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 مین سالگرد تأسیس شورای مّلی مقاومت ایران و یک بیانیة چهل

 
گیرد؛ دم آرام نمی ای یکدر شرایطی که جامعة ایران در تب و تاب تحول و دگرگونی و در ستیز با والیت خامنه  

تیر سی  که هفتاد سال از قیام تاریخی  در هنگامی که صد و شانزده سال از انقالب مشروطیت گذشته؛ در حالی 
اي از آن بیش از دو سال حداكثر گیري كه خامنهبیماري همه  -ویژه در شرایط به طور نسبی پساکروناگذرد؛ و بهمی 

توان از آغاز دوران جدیدی یادکرد كه در آن اكنون می    -رژیمش به عمل آورداستفاده را براي افزودن بر عمر  
  شود.شورای مّلی مقاومت ایران وارد چهل و دومین سال حیات پرفراز و نشیب خود می 

چنان وفادار به میراث گرانبهای اولین انقالب مّلی ـ دموکراتیک جهان در آغاز قرن بالد که همخود می شورا به 
چنان پرچم استقالل و دموکراسی را با مرزبندی »نه شاه ـ شیخ« در دست دارد. درفش میالدی بوده و هم بیستم

چنان در دستان پرتوان رزمندگان آزادی به انقالب مشروطیت بر ضد استبداد و ستم و برای قانون و عدالت، هم
ردم ایران که با هدف عدالت و قانون به شمول نیروهای مجتمع در کانونهای شورشی در اهتزاز است. شوربختانه م

فداکاری با  و  برخاستند  مطلقه  استبداد  با  توطئهمبارزه  از  موجی  با  کردند،  قیام  بسیار  خیانتهای  و ها،  ها 
رو شدند و استعمار )انگلیس و روسیه( و ارتجاع داخلی )شیخ فضل اهلل نوری، سَلف خمینی( روبههای  کارشکنی 

گاه مردم ایران و مبارزان و مجاهدان مشروطه، که ب در مراحل نخستین متوّقف شد. آن پیشرفت و تکامل انقال
 پاخاسته بودند، با توطئة استعمار پیر شاهد برآمد دیکتاتوری رضاخان شدند.  برای آزادی به

بار دیگر فرصت یافتند تا برای رهایی قیام کنند. در آن شرایط در پي تحوالت جنگ جهانی دوم، مردم ایران یک 
دکتر محمد مصدق رهبری جنبش مّلی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را به عهده گرفت و توانست این 

شاه به دستور انگلیس مصدق را از  صنعت را مّلی کند. اما توطئه علیه مردم ایران ادامه پیداکرد و محمدرضا  
تیر   30نخست وزیری عزل کرد. در واکنش به این اقدام ضد مّلی شاه، مردم قیام کردند و با آفرینش حماسة 

وزیري مصدق تن  شاه را مجبورکردند که حکم ضد ایرانی خود را كنار بگذارد و بار دیگر به نخست   1331سال 
کم قیام مردم ایران، نخست وزیر شد. قیام سی تیر، که اکنون هفتاد سال از آن بار با حبدهد. مصدق دوباره، و این

 دست آوردن آزادی پیروز هستند. می گذرد، نشان داد که مردم مّتحد و مصمم برای به
که تهران توسط مجاهدان مشروطه فتح شد، دربار با همدستی آخوندهای مرتجع و استعمارگران،    1۲۸۷تیر  ۲۵از   

ارمغان آورد،  رفت جمهوری و آزادی را برای ایران به  آن انقالب را ربود، تا قیام سردار جنگل که می   دستاوردهای 
 ها، فروغ آن جنبش را در کوالک کوههای خلخال خاموش کرد؛ اما سرکوب رضاخانی و خیانت

دن دربار و ارتجاع و فشانی و پس زاز نهضت مّلی کردن نفت ایران به رهبری مصدق بزرگ، که مردم ایران با جان  
وزیری ابقا کردند، اما همان دستان شوم در نبود سازمانی متشّکل توانست با کودتایی  استعمار او را در مسند نخست 

و سرقت انقالب ضد سلطنتی   ۵۷بهمن۲۲سیاه مصدق را براندازد؛ تا تکرار همین رویة ارتجاعی ـ استعماری پس از  
جای شاه و تبدیل سلطنت آریامهری به سلطنت والیت نشستن شیخ به  مردم ایران توسط خمینی و به کرسی 
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تاریخ معاصر ایران به طور مستمر از فقدان یک جایگزین انقالبی ـ دموکراتیک و یک فقیه، جنبشها و انقالبهای  
 نیروی سازمانیافتة مردمی و و فادار به آزادی و استقالل، رنج برده است. 

در آتش و و در میدان یک مبارزة سرنوشت ساز  1360تیر سال  30در ی بود که در پاسخ به همین نیاز تاریخ 
خون، و با درس آموزی از ناکام ماندن انقالب مشروطیت و جنبش مّلی شدن صنعت نفت؛ شورا، به ابتکار مسعود 

افت، با رزم گذاری شد. راهی که با انقالب مشروطه آغاز شده بود و با نهضت مّلی شدن نفت ادامه یرجوی، پایه
بی امان و بی وسوسة برجسته ترین زنان و مردان ایران زمین در رویارویی همه جانبه، پردامنه، عمیق و خونبار با 

 چنان ادامه دارد.استبداد دینی تکامل یافت و این رزم ٍسُترگ، به رغم همة رنجها و سختیها، هم

راه پیشتازان اولین انقالب مّلی ـ دموکراتیک ایران را با مرزبندی با شاه و  شورا همواره تكرار کرده است که » 
علیه   1331تیر سال 30مفتخر است که در »سالگرد قیام تاریخی مردم ایران در روز شیخ ادامه می دهد« و 

ی ـ توطئة استعمار )انگلیس و آمریکا( و ارتجاع داخلی )دربار سلطنتی و آخوندهای مرتجع( که دولت مّل
 کند«. دموکراتیک دکتر محمد مصدق را به قدرت بازگرداند، همچنان ثابت قدم بر استقالل و آزادی پافشاری می 

بدیهی است که این پافشاری با پرداخت هزینه های کالن همراه بوده است. تکرار این واقعیت بسی آموزنده است  
دموکراتیک مردم ایران، با وجود ددمنشی رژیم   »شورا و پایة اجتماعی آن یعنی مردم و نیروهای انقالبکه 

والیت فقیه، یک لحظه از پیکار علیه نظام جهل و جنایت دست برنداشتند. مبارزة چهل سالة شورا علیه رژیم 
حاکم و البّته علیه حقارت پذیری، تسلیم طلبی، سرخوردگی، خودباختگی، ناامیدی و ناباوری، که نهادهای  

ا به مثابة موذیانه ترین سالح به کار می برند و فرصت طلبانِ درکمین نشسته آن را گفتمانسازی حکومت آن ر
طور روزمره جریان داشته است. راست این است که شورا طی چهل سال گذشته پرچم مبارزه تبلیغ می کنند، به

هتزاز نگهداشته است« برای آزادی، استقالل، دموکراسی و عدالت را با شور و امید، با پیکارجویی و سربلندی در ا
 شورا(.  1400)بیانیة سال  

بر اساس مصوبات شورا، در ایران فردا انتخاب و آرای عمومی اساس مشروعیت نظام آیندة کشور است. آزادی   
عقیده، بیان و مطبوعات و آزادی تشکیل احزاب و جمعیتهای سیاسی و امنیت قضایِی همة آحاد مردم و حقوق  

شوند و شود. همة امتیازهای جنسی و قومی و عقیدتی لغو می بشر تضمین می حقوق مصرح در اعالمیة جهانی 
دلیل اعتقاد یا عدم  کس به هر گونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف ممنوع خواهد بود و هیچ 

 اشت. یک دین یا مذهب هیچ امتیاز یا محرومیتی نخواهد د اعتقاد به 
دانیم  ی مقاومت ایران، نام دهها هزار زن و مرد شهید، ثبت شده است. ما وظیفة خود می در ترازنامة پرداختها 

که در سالگرد تأسیس شورا و در سالگرد انقالب بزرگ مشروطیت و قیام تاریخی سی تیر، یاد و خاطرة همة زنان 
وه پیکار برای آزادی، سال گذشته، در راه پر فراز و نشیب، اما پرشک 120و مردانی را گرامی بداریم که در 

داریم خاطرة تابناک بیش از سی هزار  استقالل، دموکراسی و عدالت به شهادت رسیدند؛ به خصوص گرامی می 
خورشیدی در زندانهای سراسر  6۷دار را که در قتل عام زندانیان سیاسی در سال بهقهرمان سِر موضع و سر

 نه« گفتند.  کشور به بیدادگری خمینی و جّلادانی چون رئیسی »
، شورا »با تمام توان از مبارزات و به همان گونه که همیشه و از جمله در بیانیه های ساالنه اعالم کرده ایم 

خیزشهای مردمی، جنبشهای خاموشی ناپذیر و مستمر کارگران، معّلمان، کشاورزان، پرستاران، بازاریان و َکسبه، 
به پاخاسته در مناطق مختلف میهنمان، که در چارگوشة ایران جوانان و حركتهای حق طلبانة ملیتها و مردم 
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درفش مبارزه برای سرنگونی استبداد دینی و تحّقق استقالل و آزادی و نفی هرگونه تبعیض جنسی، مّلی و  
مذهبی را با قبول همة مخاطرات و هزینه های آن، برافراشته نگهداشته اند، حمایت كرده و برای رساندن صدای 

 (. 1397)بیانیة شورا، مرداد ها به گوش عموم مردم ایران و جهان كوشیده است« این جنبش
شورا در چهلمین و یکمین سالگرد تأسیس خود، به این شورشگران ستم سوز و سرفراز و به همة شهیدان راه   

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

شورا خاطرة اعضای جان باختة خود در یک سال گذشته، دكتر منوچهر هزارخاني، دكتر صمد فتح پور، حمیده  
 دارد.گرانقدر رحمان كریمي را گرامی می و مجید طالقاني و نیز شاعر و نویسندة  طاعتي، عباس مدرسي 

ای هر سه قوة اجرایی و مقّننه و قضائیة دربارة موقعیت رژیم والیت فقیه، در بیانیة سال گذشته گفتیم: »خامنه  
نظام والیت فقیه را با سه مهرة گوش به فرمان و مشهور به جّلاد و چماقدار و جنایتکار اشغال کرد تا رژیم  

نمایشی که به همین  دست کند. اما به ستوه آمده، یک یافته و قیام مردمزده را در برابر مقاومت سازمان بحران
آور به روی صحنه رفت، در برابر قدرتمندترین و  با دود و دم چندش  1۴00خرداد  ۲۸منظور در روز جمعه 

 . ، به شدت مفتضح شد«"تحریم" پرشکوه ترین ُکنش سیاسی به نام 
درمانیهای مسخرة رئیسی، با هزار تومان، با پوچ درآمدن حرف  30اکنون با بحران گرانیها و عبور نرخ دالر از مرز 

بحران سراسری بی آبی و سربازکردن خیزشهای مردمی در مناطق سرشار از منابع آبی مانند چهار محال و  
بختیاری و خوزستان و اصفهان، با کالن خسارتهای سیل در استانهای مختلف، با تداوم تحریمها و ناتوانی رژیم 

ای به سال مذاکره بر سر برجام و در نیاز خامنهگیری از مماشات طرفهای مقابل طی بیش از یک  در بهره
یی برای حفظ نظام، بن بست والیت و ضرورت سرنگونی کوبیدن بر طبلهای اتمی و موشکی و بحرانسازِی منطقه

 تمامیت آن، مثل روز، روشن شده است. 
تخواری و فساد هلدینگ عبدالباقی در همدستی با سپاه پاسداران، نماد فروریختن متروپل آبادان و برمالشدن ران 

ای در برابر قیام و و سمبل گویایی است از موقعیت نظام و دولت پاسداران و جّلادان به عنوان آخرین برگ خامنه 
 مقاومت سازمانیافته مردم ایران. 

ورزش ایران و بحرانهای آن بیش از پیش تشدید با برگماری رئیسی جالد، چنگ انداختن هارترین ایادی رژیم بر  
شد. دزدی وچپاول آخوندها و پاسداران، گماشتن مهره های سرسپرده و فاقد تخصص، دخالت نمایندگان خامنه  
ای و سپاه و نهادهای امنیتی و اطالعاتی در امور ورزشی و ورزشگاهها بازهم بیشتر شد. زن ستیزی و تبعیض و 

انعت از ورود آنان به ورزشگاهها و نقض قوانین بین المللی ورزش ادامه یافت؛ اقداماتی که سركوب علیه زنان و مم
 محکومیت جهانی فاشیسم دینی حاکم برایران و انزجار و اعتراض گستردة مردمی را به دنبال داشت. 

ئیسی«، »مرگ یی با شعارهای »مرگ بر راز سوی دیگر، در سال جدید و فصل بهار شاهد برآمدهای مهم توده  
 ای« بودیم.بر خامنه

جنبش و شورش زنان و مردان ایران زمین در گوشه و کنار میهن اشغال شده و همبستگی سراسری با این  
خیزشها در سالهای اخیر و به خصوص در سال گذشته، هم خدعة »اصالح از درون حاکمیت« را برمال کرد و هم  

 اعتباراست. اخلی و تجزیة ایران« تا کجا بی یی شدن، جنگ دنشان داد که خرافة »سوریه
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 30، که جنبش مقاومت سازمانیافته برای سرنگونی استبداد مذهبی قیام کرد تا قیام  1360خرداد سال  30از  
)روز عاشورا( و از آن روز تا قیام ده روزة دیماه   1388دی سال  6و، متعاقب آن، قیام روز  1388خرداد سال  

ظیر تظاهرات کشاورزان محروم اصفهان و خیزشهای پس از آن، ن 1398و قیام شکوهمند هفتة آخر آبان  1396
، قیامها و جنبشهای 1۴00و قیام صدها هزار تن از مردم اصفهان در بستر خشک زاینده رود در آبان و آذر سال 

و   1360خرداد سال  30طور مستمر، نشان داده است که خط مشی جنبش مقاومت از وضوح و بهمردمی، به
 تضاد بین مردم با رژیم حاکم، درست و دقیق بوده است.   تأکید ما بر تضاد اصلی جامعه، یعنی 

خود پیرامون تالشهای رژیم برای درهم شکستن مقاومت سازمانیافته اعالم   139۴شورا در مقدمة بیانیة سال  
یی و جهانی خود کوشید تا با ضربه زدن به مقاومت سازمانیافته، ای با تمام امکانات داخلی، منطقهکرد: »خامنه 

درشتش، با توطئه های گوناگون کوشش کردند تا  تهدید اصلی سرنگونی والیتش را خنثی کند. او و َایادی ریز و
به خیال خام خود، مقاومت را از روی نقشة سیاسی ایران پاک کنند. تالش برای ایجاد تزلزل در صفوف شورا، 

توطئه های پی در پی علیه رزمندگان مجاهد خلق در لیبرتی، بسیج عوامل اّطالعات به عنوان خانواده ها و  
شرمانه از طریق ایجاد سایتهای اینترنتی و ساختن فیلمهای قّلابی، با سیالبی از  بی  سازیهای گسترش گفتمان

 اكاذیب دیوانه وار، ازجملة ابزارهای رژیم برای نابودی مقاومت سازمانیافته بود«. 
  ترینمثابه دیرپاترین ائتالف سیاسی تاریخ معاصر ایران، آن هم در بغرنجماندگاری شورای مّلی مقاومت، به 

های عمیقش در جامعه ایران، خط مشی اصولی آن یی، گویای اصالت شورا و ریشهالمللی و منطقهشرایط بین
چنین َتبلور مناسبات دموکراتیک و مبنی بر سرنگونی رژیم ضدبشری و عدم عدول از این خط اصولی و هم

گاهترین و فداکارترین فرزندان گرای آن است؛ مسیری سرشار از رنج و رزم و خون و پاکبازِی آخصلت کثرت
ایران زمین، که رژیم والیت فقیه آن را تهدید موجودیت و پایان سلطة ضد ایرانی و ضد انسانی خود بر میهن ما 

 می بیند.
کشف شبکة تروریستی رژیم در بلژیک، که برای عملیات تروریستی در گردهمایی بزرگ مقاومت سازمان یافته و  

 صّحت این گفته را، یک بار دیگر، ثابت کرد.   در آستانة عمل بودند، 
ها و تخطئة آلترناتیو انقالبی نیز از متوسل شدن رژیم به بازی رسوای »روحت شاد« برای به لجن کشیدن قیام 

 های همین واقعیت است. نشانه
سابقة ة ابعاد کمدهند ، نشان6۷گذاشتن وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در دولت جّلاد  پاترازنامة یک سالة زیر 

شده، که زندانِی ثبت    ۵۲1کم  ، اعدام دست 1۴01مرداد    11تا    1۴00مرداد    1۲اعدام، سرکوب و خفقان است. »از  
روز اول مرداد سال   10شدگان هنگام ارتکاب جرم کودک بودند. تنها در  تن از اعدام    6تن از آنها زن بودند.    ۲1

