بتوانم 
م...  ینیم ببیتوانی م م یرژ  یهاتیش را در سایهان گفتهیه عکت اطالعات است  وزار  یهلم نشسته است، بلندگوکاست
 ی زدند و حت  ی هلم زنگ مک ه به مردم در استک  نیان بود از ایدر جر  یی ن اجالس ترفندهایمدتها قبل از ا  ی حت
گفتند ی اشتباه م  خیتارم و  یزن ی ن زنگ می گفتند ما از طرف مجاهدی گفتند و می نفرانس را اشتباه به آنها مک  خیتار
 ن مقاومت«.یزدن به اردن و ضربهکجدا  یرد براکی م م یه رژک یی ارهاکن یاز ا

الع شما  و اّط  ی آگاه   یم فقط برایگوی ته را مکن نیرده بود... اکهم    یگرید  یهایزیر: »برنامهافزود  یرکخانم شا  
 ی ستن درب ورودکوشش در شکو    ی تلفن  یادداشتهاید و  ین از تهدیه اکه در جلسه حضور دارند.  ک  ی زان ی گر عزیو د

  یتا حت  .ترسمی زها نمین چیه از اکمن    ی منته  .جاد رعب و وحشت بودیا  یبعد برا  .ما شروع شد   ی ون کمحل مس
مارگونه و یب  یهایالپردازیف و قصه و خی اراج   ی در لباس دوست و آشنا و دلسوز با گفتن مشت  یفرستادن افراد

ردن  کدار  [ و مسعود و خدشه یشما ]خانم رجو  ی عنیب رهبران مقاومت  یبا هدف تخر  ی ول  یز با نام افشاگریستزن
م. ماندگار یاستاده یال باطل. ما ایخ  ی ا زهمقطع رابطه با مقاومت. ا  یبرا  ی طیشرا  یکردن  ک فراهم    یمن برا  یباورها

 .بها دادن   یبا در راه آزاد  ، نار مقاومت بودن کدر    ؛ نار مردم بودنک در  نةخ. با انتخاب آگاهای م در برابر تاریو سربلند
د و  ی نکد راه مبارزه را سد  یخواهی ه مکازآن شماست    یت و خوارما... خفّ   ی ستادگیو ا  ین است رمز ماندگاریا  ، بله
شتر و ید و بینکخواهان فراهم  یزمان را از مغز آزاد  ک اضحّ   یهامار شانه   ک ت خوراید و در نهایشانکانحراف ببه  

مان توجه  ی مرداب  ن و گندتعّف  یچ بویاست. هیاندازمان درد. ننگ بر شما باد. ما چشم یم فرو بریشتر در باتالق رژیب
 د«.  نکی را جلب نم

م کفرستد،  ی ت میه آنها را بر سر بزنگاهها به مأمورک خفته«    یها »سلول ن  یه اطالعات آخوندها از اکواضح است   
 ندارد. 

ست یترورـ  مات  وپلیت دی« تحت هدادر اروپا  ی بزرگ جاسوس  قةحل  یکشف »کون آلمان از  یزیتلو  99در بهمن    
 ۲۸۹  یق به اسداهلل اسددفترچه متعّل  یکس آلمان خبر داد. تنها در  ی( توسط پل  یترور خانم رجو  یگذار )برابمب

با ذها و رستورانها، هتل، مغازهی دن یز دکس شامل آدرس مراینودست  شور وجود ک  11ان در  کمان و مر زکها 
 :  داشت

 ، به رنگ سبز وی شطرنجه  کگر  یادداشت دیدفترچه    یک،  یل اسدیس آلمان از وسایپل  یهاافته یان  ی»در م  -  

در   یرادان افیران در م یم ایپلومات رژین دیدهد ای ه نشان مک  یی دهایز وجود دارد. همراه با رسیاست ن  ی برگ  ۲۰۰
 رده است«.  کع یتوز پول نقد“” یی مختلف اروپا یشورهاک
افت پول همراه داشته  ین قبض دریچند  یریبه هنگام دستگ  یه اسدکن است  یرده اکس را جلب  ی»آنچه توجه پل  -
نام  یها افرادن پولیرندگان ایاست. گ  ینقد  یهاه نشان دهنده پرداخت ک ایار رایبس  یهابا  ه کهستند    ی ران یج 

ورو ی  ۵۰۰ن افراد مبلغ دو هزار و  یاز ا   یکیاز جمله    ص نشده است.ت آنها مشّخیاند و هنوز هورده کدها را امضا  یرس
س ی پل  یروهایرده است. ن کد  ییتاپ را تألپ  یکافت  یدر  یگریشخص دورو و  یپنج هزار    یگریرده و دکافت  یدر

 اند«. استخدام شده  ی جاسوس یه براکباشد   یتواند مزد افرادی ها مپرداخت  ن یه اکدهند ی احتمال م یی جنا ۀادار
 ی ها ت یرامون فعالیق پیتحقشور در حال  کن  یل اکت از دادستان  یموربه مأ (BKA) فدرال آلمان  یی جنا  ۀ»ادار  -

 (. 1399بهمن  2ـ   آلمان 1انال کون یزیت تلویاست« )وب سا یاسد
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 یادآوریرا    1392ر  یت  7ا در  شور  ی لیة تفصیانیبه نقل از ب  ، اطالعات آخوندها  ۀد« شناخته شد ک»  یک  دی نجا بایدر ا  
 :  مینک
امنیسیمک» و  یون  پیترور  دضت  سالها  از  اساس  یسم شورا  بر  موّثش  اعالم  اطالعات  است  کق  اطالعات  کرده  ه 

 ی غ برچسب اطالعات یدریه مخالف آنها باشد، بک س  کآنها به هر   یی ن و همراهان شورایند، مجاهدک  ی ع می شا  یآخوند
ا  ی م از  عوامل و مأموران و مرتبطان اطالعات   ی برا  ی اسیچتر و حفاظ س  یکردن  ک ه  یار تعبک  نیزنند. منظور 

ا در ین“ جا بزنند و  یمخالف مجاهدا ”ی شوند و بتوانند خود را ”منتقد“    یدسازیفله سین وس یآخوندهاست تا بد
شود،   یه به اطالعات آخوندها مربوط مکشوند. تا آنجا    یجاساز   ی ن به خوب یمنتقدان و مخالفان مجاهد  کسل

 ی شورها کو ادارات حراست    ی تیامن  ین رابطه است. ارگانهایز در همین“ نیق مجاهدساب  یخاستگاه و عنوان ” اعضا
نفوذ در   یاطالعات آخوندها برا  یل تالشهاین قبینون بارها و بارها اکخود تا    نةساال  یدر گزارشها  یی مختلف اروپا 
 رده اند.کم را برمال یون رژیسیصفوف اپوز

شور است( کن  یا  ی ت داخلی ه همان سازمان امنکدر آلمان )  ی اداره فدرال حراست از قانون اساس  ، به عنوان مثال  
ه آلمان صورت ی ه علکران  یم( ا ی)رژ  ی جاسوس  یتهایفعال ”   رد:کخاطر نشان    2012ه  یژوئ  در گزارش منتشر شده در

 ییران شناسای ا  ی جاسوس  ی تها یدر فعال  یموضوع محور  یکشود.    ی رد اغلب توسط وزارت اطالعات انجام میگ  ی م
ن یشود. در ا  ی هزار نفر بالغ م 50ت آنها به  یه جمعکباشد    ی م آلمان میان مقیرانین جامعه ایدر ب  یدی مخالفان تبع

ایان سازمان مجاهدیم اکدر مر  ، به طور خاص  ، رانیا  مقاومت  ی مّل  یشوراآن    ی اس یران و چتر سین خلق  ن  ی ز 
خصوص در ه  در آلمان ب  ی اهداف   یی شناسا  یبرا  ی اتید عمل ی عالقه شد  یک  ک واوا   ،نیدارند. عالوه بر اتها قرار  یفعال

 دهد“.  ی از خود نشان م ی تیو امن ی است خارجیبخش س

ت هلند یسازمان امن”   سد:ینو  ی م  2013ل  یت هلند در گزارش منتشر شده در آوریاداره اطالعات و امن  ، نیهمچن  
ده شده  یال است و دع ن خلق فیه جنبش مقاومت مجاهدیران همواره در مبارزه اش علیه دولت اکبرده است    ی پ

ه کن شبیا یال است. اعضا عه در هلند هم فکند ک  یت میرا هدا یی ه اروپاکشب  یکران یه وزارت اطالعات اکاست 
 یار عموم که افکفه دارند  یآنها وظ   .شده اندران جذب  یه توسط وزارت اطالعات اکن هستند  یسابق مجاهد  یاز اعضا

دهند.  ر قراریتحت تأث  ی ه طور منفن بیمجاهد  دض  یهاییات و گردهمای، نشرردنک  ی ن خلق با البیر مورد مجاهدرا د
اعضاین در مورد مجاهدیچنآنها هم و  برای )احتمال  ی ن خلق  آنها  ا  ی(  اطالعات  م یوزارت  اطالعات جمع   ی ران 

 نند“«. ک
 

ن یهستند مجاهد  ی عده مک  ی سانکا  ی  ی س ک ه  کنمونه وجود ندارد    یک   ی ا حتیکنون در اروپا و آمرکه تاک   نیا  عجب
رده باشند. کت  یاک زنند به دادگاه شی م  یبه آنها برچسب مزدور  ، ا به دروغیبه غلط    ، رانیمقاومت ا  یگر اعضا یو د

و هرگونه قهر و    یا طالق اجباری  ک وکمش  یهاقتلان  یعدن از میمجاهد  رر و مستمرکم  یهان بر خالف دعوتیا
به   یافشاء اسناد زن مأمور  ی ت« در پیا ک د به دادگاه و شد»دعوت مج  ، ت بوده است. از جملهیاکگر، به شیاجبار د

و   یخدمتگزار»تاب  ک  27  ۀ اند )صفحرون آورده ین در اشرف رحم او را بیرده بود مجاهدکعا  ده اک  ی تینام خلج هدا
 (. «یاطالعات آخوند یبرا  یمزدور

د در یترد  یت ساده و روشن است و جای»حرف مأموران وال   :رده استکخاطرنشان    1398در مرداد  شورا    ةیانیب  
اران کتین جنای از بزرگتر  یکی ه ”ک ن است  یگذارد. حرف ای نم  ی باق   ، ه بر عهده دارندک  ی تیت آنها و در مأموریماه
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 یار براک ان دادن آشکن دم تی(. ا1398مرداد    3  یو  ی هن تیمـ    ی رج مصداقی است“ )ا  یت مسعود رجویه بشریعل
د یشه   یض جای تعو  یه ارتجاع در فتوایفق   ی ت از ولیتبع  ی و به روشن  یو پورمحمد  ی سیم رئ یابراه  جّلاد  یآخوندها

دهة حوادث   60ن“ گفت: ”دهة  یست ها و منافقیدر بارة ”ترور  یادر موضوع اعدامهاو قتل عام است. خامنه   جّلادو  
 60اند راجع به دهة  لمند، اهل تأرکه اهل فک  ی سانک نم به  کی ه میشور اّتفاق افتاد... من توصکه در  کاست    ی بزرگ

 (.ی نیبرسر قبر خم 1396خرداد  14منافق[“ )عوض نشود.. ]شعار مرگ بر   جّلادد و یشه ینند، جاک ی قضاوت م
ا   خایدر  و  گرد  ب   ی هاکن  خط،  ن  ی آخر  ”قتلها کست  ی سبب  مبّلغان  مجاهد  ک وکمش  یه  درون  )برایدر   ی ن“ 

مه اند. یسراس  ی م( از باالگرفتن جنبش دادخواهیرژ  یتهایردن جناکبارنمودن و باالنس  مکو هر چه    ی ماستمال
ت ادامه یجنا  یکتحت عنوان "   ی اسیان س ین سالگرد قتل عام زندانیامی الملل در سن  یه گزارش عفو ب کچنان  آن

گزارشگران عفو را به خاطر نام بردن از مجاهدان   ی ت، حتینظام وال  یرکتابند و در چا  ی ت" را هم برنمیه بشر یدار عل
آنهاسر به با همبندان   یومت کرات حیو تعز   ی شرع  دره و مستوجب حیبکب گناه  کمرت  ، دار و مصاحبه و گفتگو 

 دانند! ی م
به   ی انسالیه در مکاست    یی دهیار گرفتن مزدور بچگان و مستخدمان نورسکن وحوش، به  یا  یهاگر طرفهیاز د  

“ از اروپا یمغزی ب  یا با ”شستشو ین آنها را به اجبار  یم سن و سال بوده اند، مجاهدک  ی ه وقتکافتند    ی صرافت آن م
 «. بخش برده اند!یا به ارتش آزادیکرا آمی
ن ید« شناخته شدة اطالعات آخوندها در مورد برچسب زدن مجاهد کت در رابطه با »یاکز از شیالم، پرهک  یکدر    

فش نداشت، کبه    یگیر  ی عداگر م  ، ااّل  و  ند کی ا را باطل مه قسم مّلکاست    ی ن، همان دم خروسین و منتقدیمخالفبه  
ها و نفلگان وزارت به طعمه   کمضح  کتمس .  است ش باز بوده  یوسته برایا پیکو آمر  یی اروپا  ی شورهاکراه دادگاه در  

 ینند فقط جا خالکت  یاک د بروند شین بای ه مجاهدکن هم  یاست.  یده نی د فایز مفی»اصل برائت« برای مزدوران ن
هم آمده است    ی ناف احسان نراقیم دادگاه استکه در حکرا آنچنان  یدادن و نعل وارونه توسط مزدوران است ز

خود، افترا محسوب   یگر، به خودیشخص د  یک به    یشور خارجک   ی مخف  یسها ی»صرف نسبت دادن مأمور سرو
ند ک ت  یاک د شیبا   ی سک  ، نندک ت  یاک ش  یگر یدن شخص دبود از مأمورین نبایگر، مجاهدیرت د شود...«. به عبای نم
ران یدر دادگاه مردم ا  یی ف نهایلکن تییه قضاوت و تعکم  یبگذر  داند.ی ن است و آن را افترا میر حرف مجاهدکه منک

    رد.یگی صورت م
 

ه توسط  ک  ، سم«یو ترور  ی ز جاسوسکمر  ، ی ران در آلبانیم ایتاب »سفارت رژک گر در  یقابل توجه د  یهانمونه  -75
 ز است: یانگار روشنگر و عبرتیبس ، نوشته شده ، ردک ی م یارکه چهار سال با آنها همک ی سانکاز  یکی 

ش ی ه بکرده است  کاز وزارت اطالعات او را مأمور    یآباد  ی عل  یدون زندیه فرکسد  ینوی ار سفارت از جمله مکهم
   :سدینوی ند. او مکه ین تهیز مجاهدکلم از مرایس و فکع 300از 
تا محافظ    که چند  بیاوری و اینن مجاهدین را دریو مسئول  ینم رجوکید می کرد باید مکان خاتأ  یزند»  -

 ت با من همراه بودند«. یمورن مأیعبدی و سعداهلل سیفی در اهر گر منوچیدارند. دو مزدور د
ن  یه مجاهدیعل  ی سین مزدوران مقاله نویا  ۀفیردند. وظکاز مزدوران    ی مرا سرشبکه گروه۱۳۹۵در اسفند  »- 