زندانی زیر شکنجه    ۷کم  در مألعام از سر گرفته شد. در این سال، دست  آویز شدند، اعدامزندانی حلق    33جاری  
که سرنخ تجارت کالن مواد به قتل رسیدند. اّتهام بخش زیادی از قربانیان، قاچاق مواد مخدر بوده است؛ در حالی 

 اهلل است. مخدر و ترانزیت آن به خارج از ایران در دست سپاه پاسداران و حزب
زندانی در اثر اعتصاب غذا و تعدادی از زندانیان به دلیل تأخیر در معالجه جان باختند و    در همین مدت، یک 

چندین زندانی، از جمله یک روحانی اهل سّنت، به صورت مشکوکی جان خود را از دست دادند. برخی از زندانیان  
یرخانة شورای مّلی مقاومت ایران، اند« )اطالعیة دبسال زندان، اعدام شده    ۲0پس از تحمل سالها و در مواردی تا 

 (. 1۴01مرداد  1۲
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سال گذشته زندگی مردم ایران هر روز به فالکت بیشتر کشیده شد. بحران اقتصادی به فاجعة اقتصادی در یک 
فرارویید و زندگی اکثریت مردم، هرچه بیشتر، به تباهی سوق داده شد. ابعاد تعرض به سطح زندگی و معیشت 

بی  شکل  به  بی سابقهمردم،  فقر،  بیکاری،  یافت.  افزایش  و   خانمانی،یی،  فحشا  اعتیاد،  اجتماعی،  ناهنجاریهای 
یی بزرگ تبدیل شد و حکومت به جای سرمایه خودکشی روزافزون شد. بحران بی آبی و روانه شدن سیل به فاجعه

رفت از این فاجعه یا مهار آن، ثروتهای ملی را چپاول  کرد و به حراج گذاشت و درآمدها و گذاری مؤّثر برای برون
پاخاسته، کنترل زندگی خصوصی مردم، صدور ارتجاع و مداخلة آشوبگرانه برای سرکوب مردم به  داراییهای کشور را

 هزینه کرد.
سه سازة )فاکتور( اصلی در تحوالت سیاسی ایران یعنی، تشدید روزافزون تضادهای درون هرم قدرت، تداوم   

ان در شرایط انقالبی قراردارد و چنکه جامعه همجنبش توده ها و ُکنش گستردة نیروی پیشتاز نشان می دهد 
غلبه بر تمام ُگسلها و چالشها، که محصول حاکمیت استبداد دینی است، با سرنگونی نظام جهل و جنایت حاکم 

 آغاز خواهد شد. 
یی، از طریق روشنگریهای کمیسیونها و شورای مّلی مقاومت از طریق انتشار نتیجة بحثهای اجالسهای میاندوره 

صیتهای عضو شورا و به ویژه، از طریق سخنرانیها و موضعگیریهای خانم مریم رجوی، مواضع خود سازمانها و شخ
 را به اطالع عموم رسانده است. 

براي دوران انتقال    شورای مّلی مقاومت از تالشهای خستگی ناپذیر خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیدة شورا 
المللی جنایات سرکوبگرانه و موج اعدامها و شکنجة زندانیان، در ین، در افشا و محکومیت بحاكمیت به مردم ایران

حمایت کامل از قیام مردم ایران برای سرنگونی رژیم و در رویارویی با بنیادگرایی و تروریسِم برخاسته از خالفت 
 دیده از این پدیدة شوم، قدردانی می کند. ای و همبستگی با ملتهای رنجخمینی و خامنه

یی از ارزیابی ما پیرامون مهمترین تحوالتی است که با سرنوشت مردم و مقاومت اضر، جمعبندی و فشرده بیانیة ح 
 سازمانیافتة ایران پیوند دارد. 

 
 فصل اول 

 ؟ چگونه رؤیای یکدست سازی به کابوس تبدیل شد
 

سال، اکنون یکنامید. پس از  1۴00، برگماری رئیسی را شیرینی سال  1401ای در سخنان نوروزی سال  خامنه ـ  1
سابقه در هرم قدرت، برایش رمق انتخاباتی و با یک جراحی بی ای طی یک شعبده بازی بی تمام اهدافی که خامنه

از دولت سال مرداد روزنامة حکومتی »مستقل« نوشت: »یك ۵برنامه ریزی کرده بود، بدون پاسخ مانده است. روز 
و  ایران  واقعیتهای جامعة  با  مواجهه  دولت در  نیست.  و حامیانش  او  نفع  به  اما صحنة سیاست  رئیسي گذشت 

هاي هاي رنگیني براي سفرهكه رئیسي وعده هاي جدي شده است... در حالي بحرانهاي آن دچار كندي و چالش 
قتصادي دولت در داخل، جامعه از بهبود مردم داشت، با شكست مذاكرات و گرایش بیشتر به شرق و اقدامات ا

شود... شاید تنها كاري كه آقاي رئیسي انجام داده اجرایي كردن برنامة سال  اوضاع اقتصادي هر روز ناامیدتر مي 
 در حوزة حجاب و عفاف بوده است، اجرایی کردن حجاب و عفاف تنها کار رئیسی در یک سال است«.  ۸۴
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 کنند، شورا در هنگامشم همگان قراردارد و کارگزاران نظام هم به آن اعتراف می آن چه را که اکنون در مقابل چ 
پیش بینی کرده  مهندسی ننگین و رسوای ولی فقیه برای به کرسی نشاندن یک جّلاد در پست ریاست جمهوری، 

 بود.
مچون قیام اعتراضی ای به دلیل بحرانهای وخیم داخلی و در وحشت از تکرار وقایعی هشورا بر آن بود که خامنه  

دست سه قوه را به عنوان تنها و لرزه انداخت، سیاست انقباض با ترکیب یک ، که بنیادهای رژیم را به139۸آبان 
 آخرین راه حل برای حفظ نظامش انتخاب کرد. 

مردم روی با فضاحتی بی سابقه و با تحریم اکثریت قاطع  1400خرداد  ۲۸در روز جمعه ای شعبده بازی خامنه 
به عنوان برنده نوشته شد   136۷صحنه رفت و بر تابلِو وزارت کشور نام عامل قتل عام زندانیان سیاسی در سال 

 تا بدین ترتیب کلید پاستور به آخوند بدنام داده شود. 
گفت:   بینی افزوده شدن بحرانهای رژیم با پیش پیرامون این راهکار ولی فقیه، مسئول شورای مّلی مقاومت ایران 

جمهور توسط خلیفه ارتجاع، نقطة عطف و تغییر ریل در قطار  عنوان رئیس»تنفیذ و منصوب کردن جّلاد به 
 (. 1۴00مرداد  1۲والیت، سراشیب سقوط و سرنگونی سلطنت دینی است« )

 ۲۸معه  آن چه در روز جدر بیانیة سال گذشتة شورا پیرامون نمایشی که منجر به برآمد رئیسی شد، آمده است: » 
انجام شد نه یک انتخابات آزاد و رقابتی، بلکه نمایشی   " سیزدهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری" خرداد به عنوان  

برای انتصاب یک جّلاد بدنام در پست قوة مجریة نظام والیت فقیه بود. مدتها پیش از اجرای این شعبده، جدالهای 
برای   " پاسداران" ، برای گرم کردن تنور نمایش، شایع کردند که  درون هرم قدرت پیرامون آن شروع شد. در ابتدا

در دست گرفتن قدرت اجرایی خیز برداشته اند؛ و در این مورد موجی از مخالفت به راه افتاد. استعفا یا اخراج 
سرکردة یکی از مهمترین قرارگاههای سپاه و اعالم کاندیداتوری از جانب او، به شایعه برای مدتی دامن زد. اما 

های سناریوی خود را کارگردانی    " اپیزود" نوشته بود، گام به گام  ای که از مدتها پیش برای این نمایش سناریو  خامنه
 می کرد... 

رد صالحیتهای گسترده توسط شورای نگهبان و تأیید چند مهرة نمایشی برای رقابت با رئیسی را وحید حّقانیان،  
ا اعالم نتایج،  معروف است، همزمان ب  "آقا "وردست    "گماشتة"ای، که بسیار به او نزدیک و بهمهرة دفتر خامنه

الزم " منتشر شد، نوشت:    " ایسنا" طی یادداشتی که در خبرگزاری حکومتی 1۴00خرداد    ۲9برمالکرد. وی روز شنبه  
های صبورانة جناب آقای محسن رضایی و جناب آقای  است توجه داشته باشیم که در این مقطع حساس، از تالش

یی و شته باشیم. این برادران با وجود فشارهای شدید عده دکتر امیر حسین قاضی زاده هاشمی، کمال تشّکر را دا
های با تحلیل و افکار خاص، صحنه انتخابات را ترک ننموده و خود را نامزد پوششی فرض نکرده و تا آخر رقابت

 رغم تبلیغات چندین ماهه و سنگینبه  1۴00انتخاباتی، با انرژی، باور و جدیت در صحنه باقی ماندند تا انتخابات  
در   های حضرات باالتر برود.دشمنان، رنگ و بوی واقعی و رقابتی به خود بگیرد و درصد مشارکت، از پیش بینی 

و   انقالب  این معنا کمک کردند، زیرا ضد  به  آقای دکتر همتی هم  اضافه کنم که  را  نکته  این  اینجا الزم است 
رأی " نه در داخل، ناآگاهانه و یا از سر غفلت، شعار  یی هم متأسفا  دشمنان کشور، انتخابات را تحریم ]کردند[ و عده 

دادند. سران جبهة اصالحات هم با توجه به انتقاد و نارضایتی شدید و عمومی اقشار مختلف مردم را سر می   " رأیبی 
ان، ها بر روی زندگی روزمرة آنها و نابسامانی از دولت مستقر، و با توجه به ضعف عملکرد آنان و تأثیرگذاری گرانی 

به میدان بیایند و تنها به این بسنده    " جبهة اصالحات" حاضر نبودند آبروی خود را به خطر بیندازند و رسمًا با عنوان  
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کردند که تعدادی از احزاب و افراد خاص را ترغیب به حمایت از آقای همتی نمایند که نتیجة همة این فرایندها و 
ی همتی ـ که خود اّتفاقًا عضوی از دولت مستقر و فاقد مقبولیت به عدم رأی آوری آقا نارضایتی شدید مردم برای

بنابراین حضور این سه رقیب برای جناب آقای   نمود و از قبل هم قابل پیش بینی بود.آمد ـ کافی می حساب می 
ج انقالب کردند یی، دانسته یا ندانسته، خررئیسی، امداد الهی به حساب آمده و یقینًا باید گفت اینها خود را به گونه

ها، تحریم انتخابات توسط بیگانگان و حتی احمدی نژاد، اگر بعد از کنارکشیدن  وگرنه با توجه به شرایط رد صالحیت
کرد، یقینًا چالش نامزدهای پوششی، این سه نفر نیز اعالم انصراف کرده بودند، ولو وزارت کشور هم قبول نمی 

 آمد«.اسالمی به وجود می بزرگی برای نظام مقدس جمهوری 

 
دست تشکیل داد و در واقع سه قوه، مطیع ای و پاسدار قالیباف حاکمیت یکای با ترکیب رئیسی، اژهخامنه ـ  ۲

عماًل  که  نوشتند  مغلوب  در جناح  برخی  که  باعث شد  امر  این  وی شدند.  اوامر  مجری  و  مطلقه  والیت  فرمان 
ای بیش از شاه و هم اختیارات رئیسی کمتر از نخست وزیر شاه شده یافته و هم قدرت خامنه»جمهوریت« پایان  

است. ما به ازای این انقباض قدرت در دستان ولی فقیه، بر خالف دولتهای قبلی، تمام کاستیها و ضعفها و نقصانها، 
شعار علیه   این بار، به طور مستقیم به پای ولی فقیه نوشته می شود. شعار علیه رئیسی در جنبشهای اعتراضی با

ای بود، شعار  روحانی به طور کامل متفاوت است. در حالی که شعار مرگ بر روحانی کمرنگ کردن مرگ بر خامنه
 ای است. مرگ بر رئیسی مساوی و همان شعار مرگ بر خامنه

ای دستی حاکمیت، خانم مریم رجوی در تحلیلی از نمایش انتخابات رژیم و پیامدهپس از برگماری رئیسی و یک 
آن خاطرنشان کرد که »مقاومت ایران از قبل مسیر انقباض شتابان و سّلاخی و حذف درونی رژیم مالیان در مرحلة 

مال و ثابت شد: باالترین شکست و رسوایی   پایانی را پیش بینی و اعالم کرده بود. این حقیقت در انتخابات رژیم بر
ای در  قدر که آخوند عَلم الهدی، نماینده و امام جمعة خامنه آخوندی. آنهای انتخاباتی رژیم  در تاریخچة شعبده

باطله می دهند، رأی به  یا رأی  مشهد، که پدر زن رئیسی است، به صراحت گفت: کسانی که رأی نمی دهند 
  مجاهدین می دهند.

ی که پیش روست، یعنی رژیم والیت فقیه برای بستن شکافهای بی انتهایش به منظور سدبستن در برابر قیامهای 
دست را رئیس جمهور خود کرده است، اما در واقع گور خود را به  6۷برای بقا و جلوگیری از سرنگونی محتوم، جّلاد  

خود کنده است. مثل عقربی که در محاصرة آتش سرانجام خود را نیش می زند. هیچ چیز جز هراس از قیام و  
دهد؛ کسی که حّتی منتظری، جانشین خمینی،  رئیسی را توضیح نمی احتضار سیاسی والیت فقیه، روی کارآوردن  

هم گفت در شمار کسانی است که بزرگترین جنایت را در این رژیم انجام داده و اسم او را در آینده جزء جنایتکاران 
 تاریخ می نویسند.  

ها از مجاهدین بودند.  درصد آن90بوده که    67هزار زندانی سیاسی در سال    30رئیسی دست اندرکار قتل عام   
 رئیسی قبل و بعد از آن هم در شکنجه و اعدام هزاران نفر دست داشته است. 

ای )وزیر قبلی اسم اژهگر بدنام به  حاال نگاه کنید: یک جّلاد در رأس دستگاه اجرایی، یک مجری اعدام و شکنجه 
خواران تکمیل است.  راستی که گّلة آدم گشتاپو( در رأس دستگاه قضایی، یک آخوند خونخوار در رأس کّل رژیم؛  

  همین ترکیب از هزار نمود و نشانه در اثبات موقعیت سرنگونی والیت فقیه نافذتر است.
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آورد. حاال  الّلهی را سِر کار می ها یک دولت جوان حزبگفت برای عبور از دشواریای از دو سال پیش می خامنه 
های رژیم است و والیت فقیه را از چاله درآورده و به چاه می اندازد؛ جّلادی را آورده که خودش کانون دشواری

  " قاضی سالب حیات "هایی است که در قضائیة والیت فقیه  جّلادی که هیچ بارقة بشری در خود ندارد. از ربات
  (.1۴00تیر19اند« )اجالس جهانی ایران آزاد، ریزی شده شوند و برای کشتن برنامهنامیده می 

 
ای، وزرا و مدیران دولت احمدی نژاد و فارغ التحصیالن دانشگاه کابینه و بدنة دولت رئیسی از عناصر بیت خامنه ـ    3

های حکومتی   موسوم به امام صادق تشکیل شده که البّته بسیاری از آنها سابقة کار در سپاه هم دارند. اشارة رسانه 
در این دوره، گویای ظهور و بلوغ یک جریان جدید در حیات سیاسی به »امام صادقی« بودن این یا آن وزیر و مقام  

های داخلی آن است. »مؤسسه تونی بلر برای تغییر جهان« در یک گزارش تحقیقی با عنوان بندی رژیم و جناح  
صادقیها،   امام  طریق  »از  نوشت:  ایران«  شدة  تلقین  تکنوکراتهای  صادقیها،  امام  رئیسی:  صعود  به  رو  »نخبگان 

ای و حلقه اش معتقدند که در نهایت توانسته اند متعّصبان اسالم گرایی را تولید کنند که تخّصص فّنی برای منهخا
سال گذشته است، تغییر   42ادارة یک دولت اسالمی را دارند... این تغییرات، که اولین تغییرات در نوع خود در  

 تعادل قدرت در رژیم ایران است«. 
«ها در دو رکن بیت ولی فقیه و سپاه پاسداران، شاهد رکن جدیدی موسوم به »امام صادقی بدین ترتیب عالوه بر   

»امام صادقی  البّته  قدرت هستیم.  سال  شاکلة  از  نژاد  احمدی  دورة  در  ویژه  به  درون حاکمیت،  در  راه   85«ها 
در بین امام جمعه ها و قوة  ای و  ای، از شورای نگهبان تا بیت خامنهپیداکردند و در ارگانهای وابسته به خامنه

قضاییه و حّتی در بین مدیران میانی دولت روحانی حضور داشتند، ولی با دولت رئیسی در سطح گسترده و در 
 باالی هرم قدرت جای گرفته اند. 

سال گذشته با تنش بین »مکتب و مکتبی« و »تخّصص و متخّصص« مواجه بود و در   ۴3نظام والیت فقیه در   
ای و حلقة نزدیک به او که خط »دولت حزب وکراتها، عماًل، حضور بیشتری از مکتبیها داشتند. خامنهدولتها، تکن

الّلهی« و »پاکسازی غربگراها« را پیگیری می کردند، برای شکل دادن چنین دولتی به دنبال »تکنوکراتهای متعّهد  
ژیک« بودند. آنها دهه ها سوء مدیریت در ایدئولوژیک مجّهز به هر دو دانش مدرن و آموزشهای مذهبی ـ ایدئولو

حاکمیت فاسد آخوندها را به گردن تکنوکراتهای غربگرایی می انداختند که آموزشهای مذهبی الزم را برای ادارة 
»دولت اسالمی« ندیده اند. در این رابطه دانشگاه موسوم به »امام صادق« را برای تربیت تکنوکراتهای »اسالمی« 

واحد »معارف اسالمی« را    80یی، عالوه بر واحدهای تخّصصی،  فارغ التحصیالن آن در هر رشته  راه انداختند تا
 بگذرانند.  

ماندة عناصر دارای تجربة مدیریت را در دولت رئیسی،  توّهمات ارتجاعی، حذف و جراحی تهواضح است که این   
ناصر باندهای »اصالح طلب« )خاتمی، موسوی، با حذف عکه باید آن را دولت جّلادان و پاسداران نامید، موجب شد.  

از   ) و...  علی الریجانی  نوری،  )ناطق  و »اصولگرای سّنتی«   ) و...  و...(، »اعتدال« )حسن روحانی، ظریف  کروبی 
حاکمیت، درحال حاضر دولت رئیسی که خودش در تظاهرات مردمی »شش کالسة بیسواد« لقب گرفته، ترکیب  

 یی به شرح زیر است : آشفته 
ساله( با مدارک پوشالی»دکترا« یا »کارشناس    50تا    37ـ »امام صادقی«های تازه به دوران رسیده )در ردة سّنی   

 معارف اسالمی«؛
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ای و بنیادهای وابسته به ولی فقیه )از جمله، معاون اول رئیسی از ستاد اجرایی فرمان امام، ـ منصوبان دفتر خامنه 
 یر کار و رفاه اجتماعی از کمیتة امداد امام(؛ وزیر نفت از بنیاد مستضعفان، وز

 ها. ـ چندین مهرة دورة احمدی نژاد در ردة وزیر و معاون وزیر و تعداد قابل توجهی از آنها در انتصابهای وزارتخانه 
عنوان وزیر آموزش و پرورش رژیم در مجلس ارتجاع  پاسدار یوسف نوری به هنگامی که انتصاب    1۴00آذر    ۷روز   

یی اعالم کرد: پاسدار نوری نقش فّعالي در فرستادن  شد، دبیرخانة شورای مّلی مقاومت با صدور اطالعیه   تصویب
به  و  داشته  مین  میدانهاي  روي  به  آموزان  دانش  و  پاسدار نظر مي كودكان  این   )!( ربط محتوایي  تنها  این  رسد 

بنیادهاي از مدیران  پرورش است. وي که سالها  و  آموزش  با  قرارگاه    جنایتكار  به  غارت و چپاول سپاه، موسوم 
االنبیا و بنیاد شهید و ایثارگران بوده، در سخنراني خود در مجلس گفت: آموزش و پرورش را باید به مدرسة خاتم

 تربیتی قاسم سلیمانی تبدیل کنیم.  
کند که با انتصاب پاسدار نوری به وزارت آموزش و پرورش، تعداد پاسداران و عوامل این اطالعیه خاطرنشان می  

پاسدار را هم   9شود. رئیسی  تن از معاونان او بالغ مي   4وزیر و    9نفر شامل    13نیروي قدس در كابینه رئیسي به  
 به استانداري منصوب کرده است.  

 13۷6تا  136۷، پاسدار احمد وحیدی، اولین فرمانده نیروی تروریستی قدس در سالهای  وزیر کشور کابینه رئیسی 
داشت،   1373است. وی به دلیل نقشی که در انفجار مرگبار تروریستی درکانون یهودیان آرژانتین)آمیا( در تیرماه   

 تحت پیگرد است.    المللاز سوی قضائیه آرژانتین و پلیس بین 
اي، که به نیز اعالم کرده بود: محمد مخبر، سركردة چپاول در بیت خامنه  1۴00مرداد    1۷دبیرخانة شورا در   

ریاست امپراتوري عظیم چپاول    1386ای است كه از سال  عنوان معاون اول رئیسی منصوب شده، از بستگان خامنه
نقش فّعالي در تأمین مالی و غارت والیت فقیه موسوم به ستاد »اجرای فرمان خمیني« را به عهده دارد. مخبر  
 فعالیتهای تروریستی سپاه و شبه نظامیان مزدورش در كشورهاي منطقه داشته است. 

مخبر در سالهای گذشته در ارتباط تنگاتنگ با قضائیه جّلادان نقش به سزایی در تصرف و مصادرة اموال مردم، به  
 مذاهب مختلف داشته است.   ویژه خانواده و بستگان مجاهدین و زندانیان سیاسی و پیروان

خاطر نقشش در فعالیتهای موشکی و اتمی رژیم در لیست تحریمهای اّتحادیه اروپا  به  13۸9محمد مخبر در سال   
داری آمریکا از جمله، به خاطر مصادرة داراییهای مخالفان توسط وزارت خزانه  1399دی    ۲۴قرارگرفت. وي در  

  ای در لیست تحریمهای ایاالت مّتحده آمریکا قرار گرفت.هسیاسی و اقلیتهای مذهبی به نفع خامن
رئیس سازمان    1393تا    13۸۸غالمحسین اسماعیلی که رئیسي او را به عنوان رئیس دفتر خود گمارده، از سال   

ازمان ویژه در اوین، تا آنجا باالگرفت که رژیم ناچار به عزل او از ریاست سزندانها بود. رسوایی شکنجة زندانیان، به
زندانها شد. پیش از ریاست سازمان زندانها، غالمحسین اسماعیلی، دادستان عمومی و انقالب شهر مشهد بود كه 

فروردین   در  اروپا  اّتحادیة  است.  گرفته  او صورت  نظر  زیر  اعدامها  و  ها  دستگیریها، شكنجه  از  ،  1390بسیاری 
ج از  بشر،  حقوق  شدید  و  گسترده  نقض  دلیل  به  را  و  اسماعیلی  سیاسی  معترضان  بازداشت  در  مشارکت  مله، 

 ها تحریم کرد.  کاری نقض حقوق بشر در زندانپنهان 
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کردن حاکمیت، تضادهای درونی هرم قدرت، به َاشکال مختلف، ادامه داشت. این تضادها در دستپس از یکـ    ۴
س«، »تضاد دولت و باندهای پنج زمینة »تضاد دولت با مجلس«، »تضادها در درون دولت«، »تضاد در درون مجل

 حاکمیت« و »تضاد نظام با باند مغلوب و مراجع« بارز شده و متأّثر از تضاد کّل حاکمیت با مردم و مقاومت باالگرفت. 
اش را معرفی کند، ظرف یک هفته کابینه  1۴00که رئیسی وعده داد بود بعد از تحلیف در نیمة مرداددرحالی  

به تأخیر افتاد. با توافق قالیباف و با نظر مستقیم   1400شهریور  5خواهی باندی تا  تشکیل کابینه بر سر سهمیه
نفره را به مجلس معرفی کرد ولی در مجلس باندهایی که به سهم خود نرسیده    19ای، رئیسی یک کابینه  خامنه

 وزیر رأی اعتماد گرفتند.  18بودند تضادهای پشت پرده را علنی کردند و در نهایت 
یگری که بارز شد بر سر پاسدار سرتیپ سعید محمد بود که رئیسی می خواست او را وارد دولت یا شهردار تضاد د 

تهران کند، اما با مخالفت شدید قالیباف مواجه شد، زیرا سعید محمد در افشای پروندة هلدینگ یاس )مربوط به 
 قالیباف( نقش داشت. 

انقباضی خامنه    اول سیاست  گام  که  یازدهم،  فرموده خواستار  مجلس  به  آن  اعضای  عمدة  اکثریت  و  بود  ای 
ساله بر سر غارت و قدرت، هم در بین اشغالگران بهارستان و هم، در  کاندیداتوری رئیسی شدند، در عملکرد یک 

 رابطه با دولت رئیسی، درگیریها و مخاصمات زیادی داشتند.  
ها به ُشمول آخوندهای حکومتِی باالگرفته، تضاد بین مراجع و حوزهبرگماری رئیسی  تضاد مهم دیگری که پس از   

والیت فقیه و دست سازی حاکمیت است. به نحوی که در حوزه ها مخالفت با  ای و خط یکباند مغلوب با خامنه 
 بوسان او شده است.  ای صداهای آشکاری پیداکرده و موجب نگرانی ولی فقیه ارتجاع و دست خامنه

اهلل حائری سپری شده و میراث او سپاه پاسداران می نویسد: »امروزه چهار نسل از دوران مرجعیت آیت  روزنامة   
های عملی نیز قراردارد. حوزه اینک، اگر چه بسا دانشوران در حوزة قم، افزون بر چالشهای نظری، در معرض معارضه  

جد پردازیهای معارض را دارد، اما بهش با نظریهپرورده و ظرفیت چالهای گوناگون علوم اسالمی  زبده، در رشته  
طلبد    نشینی روحانیت را می هایی که با توجیهات فقهی، انفعال و گوشه  باید مراقب خطر نفوذ باشد! نفوذ اندیشه

سازی در این نهاد پر قدمت  تراشی و قطب  چنین نفوذ عناصری که با منابع مالی مجهول، درصدد مرجع  و هم  
 (. 1۴00اسفند  ۲6اند« )جوان، آمده بر
پردازی در مورد نظر روزنامة وابسته به سپاه پاسداران، نفوذ عملیاتی یا تاکتیکی نیست، نوعی تئوری   »نفوذ«! 

قول این روزنامه دارد در حوزه، سر و سخنگوی »مرجع« پیدا مقابل تئوری موسوم به والیت فقیه است که به  
 کند. می 

پیرامون این چالش به »خواص اغواشده« و   1۴00اسفند   19با اعضای خبرگان ارتجاع در روز  ای در دیدار  خامنه 
های مردم،  کسانی که »عنوانی و امکانی و احیانًا سوادی دارند« اشاره کرد و در ادامه گفت: »وسیلة اغوای توده 

عنوانی دارند و امکانی دارند اغوای خواص است. امروز یکی از کارهای مهم، اغوای خواص جامعه است، کسانی که  
و احیانًا سوادی دارند و مانند اینها. چون وقتی خواص اغوا شدند، اگر به این خواص اغواشده فرصت داده بشود و 

های نرم تاریخ کشور ما، امروز،  ترین جنگمردم را اغوا خواهندکرد. یکی از سنگین   امکان داده بشود، راحت، تودة 
خوار  الحیل افرادی را حرامخوارسازی، با َلطایف  یان است. دارند دائم با مزدورپروری، با حرامدر همین زمینه در جر

خواری دورکرد. و مزدور شود او را از حرامدیگر خیلی مشکل می   ،خوار شد، مثل حیوان جّلالکنند؛ وقتی حراممی 
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انواع و اقسام این چیزها. ُخب، بنابراین اآلن یک جنگ ها را با تطمیع و  ها را با تهدید، بعضی کنند؛ بعضی پروری می 
 .نرم سختی وجود دارد«

وجود یک »جنگ نرِم سخت«! در داخل حاکمیت،   ای که بگذریم، اعتراف او به از حرفهای موهن و رکیک خامنه  
ت و فقط اعتراف به بحران جدیدی در حاکمیت است؛ بحرانی که مانند کوه یخی شناور قسمت اعظم آن ناپیداس

اما وجود دارد و چالش دیگری برای والیت شیطانی خامنه نوك آن را می  از  .  ای است توان دید،  َاعرافی،  آخوند 
خواهند حوزه را به سمت سکوالریسم و نگاه ای در حوزه، از »جریان« هایی صحبت کرد که »می گماشتگان خامنه 

 (. 1۴00یی سوق دهند«! )سایت حکومتی »حوزه«، اول آذر تجزیه
 
جمله صافی گلپایگانی، دیدار کرد. ، پاسدار قالیباف به قم رفت و با تعدادی از مراجع، از  1400مهر    29در  ـ    ۵

صافی گلپایگانی در این دیدار به پاسدار قالیباف و نمایندگان استان قم که همراهش بودند، گفت: »گرانی برای 
ان بسیار سخت و مشکل شده است. بنده بسیار نگران وضعیت  مردم طاقت فرسا شده و تحمل آن برای مردم عزیزم

اقتصادی و مشکالت مردم هستم. مردم نجیب و شریف کشور ما مستحّق این وضعیت نیستند. توصیه حقیر این 
است که باید با تمام کشورهای دنیا با عّزت و اقتدار رابطه داشته باشیم. این که با بسیاری از کشورها قهر باشیم 

نیست و به ضرر مردم عزیزمان است. شما باید با عقالنیت و تعامل سازنده، حقوق ملت را احقاق کنید.  صحیح  
امروز یکی از راههای اصالح امور این است که با حفظ منافع کشور و با عّزت، با جهان در ارتباط باشیم که خیلی 

 از مشکالت برطرف خواهد شد«.  
ای ـ رئیسی سخت و سنگین بود، زیرا با راهکار »خط معیشت مردم را به سخنان صافی گلپایگانی برای خامنه 

 برجام گره نزنید« در تضاد بود.
سایت »رجا نیوز« به مدیر مسئولی میثم احمدآبادی، داماد ابراهیم    1400آبان    4روز پس از این سخنان در    5 

به   به قلم آخوند  با عنوان »شناس »مهدی جمشاصطالح جامعه رئیسی، در مقاله یی  سال عبرت کافی 8یدی« 
اند: گرانی برای  اهلل صافی گلپایگانی گفته آمیز به صافی گلپایگانی داد و نوشت: »آیت نیست« جوابی تند و توهین

که با بسیاری از کشورها قهر باشیم، به ضرر مردم است. این عبارت ایشان داللت بر  فرساشده و اینمردم طاقت  
ه رهبر انقالب در بیانیة گام دوم انقالب از آن با تعبیر ”تحلیل سراپا غلط“ یادکرده است؛ ... همان معنایی دارد ک

نگر تحلیل و سطحی واسطه آن، عوام ظاهربین و بی   این حرف را حسن روحانی، هشت سال پیش مطرح کرد و به 
را   ناصواب  از هشت سال، همین سخن  امروز پس  گرفت...  رأی  آنها  از  و  فریفت  تقلید“  را  ”مرجع  زبان یک  از 

 شنویم«. می 
ویژه جامعة مدرسین )اصولگرا( و مجمع مدرسین و محقّقین حوزه به دنبال این مقاله، آخوندها از هر دو جناح به   

طلب( در حمایت از صافی گلپایگانی موضع گرفتند و از سخنان صافی گلپایگانی در رابطه با گشودن باب )اصالح  
ی رفع تحریمها دفاع کردند. از مراجع قم جعفر سبحانی و جوادی آملی به دیدار صافی گلپایگانی مذاکرة برجام برا

رفتند و در دلجویی از صافی از مواضعش دفاع کردند. از دیگر مراجع، حسین نوری همدانی، ناصر مکارم شیرازی، 
... از صافی گلپایگانی حمایت علوی بروجردی و بیات زنجانی، سروش محالتی، حسن خمینی و نمایندة سیستانی.