 ردند.  ک ی ص م ا برادران خدابنده مشّخی یمقاالت را زند یضوعات و محورها بود. مو



77 
 

سایت راه   - سایت فراق  -به سایتهای وزارت اطالعات مانند انجمن نجات  را که مزدوران می نوشتند،   مطالبی   
ق به علی اکبر راستگو در آلمان(، سایت » کانون آوا )متعّل  -ق به مسعود خدابنده(ک )متعّلننو، ایران اینترلی

 . ردم«کی ن منتقل میریفرقه ها« در پاریس و مزدورانی مثل محمدکرمی و سا

تی آن از قبل چک ییا در مغازه هایی که شرایط امن  از مزدوران را در سفارت  ی جب بخشدوران موا  یک   ی»برا  -
هزار  ۱۵ن مبلغ هر ماه حداقل  یکردند و من آنها را بین نفرات توزیع می کردم. امی شد، به من پرداخت می 

  ةزندی به من اطالع داد که برای گرفتن پول ماهانه افراد شبکه سر قرار او در ”مجموع  ۲۰۱۷در آوریل  یورو بود.  
تی  یه دوربین نداشته و از نظر امنکنم  کرا در این مجموعه انتخاب    ی تجارتی تگ“ بروم و خواست از قبل محل

رفتیم و او مبلغ    ، قرار داشت  ZARAی که در جلوی فروشگاه  شد. با محمل خوردن قهوه در کافه یمناسب با 
سی دی را هم با خودش آورده    ۸۰چنین یک پاکت حاوی  یورو را در پاکتی به من تحویل داد. او هم   ۱۵۰۰۰

شده و هر یک پیراهنی انتخاب کرده و به اتاق پرو    ZARAل دهد. با هم داخل فروشگاه  یبود که به من تحو
ی دی ها شامل تبلیغات وزارت اطالعات برعلیه  رفتیم و آنجا زندی سی دی ها را در کیف من گذاشت. این س 

 آنها   ۀکه ارسال یکبار  رهبری مجاهدین بود. تا مدتها کار من ارسال پستی این سی دی ها بود. باتوجه به این
کردم. در جریان این کار عدد سی دی را برای پارلمانترها، خبرنگاران و... پست می   ۱۰شک برانگیز بود، هر بار  

ع یدرکار توز( و سایر مزدوران نیز دست انو )مزدور وزارت اطالعات در آلمانعلی اکبر راستگمتوجه شدم که  
د هر روز به راستگو یمختلف هستند. من با  یشورهاکن در  یه مجاهدیمشابه عل  یهاید   ی ا سی  ید  ی ن سیهم

ه مسعود خدابنده  کن ماجرا روشن شد  یدادم که چه تعداد سی دی به چه کسانی ارسال کرده ام. در اگزارش می 
ارتباط دارند    با سفارت رژیم در آلبانی در انگلستان، علی راستگو در آلمان و ابراهیم خدابنده در ایران مستقیمًا

 نند«. کی را هماهنگ م ی ن در آلبانیه مجاهد یشان علیارهاکو 
 
 

 :فصل نهم
 آخوندی در دادگاه آنتورپ، تروریسم رژیم   مةمحاک

 کارزار سیاسی مقاومت ایران دربرابر رژیم قتل عام و ترور

 
 مة وم شد. محاک کسال زندان مح  20گذار به دام افتاد و به  ومات بمبپلید  یکخ اروپا  ین بار در تارینخست  یبراـ    76

گردهمایی بزرگ   که اداره و فرماندهی عملیات بمبگذاری در  یم آخوندیتروریست رژ  ـ  اسداهلل اسدی، دیپلومات
نسیمه نعامی، مهرداد   دست وی، را برعهده داشت، به همراه سه مزدور هم  1397رماه  یمقاومت ایران در پاریس در ت

 برگزار گردید.   1399آذر  13و  7 یامیر سعدونی، در دادگاه آنتورپ بلژیک در روزها عارفانی و
رژیم آخوندی در خارج دوساله    ننده در مورد حسابرسی از تروریسم چهل وکن ییبرگزاری این دادگاه سرفصلی تع  

ستگاه وزارت اطالعات در یس ایدستگیر شد، رئ۱۳۹۷تیر  ۷وقتی که در    شمار می رود. اسدیاز مرزهای ایران به
  ،ص مواد منفجرهبا سابقة وزارت اطالعات و متخصّ   مورت اطالعات در اروپا( بود. اسدی مأوزار  یزک)پایگاه مر  شیاتر

االنفجار   دی بمب شد  یکعهده داشت، شخصًا  یات تروریستی علیه مجاهدین را برکه سالها در عراق هدایت عمل
TATP   جاسازی شده در یک کیف دیپلوماتیک را از تهران با یک هواپیمای مسافری شرکت هواپیمایی اتریش به
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ل یدر پاریس به مزدوران تحومقاومت    یی در گردهما  یارگذارک  یزامبورگ بمب را براکدر لو  تیر۷وین آورد. او در  
اسدی سپس در یک روند   . ر در حال برگشت به وین در خاک آلمان توسط پلیس دستگیر شدیت  10روز    داد و

 شد.   به بلژیک تحویل دادهقانونی و قضایی برای تحقیق و محاکمه 
 یورای ملی مقاومت، شمارران و شین خلق ایسازمان مجاهداسدی در دادگاه آنتورپ عالوه بر  مةدر جریان محاک

حضور   ی ان خصوصکیعنوان شا   ت داشتند، بهکشر  ۱۳۹۷تیر    ۹  یی که در گردهما  ی المللنیهای سیاسی باز شخصیت
   یافتند.

 
تش به وحشت افتاده بود،  یسراسر ترور و جنا  مةارناک شدن  و برمال  یاسد  مةکج محایه از نتاک  یم آخوندیرژـ    ۷۷

با   ۹۷اسفند    ۲۱در    ی قه ییدق   ۳۱مالقات    یکود. اسدی در  مه شکد و شانتاژ مانع محایمذبوحانه تالش کرد با تهد
»نسبت به احتمال تالفی توسط گروههای    صورت گرفته بود، به آنها  اومقامات پلیس بلژیک، که به درخواست  

نند که در صورت صدور یک ک  ی نم   ک »در   هایکی « و گفته بود بلژهشدار داده  او مجرم شناخته شود، ناشناخته اگر  
فاق می افتد«. صورت جلسة این مالقات که توسط وکیل اسدی  مش( چه چیزی اّتیو رژ  وه ایحکم نامطلوب )عل

وی از نزدیک توسط   ۀکند که »پرونددهد که اسدی به مقامات بلژیکی اخطار می مورد تأیید قرار گرفته، نشان می 
یمن و سوریه   ح در عراق، لبنان، « و »گروههای مسّلان و کشورهای همسایه زیر نظر استهای ناشناس در ایرگروه 

این پرونده ذیعالقه بوده و در حاشیه در حال نظارت هستند که ببینند آیا    جة چنین در ایران نسبت به نتیهم  و
 ( 1399مهر  18 «، ترزیرو») ها از آن حمایت می کنند یا نه؟«بلژیکی 

 ، خارجهم تحت عنوان افراد سفارت و وزارت  یمختلف رژ  ی ر و مأموران ارگانهایطی دوران بازداشت اسدی، سف  
   در زندان رفته بودند. یبه مالقات اسد ، بارها

استاندارد و ، مانند لوموند در فرانسه،  یی پامعروف ارو  یهادر خبرگزاریها و رسانه  یدهای اسدیبه دنبال انتشار تهد 
 هراس آلودی العیه  اّط  در بروکسل در  یم آخوندیا، سفارت رژیتال یردالسرا در ایورکو    یکلوسوار و دمورگان در بلژ

رده اند و به کمنتشر    ۹۹مهر  ۱۸  دررسانه ها    ی ه برخکرا    ی اساس  ی ب  یایران گزارشها رد »کاعالم    99مهر    22در  
ند«،  ک  ی دنبال م  ی شود، با نگرانبازداشت است، مربوط می    در آنتورپ در  ی ر قانونیصورت غه  ب  که  ، ی رانیدیپلومات ا

جویی کاماًل مضحک است  انتقام  لةاره رسانه ها به مسأاش« و »نکردهنه تهدیدی علیه بلژیک مطرح  گوهیچ  ی»اسد
 و هرگونه مبالغه رسانه ها با هدف تخریب روابط ایران و اروپا صورت می گیرد«. 

 
لپنت یارانه به وکتیحمله جنا  ئةه توطکنبود    ی باق  ید یترد  یکبلژ  ی تیو امن  ی العات و اّط  یی از نظر مقامات قضاـ  ۷۸

، جاک ۱۳۹۸نوشت: »در اول اسفند    99مهر    ۱۹لوموند در    شده بود.  یزیمه راحی و برنارط  یآخوندم  یتوسط رژ
م( یمقاومت( به نام )رژ یی به گردهماحمله )" ، به دادستان فدرال نوشته بودیکراس، رئیس سرویس اطالعاتی بلژ

 ۲۱ مورگان نیز در تاریخ بلژیکی د.    مةابتکار شخصی اسدی نبود«. روزنا  شد. این،   ی احرایران، و تحت رهبری آن ط
ریزی ران برنامهیم ایاین حمله توسط رژت دولتی به نظر می رسد که  ینوشت: »در یادداشتی از شورای امن  99مهر  

ایران   رژیم[]عامل مخفی سرویس اطالعاتی    به عنوان یک  یشده و اقدام شخصی نیست. عالوه بر این، اسدو اجرا
و به وفور وجود دارد به   ی افک   ۀشواهد به انداز  : ا نوشتیتالیدر ا  «اسرادّل  رهیورک »همان روز،  شناخته می شود«. در  

 هم می کند«.مّت  تهران را مستقیمًا  ند و ]رژیم[ک  ی نم   ی »بروکسل این ابتکار را به عنوان عملی فردی تلّقه  ک  ینحو



79 
 

ساعت    ۷به مدت    در جریان تحقیقات حول این پروندهتروریستی بود،    ئةکه هدف اصلی توط  ، خانم مریم رجوی  
ارا اکشهادت داد    ک اسناد و مدار  ئةبا  به ریت رژی امن  ی عال  یدر شورا  ی ستیات تروری ن عملیه    یاست روحانیم 
 یستهایگر تروریو د  یآن را داده بود. خانم رجوی تأکید کرد که عالوه بر اسد  یدستور اجرا  یاخامنهب شده و  یتصو

ران یوز  ، یف و محمود علوی ، ظری ، روحانیخامنه ا  ی عنی  ی ت، آمران واقعین جنایر شده به عنوان عامالن ایدستگ
 خته آخوندهاست. یسم افسارگس یردن ترورکف متوّق مةن الزیمه شوند. اکد محا یخارجه و اطالعات رژیم با

-ت و جنگیو جنا  ی ستیات ترورید عملرکت دولت اذعان  أیه  سةدر جل  1400بهشت  یارد  8در    ی حسن روحان  
 ی ریم گیم تصمیرژ  ی و نظام  ی اسیردگان سکو سر  ۀسه قو  یسام با حضور رؤیت رژیامن  ی عال  یدر شورا  یفروزا
 ۀل پیچید رچوب بسیار دقیقی دارد. تمام مسائگفت: »کشور ما، نظام و چا  یرسد. و ی م  یا خامنه د  ییشود و به تأی م

اتی یخواهیم یک عملشود، چه وقتی می ی بحث می ت مّلیسیاست خارجی و میدان دفاعی در شورای عالی امن
ر د  انجام دهیم... حتمًا  خواهیم کار سیاسی مهمچه وقتی که می   ،انجام دهیم  ات تهاجمی یک جایییعمل  دفاعی و

ه آنجا  وکه رؤسای سه ق  ت ملی درست شده برای اینیت ملی بحث می شود. شورای عالی امنیشورای عالی امن
که بخش لشکری و کشوری در کنار هم قرار بگیرند. فرماندهان نظامی و مقامات    برای این  ؛ حضور داشته باشند

شود باید به تأیید مقام  خاذ می که اّتکنیم و در نهایت هم تصمیمی  سیاسی آنجا حضور دارند. بحث و بررسی می 
ا در نهایت مممکن است اختالف سلیقه و اختالف نظر داشته باشیم، ا  هبری برسد، بنابراین مشکل نداریم.م رمعّظ

چه عراق، چه سوریه، چه قباًل افغانستان، ؛  ل مهم منطقهمسائ  مةشود. در ه گیری می در یک شورایی بحث و تصمیم
 گیری شد«. ت ملی بحث و تصمیمیاینها در شورای عالی امن مةلبنان، هچه یمن، چه 

ه در مخاصمات درونی رژیم در آستانة نمایش انتخابات ریاست ک  ی پ صوتیلکز در  ین  ، آخوندها  جةر خاری وز  ، فیظر  
امن  جةند: »بیشتر سفرای وزارت خار ک  ی ح م یجمهوری رژیم منتشر شد، تصر امور تی دارد.  یما ساختار  وزارت 

کاری که برای وزارت خارجه تعیین شده، تی مواجه بوده، دستور  یکرده با مسائل امنما از وقتی که چشم باز  جةخار
یل و به ، معاونت اقتصادی وزارت خارجه را تعط۷۰  هةتی بوده... در دیاز ابتدای انقالب، دستور کار سیاسی امن

  تی بود«.ی امن ـ ایشهای آنها هم بیشتر سیاسی ی درست کردند که گر یجای آن معاونتهای منطقه
 

ردند  کرد    ، قاطعانه  م، یگستردة رژ  یرغم تالشهابه  ، را  یاسد  یکت دیپلوماتیعای مصوندقضات دادگاه آنتورپ ا  ـ۷۹
هم ردیف چهارم )اسداهلل اسدی( در نوشتند: »استداللی که مّت  ، صادر شد  1399بهمن    15ه در  کم خود  کو در ح

ی سران کشورها و وزرای خارجه ت کّلی ت خود به عنوان دیپلومات را با مصونیتالش می کند مصونچارچوب آن  
قانون عرفی قابل یا    ی ن پرونده یی، قوانو از هیچ قاعدة قانون بین الملل  ، معتبر نیستکشورها مقایسه کند  مةدر ه

نشان می دهد   یدعاو  .چنین دامنة وسیعی دارد  ، ت دیپلوماتیکی . در هیچ کجا ذکر نشده که مصوناستنباط نیست
ن است که در واقع دیپلومات نبوده است. گفته می شود وی یک افسر اطالعاتی یهم ردیف چهارم مظنون به اکه مّت

کرد. ممکن است که وی از جاسوسان خود در اروپا عمل می است که به عنوان یک هماهنگ کننده برای    ی ایران 
قاچاق یک وسیلة انفجاری   یی براا حّتیارتکاب جرائم جنایی در سایر نقاط اروپا و    یر راستات دیپلوماتیک دیموقع

طور مشترک( سازمان  وی مظنون است که )به .استفاده کرده باشده اروپا تحت پوشش دیپلوماتیک سوء از ایران ب
های تیالع فعنوان  چ عنوان نمی توان بهی دهندة حملة احتمالی خنثی شده در فرانسه بوده باشد. این اقدامات را به ه

که اثبات شود،  ی در صورت .ف وی انجام شوندیکه در کادر وظا یی هاتیفعال ی عنیلوماتیک در نظرگرفت، )عادی( دیپ
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ت یون وین درخصوص مصون یسوم کنوانس  ۀی با مادهم به انجام آنها مورد ظن است، حّتکه مّت  ، های واقعی ت یالعف
گردد: ”... ی ر می  شامل موارد زد که وظایف یک هیأت دیپلوماتیک بعضًا یگوی ن ماده م یدیپلوماتیک مغایر هستند. ا

ن شده از طرف قوانین بین المللی در کشور پذیرنده“.  ییغ منافع کشور فرستنده و اتباع آن، در محدوده مجاز تعیتبل
های غیررسمی که وی به انجام آنها مورد ظن است، به هیچ وجه در حدود مجاز حقوق بین الملل نمی گنجد ت یالعف

، در چهارم به انجام آنها مورد ظن استهم  عا کنند که اعمالی که مّتدتوانند ا  ی ون نمین کنوانسیو امضاکنندگان ا
جهت برنامه   ی اتیعمل  ی فرمانده  ، مکا دست  ی  ی ف چهارم به سازماندهیهم ردمّت  .ت دیپلوماتیک هستندی مصون  ۀحوز

 ی توانیم فرض کنیم که این اقدام ربطا احتمال تلفات، مورد ظن است. می در فرانسه ب  ی ستیترور  لةحم  یک  یزیر
العاتی به طور خاص ندارد. این قطعًا مربوط ت اّطیفعال ا  یی و  های رسمی یک مقام دولت ایران به طور کّلتیالعفبه  

در اصل  ست، کهیهای اطالعاتی مرتبط نچنین به وظایف رسمی سرویسست، همیبه شغل یک افسر دیپلوماتیک ن
ت دیپلوماتیک برای ارتکاب جرایم یاو از وضع  .آوری، تجزیه و تحلیل و پردازش کنندفقط باید اطالعات را جمع

تروریستی سوء استفاده کرد و به این ترتیب اعتمادی را که باید در تبادل مقامات رسمی دولتی وجود داشته باشد 
   تضعیف کرد«.

 
این  ایت تروریستی در حکم خود نوشت: »آنتورپ در خصوص نقش ارگانهای وابسته به رژیم در این جندادگاه    -۸۰

زارت اطالعات نقش کلیدی را  سازماندهی شده است... و  ۳۱۲و به طور خاص بخش   حمله توسط وزارت اطالعات
 تةبه گف  متمرکز است.  روی مخالفان ایرانی در خارج از کشور  ۳۱۲داراست... بخش  انتی ایریهای امندر سرویس

تماس    ا آنهاب  ۱۳۹۴یک مأمور ایرانی در اروپا در سال    ، )امیر سعدونی و نسیمه نعامی(  همان ردیف اول و دوممّت
هم ردیف چهارم )اسداهلل اسدی( بود. این زوج برای اولین بار در تابستان  نامید. این مّتگرفت که خود را ”دانیل“ می 

هم ردیف چهارم اظهار داشت که وی برای سفارت ایران در وین کار  با او در مونیخ مالقات کردند. مّت  ۱۳۹۴سال  
گرفتند.  از طریق ایمیل با یکدیگر تماس می یورو بابت هزینه ها دریافت کردند. آنها    ۴۰۰۰می کند. آنها سپس مبلغ  

حضور   هم ردیف چهارم نیز در آندر ایران صورت گرفت که مّت وزارت اطالعات ، مالقات دیگری در۱۳۹۴در آبان  
ز )فرانسه( جمع  شورا و مجاهدین در اِور سوروآ  رداشت. در آنجا از آنها خواسته شد تا اطالعات بیشتری در مورد مق

 . زامبورگ و وین صورت گرفته است«، لوک، از جمله مونیخ، میالنبعد، دیدارها در سراسر اروپاه  نند. از آن زمان بک
 

ایچنم داگاه همکدر ح ـ    ۸۱ از جمله بهرهست:  ن آمده  تلف»تحقیقات بعدی،  از  نهای همراه و کامپیوتر  برداری 
دهد که م، نشان می ول و دوهم ردیف ابازیابی شده و اظهارات مّت  ی ، تجزیه و تحلیل پیامهای ایمیلتوقیف شده

مّت با  یا کلیپهای صوتی در  ارتباطات عمدتًا  فیلمها  بوده است که در آن  ایمیل  از طریق  مورد هم ردیف چهارم 
های الکترونیکی استفاده شده  د در نامههای اعضای مجاهدین خلق ارسال یا تحویل داده می شدند. از زبان ک ت یالعف

ئه داده  ارا اعضای شورا و مجاهدین  تیالعفهم ردیف اول و دوم اطالعاتی در مورد  ص است که مّتا مشّخماست، ا
داشت که فقط برای تبادل پیام کوتاه یا مالقات با یکدیگر استفاده های همراه عملیاتی وجود  اند. عالوه بر این، تلفن

که هیچ دوربین   این  ی می شدند. این امر در مکانهای مختلف اروپایی، اغلب در خارج از اتریش، همیشه پس از بررس
تلگرام طریق  از  اطالعات  تبادل  شد.  می  انجام  ندارد،  وجود  زیادی  افراد  و  قول   مراقبتی  به  شد.  می  انجام  نیز 

 ۴۰۰۰تا    ۳۵۰۰هم ردیف اول از پرداخت  شد. مّتتر پرداخت می م، اکنون دیگر حقوق آنها به طور منّظخودشان
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یورو در ماه صحبت    ۱۷۰۰تا    ۱۵۰۰بازجویی دیگر او از پرداخت    در هر سه تا چهار ماه صحبت کرد و در یک  یورو
هم ردیف چهارم در مورد اجرتشان هم ردیف اول و دوم با مّتمی دهد که مّتتجزیه و تحلیل ایمیلها نشان    .کندمی 

همان ردیف ص به آنها داده شده است. واضح بود که مّت، به ویژه هنگامی که این مأموریت مشّخمذاکره کرده اند
لغ هنگفتی پول هم نشان داد که مباول و دوم دنبال پاداش زیادی بودند. تجزیه و تحلیل حسابهای بانکی هر دو مّت

 آنها نیز مقدار زیادی پول پیدا شد«.   نةهم واریز شده است. در خانقد توسط هر دو مّت
 

همان ردیف اول و دوم نشان می دهد که  ها و اظهارات مّتد: »تجزیه و تحلیل گزارشیافزا  ی م دادگاه مکحـ    ۸۲
اطالعات داده شده از  "بمب" در ایران ساخته شده است. بمب در آنجا تنظیم و چندین بار آزمایش شده بود. طبق  

ص مشخّ   .، بمب در یک چمدان دیپلوماتیک در یک پرواز معمولی بین تهران و وین آورده شده استامنیت کشوری
، قصد  رد خاص آنکن دستگاه با توجه به محتوا و عملیردن اکرم، با دستور منفجرف چهایهم رده مّتک شده است  

هم ردیف اول و دوم ت را داشته است. وی دستورات روشنی را به مّتیپرجمع  ۀ نگرک  یکمرگبار به    لةحم  یکانجام  
حین حمل و نقل گیری آنتن در  ی دستگاه در فویل پالستیکی و جهتبنددر مورد نحوة شارژ دستگاه، نحوة بسته

هم ردیف چهارم در هنگام  یادداشتی که از مّت  چة، از دفتروه بر ایندریافت نکند. عال  Wi-Fi داد تا دستگاه سیگنال
احتمالی با   لة، بلکه در مورد حمتنها در مورد عملکرد این دستگاه  هایی نهرهگیری وی پیدا شده است، یادداشت

از    .دهدمی   قصد قتل را نشان  شده است. این امر غیرقابل انکار، یافت    ی نیز ماسید یا سایر عوامل بیماری زای س
(، به ایران رفته و با مأموران وزارت ی هم اول)سعدون( بدون مّتی هم دوم )نعامرسد که مّتشنود مستقیم به نظر می 

 اطالعات در آنجا مالقات کرده است. 
ابتدا    ی مه نعامیه نسکن است  یاز ا  کی قرائن و شواهد حا  با   کمشتر  ی بوده و زندگ  ی زن مأمور اطالعات  یکاز 

 ن وزارت اطالعات بوده است.  یف و ننگیثکت یاز مأمور ی هم بخش ی سعدون
 

ن اول و دوم )امیر سعدونی و نسیمه نعامی( در مسیرشان بوعاتی دادگاه آمده است که »مّتهمامط  یةدر اطالعـ    ۸۳
ایران    ۀبه سمت کنگر هم ی مرگبار، تحت فرماندهی میدانی مّتبا یک بمب برای استفاده در حمله یاپوزیسیون 

یک همدست   کرد وهم سوم )مهرداد عارفانی( در خود کنگره نقش خود را ایفا می چهارم )اسداهلل اسدی( بوده اند. متّ 
م بخشی از یک گروه تروریستی همّتدر این تالش به قتل تروریستی محسوب می شود... دادگاه تشخیص داد چهار  

 ۀ همان، نحو ص ایرانی هستند. این از مبالغ پول پرداخت شده به مّتتر در داخل یک سرویس اطالعاتی مشّخبزرگ
آزمایش بمب    ت دیپلوماتیک، و ساختن وی، استفاده از موقع، مالقاتهای صورت گرفته در ایرانآوری اطالعاتجمع

 گرفته می شود«.در خود ایران نتیجه 

ر یدستگ   1360در سال    ی وقت   ی آمده است که عارفانفرخواست  کیمهرداد عارفانی( در  )  ۳هم شمارة  در مورد مّت  
دژخ با  هم یشده  به  دستگ  یارکمان  باعث  و  مجاهد  یشمار  یریپرداخت  هواداران  وزارت یاز  به  بعدًا  او  شد.  ن 

و   ی زات به جمع آوریس و تجهکلم و عیبوده و با ف  یبا اسد  در ارتباط مستمر  ی د. عارفانیاطالعات منتقل گرد
ب  ن مشغول بوده است.یه مجاهدیات علانتقال اطالع  ۀ شددک   یامهایه دست آمده، مهرداد عارفانی پطبق اسناد 

از تلفن   ی گرفته است. عارفان  ی پول ماز او  مختلف مالقات داشته و    یشورهاکدر    یش داشته و با اسدی از اتر   یادیز
ارشان ک  ی و سعدون  ی ه نعامک رده  کی نترل مکد  یبا  ی گرفته است. عارفان  ی ارتباط م  یه داشته فقط با اسد ک  یی اکینو
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 یاد عارفان ده تا آخر برنامه هم مانده بوده مهرکن  یزم  ی رو  ی ا نه؟ طبق اسناد، مرد اصلیداده اند    ی را خوب انجام م
  ند.کنترل ک ه به او خبر بدهد و کبوده  ی منتظر عارفان یاسد .بوده است

 برد. ی ش م یت خود را پیبا مذهب مأمور  ضدیت  سنده و شاعر ویدر پوشش نو»سلول خفته«    یکبه عنوان    ی عارفان
 یخبرنگار  ی هااز عوامل اطالعات از پوشش   یاریبس  ، گفته بود  ی ر اطالعات رفسنجانیان وزیم فالحیه دژخک همچنان  

از    زین  یآخوند  ی قبا  یجاش بهیشک از عنوان هنرمند و لباس    نند. سوءاستفاده کی استفاده م  ی تجارت  یارها کا  ی
 خفته است.  سلولهای  یم براین رژیهم یترفندها

 
پروند ـ    ۸۴ را    ی در گزارش  یکبلژ  ة پلیسِ مسئول تحقیقات  اطالعات  وزارت  ازجمله م کح  یتشرکارکرد  و   یرده 

دهد. اقدامات وزارت های مختلفی به منظور کنترل و تضعیف اپوزیسیون انجام می تیالعف... وزارت اطالعات  سد: »ینو
 شود. اطالعات از نفوذ مخفی تا تصفیه های آشکار را شامل می 

)  ۀوظیفـ    و مخالفان  اپوزیسیون  احزاب مختلف  اعضا، ساختار، ت یالع فاصلی عمدتًا کسب اطالعات در مورد  ها، 
 ..( است. روشهای کالسیک عبارتند از:.منابع مالی و کارکرد،  ارتباطات، 

 ؛ نفوذ در جنبش از طریق عضوگیریـ  

 ؛ که در ارتباط با اپوزیسیون هستند ، نفوذ در سرویسهای دولتی ـ  
 ؛ کات آنهاردنبال کردن شبکه های اجتماعی مخالفان و تحـ  

 ؛ های مخالفهای گروه ت یالعفعکسبرداری و فیلمبرداری )نه در علن( از ـ  

 ؛ اعضای اپوزیسیون یهاوب سایت ـ هک کردن حسابهای ایمیل،   

های مخالفان، تیالعفتواند برای اقدامات مختلف برای جلوگیری و ایجاد اختالل در  دست آمده می هاطالعات بـ    
 مورد استفاده وزارت اطالعات قرار بگیرد

 ؛ ندک ست قلمداد یاز اپوزیسیون ارائه نموده و آنها را ترور ی ر منفیند تصو کی وزارت اطالعات تالش مـ   

  ؛ کندمی  تی العفران در پارلمان اروپا  ین خلق ایه سازمان مجاهدی تبلیغات عل نة در زمی ، به ویژه ، وزارت اطالعاتـ  

 ؛ فرستد گری می تبلیغات و البیجدا از هم را برای گسترش  وزارت اطالعات شبکه های مختلف ـ  

این شبکه   تبلیغاتی  اروپایی اعضای سابق مجاهدین خلق هستند که در چندین    از  ها بیشترـ مأمورین  کشور 
 پراکنده شده اند...؛ 

کند تا افراد مخالف را چنین گمانهایی وجود دارد که وزارت اطالعات، اطالعات نادرست به ادارات پخش می همـ    
های اپوزیسیون ممنوع تیالع ف   ت تروریستی این امکان را فراهم کند کهیهم کند تا تحت عنوان ماهبه تروریسم مّت

 ...«  شود
 

ل او  یدر اتوموب  ،هنگام بازداشت اسداهلل اسدی به مدارک و اسناد بسیاری دست یافت. از جمله  پلیس آلمان  ـ  ۸۵
پب  200  چةدفتر  یک نقد توزیع  است که نشان می   یی دهای ه شامل رسکدا شد  یرگ سبز رنگ  دهد اسدی پول 

دهد این اسنادی که نشان می  ؛ چنان در حال بررسی این اسناد هستندتی آلمان همیکرده است. مقامات امنی م
بزرگ از کسانی را بر عهده    قةاو رهبری یک حل  .زیادی در اروپا داشته است  دیپلومات جمهوری اسالمی سفرهای

 چةخبررسانی و جاسوسی در چندین کشور اروپایی را برعهده داشتند. در دفتر  ، از جمله  ، داشته که وظایف مختلف
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به آلمان    فقرة آن  ۱۴۴نویس وجود دارد که  یادداشت دست  ۲۸۹در مجموع    ، سبزی که به دست پلیس افتاده
 .مربوط است

، رسیدهای سوختگیری و رزرو هتل GPSتوانسته برخی از اطالعات را بر اساس داده های سازمان اطالعات آلمان    
رد. به  کی اد به آلمان سفر میز  یبررسی کند و دریافته است که اسدی همیشه پول نقد پرداخت کرده است. اسد 

 شور استخدام شده بودند.  کن ی ه در اکرده کی دار مید یرسد او با افرادی نظر م

ندین قبض دریافت پول همراه مورد دیگری که توجه پلیس را جلب کرده این است که او به هنگام دستگیری چ  
به عنوان   اند.دهند. گیرندگان نیز با نامهای بسیار رایج ایرانی امضا کردهکه پرداختهای نقدی را نشان می داشته  

یید شخص دیگری دریافت یک لپ تاپ را تأ یورو و    ۵۰۰۰یافت کرده، دیگری  یورو در  ۲۵۰۰یکی از آنها    ، مثال
 .ندبود ه برای جاسوسی استخدام شده ک است مزد افرادی  هاکرده است. این