 و اهانت کنندگان را محکوم کردند. 
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سران نظام، به ترتیب، آخوند صادق الریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پاسدار قالیباف، رئیس مجلس  
،  و محسنی اژه ای، رئیس قوة قضائیه به دلجویی از صافی گلپایگانی پرداختند. با توجه به افشاگریهای رجانیوز 

روز بعد از مقاله رجانیوز موضع بگیرد و   8روز پس از موضعگیری صافی گلپایگانی و    13رئیسی هم مجبور شد  
ویژه علما و مراجع عظام تقلید، ضروری است چرا که ایشان خیرخواه گیری از دیدگاه نخبگان، به  گفت: »بهره  

 اغ راه مردم و مسئوالن کشور است«. مردم و مسئوالن کشور هستند و رهنمودهای مراجع عظام تقلید چر
باند مغلوب بر روی توهین به صافی گلپایگانی متمرکز شدند و از مواضع او در تعامل با آمریکا و مذاکره دفاع  

گفت:    1400آبان    11برد، در  اش، اساسًا، در سکوت به سر می جمهوریکردند. حسن روحانی که بعد از ریاست 
نظیر در دفاع از اسالم و نظام، خود شاخص مچون صافی گلپایگانی، با سوابق بی »شخصیت وارسته و مبارزی ه

هایمان را بدانیم و   گری را باید با چنین ترازوهایی سنجید. قدر سرمایه انقالب و مبارزه است و ادعاهای انقالبی 
تعامل سازنده با جهان در   آزادی بیان را با ادب و تکریم فرزانگان جامعه پاس بداریم. رسیدگی به معیشت مردم و

چارچوب عّزت ـ حکمت ـ مصلحت، از سیاستهای همیشگی جمهوری اسالمی بوده که امام و رهبری بر آن تصریح 
 اند«. کرده 

طلب( به ریاست آخوند موسوی تبریزی نیز بیانیة حمایت مجمع محقّقین و مدرسین حوزة علمیه )تشّکل اصالح  
 گیری کردند. هم موضعداد و اعضای دیگر آن 

ای موضع صافی گلپایگانی و موج ایجادشده توسط باند مغلوب را »طرحریزی یک دو قطبی« رسانه های خامنه 
اهلل نوشت: »سخنان آیت    1400آبان    10عنوان کردند و حسین شریعتمداری در یادداشت روزنامة کیهان دوشنبه  

یی سیاه در مقابله با بدنام، که سابقه   شده است. که یک جریان سیاسی صافی گلپایگانی به موضوعی پرتنش تبدیل
های غربی و عبری و عربی، ضمن یی هماهنگ با رسانه گونه    مرجعیت و برخی از مبانی اسالم و انقالب دارد، به

اهلل صافی اعالم کردند که نظر ایشان برقراری ارتباط با آمریکا )و حتی اسرائیل( است!... از تقدیر از حضرت آیت 
چندان  اهلل صافی باید گفت، متأسفانه بیان نهاالحترام حضرت آیتت و با عرض پوزش از محضر واجبحق نباید گذش

 تأثیر نبوده است...« دقیق حضرت ایشان در سوءاستفاده طیف یادشده بی 
است اشاره کنیم که در بحبوحة موج سرکوب و بگیر و دربارة اختالف و تشّتت در میان آخوندهاي حکومتی کافی  
آخوند دژخیم موسوی تبریزی در تابستان امسال به بهانة بدحجابی راه انداختند،  ای در  ندی که رئیسی و اژهبب

مورد استقبال   " حجاب"آمیز نه تنها  هراس از عواقب این سرکوبگری رئیسی گفت: »با این برخوردهای خشونت
گرفت... اگر امر به معروف و نهی از منکر   قرار نخواهد گرفت بلکه، بدتر، مردم از حجاب و اسالم فاصله خواهند

منجر به نفرت و خشم مردم شود و میزان روی برگرداندن مردم از اسالم بیشتر شود، مسّلمًا انجام ندادنش از انجام  
دادنش بهتر است... با این اوصاف قطعًا شاهد این شورشها خواهیم بود. مسئوالن باید حواسشان را جمع کنند و 

این   از  بهدست  مردم  بردارند.  گرانی رفتارها  سرسام خاطر  شده های  پرخاشگر  باید آور  هم  مسئوالن  بنابراین  اند 
روست بر روی مسائل دیگر به مردم فشار موقعیت شناس باشند و بهتر است در چنین شرایطی که کشور با آن روبه

شود«. وی هم چنین اذعان كرد که    نیاورند و کاری نکنند که امر به معروف ما خودش تبدیل به منکر بزرگتری
بد هستند، اما بدین قضیه اعتقاد کامل دارم که بسیاری از    "گشت ارشاد"توانم بگویم که همه افراد  »بنده نمی 

هایی دارند خاطر خدا نیست! یعنی یکسری مأموریتاقدامات گشت ارشاد و آمران به معروف و ناهیان از منکر به
  (.1۴01مرداد  3دهند و تمام« )روزنامة حکومتی »مستقل«،  خواهند انجام بکه فقط می 
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 6ترین حلقه از نیروهای نظام در دیدار سو و »ناامیدی و ِرخوت« نزدیکـ رسوایی »سیسمونی قالیباف« از یک  6

صدا درآمد. حاضران در این جلسه نزدیک ای، بیشتر، عیان شد و زنگ خطر به  آنها با خامنه   1۴01اردیبهشت  
چین شده بودند. در دیدار سال گذشته بسیجیان دستچین بار غربال و دست   ۲ای بودند که  رین نیروهای خامنهت

ای، شرایط انفجاری جامعه باعث شد آنها خطوط قرمز نظام را زیر پا بگذارند و شده )تحت نام دانشجو( با خامنه 
یگر هم غربال شدند. اما، نفرت اجتماعی و فشارها در بار دچیزهایی را بگویند که نباید گفت! از این رو، امسال یک

دست شدة او را  ای، حکومت یکدر چشم خامنههای مجدد هم، چشم  چنان باالست که همین غرباله دانشگاه آن 
 . سّکة یک پول کردند

های آنها از »دولت و مجلس انقالبی« گفتند که سراسر »ناکارآمد« است و پرسیدند مگر وعده نداده بودند که »سفره  
افسارگسیخته و خالی مردم را پر کنند، پس چه شد؟«؛ مگر نگفته بودند که »بساط رانت   خواری و رباخواری 

 . شود، پس چه شد؟«اختالس در کشور جمع می 

سر فساد، از »فرزندان سران ارشد نظام« گفتند که »سفرهای الکچری، سِر اصلی اژدهای هفتسپس، رو در روی   
خوردة تحریم و گرانی« هستند! چنانی« دارند، در شرایطی که »تودة مردم زخمهای رنگین و خریدهای آن سفره  

و »واژه انقالبی« را از »مجلس   ای خواستند نسبت به حرفهای قبلی خود غلط کردم بگویدتأکید از خامنه گاه به  آن
 ! و دولت که نه مردمی است و نه انقالبی« بردارد 

چنان ساز خود را »انقالبی« نامید. اما، عمق بحران درونی آن  ای در همین جلسه بار دیگر مجلس دست خامنه 
   .ای و بیانیة مجلس ارتجاع نتوانست دردی را دوا کنداست که لّفاظی خامنه 

ای در »کیهان«، از »کوچه بازکردن برای دشمن« از  رسید که حسین شریعتمداری، نمایندة خامنه   کار به جایی  
گونه نداشته« یی این  یی در نظام »که سابقهگرایان سنتی، هم از شّقه درون نظام نوشت و »رسالت«، ارگان اصول 

 (.1۴00بهمن  1۴و »دارای زوایا و نکات بسیار قابل تأملی است«، سخن به میان آورد )
ترین عناصر نظام، تحت عنوان »مجمع روحانیون« و اشارة آنها به بیانیة مشترک دو تشّکل آخوندی از خودی 

یی که گویای وضعیت متشّتت و لرزان منتشر شد؛ بیانیه    1۴00بهمن  11»مجمع مدرسین حوزة قم« است که روز  
نظام نوشته که »مردم نسبت به اصل انقالب دچار تردید  ي«های دروننظام است و در آن از »اشتباهها و ناکارآمدی 

تر و اسالم سازگار با جمهوریت در عرصة اند«، چرا که »لحظه به لحظه جمهوریت کمرنگو احیانًا بدبینی شده  
 تر« شده است. رسمی منزوی 

ن عناصر درونی نظام، کسانی ای این است که از زباخامنهعلت افسار پاره کردن شریعتمداری و ارگانهای نزدیک به 
شود، که اند، اکنون، حرف دشمن نظام بیان می ای بودهسال در تمامی جنایات و غارتگریها همدست خامنه   ۴3که  

 رژیم والیت فقیه سراپا ضد جمهوری و ضد اسالم است. 

اردیبهشت   10ه روز  تن از اعضای مجلس ارتجاع در حمایت از پاسدار قالیباف و »مجلس انقالبی«! ک  ۲33بیانیة   
خطر »دشمن«ی شروع    منتشر شد، شاهد دیگری از نگرانی باند غالب حاکمیت است. این متن با هشدار نسبت به

 دهد. ای »مجلس انقالبی« نامیده، »مورد هجمه و تخریب« قرار می شود که »مجلس یازدهم« را که خامنهمی 
ن، یک دو قطبی پیرامون راهکارهای مربوط به حفظ امنیت ویژه در بخش باالی آپیش از این در هرم قدرت، به 

 نظام وجود داشت که به طور مشّخص در دوران ریاست جمهوری روحانی نمود داشت.  
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کی از مهمترین رویدادها در درون هرم قدرت، برکناری ناگهانی رئیس سازمان اطالعات سپاه، آخوند حسین یـ  ۷

های  لرزه  پس  ای،  دلیل موقعیت سازمان اطالعات سپاه و موقعیت حسین طائب در بیت خامنه به  طائب بود که  
که شایعات فراوانی در مورد سرنوشت حسین طائب پس از برکناری منتشر شده، در حالی   چنان ادامه دارد.آن هم

دند که حسین طائب به عنوان خبرگزاریهاي حکومتی به نقل از رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، گزارش دا
سال رئیس سازمان اطالعات سپاه بود، نزدیکترین  13حسین طائب که  »مشاور فرمانده سپاه« منصوب شده است.  

رو، جایگاه ثابت او،  ای بسیار نزدیک بود. از این شخص علی خامنه   ای و طبعًا به مجتبی خامنه   مهرة امنیتی به 
اما در   او دست زد.   توان به ّل سپاه، این تصور را ایجاد کرده بود که نمی  های ک رغم آمدن و رفتن سرکرده به 

حسین سالمی، سرکردة سپاه پاسداران، محمد کاظمی را که پیش از این »رئیس سازمان حفاظت اطالعات  نهایت،  
 سپاه« بود، به عنوان رئیس جدید سازمان اطالعات سپاه منصوب کرد. 

یی منتشر شد که بخش اعظم آن به جلسه محرمانه محمدعلی جعفری، دقیقه  ۵0یک فایل صوتی    1۴00در بهمن   
در سال   او،  اقتصادی  معاون  ذوالقدرنیا،  و صادق  پاسداران،  پیشین سپاه  فایل   9۷فرمانده  در  داشت.  اختصاص 

ون سپاه،  یادشده این دو مقام پیشین سپاه پاسداران دربارة فسادهای مالی مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعا
بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران، و شهرداری تهران صحبت می کردند. در این فایل صوتی برای نخستین بار 
ارتباط قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، با پرونده های فساد برمالشد و گفته می شود 

دِس تحت امر قاسم سلیمانی شده است. یک هفته پس که بخش اعظم درآمدهای مؤسسات متخّلف صرف نیروی ق 
 ای به آن واکنش نشان داد و از سپاه پاسداران دفاع کرد. از انتشار این فایل صوتی، خامنه

پاشیدگی سپاه و بحرانی که سراپای  انگیز ازهم  اظهارات پاسدار سالمی، سرکردة سپاه پاسداران، ابعاد حیرت   
یی یکی دو  سابقه در سپاه پاسدار والیت که بر اثر ضربات زنجیره   کند؛ وضعیتی بی برمال می رژیم را فراگرفته،  

 وجود آمده است. خصوص طی چند ماه گذشته به سال اخیر و به 
طی یک سخنرانی در مراسم معارفة رئیس جدید سازمان حفاظت اطالعات    1۴01تیر    9پاسدار سالمی روز    

نفس را از ما بگیرد و ما را از درون تهی کند. این خطرناک  خواهد اعتماد به  ی سپاه، از جمله، گفت: »دشمن م 
ترین نوع تهاجم است... حفاظت اطالعات ما درگیر یک رویارویی مستقیم با همه سرویسهای  ترین و مرموزانه 

امة پلید خود  های بسیاری را در کارن مجرب و کارآزمودة اطالعاتی و امنیتی استکبار است که فروپاشی رژیم 
گیری دشمن    گیری نیروهای خودی با دشمن و دورزدن و ارتباط دارند... حفاظت اطالعات سپاه اجازة ارتباط  

 دهد«. با نیروهای خودی را نمی  
ترین نوع  ترین و مرموزانه  خواهد »ما را از درون تهی کند« و »خطرناک بر زبان آوردن عباراتی چون دشمن می   

ها«ی »فروپاشی« شده، به انداز کافی، گویاست و نیازی  دچارشدن به سرنوشت »بسیاری رژیم   تهاجم« و ترس از 
 به توضیح ندارد.  

کّلی    نگاه  یک  درهم  در  و  پاشیدگیها  مهم تر،  حوادث  شکستگی  یادآور  آخوندی  رژیم  نگهدارندة  ستون  ترین 
باغی، آخرین رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران شاه، در شورای فرماندهان  مرحلة پایانی رژیم شاه است. ارتشبد قره 

پاسداران نظام والیت هم به »تهی    ارتش گفته بود: »مثل برف آب خواهیم شد« و اکنون سرکردة کّل سپاه 
 کند. شدن از درون« اعتراف می 
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رئیسی از ابتدای روی کارآمدن، به دنبال حذف ارز ترجیحی بود و یک الیحة دو فوریتی به مجلس برای حذف  ـ    ۸

 آن داد. قالیباف که نمی خواست پیامدهای آن پای مجلس نوشته شود فوریت این الیحه را تصویب نکرد )اولین 
ای هم در وحشت از قیام در ای برد و خامنه فاکت آشکار شدن تضاد بین دو قوه(. رئیسی تضاد را روی میز خامنه

در   1400ماهة دوم سال    6میلیارد دالر برای ادامة ارز ترجیحی برای    8ماههای اول دولت از صندوق ذخیره ارزی  
اش در بحث بودجه، عدم همکاری مجلس با دولت را علنی کرد. قالیباف اختیار رئیسی گذاشت. رئیسی در سخنرانی 

در پاسخ رئیسی در جلسة علنی مجلس گفت: »توّقع دولت این بود که مجلس در مورد این   1400دی    19در  
ساعته نمی    48البداهه و  گیری کند که قطعًا مجلس فی ساعت تصمیم  48موضوع مهم )حذف ارز ترجیحی( ظرف  

را در  تواند در   این موضوع  اما کمیسیون  نداد،  این فوریت رأی  به  لذا مجلس  امر مهم تصمیم گیری کند.  این 
 (. 1۴00دی  22دستورکار قرار داد و آن را بررسی کرد« )»آخرین خبر«، 

توماني و سوبسید   4200هزار میلیارد تومانی مواجه بود، حذف ارز    450که با کسری    1401در تصویب بودجة   
را در   4200عنوان راه حّل مسألة کسری بودجه مطرح شد. دولت رئیسی تالش داشت که مجلس ارز    بنزین به

بودجه حذف کند ولی باوجود این که قالیباف با رئیسی در جلسه سران سه قوه روی آن توافق کرده بود، اشغالگران 
مین دولت فرستادند. آنها راه حلی بهارستان در وحشت از قیام حاضر به پذیرش مسئولیت آن نشدند و توپ را به ز

ارز   بودجه جز حذف  ارز    4200برای کسری  اختیار دادند که  به دولت  بودجه  ولی در تصویب  نداشتند  تومانی 
 ترجیحی را می تواند حذف کند و ُخسرانهای آن را با یارانة ویژه یا کاالبرگ جبران کند. 

دست سازی حکومت نه آبی برای ولی فقیه گرم هد که یکآن چه در باال پیرامون برآمد رئیسی آمد نشان می د 
کرد و نه نانی به سفرة مچاله شدة مردم به ارمغان آورد. ولی فقیه که وفادارترین کارگزارانش مثل علی الریجانی 
را به تیغ جراحی در نظام سپرده بود، خیلی زود دریافت که از جراحی والیتش و خونی که از پیکر آن ریخته شده، 

 اکمیتی ضعیف تر، ناکارآمدتر و فرسوده تر از گذشته سر برآورده است.  ح
شود« و سال جدید  تر می روز کوچک    ها روز به  یک رسانة حکومتی می نویسد: »معاش مردم در تنگناست و سفره  

 1۷ت«،  »توأم است با اختالفات و رویاروییهای بیشتر بین دولت رئیسی و جریان سیاسی متبوع آن« )»جهان صنع
 (. 1۴01فروردین 

ها و سیاستهای دولت است«. او به   ، رئیسی جّلاد گفت: »همراهی مجلس شرط توفیق برنامه1۴01مرداد    13روز   
ارتجاع اعتراف کرد و گفت: »تصمیم جدیطور آشکاری به   مان است که گرفتار روابط پرتنش دولت و مجلس 

خریم، هر چه حرف نادرست هم بود جان می  اده؛ هر چه شد به  حاشیه نشویم، این چیزی است که آقا را رنج د
هیچ تریبونی نخواهیم کشاند« )دیدار با مجمع نمایندگان  خریم ولی قطعًا خواهید دید که ما این قضایا را به  می  

 زدة جنوب کشور(. استانهای سیل
نامة »ایران«، تریبون رسمی دولت  از این سخن رئیسی حتی یک روز نگذشت و خالف آن همان روز ظاهر شد. روز 

شوند!« سفرة دل خود را در انظار همگان بازکرد رئیسی، در شمارة همان روز زیر عنوان »وزرا برنگشته، احضار می 
سؤال نمایندگان از    ۵و نوشت: »آیا جریانی خاص در مجلس در پی برهم زدن روابط با دولت است؟ روز گذشته  

رئیسة مجلس اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی هیأت  وزرای ورزش و جوانان، امور  
مواردی مانند »جعل امضاها برای استیضاح ... و اعالم وصول شد«. روزنامة ارگان دولت رئیسی سپس با اشاره به  
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کارت زرد، وزیر ورزش    که »تنها یک روز بعد ازارسال پیامکهای تهدیدآمیز از دو نماینده برای وزیر ُصمت« و این
نمایش شود«، شدت و حدت بحران روابط میان مجلس ارتجاع و دولت رئیسی را به  مجلس احضار می  مجددًا به  

رئیسی از او درخواست یی به  تن از اعضای آن طی نامه   ۲۲0گذاشت. این همان مجلسی است که یک سال قبل،  
 زده را به عهده بگیرد.  جمهوري نظام بحرانست کردند در نمایش انتخابات حضور پیدا کند و ریا 

 
، سایت حکومتی »خبر آنالین« 1۴01مرداد    11شود. روز  روابط میان مجلس و دولت محدود نمی ـ بحران، تنها به   9

مواردی »مانند حذف محسن رضایی و صولت  عنوان نمونه به  خبر داد که »برخی اختالفات در دولت باالگرفته« و به
ا و مرتضوی  اقتصاد  وزیر  خاندوزی،  بین  مستمر  »چالشهای  افزود:  و  کرد  اشاره  دولت«  اقتصادی  کمیسیون  ز 

 میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دیگر چیزی نیست که قابل کتمان باشد«.
نامید ، انتصاب او را »حرکت کاماًل پرمعنا«  1۴00مرداد  1۲ای در تنفیذ رئیسی در روز  شایان ذکر است که خامنه 

هم این انتصاب را از   1۴01شوند که ابتکارهای جدیدی دارند«. در نوروزو گفت: »کسان جدیدی وارد میدان می  
توان دید وضوح، می   برشمرد که »امیدهایی را زنده« کرد. اما اکنون پس از یک سال، به   1۴00»شیرینیها«ی سال

باید پرسید چه عاملی یا عواملی  بوس تبدیل شده است.کا  که همة رؤیاهای خلیفة ارتجاع برباد رفته و حتی به
ِگل بنشیند، تا آنجا که چنین به    فقیه نظام، اینموجب شده که سیاست یکدست کردن شاکلة قدرت توسط ولی 

 کند؟کتمان آن نیست و صراحتًا به »رنج آقا« از این وضعیت اعتراف می خود رئیسی هم قادر به
های او فقیه ارتجاع در »پروژة رئیسی« جستجو کرد. منظور، مفتضح شدن وعده لی پاسخ را بایستی در شکست و

میلیون مسکن« ۴کنی فقر طی دو هفته«، »ساخت درصدی«، »ریشه۸مبنی بر »مهار تورم«، »محّقق کردن رشد 
بلکه منظور،  تر از آن است که حّتی در رژیم هم کسی آنها را جدی بگیرد؛  و... امثالهم نیست، این اباطیل مسخره 

بهای جراحی بخش بزرگی از رژیم ای از آوردن رئیسی، بهدر مأموریت اصلی اوست. هدف خامنه 6۷شکست جّلاد 
هایی مثل علی الریجانی زیر پای او، »مهار قیامهای مردمی« و سد بستن در برابر مسیر پیشروی و سر بریدن مهره 

گذرد، مقارن بوده است با گسترش اعتراضات  از آمدن رئیسی می مداوم مقاومت سازمانیافته بود. اما یک سالی که  
های خوارکنندة رژیم در عرصة های شورشی، شکست کنندة کانون و خیزشهای مردمی، رشد کمی و ارتقای خیره

المللی در برابر مقاومت ایران، با دو محکومیت سنگین قضایی در بلژیک و سوئد... و این باوجود آن است که  بین
ی جّلاد طی یک سال گذشته از هیچ شقاوتی در سرکوب و اعدام کوتاهی نکرده، از اعدامهای جمعی هر روزه رئیس

تا گسترش و تشدید فعالیت گشتهای ارشاد تا بستن دهانها و شکستن قلمها و خفه کردن هر صدای مخالف حتی 
 در درون و حاشیة رژیم...  

در ارزیابی وضعیت رژیم، یک سال پس از روی   1۴01مرداد    ۷  و   6روست که اجالس شورا در روزهای  هم ازاین 
فقیه نظام برای مهار قیامهای گیری کرد که: »سیاست یکدست شاکله قدرت، که ولی  کار آمدن رئیسی، نتیجه

ای از طریق فضاحت که خامنهمردمی با جراحی درونی در پیش گرفت، اکنون به ِگل نشسته و یک سال پس از آن  
جمهوری رژیم نشاند، همه چیز گواه آن را به کرسی ریاست   6۷نمایش انتخاباتی در تاریخچة رژیم، جّلاد    بارترین

فقیه به کابوس تبدیل شده است« )اطالعیة دبیرخانة شورا،  خورده و رؤیای ولی    است که این سیاست شکست 
 (. 1۴01مرداد 1۲
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 فصل دوم
 فالكت جامعه در عمیق ترین بحران اقتصادي

 
ترین لحظات حیات  ـ در نتیجة حاكمیت تبهكاران و با سیاستهاي غارتگرانة نظام، جامعه و كشور ما بحراني   10

دهندة آن است كه این بحران در تار و پود كشور خود را مي گذراند. تمامي عاملهاي كالن در اقتصاد ایران، نشان
 جاري شده است. 

و معیشت تهیدستان و فرودستان خیلي زود در برابر فریاد حق   هیاهوي رئیسي جّلاد براي رسیدگي به زندگي  
 طلبي زحمتكشان محو شد. 

سال گذشته بحران اقتصادي به فاجعة اقتصادي بالغ و زندگي اكثر مردم هر چه بیشتر به تباهي سوق یك  طي   
 سوخ پیدا كرد.  هاي مختلف در تمامي زوایاي زندگي مردم رداده شد. بحران اقتصادي، اجتماعي در زمینه 

در حالي كه بر اساس تحلیل كارشناسان حكومتي و مستقل سهم كّل پرداختي به نیروي كار از ارزش تولیدات  
درصد است، حكومت براي توجیه رذیالنة سیاست تعدیل ]بخوانید اخراج[ نیروهاي كار مدعي   ۵.1صنعتي ایران  

 است كه میزان دستمزدها از ارزش تولیدات صنعتي ایران »كالن« است. 
دادند، امروز نان به با جراحي اقتصادي و ناچیزشدن ارزش واقعي یارانة اندكي كه غارتگران حاكم به مردم مي  

 بدیل شده و دولت رئیسي جّلاد با چراغ خاموش به سوي گران كردن سوخت حركت مي كند. كاالي لوكس ت
روزنامه هاي حكومتي به وفور از فقر و فالكت اكثریت قاطع مردم خبر، گزارش و تحلیل منتشر مي كنند، بدون   

 كه آدرس صحیح عّلت این وضعیت فاجعه بار را اعالم كنند.  این
ت مردم ایران موضوعي است كه همة كارشناسان حكومتي و مستقل به آن اذعان مي كنند بار اكثریزندگي فالكت 

 دهند.  و البّته پیرامون نتایج سیاسي و اجتماعي این وضع فاجعه بار هشدار مي 

گوید: »دهها چالش و جلیل رحیمي جهان آبادي، مجلس نشین از تربت جام، به َابر بحرانها اعتراف مي كند و مي  
كیفیت داخلي به شیوة كند. فروش خودروهاي بي حران بار آن بر دوش مّلت و نمایندگان مّلت سنگیني مي َابر ب

التاري و بخت آزمایي ادامه دارد و قانون واردات خودرو شما را به قربانگاه مصلحتهاي غیرعقالني و غیرمنطقي 
گر بانكهاي رباخوار  ایگاه رأس امور فقط نظاره چنان با ربا مردم را ورشكسته مي كنند و ما از جبردند. بانكها هم

و نیم میلیون   ۲6درصد و رفتن    ۵۵ارزش شدن پول مّلي، افزایش نقدینگي، رسیدن تورم به باالي  هستیم. شاهد بی 
گر هستیم پرستاران و نیروهاي طرحي بعد از كاهش موّقت كرونا از جمعیت ایران به زیر خط فقر هستیم. اما نظاره

شد معّلمان، بیكار  هستند؛  مشكل  دچار  مزایا  و  حقوق  دریافت  در  درمان  و  بهداشت  نیروهاي  و  پزشكان  ند؛ 
بازنشستگان، كشاورزان، دامپروران، بازاریان، كارمندان و كارگران وضع بهتري از پرستاران و پزشكان درگیر كرونا 

ا براي استخدام فرزندان بیكار و یا براي ندارند. كمتر روزي است كه در دفاتر ما از همشهریان و هموطنان ما و شم
گرفتن وام مراجعه نكنند و ما و شما ابراز شرمندگي نكنیم. امروزه مهاجرتهاي بي رویه، فرار سرمایه و كوچ غم 
انگیز نخبگان ما، همچون دردي جانكاه بر قلب و روح ما و همة عالقمندان به ایران است. همكاران ارجمند، به 

یي هم جز این راه نداریم« داغ نمودن و استیضاح نمودن را همه ما بلد هستیم و چاره ا را نقره  دولت تاختن، وزر
 (. 1۴01مرداد  ۴)خبرگزاري حكومتي »مجلس«، 
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هر كسي كه خرداد امسال گفت: »  ۲۲اي در یك سخنراني در روز  در واكنش به همین اعترافهاست كه خامنه 
هاي مردم را تضعیف كند؛ چه بداند، چه نداند. هر كسي ایمانبراي دشمن دارد كار مي مردم را از آینده نا امید كند،  

كند، به سود دشمن دارد كار مي كند؛ چه بداند، چه نداند؛ هر كسي مردم را نسبت به فعالیت و تالش و برنامه 
سایت بداند، چه نداند« )اعتقاد و بدبین بكند، دارد به سود دشمن كار مي كند، چه  ریزیهاي مسئولین كشور بي 

 (. 1۴01خرداد  31اي، خامنه
 

در بارة بیماري بي عالج اقتصاد ایران در حاكمیت آخوندها، توصیف قابل توجهي از سوي یك اقتصاددان ـ    11
در گفت و گویي تفصیلي با هفته نامه »تجارت   1400شهریور    6حكومتي صورت گرفته است. مسعود نیلي روز  

متأسفانه روندي كه طي شده اكنون ما را در گوید: »همه گیري كرونا با تورم در ایران، مي   فردا« ضمن مقایسة
شمار چند كشور نخست دنیا از نظر درگیري با این بیماري قرار داده است. حاال شما از گزارة "بحران كرونا"، كلمه 

در همان چند كشور نخست درگیر این مسأله   بینید كه ما جایش "تورم" بگذارید؛ باز هم مي "كرونا" را بردارید و به  
هستیم؛ "تورم" را بردارید و به جاي آن بنویسید "بیكاري جوانان"، باز هم در بین كشورهاي صدر جدول قرار مي 
گیریم؛ بنویسید "بیكاري جوانان تحصیلكرده"، "بیكاري زنان جوان تحصیلكرده" و ... باز جزء همان چند كشور اول 

دهد؛ این كه وقتي در كشور ما مشكلي كننده مي گیریم. این وضعیت به ما یك سیگنال نگران    ي درگیر قرار م
 شود«. آید، رفتني نیست، ماندگار و مزمن مي پیش مي 

درصد    ۵كشور جهان تورمهاي زیر    1۵0كشور جهان تورمهاي تك رقمي و بیش از    1۷0در حالي كه بیش از   
 رصدي نقطه به نقطه، ششمین تورم باال در بین همه كشورهاي جهان را داراست. د ۴۸دارند، ایران با نرخ تورم 

نسبت به تأثیر تورم و اقتصاد ناپایدار بر افزایش وقوع جرم هشدار داد.   1۴00مرداد    ۲1روزنامة »سرآمد« در   
ه هاي اخیر  وضعیت اقتصادي ایران را در »وخیم ترین حالت« خود در ده 1۴00مرداد    1۷روزنامة »ثروت« در  

 اعالم كرد.  
افزایش   فروردین امسال در یك نشست خبري با اشاره به   30بهادري جهرمي، سخنگوي دولت آخوند رئیسي، روز   

ارث برده، باعث تورم نجومي حجم نقدینگي گفت: »حجم نقدینگِي چهار هزار هزار میلیاردي، كه این دولت به  
 است«. 

 6۷ماهي كه جّلاد  9این معناست كه نقدینگي طي مدت    باور كنیم، به  اگر همین حرف سخنگوي كذایي را هم 
افزایش    6۲۴روي كار آمده،   افزایش یافته است. همین  با  9هزار میلیارد تومان   ۲۵۸ماهة نقدینگي در مقایسه 

بهار سال   در  نقدینگي  به1360میلیارد  از  ،  بیش  به  ۲۴00تنهایي  این  است!  نقدینگبرابر  كه  است  آن  ي،  معني 
 شده است.  60هزار برابر سال  1۸

از آغاز بهار امسال تا نیمه تابستان نیز حجم نقدینگي با سرعت و بدون دنده و ترمز افزایش پیدا كرد و به رقم   
 میلیون میلیارد تومان افزایش یافت.  5،2

هاي اقتصادي و   آور نقدینگي و نرخ رشد وحشتناك آن، نمایانگر آهنگ پرشتاب تخریب شالوده   این عدد سرسام  
 هاي تولیدي و بیانگر آهنگ پرشتاب گسترش و تعمیق فقر و فالكت عمومي است.   نابودي همة رشته

زیر خط فقر   درصد جامعه به  60زیر خط فقر و فروغلتیدن    منابع حكومتي از ذوب طبقة متوسط و ریزش آن به 
كه حّتي نان   این معنا كه شمار جمعیت زیر خط فقر مطلق یا جمعیت گرسنگان،   گویند، بهو اعماق آن سخن مي  
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نمي  براي خوردن  تا  كافي  زده مي 30یابند،  بهدرصد تخمین  رو  میان    شود؛ جمعیت  از  را  نان خود  كه  تزایدي 
روستاها رسیده...   شهرها به   گردي از كالن نویسند: »زباله هاي حكومتي مي كنند. روزنامهسطلهاي زباله جستجو مي 

فروردین   ۲9دهد« )روزنامه حكومتي »همدلي«،  گردها را نمي اف زباله و سطلهاي زباله كنوني در بسیاري شهرها، كف
1۴01 .) 

كه درآمد اكثریت قاطع مردم برابر شده، در حالي 1۴بر اساس آمارهاي حكومتي میزان خط فقر طي دهة گذشته  
 چنین افزایشي نداشته است. 

 
و به دنبال آن افزایش تورم را به بانك   كند كه دولت او اجازة چاپ اسكناسرئیسي به طور مداوم ادعا مي ـ    1۲

 18مركزي نداده است. اما، این را حّتي باندهاي رژیم نیز باور ندارند. همتي، رئیس پیشین بانك مركزي، در تاریخ  
و هشدار داده بودم، متأسفانه دولت سیزدهم  طور كه قباًل پیش بیني كرده بودمگفت: »همان  1401اردیبهشت  

دولت سیزدهم   1400بانك مركزي، متأسفانه در سال   پول را شكست. بر اساس گزارش آماري   ركورد تاریخي چاپ
 میلیارد تومان چاپ پول، شایستة عنوان "فوق سلطان" چاپ پول گردید«.  هزار  142با 

بار گفت: مستبدان »تمامي حرفهایشان دروغ است، جز مواردي كه تكذیب عزیز نسین، نویسندة شهیر ترك، یك 
 ند!«.كنمي 

( در بارة ارزش ریال مي 2022ژوئن    11)   1401خرداد    21استیو هنكي، اقتصاددان از دانشگاه جان هاپكینز، در   
درصد كاهش یافته است. امروز، من نرخ تورم   ۵9ارزش ریال ایران نزدیك    ۲0۲0گوید: »از اول ماه ژانویة سال  

رسد این دولت كنم. وقتي نوبت به تثبیت ریال و كنترل تورم مي گیري مي درصد اندازه   44،39ساالنه در ایران را  
 كفایت است«. چنان كاماًل بي هم

گردن دولت ها را بهاي و گماشتة جّلادش، این است كه همة شكستها و بحراننما شدة خامنه یكي از شگردهاي نخ 
توماني را به   30دهند كه: »دولت رئیسي برنج  هاي باند مغلوب حاكمیت به او پاسخ مي قبلي بیندازند. اما، رسانه 

میلیون رسانده، باز هم تقصیر را به گردن دولت   210میلیوني را به  140و پراید    200توماني را به  130، گوشت  70
 (. 1۴01یبهشت ارد ۴اندازد« )»اعتماد«، قبل مي 

گردن دولت   كنند كه گناه را بهكشي وضع موجود، بیهوده، تقّلا مي بنابراین، رئیسي جّلاد و اطرافیان او در ماله 
كس قادر   اند؛ اما، هیچ  سال همین كار را كرده ۴3گونه كه همة دولتهاي نظام والیي در این  قبلي بیندازند، همان 

ارد كه وضعیت موجود بیانگر شكست قطعي پروژة رئیسي است كه با شكست  نیست بر این واقعیت سرپوش بگذ
 نژاد یا شكست پروژة آخوند خاتمي و هیچ پروژة دیگري قابل مقایسه نیست.  پروژة احمدي

هاي حكومتي نسبت به »امنیتي شدن فقر« هشدار  گسترش فقر به میزاني است كه برخي از كارگزاران و رسانه 
میلیون نفر از    ۴0بابایي، رئیس كمیسیون برنامه و بودجة ایران، گفته است كه حدود  حاجي  دهند. حمیدرضا  مي 

 جمعیت كشور نیاز به كمك فوري دارند. 