 
رده اند. هدف از سفرها، کران سفر  یبارها به ا  1397تا    1389  یدر فاصله سالها   ی مه نعامی و نس  ی ر سعدونیامـ    ۸۶
ن ی از ا   ی بوده است. در برخ  ی ستیترورـ    ی اطالعات  یدن آموزش دوره ها یتوسط وزارت اطالعات و دم  یه مستقیتوج

ه در پرونده  کرفته اند. تا آنجا    یی به تنها  ی ا نعامی  ی سفرها سعدون  یگر بوده اند و در برخیدیک سفرها هر دو مزدور با  
توسط    1389ور  ی شهر  12ن بار در  یاول  یا م پاسپورت گرفته و بری از سفارت رژ  1389س است، آنها در سال  کمنع
و   1391و اسفند    1390ماه بعد برگشتند. آنها در آذر    یکران از دوسلدروف به تهران رفته و  یماهان ا  یی مایهواپ

در مورد  ی ده است. سعدونیماه به طول انجام یکه هر سفر سه هفته تا کرفتند  یگرید یبه سفرها 1392خرداد 
ه بار دیگر به ایران  ک ند: »از من خواسته شد  کی ح میران رفته است، تصریبه ا  1392همان سال  ه در  ک  یگریسفر د

دیدار با خانوادة نسیمه را   ا اجازةما  ، ة دیدار با خانوادة خودم را نداشتمبیایم، این بار بدون نسیمه. این بار اجاز
ی گفتگوی مزدوران با وزارت اطالعات( از من خواست که برا)رابط    احمدزاده  .داشتم. نزد مادر زن و پدر زنم ماندم

گر وزارت اطالعات( دنبالم آمد و دوباره مرا به خانة شخصی برد ی )رابط د  در ایستگاه، محمد  بیشتر به اهواز برگردم.
قتی و   .گرددرود و بعدًا با شخص دیگری برمی ه مدت کوتاهی می ککرد. محمد به من گفت  که با دفعه قبل فرق می 

ص بود که این مرد مقام باالتری مشّخ  بود که خود را "حاجی" معرفی کرد.، مرد دیگری با او  تمحمد بعدًا برگش
های تیالعفشب صحبت کردیم. این مرد عصبانی بود که من در برخی از    9یا    8نسبت به محمد داشت. ما تا ساعت  

 د که در چه جلساتی شرکت داشتم یا نداشتم«. مجاهدین در بروکسل حضور نداشتم. او دقیقًا دنبال کرده بو

گر وزارت اطالعات مالقات  یمأمور د  یکو    یبا اسد  ی ران رفته و در هتلی به ا  1394در آبان و آذر    ی و سعدون  ی نعام  
 نند. کی م
سفر به 12حداقل    ۲۰۱۸تا    ۲۰۱۰از سال    ی، وی مه نعامینس  یسفر و چتها  یطهایپاسپورت و بل  ی پکبر اساس   
 ۱۳۲مدت  ه  چهار سفر جمعًا ب  2013سفر، در سال    یک  2011دو سفر، در سال    2010ران داشته است. در سال  یا

ن یسفر. از ا  یک  2018دو سفر و در سال    2017دو سفر، در سال    ۲۰۱۵سفر، در سال    یک  2014روز، در سال  
 ین مزدور سفرهایا  رفته است. احتمااًل  یی گر به تنهایسفر د  7ران رفته و  یبه ا   ی ر سعدونیسفر با ام  ۵سفر    12

 س نشده است. که در پرونده منعک ران داشته ی به ا یشتریب
 ل یآور  6. وی روز  شودی ران احضار میبه ا  ی ر ناگهانطوبه  ی مه نعامینس  ۹۷فروردین  ۱۶برابر با    2018ل  یآور  5روز  

از طر۱۷) ایوکق  یفروردین(  به  به ی از طر  فروردین(۲۱)  2018ل  یآور  10ران رفته و سه شنبه  یت  ق آمستردام 
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م   یکبلژ اسدی بر  اسداهلل  همزمان  تار  یگردد.   ۴  تا  فروردین  8)  2018ل  یآور  24تا    2018مارس    28خ  یاز 
در ایران   ی و مزدور نعام  یفوریت و حضور همزمان اسد  نیران بوده است. به نظر می رسد که ایدر ا(  ۹۷اردیبهشت

علیه گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس   ی ستیردن ترتیبات اجرایی طرح ترورکدر این زمانبندی به منظور فراهم  
 بمب بوده است.   یریارگک  به یبرا ی و آموزش عمل

 
سال حبس، مهرداد عارفانی   ۱۸سال حبس، نسیمه نعامی به    ۱۵، امیر سعدونی به  یطبق حکم دادگاه بدوـ    ۸۷
ت بلژیکی نیز ی سال حبس محکوم شدند. سه متهم نخست به سلب تابع  ۲۰سال حبس و اسداهلل اسدی به    ۱۷به  

هم دیگر در هزار یورو داد که اسدی به سه مّت  ۴۵۰چنین حکم به مصادرة مبلغی بالغ بر  محکوم شدند. دادگاه هم
هامات به طور خاص  ایران پرداخت کرده بود. حکم دادگاه می افزاید: فاکتهای اّتشان با اطالعات رژیم  همکاری  ازای

همان با حمله مّت  .ی ترین جنایات در قانون کیفری بلژیک استدی هستند. اقدام به قتل تروریستی یکی از ج دج
نسه را نقض شورهای بلژیک و فرات کی به یک کنفرانس با حضور قابل توجه احزاب مخالف ایرانی نه تنها حاکم

امنیت پناهندگان ایرانی که به دنبال پناهگاههای    سنه تنها آزادی بیان را تضعیف می کنند، بلکه بر ح  ؛ کنندمی 
هم اول، دوم و سوم باید آگاه باشند که بر  هر سه مّت  .گذارندامن در کشورهای مختلف اروپایی بودند نیز تأثیر می 

همان عالوه بر این، مّت  .دارندی قرار گرفته و هنوز در خطر قرارخطر فیزیک  اساس اطالعاتی که دادند، افراد خاصی در
چنین در توضیح تصمیم دادگاه هم  .عاع انگیزه های مالی خود می کردندها را تحت الّشاول، دوم و سوم زندگی انسان

کدام از مهمان نوازی همان اول، دوم و سوم هر ت بلژیکی سه مزدور همدست اسدی نوشت: مّتیخود برای لغو تابع
انجام برای  برده  کشورمان  بهره  به یک کشور دوست  این عمل خنثی حمله  به خود در  با نقش مربوط  شده  اند. 

به ارزشهای بلژیک و فرانسه ضربه بزنند. این می توانست حمله یی به دولت،   تروریستی، آنها می خواستند دقیقًا
بیا آزادی  به  و  اساسی دموکراتیک  قانون  آنها می به  باشد.  ایرانی که در  ن  پناهندگان  به  اروپا اّتحادخواستند  یة 

 .ض کنندرت پیدا کرده اند، تعیپناهگاه امن و احساس امن
 

ناف آنتورپ یمجرمان در دادگاه است  ی خواهناف یبه است  ی دگیرس  ی ، جلسة مقدمات1400بهشت یارد  15روز  ـ    ۸۸
ش در خواست یالک ق ویاز طر  ست و فضاحت بزرگتر، کش  یکدر وحشت از    یم آخوند ین جلسه رژیبرگزار شد. در ا

سال   ۲۰تیدادگاه آنتورپ، محکوم  ۲۰۲۱ه  یفور  ۴م  ک را پس گرفت و با تسلیم به ح  یت اسدیومکناف از محیاست
و   ی ، سعدونی گر ) نعامیناف سه مزدور دیدرخواست است  ی شد. بررس  ی ست رژیم قطعیترور  ـ  زندان برای دیپلومات

 ابد.  ی ی ( ادامه می عارفان

 
اسداهلل اسدی و   ، گذار رژیم آخوندیدیپلومات بمب  ۀبارم دادگاه درکهمزمان با اعالم ح  99بهمن  15روز  ـ    ۸۹

مزدوران همدست او در آنتورپ بلژیک، یک گردهمایی بزرگ آنالین با حضور خانم مریم رجوی و دهها شخصیت 
و هواداران و   ۳برجسته از کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا و کانادا، هزاران تن از مجاهدین مستقر در اشرف  

 نقطه برگزار شد.  ۳۰۰۰کشور و  ۴۰پشتیبانان مقاومت در سراسر جهان و در بیش از 

ت تمام یمأمور اطالعاتش را محکوم  ت دیپلومات رژیم و سه ی، محکومیی ن گردهمایخانم رجوی طی سخنانی در ا 
ناپذیر  یی جبرانرژیم و شکست سنگین سیاسی و دیپلوماتیک رژیم و پیروزی درخشان مردم و مقاومت ایران و ضربه
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م ی سم رژیترورو    یوبگرکسر  ی ان اصلیران، قربانیرا به مردم ا  تروریسم رژیم آخوندی خواند و آناستراتژی صدور    به
های دروغ و لیستهای تروریستی هام اّت  ۀخواستند با پروند پیش آخوندها می   هة افزود: دو د  گفت و  یکتبر  یآخوند

ا  تة افین و مقاومت سازمان یدر آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه مجاهد اران را بهیمردم  امزنجیر بکشند.  ن ی ا 
مقاومت ایران را از    ، یگریبعد از د  یکی   ، مختلف   یشورهاکمقاومت همة آن زنجیرها را در هم شکست... عدالت در  

ه یت فقی نظام وال  ی عنین  ید  ۀ سم و تروریست واقعی در پس پردی ا شناخت و امروز ترورهام ساختگی تروریسم مباّت
 کند.  را محکوم می 

بزرگترین احساس خطر از آلترناتیو دموکراتیک خود به  مه نشان داد رژیم آخوندی درکن محایا  :خانم رجوی گفت 
های  نقش خود در جنایتِ مختلف رژیم برای پوشاندن   یفریبکاری باندها  ن نقطة پایانیآورد. اکها روی می ریس

خاطر ت رژیم است که به یتر است. این تمامگرا یکی از دیگری وحشی صول طلب و اتروریستی بود و نشان داد اصالح 
سازمان  تروریسم  یک  سرنگونی،  از  بر   تةیاففرار  تکیه  با  را  خارجی  سیاست  آخوندها،  است.  کرده  برقرار  دولتی 

برند و تروریسم را در پوشش سیاست خارجی. بر سر ارتکاب جنایت و تروریسم، تمایزی بین تروریسم پیش می 
ها همان وزارت خارجه است و وزیر خارجه نهادهای این رژیم وجود ندارد. نیروی تروریستی قدس در بسیاری پهنه 

 سپاه پاسداران است.  گوش اغلب موارد غالم حلقه به در

ا آن را باید تا برچیدن مافزود: محکومیت رژیم آخوندی در دادگاه آنتورپ یک گام بسیار مهم است، ا  یخانم رجو   
ه ک   چنانآورد و همی به بار م  ی جهان  عةاروپا و جام  یبرا  ی م الزاماتکن حیکامل ماشین تروریسم رژیم ادامه داد. ا

را در رابطه   شانیاستهاید رویکرد و سیهای اروپا بارده اند دولتک اعالم    یی اروپا  تةبرجس  ی تها یپارلمانترها و شخص
 ر دست بزنند: ی به اقدامات ز ، ر دهند و از جملهییتغ رانی م ایبا رژ

 ها و سایر مراکز رژیم را که همه مراکز تروریسم است، تعطیل کنید! خانهسفارت ـ  
احی  رخانه و سفارت و دیپلومات تحت کنترل او در طاز وزیر خارجة آخوندها حسابرسی کنید. ثابت شد که وزارتـ   

  . و تدارک کشتار بزرگ دست داشتند
 ؛ ست تروریستی قرار دهیدت وزارت اطالعات و سپاه پاسداران را در لییتمامـ  
د در برابر  یم، این مسئوالن و آمران اصلی ماشین ترور و جنایت، را تحت تعقیب قرار دهید. آنها بایسران رژـ   

 ؛ رندیعدالت قرارگ 
ت ی مه و اخراج شوند. دادن پناهندگی و تابعکد محا ی با  ی مأموران و مزدوران وزارت اطالعات آخوندها در هر پوششـ   

بانکی امکانات قانونی، دیپلوماتیک،  و    یکراتکوط دمید. باید مانع آن شد که این رژیم از شراینکبه آنها را خط قرمز  
 کند. برای تروریسم خود، سوءاستفاده  ی غرب یشورهاکو تکنولوژیک 

 

پاسداران علیه مقاومت هماهنگی وزارت اطالعات و سپاه    رخدادهای سال گذشتة تروریسم سایبری رژیم درـ    ۹۰
ران آزاد در یا ی جهان یی ة ساالنة سال گذشته دربارة گردهمایانیه در ب کچنان افشا شد. هم  ، بیش از پیش  ، ایران نیز

ا با ماین گرهمایی با هزاران حمله قصد اخالل داشت ا  سایبری رژیم در حین پخش زندةگفته بودیم،    ۹۹رماه  یت
 یهنوز سخنران   ، دهندگان کنفرانس خنثی و در هم کوبیده شد. عالوه بر آنتیبصان و ترتدابیر بازدارندة متخّص

پایت  ۲۷در    یخانم رجو به  نرسیر  بود،  یان  ارتش ساک ده  لمپنرژیم    یبریه  ریبا  و   یپاسدارـ    ی آخوند  کیکزم 
   .ار افتاد کبه  ی اطالعات
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 ی یصفحه  ۵۰ک گزارش  یقات در  یپس از سه ماه تحق  ۷۱ـ  ت سایبری تردستونیشرکت امن  ۱۳۹۹آذر    ۲۰در    
ن سایبری سپاه  یو آخوندپسند توسط ماش  ی اطالعات  کیک خته با الفاظ ریآم  ۹۹ر  یت  ۲۷ج توییتری  یرد بسکاعالم  

ن گزارش  یسان ادامه داشت. ایک  یساعت با محتوا  ۶۰پاسداران هماهنگ با وزارت اطالعات سازمان داده شده بود و  
هزار  ۳۰دهد که ابتدا حدود ی ن شده، نشان م یتدو یترییحساب تو ۲۴۶۰۰ت و ییهزار تو۱۱۰ش از یز بیکه با آنال

 گر وجود ندارند.  یا دیتر بسته شدند ییدرصد آنها توسط تو ۳۵ردند و متعاقبًا حدود کت کج شرین بسیحساب در ا
  یترهاکاراکار گرفته شد »از  کاسداران به  سپاه پ  یبریسا  ۀکه توسط شبک  یی حسابها71ـ  به گزارش تردستون  

نگهدارد. آنها خودشان را به عنوان سلطنت   ی م مخفیت آنها را به عنوان عامل رژیه فعالکند  کی استفاده م  ی مختلف
ج مشخص، عوامل ین بسیاندازند. در ا   ی ( جا می)عادی اسیر سیا افراد غ یاستارت    یست، سخت سر، ریطلب، رفرم

را سلطنت  یرژ  یبریسا ط م خود  اصالح  غل طلب،  و  س یب  عادیسازی  یا  نند. کی م  ی ف رمع  ی اسیر  برای  ن حسابها 
نند تا بتوانند نقش خود را در مقابله  کی ت م ییتو  رده اند، کخود درست    ی ه براک  ی ت مجعولیمتناسب با هو  ی مطالب

توئیتر و سیاست اسپم،  ه بسیاری از قوانین توئیتر را با »سوء استفاده از ظرف ک ی اقداماتنند«. کبا مجاهدین بازی 
 ند. کی نقض م ، محابا ی ب ، ت، و باالبردن خبر خودساخته یا مصنوعی«یسیاست جعل هو

درصد از    ۴۵تا    ۳۵نفر بوده و رفتار اسپم گونه داشته اند.    ۱۰۰هایشان زیر  شده فالوئر زی آنال  یاز حسابها   ی مین  
لتر یبدون ف  ی ومتکح   یران تنها افراد وابسته به دستگاههایه در اک است    ی ن در حالیردند. اکی ت میئداخل ایران تو

ه عمدة آنها در واقع کرده اند کت کج شرین بسیا در ایکاز آمر در صد حسابها ظاهرًا 30دارند.  ی تر دسترسییبه تو
 ردند.  ک ی ت می ئا تویکثبت شده در آمر ی نهاکشلتریو ف VPNران با استفاده از یاز داخل ا

ن ی از ا  یشماره  ک  نیند از جمله اکی مبرمال    ی خوب  سپاه را به  یبر یسا  ی تهانقش ربا  71ـ    تردستونگزارش    
به  مساوحسابها  اند  کت  یی تو  یر۱۹۳یطور  بهرده  می که  کنترل  ماشین  توسط  باردشوند.  وضوح  ر یمد  ، نیجف 
سپاه،   یبریاربران ساک د:  یگوی م  ، ندکی تور میسایبری رژیم ایران را مان  یتهایسال است فعال  ۱۰که    71ـ  تردستون  

گویند که مرد یا زن هستند. خود دروغ می  کنند، بهدهند، هویت را عوض می ت صاحب حساب را تغییر می یجنس
پرچم شیر و  کنند. حتی  ها و تصاویر خود را عوض می زنند که بیشتر جذب کنند. هشتگرا زنان جوان جا می 

ات ی: »عملاضافه می کند  یاهداف خود نفوذ کنند. و کنند تا به  دهند. همه کار می خورشید را مورد استفاده قرار می 
گر دست یما گفتگوهای مستقیمی با هکرها و د  شود...ی نترل مکت و ین سطوح هدایران، در باالتریم ایرژ  یبریسا

جه  ین پروژه پا پیش گذاشتند... اظهارات آنها با نت یا  یافشا  یداشتیم که بران در داخل ایران  یمپکن  یاران اکاندر
خوبی سازماندهی، هدایت و مدیریت شده  ما همخوان بود. صحبت از یک عملیات زبردستانه است که به  یهایریگ

 ارد«.دهد از این سازمان وحشت دکند، نشان می اندازی می م چنین عملیات بزرگی را راهیوقتی رژ است...
 

به فراموشی سپرده    ۶۷دهة گذشته همواره تالش کرده تا قتل عام    سهایران در طول    ان حاکم برجّلادم  یرژـ    9۱
شروع شد و در طی سالیان با   مقاومت  ی ملّ   یشوراط مسئول  ستو  1367که از مرداد    ، ا جنبش دادخواهی ما  ، شود

و فرستادن    ی اسی س  یهایریگیو پ  ی مردم  یادبود و دادگاههایمراسم    یدان و برگزاریشه  ی تاب و اسامکانتشار  
ت به یه بشریت بزرگ علیو جنا  ی شکن نسلیه اکادامه یافت، مانع شد    ی المللنیان و شاهدان به مراجع بکی شا

ابعاد    به اوج رسیدبا فراخوان رئیس جمهور برگزیدة شورا    ۱۳۹۵سپرده شود. این جنبش در سال    ی فراموش و 
 جهانی به خود گرفت.  
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 ی به ثبت رسید. مدر اسناد مه ی ن الملل یب صةدر عر  ی طی یک سال گذشته جنبش دادخواه  
ار کبس را روز شروع  روز بعد از زهر آتش  ی عنی  1367ر  یت  28ا روز  یکآمر  جةخار  وزارت  1399ماه  ری ت  27ـ در    

رضا  یو عل  یاخامنهه  ییس قضایرئ  ، ی سیم رئ یرد و ابراهکاعالم    ی ن یهای مرگ« در ایران به دستور خم»کمیسیون 
م  یگر مقامات رژی با د  ی ستیه باکمرگ شناخت    یهاونیسیمک  یرا به عنوان اعضا   ی روحان  یر دادگستریوز  ، یی آوا

حده  االت مّتیا  ،نیرند. عالوه بر ایگقرار  ی شوند، مورد حسابرسی فتار مب نقض حقوق بشر و سوء رکه مرتک  ، رانیا
ن یران تأم یم ایو عدالت برای قربانیان رژ  ی به انجام تحقیقات مستقل توسط جامعه جهانی فراخوان داد تا حسابرس

 شود.  
دان قتل عام، خواهان یشه  یو عدالت برا  ی قات و حسابرسیبالدرنگ با استقبال از فراخوان تحق  یم رجویخانم مر  

ممانعت از   یران براین و مقاومت ایندگان مجاهدیران با حضور نمایاب به ایقت  یحق  ی ن الملل یب  یها أتیاعزام ه
دان در زندانها و ی ق شهیدر رابطه با مزارها و آمار دق  ، ژهیبه و  ، تیه بشریت بزرگ علیم در جنایرژ  ی هایارک پنهان

   د.یران گردیمختلف در سراسر ا یشهرها
نما  مةقطعناـ    آمریمجلس  اسفند    ، ا یکندگان  در  تش  1399که  به  اشاره  در  یسیمکل  کیبا  مرگ  ه ییژو  19ون 

ن یقات بیتحق  یکل  کیتش  یبرا  ی ن المللیب  یو با تأکید بر فراخوانها  ( با هدف حذف مخالفان1367ریت28)1988
  یفراقانون شتار  کحول    ی ن المللیقات بید در هر تحقی حده بااالت مّتی»ا  ندکی ح میتصر  67قتل عام    ۀدر بار  ی الملل

 ت داشته باشد«. کشر  ی رانیمخالفان ا 1988
در   ی سیپس از انتصاب رئ  1400ر  یت  8ران در یدر بارة حقوق بشر در ا  ، حدملل مّت  ۀژیگزارشگر و  ، د رحمانیجاو  ـ 

کنم که زمان آن رسیده که ما شروع به تحقیقات در رابطه با وقایع سال  گفت: »من فکر می   «ترزیرو» مصاحبه با  
ی در رابطه با این رئیس دهای بسیار جت ما نگرانیدر غیر این صور ...  و نقش آفرینان آن بکنیم(  ۱۳۶۷)  ۱۹۸۸

 «. جمهور و نقش تاریخی وی در آن اعدامها خواهیم داشت
عموم یجاو  ـ  به مجمع  گزارش خود  در  رحمان  تالشهای   1400ر  ی ت  25ر  د  ی د  نگران  ویژه  »گزارشگر  نوشت: 

های از بین بردن شواهد نقضهای گذشته توسط مقامات است، از جمله شواهد اعدام   مةشده در مورد اداگزارش
  باشد.ی م« ۱۹۸۸جمعی فراقضایی مخالفان سیاسی در سال دسته 

 ی از تالشها   ی الیاز »سر  ۱۴۰۰مرداد  ۱۳حد در  ملل مّت  ی حد در گزارش خود به مجمع عمومل ملل مّتکریدبـ   
ت و ی ( و آزار و اذ1367درآن زمان ) ی اسی ن سیب شواهد مربوط به اعدام مخالفیه »هدف آن تخرکگزارش شده« 

 رد.ک ی باشند« ابراز نگران ی م ی قت و حسابرسیه خواهان حقکاست  ی انیقربان یخانواده ها یی مات جناکمحا
و جنبش دادخواهی ابعاد و مفهوم متفاوتی   ۶۷، قتل عام  ، به ریاست جمهوری رژیم۶۷  جّلاد  ، رئیسی با انتصاب    

سو فاشیسم دینی برای خط بستن در برابر قیام  شکل گرفت. از یک  خلق  دضش جدیدی بین خلق و  یپیداکرد و آرا 
گرفتن در برابر عدالت به خاطر جنایت علیه بشریت دست کرد که سزاوار قراریسی یکی چون رئجّلادخود را با  

درصد شهیدان ۹۰بیش از    ، انون آن قرار داردک که سازمان مجاهدین در    مقاومت  ی مّل  یشورااست و از سوی دیگر،  
ب دو سوی معادله ایران با همین قتل عام شاخص گذاری ین ترتیرا تقدیم کرده است. به ا  ۶۷دار در قتل عام  سربه

شود. این ی د می تهد  ی ت آن از چه طرفیبه خوبی نشان میدهد که آلترناتیو این رژیم کیست و موجودمی شود و  



88 
 

ا ماز آن بگریزد، ا  ۶۷همان تصویری است که رژیم در طی سالیان با تمام قوا تالش می کرد با کتمان قتل عام  
  این چنین بارز   ، و در بلوغ قطب بندی و تعمیق مرزبندی ها  ن انقالب و ارتجاعیب  ی خیتاراکنون در تکامل رویارویی  

، رژیم و همدستان و مزدورانش تالش می کنند ابعاد قتل عام را هر چه محدودتر شده است. در این بزنگاه ناگزیر
هم انبوه حقایق در روند دادخواهی و در جوشش خون   ا بازمت زدایی کنند. ایجلوه دهند و از شهیدان آن هو

از دژخیمان    یدنوریفرخواست حمکین خالف خواستها و نقشه های شوم دشمن را ثابت می کند. انتشار  شهیدا 
م  ی « رژی »چند وجه  یهایاحرکه به رغم همه توطئه ها و ط  بار دیگر نشان داددر زندان گوهردشت یک  ۶۷قتل عام  

 نه انکار کردنی.دار نه پوشاندنی است و دا و پنهانش، خون جوشان شهیدان سر بهیپ یادیو ا
 

آمده است پس   1400مرداد    5خ  یبه تار  مقاومت  ی ملّ   یشورا  یی ون قضایسی مکم  و ه در گزارش سکچنانهمـ    92
است خانم کریستینا لیندهوف کارلسون یهلم به رکسال و نه ماه تحقیقات، دادستانهای دادگاه بدوی استاز یک

 فرخواست از جمله چنین آمده است:  کیکیفرخواست علیه دژخیم حمید نوری را صادر کردند. در 
که از مجاهدین بودند یا از  ، زندانیان در زندانهای ایران  یة که کل  فتوا یا حکمی صادر کرد مبنی بر این ـ خمینی » 

جمعی اندکی بعد، اعدامهای دسته .اعدام شوند  ، ات خود مؤمن و وفادار بودندآنها هواداری می کردند و در اعتقاد
 شروع شد«.  ، زندانی بودند های ایرانن مجاهدین که در زندانحامیان و هوادارا

، حمید نوری به عنوان دستیار معاون دادستان یا در موضع و نقش 1988اوت    16تا    1988ژوئیه    30بین  ـ » 
رج، با قصد قبلی تعداد کتبانی با دیگر مرتکبان در زندان گوهردشت )رجایی شهر( در    همکاری ومشابه دیگر، در  

 .اعدام کرد عضو یا هوادار مجاهدین بودند،  که را بسیار زیادی از زندانیان
ن یا مشورت با دیگران، ازجمله شامل موارد زیر می شود: سازمان داد   مشارکت حمید نوری در اعدامها در توافق و 

دادگاه که بر  گرفتن در مقابل یک کمیته شبه  طریق انتخاب زندانیان برای قرار  از  ، ها، از جملهو شرکت در اعدام
بردن   [ مأموریت داشت تصمیم بگیرد و دستور بدهد که کدام زندانیان باید اعدام شوند؛ ی ن یخماساس فتوا یا حکم ]

در آنجا؛ خواندن اسامی زندانیانی که باید به کمیته آورده الحفظ آنها  زندانیان به ”راهرو مرگ“ و نگهداری تحت
خواندن اسامی زندانیان   کتبی در مورد زندانیان به کمیته؛ اطالعات شفاهی یا    ئةشوند؛ آوردن زندانیان به کمیته؛ ارا

پس از آن و    اعدام؛ خط کردن زندانیان برای انتقال و همراهی آنها تا محل  سپس به  که باید برای اعدام برده شوند؛ 
 دادند.  کردن زندانیان به زندگی آنها پایان می با حلق آویز

 کرد«.ها شرکت می آنجا( حضور داشت و در اعدام   چنین در بعضی موارد یا بعضی از مواقع )درمید نوری همح  
زندان کی   اعدام  مورد  در  سیفرخواست  زندان یغ  ی اسیان  شامل  مجاهد  ماریر  از  ی سکان  گوناگون   یهاگروه ست 
در زندان گوهردشت به عنوان دستیار معاون   1988سپتامبر    6تا    1988اوت    27  ۀدر دور  ید نوریسد: »حمینوی م

، تعداد زیادی از زندانیان را که عقاید توافق یا مشورت با مرتکبان دیگر  همراه و دردادستان یا در موضع مشابه به 
 «. و مذهب آنها در تضاد با استبداد دینی ایران بود، با قصد قبلی از زندگی محروم کردند
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ند: »ابتدا گفته می شود که این اعمال به عنوان بخشی کی پرونده خاطرنشان م  یی ه قضایفرخواست در مورد پاکی  
، حمید نوری حانه بین المللی بین ایران و عراق صورت گرفته یا به آن مربوط بوده است. از این رواز درگیری مسّل

ا اصول عام مرتبط با یون چهارم ژنو و  ینوانسکژة  یت ویحما  ان برخوردار از یر نظامیه متوجه غکشده  با اعمال یاد
کنوانسیون چهارم ژنو   147  ۀی ماددت شناخته شده است، مرتکب نقض جیرسمبه  ی ن المللیقانون انساندوستانة ب
 ی المللن  یه به عنوان اصول عام قانون انساندوستانه بکچه  و آن  ی ل الحاقکپروت   85و    75  یدر ترکیب با ماده ها

به یگرد  رفته شده، یپذ از درگیری   عنوان شّقده است.  به عنوان بخشی  اعمال  این  جایگزین، گفته می شود که 
ن حمید نوری با این یمسلحانه غیر بین المللی بین ایران و مجاهدین و یا مرتبط به آن انجام شده است. بنابرا

ول جهانشمول حقوق انساندوستانه بین المللی شده  کنوانسیون چهارم ژنو و اص  3  ۀی مادد اعمال، مرتکب نقض ج
ی شود زیرا تعداد بسیار زیادی از انسانها اعدام و شکنجه شده یا ی تلّقداست. نقض قوانین بین المللی می باید ج

 تحت رفتارهای غیرانسانی به اشکال بسیار بی رحمانه قرار گرفته اند«. 