آخوند فاضل میبدي، عضو مجمع محّققین و مدرسین حوزة علمیة قم، در یادداشتي خطاب به رئیسي نوشت:   
نیست. در این هشت ماه گذشته از گراني دارو تا نان، طاقت »آقاي رئیس جمهور! این شیوة حكمراني قابل دوام  

برخي شهروندان را طاق كرده است. تا كنون عامل گرانیها را یا دولت گذشته دانسته، یا بدحجابي گفته و یا شبکة 
صنعت دّلالي ذكر كرده اند. ُخب! این دولت و مجلس قول داد كه اینها را حل مي كند، چرا بدتر شد؟ در كجاي دنیا  
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به چنین  بي خودرو  است؛  ریخته  از هم  چرا  بگذرد؟  میلیون  دویست  مرز  از  پراید،  یعني  ماشین،  ترین  كیفیت 
كارشناسان و مدیران كاردان استفاده نمي كني. تا كنون هیچ دولتي در این كشور در سال نخست حكمراني نان 

اقتصاد كشور سامان نیابد و گرانیها مهار نگردد،  مردم را با این شیب تند گران نكرده بود. آقاي رئیس جمهور، اگر
انقالب نمي شود، خدا نكرده باید منتظر شورش گرسنگان بود؛ شورش از انقالب خطرناكتر است. بیایید تا دیر 

یي بیندیشید. همه مي دانیم كه اقتصاد كشور با تحریمها گره خورده. تا كي مي توان مردم را با خطبه نشده چاره 
 (. 1۴01اردیبهشت  1۵ي و وعده و وعید امیدوار كرد؟« )وبسایت حكومتي »اصالحات نیوز«، و سخنران

 
هاي تولیدي و تجاري؛ تمام فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعي و در ـ تمامي كاالها و مایحتاج مردم؛ تمام رشته   13

نامند؛ مافیاهایي كالم، تمامي كشور، در چنگال باندهاي تبهكار غارتگري است كه در خود رژیم آنها را مافیا مي  یك  
رحمي و شقاوت غیرقابل تصور بر سرنوشت آنها  اند و با بي    میلیون مردم ایران را گروگان گرفته  ۸۵كه بیش از  

 رانند.  حكم مي 
 گوییها دربارة مافیاهاي رنگارنگ و قدرتمند است. تنها در روزنامه هاي حكومتي ممُلو از فاش ها و رسانه روزنامه 

یي از آن عبارت كه گوشه   توان خواند  مافیاهاي مختلف را مي   انبوهي مطلب راجع به  1۴01فروردین    ۲۵هاي روز  
دهد«؛ »مافیاي خودرو شدن نمي   است از: »داِم تولید داخل زیادتر از نیاز است، ولي مافیاي گوشت اجازه ارزان

 دست بیمار برسد«. دهد یارانه به مانع پیشرفت این صنعت است«؛ »مافیاي دارو اجازه نمي 
روند؛ از مافیاي كنكور و مافیاي تعلیم و تربیت و ومتي رژه مي هاي حكهمین ترتیب، انواع مافیاها در روزنامه  به 

نباتي و مافیاي زباله و هر چیز متصور یا نامتصور هاي درسي، تا مافیاي سّكه و قیر و شكر و برنج و روغن  كتاب 
ده براي پروجود یك سازماندهي پشت    دیگر... حتي رئیس پلیس تهران، در همین روز در روزنامه »سیاست روز« به

 كند. استثمار كودكان كار و سوء استفاده از متكدیان اعتراف مي 

روزنامه »جوان«، ارگان سپاه پاسداران، در همین روز نوشت: »مافیا، خود مدیران دولتي هستند!«؛ »مافیاي كنكور 
 در خود ساختمان وزارت آموزش و پرورش است« و »مافیاي خودرو در خود وزارت صنعت است«.  

ها در حد یك دولت است«. حتي رئیسي امة حكومتي »اعتماد« در همین روز نوشت: »اكنون قدرت مافیا روزن 
 تر هستند«.  جّلاد هم گفت: »ظاهرًا مافیاي موجود در حوزة تجهیزات پزشكي و دارو از همة مافیاها قوي

پردة همین مافیاهاست. مثاًل، وقتي تردید، انگیزه و نقطة آغاز برخي از این اعترافات، انعكاس كشمكشهاي پشتبي  
واقعیتي   نویسد: »هیچ مافیایي بدون نفوذ در بدنة دولتها موّفق نبوده است«، اگر چه به روزنامة سپاه پاسداران مي 

كه مافیاي اصلي سپاه پاسداران است،  تر دیگر، اینخواهد بر یك واقعیت بزرگكند، اما، با آن، اواًل، مي اشاره مي  
رئیسي فشار بیاورد كه دولتش را از بقایاي عناصر باند مغلوب پاكسازي كند و   خواهد بهگذارد؛ ثانیًا، ميسرپوش ب

 گامي دیگر در راستاي پاسداریزه كردن سطوح باالیي دستگاه اجرایي بردارد. 

حكومتي   همه حرف زدن از باندهاي تبهكار مافیایي، كه حتي روزنامةباید توجه داشت كه این اعترافها و این   
گویي در باندهاي یك رژیم قرون وسطایي كه نشانة فاش »ابتكار« از آن با عبارت »مافیابازي« یادكرده، قبل از آن

دربردن سپاه  شده و به  و گیج كردن مردم غارت   و گمآلودكردن آب  شدة گل باشد، وجه دیگري از شگرد شناخته  
فقیه جنایتكار و بیت سراپا فساد عنوان مافیاي اصلي و پدرخواندة همه مافیاهاي حكومتي، یعني ولي پاسداران، به 

 و تباهي اوست.  



21 
 

تصادي تحت امر ولي فقیه سپاه پاسداران و قرارگاه بازسازي خاتم األنبیا و بنیاد تعاون سپاه پاسداران و نهادهاي اق  
طور مستقیم یا از طریق صدها شركت َاقماري در مهمترین پروژه هاي كشور مشاركت دارند. سهم كالن سپاه به

گونه مالیاتي هم در اقتصاد كشور در كنار نهادها، مؤسسات و شركتهاي تحت امر ولي فقیه، كه به طور كّلي هیچ 
 معضالت بدون راه حل مواجه كرده است. پرداخت نمي كنند، اقتصاد كشور را با 

حكومت در یكي از سیاه ترین دوره هاي حیات اقتصادي كشور، براي تأمین كسري بودجه به شیوه هاي گوناگون  
زند. از جمله، مشاركت در بازار بورس را تبلیغ و ترویج مي كند و هر روز به گونة مضحكي به جیب مردم دستبرد مي 

دهد. همزمان، بانكها به شیوه هاي مختلف از بانك مركزي پول دریافت بیرحم آمار ارائه مي   از رونق این قمارخانة
 1۴00بهمن    3مي كنند و به رشد بي دنده و ترمز اندوختگي كمك مي رسانند. كانال تلگرام »خبر فوري« در روز  

اري است كه عدم كنترل دهد دولت سیزدهم میراث دار شرایط دشوآمارها نشان مي  در گزارشي اعالم كرد: » 
تواند تبعات و پیامدهاي جدي از مسیر افزایش پایة پولي و نقدینگي و سپس تورم داشته هاي ساعتي آن مي  بمب

 باشد؛ وضعیتي كه مستقیمًا رفاه و معیشت مردم را هدف قرار داده است«.  
 

اند تا نان و سایر ردم را نشانه رفته  رمق مهاي بي  ته دیگ خورده است، سفره ـ در حالي كه كفگیر نظام به    1۴
یي كنند. اسمش را هم گذاشتند كاالهاي اساسي مردم را خرج بسیج، سپاه، حسن نصراهلل، حوثیها، موشكي و هسته

 »جراحي اقتصادي!«. 
 ها و میلیارد دالر از سفره  60مضمون این جراحي اقتصادي، در یك كالم و در تمامیت آن، ربودن ساالنه بیش از   

ها و مقوالت گوناگون است. در این خصوص میركاظمي، رئیس سازمان برنامه و بودجة جیب مردم ایران در زمینه
هاي پنهان« میلیارد دالر میزان یارانه  63یي خود به »وضعیت قابل تأمل ... حداقل  رئیسي، در اولین گفتگوي رسانه

 (.1۴00شهریور  ۸)سایت »بیتوته«،  حرکت کرد« باید به سمت تصحیح این زنجیرهاشاره و خاطرنشان كرد » 
مردم باید کاالهایشان را به همان قیمتی بخرند بر این اساس از نظر طراحان تحول اقتصادي در دولت رئیسي » 

شود«. چند روز بعد خبرگزاری رسمی رژیم درگزارشی با عنوان »آیا زمان که در کشورهاِی خلیِج فارس فروخته می 
شهریور  16های پنهان فرارسیده است؟« به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد )»ایرنا«، یارانهحذف 
1400 . ) 

میلیارد دالر از   13اي در »جراحي اقتصادي" یك قلم این است كه با حذف ارز ترجیحي، حدود  مهندسي خامنه
 جیب مردم ایران بردارد. 

فلك كشیده است. تا جایي كه به گفتة ها سر به  ور رسمي اعالم نشده، گراني ط  اما هنوز حذف ارز ترجیحي به 
دهد و معلوم نیست هزار توماني تنها كفاف یك وعده غذاي یك خانوار را مي    ۴00هاي حكومتي، یارانة  رسانه  
 روز دیگر باید چه كنند؟ ۲9براي 

اي رئیسي را آورد تا از یك طرف ز شد. خامنهآغا  6۷مهندسي جراحي اقتصادي از زمان به كرسي نشاندن جّلاد   
هاي مردم را پیش ببرد و از طرف دیگر، براي مقابله با خشم و خیزش    همین »جراحي اقتصادي« و غارت سفره 

 ناشي از آن بتواند ایجاد رعب كرده و بر میزان سركوب بیفزاید.
حذف سوبسید در كادر بنزین را مطرح كرد و خط    1۴00شهریور    6اي در اولین دیدار با دولت رئیسي در  خامنه 

به دنبال آن دولت رئیسي طرح اصلي اقتصادي حذف سوبسید و یارانه و ارز ترجیحي را به عنوان جراحي بزرگ 
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سركردگان رژیم، تهدید را قیام ارزیابي مي    139۸اقتصادي مطرح كرد. با تجربة گراني بنزین و قیام آبان سال  
 ي توانند آن را مدیریت و نهایتًا سركوب كنند! كنند و تصور مي كنند م

( در یك پروسة تدریجي 1398در این طرح با اصل گرفتن شوك وارد نكردن به جامعه )با جمعبندي از قیام آبان   
استارت زدند. ابتدا، ارز ترجیحي را بدون اعالم قبلي   1400كن، طرح را از نیمه دوم  كن و سفتو با سیاست شل 

ند قلم اصلي، حذف و در مورد دارو هم، كه بارها گفته بودند تغییر نمي كند، ابتدا، َاقالم دارویي به جز براي چ
 خاص را حذف و بعد به تدریج حذف بیشتري انجام دادند.  

پردازي دیگر تحت عنوان »گفتگوي مستقیم با مردم« ضمن بیان مشكالت گستردة آخوند رئیسي، در یك دروغ 
ه شكل گذشته، از نوع جدید »حمایت از اقشار كم درآمد« با هدف اصالح نظام اقتصادي  پرداخت ارز ترجیحي ب

كشور خبر داد و عنوان كرد: »همة مردم از نان و دارو یا بنزین برخوردار هستند و به هیچ وجه قیمت آنها تغییر 
تا كاالبرگ الكترونیكي   چنین یارانة كمك معیشتي نقدي تا یك یا دو ماه ادامه خواهد داشتنخواهد كرد و هم

 آماده شود«. 
، در نخستین جلسة هیأت دولت در سال جاري، در حالي كه خشم روزافزون  1۴01فروردین    ۴رئیسي جّلاد روز   

اي را گرفت و  كند«، دنبالة حرفهاي خامنهروز دارد افزایش پیدا مي اجتماعي را »انتظارات مردم« نامید كه »روز به 
 پاشي«. مبتال شود به تقسیم كردن پول و پول گفت كه »دولت نباید 

گاه تالش نمود كه مقّصر این فاجعه بحران اقتصادي در ایران اذعان كرد و آن به  1۴01اي روز اول فروردین  خامنه 
تقصیر   وضعیت را مردم و »دولتهاي مختلف« قبلي و »طرحهایي با نامهاي گوناگون« معرفي كند و خود را بي 

یي دیگر هم روآورد و  حربه    فقیه ارتجاع به انگار كه افسار این رژیم دست خودش است. ولي  ر نه  نشان دهد؛ انگا
ایران بیداد مي  رقم   به  1۴00كند و بر اساس آمار رسمي بانك مركزي رژیم، در سالدر حالي كه نقدینگي در 

مالحظه اقدام كردن به جایي بي    كردن وو نیم میلیون میلیارد تومان رسیده، گفت: »پول پاشي   ۴آور  سرسام  
  نخواهد رسید«.

اي و رئیسي از مضرات »پول پاشي«، یك دّجالگري دیگر، براي یك غارتگري بزرگ دیگر است. در حرف خامنه 
 شود، رژیم باز هم براي غارت بیشتر، نهتر مي  تر و خالي  ها كوچك    كند و سفره  ها بیداد مي شرایطي كه گراني 

خواهد، با دستاویز قراردادن یي اضافه نكرده، بلكه ارز ترجیحي را هم حذف كرده و براي توجیه آن مي  یارانهتنها  
یك اصل اقتصادي به منظور دستبرد به جیب مردم، همان پول اندك را كه نقش »مسّكن« براي دردهاي بسیاري 

  مردم دریغ كند.از مردم داشت، از طریق حذف ارز ترجیحي، وامها و یارانه ها، از 

واقعیت این است كه حذف ارز ترجیحي نه به خاطر جلوگیري از فساد و قاچاق بلكه به منظور تأمین كسر بودجه  
روز   روز«  1401اردیبهشت    26است.  تحلیلهاي  »رَصد  تلگراِم  كانال  در  اقتصادي  كارشناس  محمدي،  ، محسن 

 1۷۵كه حّتي اگر نصف آن به كسري بودجه دولت برسد،  میلیارد دالر ارز ترجیحي بود    1۵نوشت: »دعوا بر سر  
 "همت" ]هزار میلیارد تومان[ است«. 

تومانی بخواهد  ۴۲00 سیاست ارز  رئیس کمیسیون تلفیق بودجة مجلس رژیم، اعالم كرده بود: »اگراز این پیشتر،   
دي   15درآمدهای دولت در سال آینده حذف خواهد شد« )»ایرنا«،  هزار میلیارد تومان از   ۴00 ادامه پیداکند، 

1400 .) 

 

https://www.irna.ir/news/84602914/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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 10میلیون نفر است كه به گفتة احسان خاندوزي، حدود    85طبق گزارش مركز آمار، جمعیت ایران حدود  ـ    1۵
یان، ( بي نیاز به كمكهاي حمایتي هستند. بر اساس آخرین آمار پایگاه اطالعات رفاه ایران10درصد جمعیت )دهك  

میلیون نفر یارانه معیشتي پرداخت شده است. طبق    60نفر یارانة نقدي و به    ۸۵6هزار و    3۵۲میلیون و    ۷۸به  
، ماهانه، به هر 3تا    1طرح دولت رئیسي، قرارشده یارانه نقدي و معیشتي حذف شود و به مدت دو ماه به دهك  

هزار توماني داده شود. به   300ین دوماه، ماهانه، یارانة  در ا  9تا    4هزار توماني بدهند و به دهك    400نفر، یارانة  
درصد كّل جمعیت است و دهك   30گیرند  هزار توماني مي   400كه یارانة    3تا    1گفته وزیر اقتصاد، جمعیت دهك  

درصد جمعیت را   10درصد جمعیت و دهك دهم هم    60كنند  هزار توماني دریافت مي   300كه یارانة    9تا    4
د. پس از دو ماه معادل این مبلغ تحت عنوان كاالبرگ كوپن خواهند داد و یارانة نقدي به طور تشكیل مي دهن

 كامل حذف خواهدشد. 
از ابتداي طرح افزایش قیمتها، وحشت رژیم از قیام و به ویژه قیام نان بود. مخالفان این طرح در درون رژیم )حّتي  

دهند. در حالي كه سران سه قوه دربارة حذف ارز  ب هشدار مي اي( از قیام مي ترسند و مرّتدر باند اخّص خامنه 
ترجیحي توافق كردند، ولي مجلس الیحة دولت را در سال گذشته تصویب نكرد و نخواست عامل آن معرفي شود.  