 
پروندهکیـ    93 و  اسناد  متون مصاحبه  ی، حاو فرخواست  و  اعضا و هواداران سازمان ک است    یها  از  ه دهها تن 

 ارائه داده اند.   ی ا شاهد در مصاحبه با دادستانی  کی ران به عنوان شاین خلق ایمجاهد
 ی د نور یم حمیدژخ  یتها یه شاهد جناک  ی انیست از زندانین لیچند  2019دسامبر    ۱۶نوامبر و اول و    25و    22در    

به شهادت   1367ان مجاهد در سال  یزانشان در قتل عام زندانیه عزک  یی ن خانواده های چنهم( بودند و  ی )عباس
سر به  ی در آلبان  ۳ن در اشرفیا در صفوف مجاهدیانادا اقامت دارند و  کا و  یکنون در اروپا و آمرکده اند و ایرس

المللیب  ی ق سازمانهایاز طر  ، برندی م اعالم گردیچنگرفت. همقرارربط  یذ  یی ار مقامات قضای در اخت  ی ن  ه ک د  ین 
   ش هستند.یم در زندانهایات رژیجنا ۀآماده شهادت دادن در بار ۳آزاد شده در اشرف ی اسیس ی زندان  ۹۰۰حدود 

از   ی مار قابل توجهرد، شکی ن مکا ناممیار سخت و  یه سفر را بسک  ، روناک  ی دم یاز اپ  ی ناش  یتهایرغم محدودبه  
آزادیزندان مقان  ماهها   یی اروپا  یشورهاکم  یشده  فاصله  دسامبر  یژانو  یدر  تا  حضوربه  2020ه  ا ی   ی صورت 

ن در ینفر از مجاهد  16نفرانس توسط مقامات قضایی مسئول پرونده در سوئد استماع شدند. مصاحبه با  کدئویو
ان قتل عام یه در جرکهستند    ی یان از بندرسته یا زندانی نفرانس انجام شد. آنها  کدئو  یق ویاز طر  ی در آلبان  3اشرف  

مرگ در زندان گوهر دشت بوده اند   در راهرو  ید نوریات حمیشاهد جنا  یکاز نزد  1367در سال    ی اسیان سیزندان
 ده اند.  یان قتل عام به شهادت رسیا برادرانشان در زندان گوهر دشت در جری

 
بت شده و جزء اسناد پرونده به شمار می ث  ی ان و شاهدان مجاهد نزد دادستانکی ه توسط شاک اسناد    ی برخـ    94

 راست: یرود، به شرح ز
در زندان گوهردشت   1367ان قتل عام سال  یه در جرکن  یتن از اعضا و هواداران مجاهد  444صات  اسامی و مشّخ ـ  

قسمتهای زندان گوهردشت   مةست هی ن لیشتر بوده و ایاعدام شده اند. شمار اعدام شدگان در گوهردشت قطعًا ب
نمی  بر  در  قسمت را  برخی  زندانیان  از  زندان  یهاگیرد.  مانند  و  کان  یگوهردشت  زندانیرج  و ک  ی ان یا  مشهد  از  ه 

ست یل  ، رونیاز ا  .موجود است  ی مکار  یاطالعات بس  ، اعدام شدند  ید شده بودند و همگیرمانشاه به گوهر دشت تبعک
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ست یدر اعدام آنها دست داشت. در این ل  مًایاز کسانی است که حمید نوری مستق  ی نفره فقط شامل بخش  444
در زندان اوین بودند که اکثر آنها در جریان   تن زنان مجاهد و بقیه مرد هستند. زنان مجاهد در تهران اساسًا  19

کرمانشاه به گوهردشت   ماه قبل از شروع قتل عام از  5ه در گوهردشت بودند  ک  یقتل عام اعدام شدند. زنان مجاهد 
دار مدت زندانشان تمام شده بود د سربه ی شه444نفر از    52ست.  ی همة آنها در دست ن  ی منتقل شده بودند و اسام 

 ی کش« بودند. و به اصطالح »مّل
  ی ران منتشر شده و حاوین خلق ایسازمان مجاهد  یاز سو   1378ه در سال  ک   ی اسی ان سیتاب قتل عام زندانکـ   

 دار است. دان سربه یتن از شه 3210 ی اسام
است   ی سیران« به زبان انگلیقتل عام شده در ا  ی اسیس  ی هزار زندان  30ت،  یه بشر یت علی تاب »جناکگر  یسند دـ   
 ی نیتن از مجاهد  5015  ی اسام  یتاب حاوکن  ین سالگرد قتل عام منتشر شده است. ایامی در س  2018ه در اوت  ک

در مورد   یگریاد دیار زیات بسیئجز  ین حاویچنتاب همکن  یده اند. ایشهادت رسبه    1367ه در قتل عام  کاست  
ه در آن قتل عام صورت گرفته و آمران و عامالن قتل ک  یی قتل عام و شهرها  ینه هایقتل عام از جمله سوابق و زم

 رد. یگی را در بر م  ی جمع هدست یعام و گورها 

 « ارانک آفتاب»(، پنج جلد  ی ن فارسی)حس  «شان ستاره کهک  یک»نژاد(،    ی حاج  ی)مهر  «الین خنده لیآخر»  یتابهاکـ   
 گر. ید یهاتابکو  ک اسناد و مدار یار یزندان و بس ۀ( در باری رانی)رضا شم «آن ارجمندها»( و یی ایؤ)محمود ر

 
و نقش   ی اسیان سیشورها دربارة قتل عام زندانکر  یو سا  3ن در اشرف  یاعضا و هواداران مجاهد  یهای گواهـ    95

است که یا خودشان یا اعضای خانوادة آنها    ی سانکاز    ی( فقط شامل مشاهدات شمار ی )عباس  ید نوری م حمیدژخ
 آن هم فقط در زندان گوهردشت بوده اند.   ، 1367در سال  ی اس یان سیشاهد یا قربانی قتل عام زندان

ن در تابستان یان قتل عام شده در او یشمار زندان  ، گرددی در تهران بر م  ی اسیان سیه به قتل عام زندانکتا آنجا    
زندانهایی در   ن، بسیارند یوده است. عالوه بر امتر بک ار  یافتگان از قتل عام بسیشتر و شمار نجات  یبه مراتب ب  67

واقعه باشد. اگر ابعاد   ی یک نفر هم زنده نمانده تا روایتگرحّت  زندانیان آنها قتل عام شده و  مةسراسر ایران که ه
چ ی ه  یجاگذشته را در نظر بیاوریم    ، چه در تهران و چه در سراسر ایران  ، تمامی زندانها  آنچه در آن ماهها در

  ی بعد از جنگ جهان  ی اسیت سین جنایع و بزرگتر یفج   ی شکنسل  یک  1367ه قتل عام  کماند  ی نم  باقی   یدیترد
ه قتل ک نیما هستند. فراتر ا ۀهن اشغال شدیس هرم قدرت در مچنان در رأ همه مسئوالنش ک ی تیجنا ؛ دوم است
ن قتل عام و نسل یا  .ستین  1367منحصر به سال    یو حقوق  ی فّن  یبه معنا  ، ن یژه مجاهدیوبه  ، ی اسیان سیعام زندان

شد، آغاز و در ی بالغ م رباران صدها نفر  یاوقات روزانه به ت  یاریه در بسک  ی جمع  یبا اعدامها   1360از سال    ی شک
 د. یبه اوج خود رس 67سال  

افت و با ساختن دهها ساختمان و  یبه سرعت گسترش    ۱۳۶۰شاه، در آغاز دهة    ک اوین، زندان بازمانده از ساوا  
 یانسان   د ضرا به    ی اسیس  ی هزار زندان   15ترین زندان تاریخ معاصر ایران تبدیل شد و  د به مخوفیصدها سلول جد

گوهردشت و قزلحصار   یبه زندانها  ی ه هزاران زندانک   نیبا ا  67تا    61  یدادند. در سالها  یصورت در آن جان  یتر
با ای در او  ی منتقل شدند و هزاران زندان  یهزار زندان   10ش از  ین زندان بیثر اوقات اکا  ، ن حالین اعدام شدند، 

  یزندان  20تا    10  یه براکشدند  ی م  ینگهدار  یی در اتاقها  ی زندان  100ش از  یداد. بی م  ی را در خود جا  ی اسیس
شدند. در اواخر سال ی داده م  ینفر جا  14نفر ساخته شده بود گاه تا    یک  یه براک   یی ا در سلولهای  ؛ ساخته شده بود
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 ی شاه ساخته شده بود، هزاران زندان   ک توسط ساوا  50  هةل دیه اواک  ، نیبند معروف زندان او  4در    61و سال    60
 بودند.   ی زنان مجاهد، زندان ثرًاک، ای اسیس
شود. هنوز م روشن می ین رژیتنها پس از سرنگونی ا  ،مخوف و پر رمز و راز  عةاست که اسرار این مجموبدیهی   
ل مرداد چه وآویز شدند. در روزهای احلق   ۶۷داند در این زندان چه تعداد از زندانیان مجاهد در سال  ی نم  ی سک

ن ید در اویرشدگان جدین منتقل و در آنجا اعدام شدند و چه تعداد از دستگیگر به اوید  یتعداد زندانی از زندانها
 اعدام شدند.  

 تن از مجاهدان  5015ست  یمتر است. لکار  یاز تهران بس  ، ان قتل عام شده در شهرستانهایزان اطالع از زندانیم  
 ، عامه در شهر قم در زمان قتلک  ی در حال  ، دهد. به عنوان مثالی نشان م  ی خوبه  ت تلخ را بین واقعیقتل عام شده ا

ست ین لیه در اک   ی تعداد اسام  ، امدهیرون نیاز آنها هم زنده ب  یکی   ی مجاهد وجود داشت و حّت  ی زندان  150م  کدست
 40زندان سمنان حداقل   یاز بندها   یکی فقط در    ، از شاهدان  یکی به گفتة    ، نفر است. در همان زمان  8آمده فقط  

زندان دستگرد اصفهان    ، گرینفر آمده است. مثال د  29  ی ست تنها اسامین لی ا در ا ما  ، دندیمجاهد به شهادت رس
ن زندان اعدام ی نفر در ا  10  مکدست   ،روزانه  ، 1367ماه  یالملل در فاصلة مرداد تا دنیبه به گزارش عفو  کاست  

شهر رمانشاه، قائم که،  یز، ارومی ، تبرمانند اهواز  یی ا از شهرهایر شده است.  کاسم ذ  118ست فقط  ین لیا در اما  ، ندشد
 است.   ی از آمار واقع کی ه بخش اندکر شده  کد ذ یشه 307 ی اسام ، ان مجاهد، جمعًایو دزفول با انبوه زندان

 
 ی ریپنج روز بعد از دستگ   ، 1398آبان    24روز    «مقاومت  ی مّل  یشوراسم  یترور  دضت و  یون امنیسی مکـ »  9۶

چند روز قبل از   یسه ایه بر اساس آن مقک رد  کرا منتشر    یسه ایم مقیسردژخ  ی نوار صوت  ، ید نوری م حمیدژخ
ح  یتصر  یسه ایشود. مقی ر میه دستگ کن سفر نرود و هشدار داده بود  یبه سوئد به او گفته بود به ا  ید نوریسفر حم

د یقة حممطّلواندة  )شوهر دخترخ  ی رانیخلبان ا  یکق  یس و اطالعات و دادگاه در سوئد از قبل از طریه پل کند  کی م
از   ی شف آن توسط مصداقک ة  یتر و تازه جلوه دادن موضوع و داع  ، ن رویلع بودند. از امّط  یت نوری( از وضعینور
آمده است:    یاسه یاظهارات مق  ی وتپ صیل کاز    ی در قسمت  است.  یعمد   یوسازیسنار  ، ی نترنتیمراجعه ا  یکق  یطر

خوب، آمد و   ، ش افتاده بودیگفتم نرو، خودش هم دوزار   (ید نوری حم)به  ن جمعه بهش  ی ها، همبهش گفتم نرو»
ا...؟یر یم  یدار  ی چ  یپس برا  :گفتم   .نای ر بشم ایه من احتمااًل دستگکگفت   تو را    سه است.ین دس یگفتم اصاًل 

 ، داشته  ی زن  یکبا    ی ل خانوادگکها آنجاست، مشیرانیاز ا  ی خلبان  یک،  آره  .نند هاکی رت میدستگ  ، شانند آنجاکی م
 ی ارو توینها... آن  ینظام فالن و بهمان ا  یتو  ، فالن  ید نوریحم  ه مثاًلکآنجا گفته    ، طالق داده، آنجا تو دادگاه

من   هی ه اون علک( گفت  یخودش)نور..  .نها یوب و فالن و اکسر  ی هاء گروهن جزیه اکنوشته    نیه ایگزارشش عل 
آنجا حرفها  یی حرفها  یک اطالعات  و در  آنجا  دادگاه  مرده در  زده،  ی عل  یی زده  نوری)حمه من  بود، ک (  ید  ارمند 

نها.  ی ن ایبوحة منافققباًل در سال شصت و بح  ، ارمند بود در دادگاه انقالبکر دفتر من بود،  یو مد  ، ارمندکارمند،  ک
رفت و منعی وجود نداشت. این ب به کشور های خارجی می بار رفته بود و هیچ کاری نداشتند. مرّت  ۱۰ن  تا اآل

فامیل بودند   ، که طالق گرفته بود  ، ن خانمهختالف داشتند با همدیگر. این با آهمسرش که زنی طالق داده بوده و ا
 اله...« عدر نظام ف این خانم، مثاًلاینها، این آقا، آره مثاًل پدر خوانده  شوهره به پلیس دادهو اینها، 



92 
 

 ۀ ن اسناد، شوهر دختر خواندی ت مطالب فوق را جزء به جزء نشان داد. طبق اماه بعد، انتشار اسناد پرونده، صّح  21  
ال با ارگانهای رژیم دارد عش در سوئد بوده است. او ارتباطات ف ی از مدتها پ  ،وبی یش صادق انام هرِ ه  ب  ید نوریحم

 س سوئد وجود دارد. ی ط پلساز او تو یی در پرونده حداقل دو بازجو ران رفت و آمد داشته است.یبه اًا رو مستم
با    ید نورین فرد از قبل در موضوع حمیه اکدهد  ی نشان م   ی خوباست و به   2019نوامبر    8در    ی تلفن  ییبازجو  یک

ریزی کرده است.  به سوئد را برنامهن حال سفر حمید نوری  یسوئد در ارتباط بوده و درع  یی س و مقامات قضایپل
 آمده است:   یی ن بازجویس از ایدر گزارش پل 

- 11-9خ  یدر تار  ید نوریه حمک ده  یدست ما رس ه  ب  ی العاتکه اّط  دلیل اینه  شود بی »با هرش تماس گرفته م
ط ی بل  یکرده  که هرش رزرو کرده و پرداخت  کده  یشود. به اطالع ما رس ی از تهران وارد ]فرودگاه[ آرالندا م  2019

 .. .1145ساعت  713شماره پرواز  .2019-11-19خ  یالن به تهران در تارید از میمسافرت حم یسره را برا یک
رد؟ او  کخواهد    ی جا زندگکد در طول اقامتش در سوئد  یه حمک الع دارد  ا او اّطیه آکشود  ی ال مؤاز هرش س  
اپساال در   ی د در حوالیداند حمی ه هرش مک  یی تا جا  ی رد. ولکخواهد    ی ]هرش[ زندگد خانه او  ید که حمیگوی م
 ]هم[ خواهد بود...«. ه سوئد هستکن مدتی یا ی ط
یعنی ده روز پس از دستگیری حمید نوری صورت گرفته است. بر    ، 2019نوامبر    20گر از هرش در  ی د  یی بازجو  

ه علی بیگی[ می شناسد. هرش یق دخترش ]سمیرا از طر  ید نوری »هِرش حم  یین بازجویس از ایاساس گزارش پل
ه به او ]هرش[ یرد... در آن موقع سمکه علی بیگی را در یک جشن حدود هشت سال پیش در تهران مالقات  یسم