 در این رابطه چند حركت مشّخص توسط رژیم به قرار زیر صورت گرفت: 
اي ، رژیم بودجه براي پرداخت یارانه نداشت، خامنه 1400دوم سال  ماهة    6الفـ  اجراي تدریجي: در حالي كه براي   
میلیارد دالر به دولت داد تا رئیسي بتواند در این مدت زمینة این اقدام را فراهم کند و ارز ترجیحِي تعدادي از   8

 تدریج و بدون ِاذعان به آن، حذف كند. َاقالم را به
 3تا    1هزار تومان یارانه خواهد داد. در قدم بعد، این مبلغ را براي دهك    400ب ـ رژیم دائمًا این وعده را داد که   

هزار تومان تبدیل كرد. در ادامه، كه با اعتراضات مواجه شد، براي جلوگیري از آن،   300و براي سایر اقشار به  
یتًا وقتي كه تظاهرات حاضر شد این مبلغ را براي دو ماه در حساب افراد واریز كند ولي ابتدا حق برداشت نداد، نها

 اوج گرفت، این اجازه را داد. 
ج ـ به صحنه آمدن مقامات رژیم و شخص رئیسي در وحشت از قیام نان، و اعالم این موضوع كه قیمت نان تا  

گرم، دروغ او افشا شد و   250گران نمي شود. ولي با اعالم نان كوپني با كارت ملي براي هر فرد    1401پایان سال  
 ماه دیگر نان گران خواهد شد.  2ز حداكثر ا

كه »نرخ تورم با سفرة مردم همخواني ندارد«   یك كارشناس حكومتي در گفت و گو با »ایلنا«، ضمن اذعان به این 
 1۴« )زاغفر،  دروغهاي رئیسي گفت: »ماشین تولید اطالعات غلط، دولت سیزدهم را احاطه كرده است  با اشاره به 
 (. 1۴01فروردین 

، ضمن اذعان به »بیداد فقر در كشور و گسترش بیچارگي 1۴00دي    1۸مة حكومتي »اقتصاد پویا« در شمارة  روزنا 
میلیون ۴0افزاید: »از این تعداد  دهد و مي    میلیون نفر در زیر خط فقر« خبر مي  60و تنگدستي«، از آمار هولناك »

 نفر در فقر مطلق و محتاج نان شب هستند«.  
همین رسانه در ادامه از قول یك كارشناس امور سالمت نوشت: »این روزها تحریم و سوءمدیریت و فسادهاي  

تا   افسارگسیخته در كشور باعث شده است كه جمعیت بدمسكن و حاشیه نشین در كشور   ۴0سیستماتیك و 
خوابي و كارتن خوابي از پدیده    میلیون نفر افزایش پیداكند. گورخوابي، اتوبوس خوابي و مترو خوابي، جوي و نهر
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هاي نوظهور و جدید در كشور است كه دامنة آن از پایتخت گرفته تا اقصي نقاط كشور گسترش یافته است و حد 
 شناسد«. و مرزي هم نمی 

ترین بحران و فاجعة اقتصادي است. نگراني اصلي این شمه یي از فالكت جامعه در رژیم والیت فقیه در عمیق  
حد هكار نه زندگي روزمرة مردم، بلكه حفظ نظام ثروت و قدرت از طریق سركوبي بیرحمانه و چپاول بي حاكمان تب

درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگي مشّقت بار خود را مي گذرانند. بیكاري و   ۷0و مرز است. بیش از  
گي به حراج گذاشته شده است. سرمایه گراني بیداد مي كند و منابع و داراییهاي كشور به وسیله رژیم به طور كلن

هاي پیماني، بازار غارتگرانة بورس، سپاه منفور پاسداران و مراكز ترویج و تبلیغ ارتجاع، داران انگل و غارتگر، شركت
در كه به وسیلة مشتي آخوند مرتجع و بیرحم اداره مي شود، سرنوشت مردم این مرز و بوم را به بازي گرفته اند.  

هاي غارت دهد، ثروتترین نیازهاي مردم ایران هیچ اقدام مؤّثري انجام نمي كمیت براي تأمین ابتدایی حالي كه حا 
شود و میلیاردها دالر صرف پروژة اتمي و صدور بنیادگرایي به كشورهاي  شده به طور میلیاردي از كشور خارج مي 

 دیگر مي شود.  
 

 فصل سوم 
 تبهكاران حاكم طبیعت را قتل عام مي كنند

 
براي همه كساني كه محیط زیست و طبیعت ایران را بررسي مي كنند، این سؤال مطرح شده كه حاكمیت ـ    16

آن مردم ایران( را، با این درجه از شقاوت، قتل عام مي كند؟ فقط مراجعه به رسانه به چه دلیل طبیعت )و در اثر  
جنگل، زمین، هوا، موجودات زندة غیرانساني و ...  هاي حكومتي نشان مي دهد كه همة عوامل طبیعي مانند آب،  

به دست تبهكاران حاكم و به طور عمده، سپاه منفور پاسداران قتل عام شده اند. نابودي حیات وحش و جنگلها، 
نابودي منابع آبي و كمبود آب، فرسایش خاك، فرونشست دشتها و فرونشست زمین در شهرها و حّتي آثار باستاني،  

شهرها، افزایش تجمعي سیل، از مهمترین چالشهاي محیط زیست  نهاي فرسایش بادي، آلودگي كالن افزایش كانو
 كشور است. رژیم ابتدایي ترین حق حیات یعني دسترسي به »آب و هواي پاك« را از شهروندان سلب كرده است. 

  بزرگ رژیم   ی از جنایاتیکاین  حاكمان غارتگر هم به سفرة مردم دستبرد مي زنند و هم به محیط زیست آنان.   
است كه این استان را، كه سرزمین ثروت و منابع سرشار آب خوزستان  ها علیه مردم به ویژه در  آخوند  ضد بشری

بر در حوزة فلزات، پتروشیمي و معادن، كه است، به تباهي و بي آبي كشانده است. سدسازي و استقرار صنایع آب
ر گرفتن اقلیم و جغرافیاي بومي و موقعیت این مناطق صورت گرفته بیشترین مصرف آب را دارند، بدون در نظ

است. نكتة مهم براي فهم غارتگري سپاه پاسداران این است كه هزینة ساخت فقط یك سد با كّل اعتبار در نظر  
كند. براي نمونه ساخت گرفته شده براي سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري كشور ظرف دو سال، برابري مي  

سد در باالدست كرخه در استانهاي همدان، كرمانشاه، لرستان و ایالم بحران بي آبي را تشدید كرده   30دود  ح
 است. 

به گفتة رسانه هاي حكومتي، در حالي كه مردم در بخشهاي گسترده یي از كشور از بي آبي رنج مي برند، روزي  
درصد از میزان آب   ۴۷چري اختصاص داده مي شود و  میلیارد تومان یارانه براي پركردن استخر خانه هاي الك  1،۲
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هزار   3۵شهر مصرف مي كنند. این در حالي است كه ساالنه بیش از  3تا  1خانگي تهران را ساكنان مناطق بخش 
 دهند. ایراني بر اثر آلودگي هوا جان خود را از دست مي 

ز همة مشكالت، مردم را در این استان رنج  »مشكلي كه بیش ا   ابراهیم رئیسي در سفر استاني به اصفهان گفت:   
دهد، مشكالت آب؛ چه آب كشاورزي، چه آب ُشرب است و این از مسائلي است كه دولت براي رفع این  مي 

مشكل برنامه دارد و ما اطمینان داریم با كمك مسئوالن محترم و با كمك مردم عزیزمان در این استان این  
درماني نفرت انگیزي است  این البّته وعده (.  1۴01خرداد    ۲6کة اصفهان،  )تلویزیون شب   مشكل قابل رفع است« 

كه مردم اصفهان در شعارهاي ضد حكومتي تحّصن كشاورزان اصفهان در بستر خشك زاینده رود و در قیامهاي  
دهد كه جّلاد وقیح و دروغگوي بي  آذر به آن پاسخ گفته اند. اما، در عین حال نشان مي   ۵آبان و    ۲۸بزرگ  

شان را به غارت  ن مردمي كه فریاد مي زنند آخوندها منابع آبي سواد هم ناگزیر است به رنج عظیم صدها هزار ت 
 برده، نابود كرده و »زنده رود« شان را به »مرده رود« تبدیل كرده اند، اعتراف كند.  

در گزارشي با عنوان »ریزگردها، قاتالن خاموش« از »مرگ    1۴01فروردین    1۲خبرگزاري حكومتي »مهر«، روز    
  ۲0زودرس خوزستانیها، سوغات گرد و خاك« خبر داد و در ادامه اعالم كرد: »گرد و خاك در خوزستان به سن  

جان برخي از شهروندان را گرفته اند كه  سالگي نزدیك شده و در دو دهة اخیر "ریزگردها" قاتل خاموشي شده  
 هاي تنفسي را در این استان تقویت كرده است«. بیماريو سونامي 

آبي هر روز گسترش بیشتري پیدا مي كند. در این بحران نه فقط كشاورزان، بلكه مردم كالن  آبي و كمبحران بي 
شهرها هم آسیبهاي جدي مي بینند. حركتهاي اعتراضي در گوشه و كنار كشور نشان مي دهد كه این بحران تنها  

اس  بلكه دست مخصوص  نبوده  و خوزستان  اصفهان  بحران   25كم، شهروندان  تانهاي  این  با  درگیر  استان كشور 
 هستند. به خاطر این بحران بسیاري از كشاورزان مجبور به ترك روستا شده اند. 

  شغل خود را از دست   1۴01تا بهار    1۴00بر اساس گزارش مركز آمار، حدود نیم میلیون كشاورز در فاصلة بهار   
اند. عیسي داده   از نیمي از كشاورزان بیكار شده  اند. در سه استان یزد، چهارمحال و بختیاري و اصفهان بیش 

مي  اعتراف  زیست،  محیط  سازمان  پیشین  رئیس  توسط كالنتري،  زیست  محیط  در  تخریب  »بیشترین  كه  كند 
شوند و ایران ان اصلي محسوب مي شود و مسئوالن این دستگاهها متخّلفدستگاههاي دولتي و حكومتي انجام مي 

 یي« است.كشور اول تولیدكنندة گازهاي گلخانه 10از جملة »

عیسي كالنتري در گفتگو با رسانة حكومتي »اصالحات نیوز« گفت: »اگر سیاستهایمان را عوض   1۴00آذر    ۲روز   
سال پیش   3۵ان تا حدود  نكنیم این كشور را همراه نسل خودمان خواهیم كشت. از زمان ساسانیان و هخامنشی

برداشت اضافه از منابع آبي كشور نداشتیم. جمعیت را افزایش دادیم، غافل از این كه این جمعیت باید در یك 
 كشور آباد زندگي كند. بدون توجه به نیازهاي جمعیت، منابع كشور را براي رفع نیازها به تاراج گذاشتیم.

امروز هیچ تاالب درون سرزمیني، آب ندارد، از بختگان تا هور العظیم، گاوخوني و ارومیه... ادامة این روند، یعني  
 تخلیة ایران از جنوب البرز تا دریاهاي آزاد و از شرق زاگرس تا مرزهاي شرقي كشور.  

ده است. هر چه آب هست در گاوخوني كه در زمان قدیم بدون انتقال آب از كارون زنده بود، امروز خشك ش 
بر را  شود همة صنایع آب بر هست در اصفهان ایجاد كرده اند. نمي دارند؛ هر چه صنعت آب باالدست اصفهان برمي 

در اصفهان متمركز كرد. فضاي سبز اصفهان از رشت و ساري بیشتر است، نمي شود تا قلة كوه ُصّفه در اصفهان 
ر مي كنم. پتانسیل برداشت بیش از حد از آبهاي زیرزمیني را نداریم. درخت كاشت. براي كّل كشور احساس خط
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میلیون نفر در داخل كشور غذا تولید كردیم و   33میلیون نفر غذا وارد كردیم، فقط براي    ۴۴سال گذشته براي  
 فتاد«. بیش از این توانایي نداریم و اگر فشار بیش از حد وارد شود مرگ سرزمین ایران سریعتر اّتفاق خواهدا

دهد كه حرفهاي ولي فقیه در مورد رسیدن مردم به »اوج« تا اعتراف تكاندهندة این كارگزار حكومتي نشان مي  
 كجا حرف مفت و اراجیف است.  

  ۲۵روز    درصد از سطح دریاچة ارومیه خشك شده است،   9۵كه به گفتة كارگزاران رژیم در حال حاضر  درحالي   
در 1۴01مرداد   كالنتري  عیسي  گفت:    ،  شد،  برگزار  نیوز«  »انصاف  حكومتي  سایت  توسط  كه  میزگردي 

در بارة خشك شدن دریاچة ارومیه هشدار داده بودند، اما، مسئوالن كشور،    ۷0كارشناسان كشور از اواسط دهة  
ن  میلیارد ت   13نگري، از كنار این هشدارها گذشتند. اگر دریاچة ارومیه كاماًل خشك شود، با توّجه به با سطحي 

  1000پذیر باشد حداقّل  كه این تخلیه امكان نمك موجود در بستر آن، شهر تبریز باید تخلیه شود و در صورتي 
 میلیارد دالر هزینه خواهد داشت.  

استانهاي خراسان     ترتیب، در  به  یك كارشناس آب و محیط زیست مي گوید: »باالترین كسري مخزن آب، 
سانتي متر    ۲۴میلیون متر مكعب، پس از آن، تهران با حدود ساالنه    ۲00میلیارد و    1رضوي با كسري ساالنه  

  ۴میلیون متر مكعب متوسط برداشت ساالنه و    ۵1۲تا    311فرونشست؛ كرمان در رتبة بعد و اصفهان با حدود  
رت نگیرد تا  و نیم میلیارد متر مكعب ذخیرة آبخوان، در رتبة چهارم است. چنانچه در این استان اقدامي صو 

بعدي قرار   شود و در نهایت، فارس در رتبة هاي دشتهاي این استان به طور كامل تخلیه مي  آبخوان   1۴16سال 
 گیرد، هر چند استانهاي همدان، ایالم و برخي استانهاي دیگر نیز در این رده قرار دادند. مي  

ختلف یكي دیگر از دالیل از بین رفتن منابع  هاي بزرگ براي مصارف م ها با تونل و لوله انحراف آب رودخانه   
آبي و فرونشست زمین است. یك كارگزار حكومتي مي گوید: »پمپاژ آب اصفهان به شهرهایي همچون یزد،  

 . رفسنجان، كاشان و شهرهاي دیگر، از جملة علل ایجاد مشكل آب زاینده رود و خشكسالي در اصفهان است« 

در     »رسالت«  هزینه   99اردیبهشت    ۸روزنامة  صرف  با  سرسام نوشت:  از  هاي  آب  انتقال  تونل  چند  آور، 
آباد در دست اجراست كه این كارها سبب  هاي خطرناكي مانند تونل بهشت هاي كارون حفرشده و طرح سرشاخه 

هاي عمیق و مشكالت  داري در خوزستان، و بروز نارضایتي كاهش آورد كارون، آسیب دیدن كشاورزي و نخل 
 و استان چهارمحال و بختیاري و خوزستان شده است«. امنیتي در د 

»بین    نویسد: فروردین مي   23رسالت«  از بین بردن جنگلها دلیل دیگر نابودي منابع آبي كشور است. روزنامة »   
هكتار از اراضي جنگلي منطقة چهل چاي استان گلستان نابود شد. در    2400بیش از    1385تا    1366سالهاي  

هكتار و در جنگلهاي بهشهر در    1250سال گذشته بیش از    41وب غربي شهر گرگان طي  مناطق جنوب و جن 
هزار هكتار از جنگلهاي هیركاني باالدست    5هكتار جنگل نابود شده است. بیش از    1000شرق مازندران بیش از  

شده است. این  حوزه هاي آبریز رودخانه هایي كه سال گذشته نیمي از گلستان را زیر طغیان خود برد، نابود  
گیري در منطقه  زدایي شده دقیقًا منطبق با سرشاخه هاي رودخانه هایي هستند كه به كانون سیل مناطق جنگل 

 تبدیل شده اند...«.  
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مسألة فرونشست زمین، كه در  ست.  فرونشست زمین، زلزلة خاموش و بمب ساعتي متروكه شدن شهرها ـ    1۷
كند.  استان شامل تهران و اصفهان را تهدید مي   ۲9یت شهرهایي از  پیوند تنگاتنگ با بحران آب است، موجود 

 خرداد امسال نوشت: »ایران به زودي تبدیل به بیابان مي شود«.   25روزنامة آفتاب اقتصادي در  

در گزارشي با عنوان »مقابله با آثار مخرب فرونشست زمین،    1۴00آبان    6خبرگزاري رسمي رژیم )ایرنا( روز    
  ۵/ 6۲سانتیمتر یعني بیش از    ۲۵ري همگاني« مدعي شد: »ایران با فرونشست سالیانه بیش از  نیازمند همكا 

 شود«. برابر میانگین جهاني، پیشتاز فرونشست در كّل دنیا محسوب مي 

آخوندهاي حاكم، زمین شهر تاریخي اصفهان را با برنامه هاي ضد انساني اقتصادي چنان تهي از آب كرده اند    
ریخي در حال فروپاشي است. در تهران به دلیل افت سطح آبهاي زیرزمیني، بستر جغرافیایي این  كه این شهر تا 

جاي جهان، تاكنون، گزارش نشده است    نشیند. این میزان نشست در هیج سانتي متر در سال فرو مي   36شهر  
یي است كه اصطالحًا  پدیده دهندة  آید. این وضعیت نشان شمار مي   و تهران ركورددار فرونشست زمین در دنیا به 

بیش از حد از آبهاي    سدسازیهاي بي روّیه و سالها استفاده   شود. خروجي به آن »دهان بازكردن« زمین گفته مي 
 دهد. زیرزمیني و حفر هزاران چاههاي غیرمجاز در استان اصفهان و تهران اكنون نتایج شوم خود را نشان مي  

هرسازي گفت: »فرونشست زمین در كشور به مرحله بحران رسیده و باید  رئیس مركز تحقیقات راه، مسكن و ش   
به صدا درآید... مشاهدات نشان مي زنگ خطر بحران كم   دهد كه در فالت مركزي فرونشست  آبي در كشور 

 (.  1401اردیبهشت    11وضعیت حادي دارد« )رسا آوا،  

دشت این بحران به مرز خطر    ۴00كه در    دشت ایران، دچار بحران فرونشست هستیم   609به طور كّلي در    
 (. 1۴01خرداد    10میلیون نفر درگیر این خطر هستند« )چابك آنالین،    ۲۴جدي رسیده و  

گوید:     مي  اصفهان  در  زمین  فرونشست  با  رابطه  در  شهرسازي  و  راه  تحقیقات  مركز  علمي  هیأت  عضو  یك 
نتیجة   در  كه  دادیم  انجام  آن  اطراف  و  اصفهان  محدودة  در  زمین  فرونشست  ریسك  روي  مفّصلي  »ارزیابي 

رونشستي اصفهان ـ  هزار نفر جمعیت در زون ف   700میلیون و    2مشّخص شد با توجه به قرارگیري بیش از   آن 
برخوار، شهر اصفهان و اطراف آن باالترین ریسك فرونشست را نسبت به سایر نواحي كشور دارند. برآوردها نشان  

گرفته است،  را دربر   15و    14،  9،  8،  7، 2دهد كه در هالة هاللي فرونشستي شمال شهر اصفهان، كه مناطق مي 
و   یكصد  اسكل   28حدود  فاقد  مسكوني  واحد  آمار سال  هزار  )مركز  نرخ  (  9۵ت  با  زون،  همین  در  دارد.  قرار 
هكتار از بافت فرسودة شهري اصفهان گسترش دارد. ساختمانهاي فاقد اسكلت و فرسوده    1600فرونشست باال،  

خرداد    ۲۲پذیري را دارند« )»تسنیم«،  هاي فرونشستي، بیشترین آسیب  هاي نامتقارن زون مسّلمًا در نشست 
1۴01 .) 