م کح  یکتواند  ی ه مکشناسد  ی را م  ی دادستان  یکهرش در هر زمانی به یک مشکل برخورد کرد او  گفت که اگر  
از کسان   یکی ن دادستان  یه ا کر بدهد. او گفت  ییون پول ایرانی تغیلیدریافت صد م  یبه ازا  ، به عنوان مثال  ، اعدام را

 رد...«. کر نکرا آن موقع ذ  ی چ اسمیه ی نند. ولکی ار مکاوست و آنها با هم  یکار نزدیبس
ن یردند و در همکگر را مالقات  یفورت همدکدر فران  2016تبر  کل اوه در ای س، هرش و سمیبر اساس گزارش پل 

او   : ه گفت یسم  اکتبر آنجا بودند. 5تا    1تاریخ  هرش »آنها از    یی س از بازجوی ردند. به گزارش پلکسفر آنها ازدواج  
 یدر شهر  در حقیقت این پرونده را  ".دادستان "داشته با    یارک یک پرونده    که  خاطر اینآمده به فرانکفورت به 

ان ثروتمند یرانیه آنها به اکح داد  یش توضی ه برایفورت قرار دارد.... سمکبود که بیرون فران  داشتند که اسمش فولدا
د که اسم یِرش آنجا فهمرا در ایران از دست داده اند... ه  شانینهایات و زمه مستغّلککنند  شور کمک می کخارج از  

 صدا می کردند«.  یگریاسم د یکن، به یاو را در زندان، توی زندان او ی است ول ید نوریآن دادستان حم
ه ی ه باردار شد. وقتی این قضیآمده است: »در مدت اقامتشان در فرانکفورت سم  یی ن بازجویگر ایقسمت د  در  

ر  ی ه مدک  یی ز بابایامبک  ؛ شِرند. دوست هکن بیقط جنه سیخواست که سمش آن موقع هم می ِرص شد همشّخ
بازگشت ]پس از  .  ردین انجام بگین سقط جنیه اکبدهد    ی ب یند و ترتک  کمکِرش  رد به هک  ی نز بود سعیرالیآسمان ا

ن را  یکه قبول بکند که سقط جن  ند برای اینکه را قانع  یه سمکداد  طور ادامه می هر دو به سوئد[ هرش همین
ش به تهران هِر  2016نوامبر    5دد... در تاریخ  گربه ایران بر می   و  باز می زند  ار سرکن  یه از ایسم  ی انجام دهد ول 

پدر    یه نورک د  یگوی به هرش[ م]  هینند... سم کی بار با هم مالقات من  یلوا  یبرا  ید نوری رود. آنجا هرش و حمی م
. برای نشان دادن حمید ش فوت کرده بود.. یسال پ  16حدود    بود و  یار نورکش قباًل همیش نبود. پدر واقعیواقع

خواند که از طریق یک پلیسی که در حال حاضر در ی م  یسند  یه، هرش از رویآن همکارش، پدر سم  نوری و
یک. هرش   ۀشمار مةبه عنوان ضمی ، جلسه هستاین صورت مةدستش رسیده. این سند ضمی  کما هست به  حالت
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 0602807001  یی شناسا  ۀبا شمار  ی گیب  ی ن علیه حسکشود  ی با احترام اعالم م  ز روی آن می خواند: ”به نام خدا.ا
 ی د نور یهِرش در مورد حم  در زندان آذر“.ان  یس زندانیب و رئس تهران و پاسدار انقالیاطالعات پل  ۀبازنشسته ادار

 بازنشسته پاسداران انقالب، با   ، ید نوریحم  یآقا "آن سند ادامه می دهد:    یهم سؤال کرد و او خواندنش را از رو
ال در جواب سؤ   ..."ار در زندانیانقالب و داد  یس مقامات زندان، دادگاهها یار: رئک.  ی اسب عبدالوحید ع  نام مستعار

ه ک  ، ش ند. پدر هرکاهد اسم او را افشا بخوی ِرش نمکه این اطالعات را در اختیار هرش قرار داده هدربارة پلیسی  
ه و نوری در یک زندان با همدیگر یس با همدیگر دوست بوده اند. پدر واقعی سمین پلیرده و اکدر حال حاضر فوت  

 کرده اند...«.  کار می 

ز به اروپا سفر ین  2018و سپتامبر    2017در نوامبر    ید نوریم حمیهرش، دژخ  یی س از بازجویبر اساس گزارش پل  
رد.  کریآرالندا گ  س ]فرودگاه[یتوی پلاو  ،  خواست وارد کشور بشودی که م  ی »وقت  2018رده بود و در سفر سپتامبر  ک

  یالعات ه اطّ ک  نیا  یارت تلفنش را ببلعد براک ه  کرده بود  ک  ی سع  یه نورکرده بود  کف  یش تعریه آن موقع برایسم
 باال دارند«. ی لیخ یه پستها کبود  یی ه محرمانه بود و آن اطالعات در مورد آدمهاکارت بود کتوی آن 

ق یه با او از طرکد  یگوی س می هماهنگ شده به پلش ی از پ ویسنار  یکرش در ، هی در مورد رابطه با مزدور مصداق 
اوه  کل کیه و کاست  یقًا همان روزین دقیردند! اکگر را مالقات یهمد 2019تبر کا 17گوگل آشنا شده است و در 

   رده است.ک ی ف ران گذاشته و هرش را هم معیرده و موضوع را با او در مکبه او تلفن  ی ه مصداقکد یگوی م یموسو
 

ده یماه قبل از سفر به سوئد، د  10  ی عنی   2019  ةیژانو  17در    ی به مصداق   یاز نور   یی لهایمیاسناد پرونده ادر    ـ  97
س ی پل  ی ات ملیبنا به گزارش »واحد عمل  در پرونده ثبت شده است.  2020  ةی فور  17خ  یل در تاریمین ایشود. ای م

ح یدست آمده است. گزارش تصر  به  ینورد  یم حمیتلفن دژخ  ی لها در بررسیمی ن ای« ای ات جنگیجنا  ی بخش بررس
مکی م دو  مظنون  »شخص  آدرس  یند:  به  آدرس    Irajmesdaghi@gmail.comل  از 

@gmail.com1961hamidnouri   .فرستاده است 
ل نه یمی ن ایسها وجود دارد... ایشنویه در بخش پکل هست  یم  یک  2145ساعت    2019  ةیژانو   17خ  یدر تار  

فرستاده   یلهایه در قسمت مکهست    یلیم  یک  0928ساعت    2019ه  یژانو  17خ  یتر. در تاریات دارد نه تیمحتو
 است«.  ی ه به فارسک“ نوشته ی عباس ید نوریتر ”حمیعنوان ت به ی ندارد، ول ی اتیل محتوین می.. ا. شده

 

ن یرد. در گزارش مارتیگی قرار م  یی مورد بازجو  ی صورت تلفنن رابطه بهیدر هم  2020مارس    30مصداقی در    
ل یه و تحلی.. در ارتباط با تجز.شودی تماس گرفته م  ی رج مصداقیآمده است: »با ا  یی ن بازجویس از این افسر پلیاست

شود ی رج میه از اک   ی الؤرج مصداقی فرستاده است. سیل ایم  ی به آدرس ج  ی لیم  یک  یه نورک هست    یتلفن نور
با این وجود   ی رج مصداقیا  ؟ده باشدیدستش رسه  ب  یاز طرف نور  ی لیمیآورد که ا  ی خاطر ما او بهیه آکن است  یا

 رده باشد«. کافت یدر یاز طرف نور ی لیه ایمکاورد یخاطر بتواند که بهی نم
  ی پ آن با صدایلکه  ک  یی ن بازجویدر ا  یرد. نوریگی قرار م   یی ن رابطه مورد بازجویدر ا  ینور   2020ل  ی آور  23در    

د: »من هیچ موقع از ایمیل استفاده نکردم. وارد نبودم. اصاًل ایمیل یا  یگوی م  ، خودش در اسناد پرونده ثبت شده
موقع استفاده نکردم. شاید یک بار ه پسرم برای من یک آدرس درست کرده بود ولی من هیچ  جیمیل نداشتم. البّت

mailto:Irajmesdaghi@gmail.com
mailto:hamidnouri1961@gmail.com
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ی نکرده ام.  یاد نگرفتم. پس من هیچ استفاده ی  یا دو بار در این ده بیست ساله فقط یاد بگیرم که هیچ وقت هم
 بلد هم نیستم«.  اصاًل

م. کامپیوتر نداشت  د: »من اصاًلیگوی م میرده باشد، دژخکوترت استفاده  یامپکاز    ی سک ن است  که ممک  نیدر مقابل ا 
ن ک ه ممک  نیمحاله که استفاده کرده باشند«. در پاسخ به ا  ، محاله  هیچ موقع استفاده نشده. اصاًل  ، فقط موبایلم

رده باشد نوری گفت: »شاید کسی هک کرده باشه. من خبر ندارم. که فکر هم کلت استفاده  یاز موبا  ی سکاست  
اآلن برای اولین باره که دارم   هیچ چیزی نفهمیدم ونکنم کسی این کار را کرده باشد. چون تو این مدت هم من  

ی کرده در خصوص همین پرونده. که بخواهد مدرک درست شاید یک کسی یک شیطنتی یک دسیسه یشنوم.  می 
گویید نه برای این شخصی که شما می   نه از جی میل و   ام وویم که نه از ایمیل استفاده کردهگکند. من قاطعانه می 

هم چیزی هست یک توطئه    ام. اصال نبوده. اگر ، هیچ چیزی نداشتههیچ ایمیلی  ، هیچ تماسی   ، ی به ی هیچ مکاتاصاًل
ارائه بدهند تا من توضیح بدهم... شاید کسی هک کرده. پیامش را شما بخوانید   ،اگر چیزی مدرکی دارند  است.

که دارید مرا شبانه روز بازجویی گویم. شما شش ماه است  با شهامت می   ت وین را با جرأ ببینید چه گفته است.. ا
سال پیش   41  کشور ایران انقالب شده.   آقای مارتین در  کنید. هنوز یک کلمه به شما من دروغ نگفته ام... می 

حکومت ایران هم   دضمنتقد    آقای یوآکیم دهها گروه مخالف و  ، جمهوری اسالمی آنجا مستقر است. آقای مارتین 
حکومت ایران هم   دضافراد    سازمان وو  گویم. دهها گروه  دو باره می   .مهم استهم هست. موضوع خیلی    بوده و

حانه بر علیه حکومت به اسلحه برده و اعالم جنگ مسّل  هم هستند. آقای مارتین تنها گروهی که دست  بوده اند و
روه که دست به تنها گ   .همین گروهک منافقین است. تنها گروه. آقای مارتین خیلی موضوع مهم است  ، ایران کرده

برای یکبار هم که شده فیلم جنایات اینها رو ببین حداقل از سفارت   ، این گروه است. آقای مارتین  ، اسلحه برده
گویم اینها تو ایران هزاران نفر را کشته اند. آقای مارتین داعش، بگیر فقط نگاه کنید. من دهها بار دارم به شما می 

 ..همین کاری که داعش تو این یک سال دو سال سه سال پیش کرد تو کلّ اسم داعش را شما شنیدید؟ شنیدید؟.
 ؛ شینید فیلم را نگاه کنیدنکنم یکبار که شده بدنیا اینها چهل سال پیش تو ایران کردند... من از شما خواهش می 

اند برده اند رو گویم که اینها به خودشان بمب بسته اند پنج تا امام جمعه را کشته یکبار فقط. هی من به شما می 
فیلمهایش را شما    .زدآتش می   کنید. آقای مارتین داعش افراد را زنده زنده می کشت وشما اصال دقت نمی   .هوا

زنده    ، شکنجه کردند  را  ا سه تا پاسدارهاین  ، نه سال پیش  سی و  ؛ دیده اید. آقای مارتین آقای یوآکیم سال شصت
فقط یکبار نگاه کنید.... اگر در کشور   ، یکبار شده  .فیلمش هست. نگاه کنید  خاک ریختند. زنده.  ، زنده کردند تو گور

کنید؟ آقای یوآکیم حکومت شما بکند شما چگونه باهاش برخورد می   شما یک گروهکی اعالم جنگ بر علیه دولت و 
 کنید«؟چکار می 

به او پاسخ داد: »حاال این مجاهدین یا منافقین چه کارهایی را کرده اند توی ایران یا بر علیه   ، سیافسر پل  ، نیمارت  
کنیم که با آنها در زندان  تحقیق می   کنیم. ما داریم بررسی وتحقیق می   ایران این نیست که ما داریم بررسی و

 ایران چطوری رفتار شده است«.  
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 ی شکاز ابعاد نسل  ی ات تازه یکادامه دارد و هر روز ن  ة حاضر دادگاه یانیشار بخ انتیه در تارکاست    یادآوریان  یشا  
سوخته   یهابرگ  یدساز یخواستند با سفی ه مکهم    ی سانک رسد  ی شود. به نظر می ت برمال میه بشری ت علیو جنا

ار آمدن ک   یروخصوص پس از  ه  نند، بکن آوار  یرند و بر سر مجاهدیار بگکبه    یکراتکن دمویگزیه جای آن را عل
اشتباه محاسبة   یکمانند. آنان در  یرده پشک، از  ن دادگاه استیران در ا یمقاومت ا  ن هدفیه نخستک  ، جّلاد  ی سیرئ

 ی سادگه  ست و بیموضع قابل مصادره ن  به داران سر  ه خون پرجوش سرکدانستند  ی ت تنگ نظرانه و ابلهانه نمیبه غا
  رود.ی ن نمیین، پایتشنه به خون مجاهد یهایاز حلقوم خونخواران و نفوذ

ن ی ه مجاهدیعل  ی نکمور لجن پراو مأ  ی نترنت یون ایزیتلو  ۀگردانند  ، ی د بهبهانیز مزدور سعیع و نفرت انگی ت شنکحر  
ر آن یبرهم زدن اوضاع در مقابل دادگاه و انداختن تقص  یبرا  ی رج مصداقیبا ا  ی ن روز دادگاه در همدستیدر نخست

ت است. همگنانش یان والیها و بازجو  ی اطالعات  ی نت سفله و مادون انسانیط  یی ، به واقع رونمانیمجاهدبه گردن  
ن یه مجاهدیرا عل   ید نوری م حمیخود با دژخ  یوند ماهوینان پی ف زدند. اکش  یدر رستوران مجاور دادگاه البته برا

 ردند.  کموضع و سر به دار برمال  سر
 ین به زن و مادر بهبهان یهدا مجاییه گوکنیبر ا  ی وزارت بدنام و مزدوران رنگ و روباخته، مبن  یبعد  یهادروغ  

ه مملو از خبرنگار ک  یی هم در جارد. آنکگر اثر ن یز، دیرده اند نکداده و با چاقو به چند خانم حمله    کیکر   یهادشنام
 شد.   ی لمات ضبط مکل بود و همه صحنه ها و یموبان و یو دورب

ن باره نوشت: » یدر ا   ، رانیخلق ا  یی فدا  یهایکارگان سازمان چر  «، خلق  نبرد» ر  یسردب  ،ی رهاشمینت میخانم ز  
این لمپن شناخته شده در مقابل جمع کثیری از ایرانیان اقدام به عملی کرد که بسیاری از اراذل و اوباش هم آن 

می گویند کسی که دست به این گونه اعمال می زند باید موادی مصرف کرده باشد تا    انجام نمی دهند. معمواًلرا  
ا او مواد مصرف نکرده بود. او واقعیت خودش  مجسارت این میزان از عمل زشت در برابر یک جمع را داشته باشد. ا

حرف بزند. این رفتار وقیحانه کپی برداری از رفتار   ین تنه اشاست با توهین به مردم با زبان پایرا نشان داد و خو
ان و جّلادبازجویان رژیم در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی است. بهبهانی اکنون در مقابل دادگاهی که یکی از  

شت دیوارهای که مخفیانه و در پ   را  قاتالن وابسته به جمهوری اسالمی را محاکمه می کند، الت بازی بازجوها
 وقیحانه در مقابل چشم همگان انجام داد.  انجام می شد، زندان 

عمل این الت و لمپن فراتر از خشونت، تحریک آمیز و مهمتر از همه توهین به خانواده های  خالصه به باور من،   
البته   ایران و اعضا و هواداران این سازمان و  ایران   د ضشهدای سازمان مجاهدین خلق  جنبش دادخواهی مردم 

 است«.  
 
ن ییتع  یمرگ برا  یهاأت یسؤاالت ه  ، گذشتهگر مانند سال  یدخ بار  ینة تاریثبت در س  یفصل برا   نی ان ایدر پا  
 م.ی نکی مرور م  ، رده استکالملل منتشر نیه سازمان عفو بکان را یف زندانیلکت

   :پرسیدندهای مرگ« برای تعیین سرنوشت زندانیان می نمونه سؤاالتی که »هیأت
 آیا حاضرید »منافقین« و رهبران آن را محکوم کنید؟ 
 های سیاسی خود ابراز ندامت کنید؟ ت یالع فآیا حاضرید در مورد عقاید و  
 کنید؟ آیا به جمهوری اسالمی اعالم وفاداری می  
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 اید برای کمک به نیروهای نظامی جمهوری اسالمی پا به میدان مین بگذارید؟آیا آماده  
 ح جمهوری اسالمی ملحق شوید؟برای جنگیدن با »منافقین« به نیروهای مسّلاید آیا آماده  
 تان جاسوسی کنید و با مأموران اطالعاتی همکاری کنید؟آیا حاضرید در مورد رفقای سابق  
 های اعدام شوید؟آیا حاضرید عضو جوخه  
 آیا حاضرید یک »منافق« را دار بزنید؟ 

ت یه بشر ی ت بزرگ علیگران جناهیران، مسئوالن و آمران و عامالن و توجیخواهان ایه مردم و آزادکم  ینکی رار مکت 
م ی آنان به سود رژ  ی»سر موضع« و رهبر  ِنیه مجاهدیعل  ی جنبش دادخواه  ۀه در صدد مصادرکرا    ی و مزدوران

 بخشند.  ی نند و نه مکی فراموش مهستند، نه 

 
 فصل دهم:

 مواضع مقاومت و  همبستگی، اّتحاد
گر بر اساس  یبار د  ، گذشته  یات خود، همچون سالها یسال ح  یکمینوران، در آغاز چهل یا  مقاومت  ی مّل  یشوراـ    ۹۸

 ند:  ک  ی بات خود خاطرنشان موبرنامه و مص

ران و مخالفت با یدر ا  ی خارج  ی نظام  لةبر مخالفت با هرگونه مداخ  ی خود مبن  ی اصول  ی ما بر اساس خط مش  ـ
 یمذهب  یتاتوریکها به دیتها و امدادرسانیحما  مةبزرگ، برضرورت قطع ه  یاز جانب قدرتها   یوسازیهرگونه آلترنات

   ؛ مینک ی د مکیران، تأیم بر اکحا  ی ستیو ترور
گر یان و دکان، پرستاران، پزشمعّلمم و از مطالبات  ک نظام حا ه  یران علیارگران و مزدبگک  نة حق طلبا  ۀما از مبارز   ـ 

ران یارگران ا ک م. خواست  ینک  ی خود را با آنان اعالم م  ی ت و همبستگیهنمان، حمایم  تةاقشار معترض و به پاخاس
 رانیارگران اک ار بر حقوق  ک  ی ن المللیو نظارت سازمان ب   یارگرک مستقل    یها ّلکجاد تش یحق اعتصاب و حق ا   یبرا

 ران است.  یا مقاومت ی مّل یشورا  یان، از خواستها کودکار ک و لغو 
د ی ران و بازدیاز نقض حقوق بشر در ا   یریحد به منظور جلوگت ملل مّتیامن  یدرنگ شورا  ی ما خواستار اقدام ب  ـ 

م و از یهست  ی اسیان سیدان و زندانیشه  ۀو مالقات با خانواد  یاخامنه ت  یوال  یحقوق بشر از زندانها  ۀژیگزارشگر و
دست بزند. چشم   یدو ج  ی گسترده و خودسرانه به اقدام عمل  ی ف اعدامهاتوقّ   یم برایخواه   یم  ی جهان   عةجام
   ؛ رقابل قبول استیوم و غک)برجام(، مح ی توافق اتم نةران به بهایبزرگ از نقض حقوق بشر در ا یقدرتها ی پوش

 ی ش کن نسل  یآمران و عامالن ا  مةکبر لزوم محا  67در سال    ی اس ی ان سیگر در رابطه با قتل عام زندانیما بار د  ـ 
ه از جانب ک  ،ی سیم رئ یدر مورد ابراه  ، ژهیت است، به ویه بشریت علیق بارز جنایه از مصادک  ی ومتکح  تةافیسازمان

سر یمکم و از  ی نک  ی د مکیتأ ،  شده  دهبرگمار  یاست جمهوریبر منصب ر  ی ش انتخاباتینما  یکه نظام در  یفق  ی ول
ل دهد. انتشار کی تش  ۶۷ق در مورد قتل عام سال  یتحق  یون مستقل برایسیمک   یکه  کم  یخواه  ی حقوق بشر م  ی عال

ن یدر ا  ی سیم رئیابراه  ی ، و حرفها1395أت مرگ در تابستان  یه   یدر گفتگو با اعضا  یمنتظر   یآقا  ی نوار صوت
ان ایپ  یگریر دیارناپذکمالقات سند  بزرگ است. سند دی ن جنایرامون  تی ت   یآخوند عل  1396رماه  یگر مصاحبه 

نها  یخواهند... ا ی مه نمکمحا نها اصاًلی»ا گفت: ی نیه با استناد به خم کم، است ین رژیشیر اطالعات پ یان، وزیفالح
م کچه بعدش، ح   67ان  ین جری[ بود؛ چه قبل از ای ن یشان ]خمیا   یی م والکشه اعدام است، اصاًل حیشان هممکح
 م به اعدام نداده باشد«.  کهم ح ی م شرعکاگر حا ی نها اعدام است، حّتیا
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 یر دادگستریو وز  ی اسیان سیعام زندانأت مرگ در قتلیوزارت اطالعات در ه  ۀندینما  ، یپورمحمد  اظهارات آخوند 
:  ن گفتیبه صراحت در بارة مجاهد  1398گذارد. او در سوم مرداد  ی نم  ی د باقیترد   یس جاکچ  یه  یز براین  ی روحان

سال    40هیچ تخریبی در این    ردند؛ کظام( را تخریب  )ن  ۀشود؟ در تمام دنیا چهرگه دشمنی از این بدتر هم می ی»د
ما   ؛ ایمرده که نین هنوز حسابمون رو تصفیه پای اصلی آن منافقین بوده است. ما با منافقک  فاق نیفتاده مگر آناّت
هایشان را ها و جنایتباید بیایند و پاسخ خیانت  .ریمم زد. شوخی هم ندایه حساب خواهین حرفها رو بعد از تصف یا

ارند و کشان جنایتست خوردیم... منافقین همهکی شهید دادیم، تلفات دادیم، شّلکخاطر منافقین  ما به بدهند...
مجازات   دردند و باید به اشک شتند و جنگ  کا آدم  ین دنیمه شوند. و همشون هم طبق تمام قوانکباید در دادگاه محا

حساب است. امروز هم منافقین ها نیست، وقت تصفیهحرف  ایم. وقت اینرده کحساب نوم شوند... ما هنوز تصفیهکمح
د  یآنها با  کتکمه بیایند و به حساب تکاند و باید جواب بدهند، باید پای میز محااین ملت  تریِن دشمنان خائن

ما اصال در خصوص منافقیبرس پ یه  ، ی لکچ مش ین هی م...  ابهام  ی دگیچیچ  اآلی ندار  ی و  ن وقت جنگیدنه، وقت م. 
نیستحرف ازدن  اآلی.  ماست.  مهم  موضوع  بهن  وقت  ااب حسن  وقت  است،  زمیرسیدن  رو  ه ب  ردن، کرینگی نها 

، نهاستیه پشت سر اکرو    ی ستیار طرفدار ترورکتیجنا  یا یه دنک  نیوقت ا  ؛ ردن استکمهکدن و محا یحسابشون رس
  .نهاست«یوقت ا ، ردن و سرجاشون نشوندنهکرینگیاونها رو زم

 
 م:یدان  ی د به آن مهران فردا خود را متعیرده و در اکت  یر حمایبه شرح ز  یخانم رجو  ی ه یدما  10  مةما از برناـ  ۹۹

 ؛ گراثرت کآزاد و  یبا رأ یجمهور یکت مردم در یمکبه حا ، یه. آر یت فقیبه وال ، نه. ۱
 ؛ یمجاز یمطبوعات و فضا یاجتماعات، آزاد یاحزاب، آزاد یان، آزادیب یآزاد. ۲
انقالب   ی، وزارت اطالعات، شورای مردم  دض ج  یها، بسی قدس، لباس شخص  ی ستیترور  یرویانحالل سپاه پاسداران، ن   

 ؛ هاارخانه کدانشگاهها، ادارات و  وبگر در شهر و روستا و در مدارس، کسر   یگشتها و نهادها مةو ه  ی فرهنگ
 ؛حقوق بشر ی جهان ةیطبق اعالم ی و اجتماع یها و حقوق فردین آزادیتضم. ۳
م کنجه و لغو حکت شی، ممنوعی اسی ان سیقتل عام زندان  ی د، دادخواهیش عقای سانسور و تفت  یانحالل دستگاهها 

 ؛ اعدام
 ؛ ان و مذاهبیاد ین و دولت، آزادید یی جدا. ۴
 ی ت برابر زنان در رهبرکو مشار  یو اقتصاد   ی و فرهنگ  ی و اجتماع  ی اسیامل زنان و مردان در حقوق سک  یبرابر.  ۵
از زنان   ی شکمنع بهره    ، ل و اشتغالیپوشش، ازدواج، طالق، تحص  نةانتخاب آزادا  حقض،  ی، لغو هرگونه تبعی اسیس

 ؛ تحت هر عنوان
،  ی بر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواه  ی مبتن  ، ی المللنیب  یارهایمستقل طبق مع  یی و نظام قضا  یدادگستر   .۶

برخوردار استقالل    ی علن  مةک از محا  یحق  قوانکو  الغاء  ب  یعت آخوندین شریامل قضات.  انقالب   یدادگاههایو 
 ؛ ی اسالم

 یخودمختار  یبرا  مقاومت  ی مّل  یشوراطبق طرح    ،ی رانیا  یتهایو رفع ستم مضاعف از اقوام و مل  یخودمختار  .۷
 ؛ رانیردستان اک
ارگر و کاحقاق حقوق    ، رانیتمام مردم ا  ی ار و بازار آزاد براک سب و  ک برابر در اشتغال و در    یعدالت و فرصتها  .۸

 ؛ ان و بازنشستگانیارمندان، فرهنگک دهقان، پرستاران، 
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 ؛ ومت آخوندهاکشده در ح عام ست قتل یط زیمح یایحفاظت و اح .۹
 .ی ی و منطقه ی المللن یب یها یارکهمو  ی ستیصلح، همز ، ی شتارجمعکحات یاز تسل ی، عار یر اتمیران غیا .۱۰

 
ن ی و رنگ  ی اسی س  یروهاین و نیزم  رانیزنان و مردان ا   مةگر همچون هر سال، هیبار د  ، مقاومت  ی مّل  یشورا ـ    ۱۰۰

ه، یت فقی»مرگ بر اصل وال  یرامون شعار محوریخواند تا پ  ی ران را فرا م یا   ی و فرهنگ  ی اجتماع  یروها یمان نک
ل شوند. به کحد و متشگر، مّتیو اشرف د  ی انون شورشک« در هزار و هزاران  ی اتاتور، مرگ بر خامنه  یک مرگ بر د

حول شعار    ی ابیل  کو تش  ی به سازمانده  ، در گام اول  ، رانیم بر اکم حایرژ  ی سرنگون  یبرا  ی حل عملراه    ، باور ما
ا  یمحور از  است.  رویمبارزه منوط  ا   ، ن  و مردان  زنان  ایزمرانیما  به  را  پ  ی شورش   یانونهاکجاد  ین  به  یو  وستن 

 م. یخوانی هن دربند فرا م یبخش در سراسر میسان پنجم ارتش آزادسمؤ
مدرسه و ارخانه و شهر و روستا و در هر اداره و کو برزن، در هر  یوکران، در هر ی ام مردم ایشماران و قیجنبش ب 

ت مردم را برقرار  یمکده و حا یشکر  یه را به زیت فقیوال  ی رانیادضو    ی مردمدض ،  یمنیدانشگاه، قادر است نظام اهر
 ند. ک
عمل   نةدر صح  یکراتکدمو  ی نیگزیو جا  یو ارتش آزاد  ی شورش  یانونهاکران با  یدار مردم ایجنبش مقاومت پا 

د راه یست هزار شهیصد و ب  یکن و پشتوانة خون  یخ« و با تضمی»نه شاه ـ نه ش  ی اساس  یو با مرزبند  ی انقالب
 ند. کنده را بنا ی ران آزاد آیرا سرنگون و ا ی نید یتاتوریکم است دم، مصیآزاد

 تةافین مقاومت سازمانیتری ن و طوالنیبزرگترشورا در    یت به خاطر سرفرازیبا تهن  1400ر  یت  30مسئول شورا در    
خ و شاه یداد شیو در برابر ب  ی و بر سر موضع ماندن در برابر استبداد و استعمار و وابستگ  ی ستادگیران و ایخ ایتار

ران آزاد یم اسمان و تجیبه عهد و پ  یمظهر وفا  ، ن مقاومتیر ایناپذیی اران جدایهمسنگران و همرزمان و    :گفت
 بالد.  ی آنان به خود م یکایکن وطن از یباتریند و زیفردا

اران ین مقاومت و اعضاء و اجزاء و  یه اکسال بر همگان روشن و ثابت شده است    40ن  ی : در امسئول شورا افزود
ن یران زمیا  ی ت ارضیو تمام  یتساو  یو عدالت و جز برا   یآزاد  یخواهد. جز برای نم  یز یخود چ  یدارش برایپا

رار کست. تیحرمت نبوده و ن  کن هتیمترک   ی نندة خصومت و حّتکشروع س  ک چین مقاومت با هیا  است.  برنخاسته 
، هر مقاومت  ی مّل  یشوراب  و، مصی استبداد مذهب  ی سرنگون  یبرا   ی مّل  ی همبستگ  هةه طبق طرح جبکم  ینکی م
و   یکراتکودم  ی اسی نظام س  یکه خواهان استقرار  ک  ، هیت فقیامل نظام والک  ی خواه و ملتزم به نفیجمهور  یروین

 م.ین از دولت است، با ماست و ما با او هستید یی بر جدا ی مستقل و مبتن
 

 ران یا  مقاومت یملّ  یشورا

 ۱۴۰۰مرداد  ۳۱