نو    ) به  روز«  »سیاست  وبسایت  منطقه ( 1۴00آبان   10شتة  آب  منابع  مدیر  زحمتكش،  »حسن  تهران،  ،  یي 
برابر استاندارد جهاني عنوان كرد. وي    4۵فرونشست زمین را "زلزلة خاموش" خواند و میزان آن در تهران را  

، در حالي كه استاندارد  دهد متر فرونشست رخ مي    سانتي   ۲۵تا    1۸اضافه كرد: سالیانه در استان تهران بین  
 متر است«.   جهاني تنها چهار میلي 

از قول كارشناسان زمین نوشت: »ایران در حال متروكه شدن    1۴00مهر    1۲خبرگزاري حكومتي »ُركنا« در    
است. فرو نشست زمین به شكل فوق خطرناكي در ایران در حال گسترش است و زنگ خطري بلند را با خود  

مركز ایران رو به افزایش است. فرو نشست زمین بمب ساعتي است.    اد چاههاي عمیق در  به همراه دارد. تعد 
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استان در خطر پدیدة فرو نشست زمین    ۲9استان كشور    31شود. از  تر مي خطر، آرام آرام، دارد بزرگ و بزرگ 
 قرار دارند«. 

از     بیش  در  كه  است  گفته  »ایسنا«  به خبرگزاري  رژیم  مخاطرات طبیعي  مّلي  كارگروه  در    600دبیر  دشت 
گسترة كشور فرونشست زمین در حال رخ دادن است و شرایط تعدادي از آنها به یك حالت فوق بحراني رسیده  

 است. 

دشت كشور ایران در    610ایران در دنیا ركورددار است: چهارمین كشور با نرخ باالي فرونشست زمین. تمام    
در   از جمله، یك شهرك مسكوني  است.  رسیده  مناطق مسكوني هم  به  معضل  این  فرونشست هستند.  حال 

 طور، به اطراف تهران.  هزار سَكنه و همین    6اصفهان با  

یي استان مركزي با اشاره به دشتهاي در حال فرونشست استان مركزي گفت:  ه مدیر عامل شركت آب منطق 
»دشت زرندیه، ساوه، كمیجان و دشت اراك در حال فرونشست است و گفته مي شود كه دشت اراك ساالنه  

ساوه    1۷ دشت  كمیجان    8سانتیمتر،  زرندیه    1۲سانتیمتر،  )»ایسنا«،   ۲0و  دارد«  فرونشست    6 سانتیمتر 
 (. 1۴01  اردیبهشت 

استان فرونشست    در  زمین  خطرناك  بسیار  جمله،  هاي  از  رژیم،  تبهكارانة  عملكرد  از  ناشي  مختلف،  هاي 
روّیه توسط سپاه پاسداران است. یكي از این سدها، سد بسیار بزرگ گتوند است كه خوزستان  هاي بي سدسازي 

كه قبل از آن رئیس شوراي  ستان زنجان،  زیست ا است. حسن عباس نژاد، رئیس محیط  را با فاجعه مواجه كرده  
سال  منطقه  در  بود  ارومیه  دریاچة  آبخیز  عمده   93یي حوضة  این  گفت: »سدسازي  دلیل خشك شدن  ترین 

 شده و یا در حال ساخت است«. هاي ارومیه ساخته آبراه   17رود اصلي از    14سد بر روي    56دریاچه است.  

  19شرق« در  در بارة چاههاي عمیق غیرمجاز، كه یكي دیگر از دالیل فرونشست زمین است، روزنامة حكومتي » 
طور كه مسئوالن  نویسد: »آن هاي آب، فرونشست زمین و برنامة هفتم توسعه« مي زیر تیتر »چاه   1۴00مهر  

هزار چاه مجاز در    550از و حدود  هزار چاه غیرمج   350حدود    1400اند، در تابستان  وزارت نیرو اعالم كرده 
شود.  هاي غیرمجاز برداشت مي میلیون متر مكعب آب از چاه   ۴00كشور وجود دارد« تکراری و »چیزي حدود  

متر  سانتي   40تا    25هزار حلقة چاه در استان تهران وجود دارد كه برداشت از آنها باعث فرونشست حدود    ۵0حدود  
 مین در پیرامون تهران شده است«.  هاي شهریار و ورادر سال در دشت 

ایران در سال     مجاز  و  غیرمجاز  تعداد چاههاي  توجه داشت كه  بدین    60حدود    13۵۷باید  بود.  هزار حلقه 
 است. برابر افزایش یافته  1۵ترتیب، تعداد چاههاي مجاز و غیرمجاز در نظام والیت فقیه  

اوان شهرستان رشت، كه قرباني یك تبهكاري زیست اهالي روستاي سر  1۴01در ماههاي فروردین و اردیبهشت   
هاي این منطقه، كه نه تنها ادامة حیات جنگل را به محیطي هستند، در اعتراض به انتقال كوهي از زباله به جنگل 

نابودي كشانده، بلكه سالمتي مردم این منطقه را به خطر انداخته و منجر به شیوع بیماریهاي متعدد شده، دست 
 تحّصن و اعتراض زدند.  به تجمع و

مي   روزانه دفن  رشت  سراوان  در  زباله  ُتن  هزار  بقیه ۵۵0 كه شودحدود  و  رشت  شهر  به  مربوط  مربوط  ُتن 
شود؛ به سال است كه این زباله به روستاي سراوان منتقل مي   ۴0اطراف است. قریب به   شهر و روستاي ۵0 به

 كنند. متر عنوان مي  110الي  90این منطقه را  ها درطوري كه منابع خبري رسمي، ارتفاع زباله 
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هاي گستردة جنگلهاي ایران، فاجعة دیگري را براي محیط زیست كشور رقم زده است. رژیم،  سوزيآتشـ    1۸
ها كوتاهي كرده و بسیاري این امر را به خاطر منافع سپاه پاسداران براي استفاده از عامدانه، در حفاظت از جنگل

منطقة جنگلي زاگرس صورت هاي  سوزیها در جنگلكنند. بسیاري از آتش سوزیها ارزیابي مي باقي مانده از آتش آثار  
درصد كّل پوشش جنگلي   ۴0استان ایران پراكنده شده است و نزدیك به    11گرفته است. این منطقه جنگلي بین  

 شود. ي ایران جنگلهاي زاگرس را شامل مي میلیون هكتار جنگلها  11میلیون هكتار از  6شود.  ایران را شامل مي 
هاي هزار هكتار از عرصه    300، مدیر كّل منابع طبیعي و آبخیزداري استان گلستان، گفت: »1399خرداد    ۲۸روز   

بیابان با  اكنون براي مقابله  اعتباري كه  با  بیاباني شدن قرار گرفته است.  زایي منابع طبیعي گلستان در معرض 
هزار هكتار عرصة منابع طبیعي فعلي از بیابان شدن یك قرن به طول   300ي یابد، نجات  گلستان اختصاص م

 .خواهد انجامید« )ایرنا(

در     »اعتماد«  حكومتي  مرداد  1۴01مرداد    ۸روزنامة  سیالبهاي  و  اقلیمي  »بحران  عنوان  با  مطلبي  درج  با   ،
  كردن اكوسیستم زیست دهة گذشته، كه ویران  ۴آوردهاي شوم رژیم آخوندي در  به یك نمونه از دست «  1۴01

میلیون  1۸هة اخیر، حدود  د   6نویسد: »طي  اعتماد مي   كند. دنبال داشته است، اعتراف مي محیطي ایران را به 
جنگلهاي  سال دیگر اثري از   ۷۵ه است. اگر با همین روند پیش برویم تا هكتار از سطح جنگلهاي كشور كم شد 

میلیارد تن  ۲۴سازمان ملل، كّل فرسایش خاك جهان    ۲01۸بر اساس گزارش  ...  ! ماند امروزي ایران باقي نمي 
صدم خاك جهان را  دهد، در حالي كه ایران یك  میلیارد تن در ایران رخ مي    ۲دوازدهم آن یعني  است و یك  

شود كه بدانیم    تر مي كننده موضوع وقتي نگران  برابر میانگین جهاني است.   ۸دارد. میزان فرسایش خاك ایران 
 . سال زمان نیاز دارد«   ۸00طور متوسط،  گیري یك سانتیمتر مكعب خاك در ایران، به  شكل 

روشن است كه سیاست  رود.    كالن شهر هر ساعت یك هكتار از اراضي كشاورزي از بین مي   6در حال حاضر در   
و تأمین درآمد ارزي از طریق صادرات محصوالت فوالدي و پتروشیمي  ضد انساني افزایش بدون حساب جمعیت  

شود. اولي، براي  در پیوند با هم قراردارد و این دو از طریق سپاه پاسداران و با مدیریت ولي فقیه عملیاتي مي 
 تأمین نیروي انساني براي جنگ و دومي، تأمین بودجه براي سركوب و صدور ارتجاع و تروریسم.  

اي در یك سخنراني گفت: ملت ایران را »تحمل سختیها« به »اوج و قّله« خواهد رساند.  خامنه  1۴00آذر    11روز   
استان چهارمحال و بختیاري،   3به گفتة یكي از نمایندگان شوراي فرمایشي استان اصفهان، نیمي از كشاورزان  

شغل خود را تغییر داده و برخي از آنها  آبي، مشكالت اقتصادي و عدم رونق كشاورزي،  اصفهان و یزد به دلیل بي  
آورده  و كارگري روي  اینترنتي  ما همه   به مسافركشي  اصفهان مي گویند: »گرفتاریم، گندمهاي  اند. كشاورزان 

آبي. بذرها را پاشیدیم دو تا گندم پاشیدیم، سبز شده، حاال آب   ها همه خشك شده از بي خشك شده، یونجه
شوره،  آب  نداریم،  آب  مي   نیست،  تشنگي  از  دارند  روستاهایمان  دامهایمان  از  ما  خواهد  مي  »حكومت  میرند«، 

مهاجرت كرده و این روستاها را تخلیه كنیم«. »براي از بین بردن مملكت نیاز به آمریكا و اسرائیل نداریم، دشمنهاي 
 بزرگتر از آمریكا و اسرائیل در مملكت خودمان داریم«.

ازاین فاكتها، كه قطره   دریاي فجایع كشور است، نشان مي دهد كه خصلت و ماهیت حاكمیت غارتگر در   یي 
 تمامیت آن و رژیم سیاسي والیت فقیه در تقابل با نیازهاي جامعه و مردم قراردارد.

اردیبهشت، هنگامي كه مردم سراوان رشت در اعتراض به دفن غیربهداشتي زباله و انباشت، دست به تجمع   ۸روز   
اعتراضي زده بودند، نیروي سركوبگر انتظامي با استفاده از شلیك هوایي و گاز اشك آور اقدام به متفرق كردن 
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همزمان با انتشار عكسهایي از اثر گلوله ساچمه   معترضان كرد. روز بعد، رسانه هاي حكومتي با وقاحت نوشتند كه
یي بر بدن معترضان در سراوان )در استان گیالن(، نیروي انتظامي این استان اعالم كرد كه در تجمع اهالي سراوان 

نفر بازداشت شدند و پروندة آنها از طریق مرجع قضایي در حال   ۲۲در اعتراض به انباشت زباله در این منطقه،  
 است.  رسیدگي 

یي در جنوب شرقي جزیرهدر حركت اعتراضي دیگري علیه تبهكاریهاي زیست محیطي رژیم، مردم میانكاله، شبه   
، با در دست گرفتن پالكاردهایی به احداث كارخانه پتروشیمي 1۴01فروردین    ۴دریاي مازندران، روز پنجشنبه  

 13۸۴ري شمال شهر بهشهر قراردارد. میانكاله از سال  كیلومت  1۲در این منطقه اعتراض كردند. تاالب میانكاله در  
شده تعیین شده و زیستگاه دهها گونه گیاهي و جانوري است. اما، عالوه بر َابرپروژة مخرب   به عنوان منطقة حفاظت 

ي پتروشیمي در حریم میانكاله و مراتع مّلي روستاي حسین آباد زاغمرز، چند َابرپروژة دیگر هم مثل نیروگاه سلیم
یي از اشتغال نبرده اند   ها بهره نكا در منطقة زاغمرز وجود دارد. این در حالي است كه مردم منطقه از این ابرپروژه  
اند. در حالي كه مناقشه میان ولي از انواع بیماریها و آلودگیهایي كه این صنایع به دنبال خود آوردند، آسیب دیده 

ها از نقش   پتروشیمي در میانكاله شدت گرفته است، برخي از رسانه  برانگیزمقامات حكومتي بر سر پروژة بحث 
 دهند.    محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس رژیم، در حمایت از این پروژه خبر مي 

 
ـ شوراي مّلي مقاومت با افشا و محكوم كردن تبهكاریهاي زیست محیطي رژیم والیت فقیه، وظیفة خود مي    19

ترین اوَلویتها در ایران آزاد فردا توجه كند. شورا به عنوان یكي از مبرم    ت ایران، بهداند كه به ِاحیاي محیط زیس
طور مداوم اخبار ویرانگري حاكمیت در مورد محیط زیست را رَصد كرده و این براي شورا افتخاري بزرگ است كه 

ه هاي ساالنة خود، به طور فشرده، یي شوم رژیم والیت فقیه بوده و هست. شورا در بیانیپیشگام افشاي برنامة هسته
 ُخسرانهایي را، كه رژیم آخوندي به محیط زیست ایران وارد كرده، پوشش داده است. 

اعالم كرد: »اگرچه تخریب محیط زیست در حاكمیت آخوندها در تمامي زمینه ها فاجعه   9۵شورا در بیانیة سال   
از همه بزرگتر و خطرناكتر دانست. سیاست سدسازي، با   بار است، اما، مي توان بحران آب و آیندة تاریك آن را
فوق تأثیرات  با  ولي  به وسیلة سپاه  اهداف منفعت طلبانة كوتاه مدت  به طور عمده  بلندمدت، كه  العاده مخرب 

بي  برداشتهاي  با  اجرا شده، همراه  یا لطمات  پاسداران  از سفره هاي زیرزمیني، موجب خشك شدن كامل  روّیه 
 به منابع استراتژیك آب و دریاچه ها و تاالبهاي كشور شده است«.  جبران ناپذیر

، هم چنین، خاطر نشان شده بود: »دریاچة ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچة داخلي كشور،  9۵در بیانیة سال   
ب دومین دریاچة آب شور دنیا و بزرگترین آبگیر دائمي در آسیاي غربي، كه طي چند ده هزار سال همواره پر آ

 ۲000بوده، اكنون با بحران خشك شدن درگیر است. سطح دریاچه به كمتر از یك سوم تقلیل یافته و نزدیك به 
میلیون 1۴كیلومتر مرّبع است. كارگزاران حكومتي اذعان مي كنند كه در صورت عدم احیاي دریاچة ارومیه سالمتي  

این دریاچه، تمام هستي جمعیتي را كه در    تن به خطر مي افتد. توفان نمك و ریزگردهاي ناشي از خشك شدن
مناطق اطراف این دریاچه زندگي مي كنند، تهدید مي كند و افزایش تعداد مبتالیان به انواع مختلف سرطانهاي  

 («. 139۵خرداد  11پوست در آذربایجان یكي از پیامدهاي آن است )»ایسنا«، 

كارگزاران رژیم، به طور مداوم، از چاره جویي براي بحران آب نیز اعالم كرد: »  1396بیانیة سال    ۵1شورا در مادة   
توانند یك برنامة مدون و علمي را، كه مّتكي بر واقعیت اقلیمي ایران حرف مي زنند، اما، هرگز نتوانسته اند و نمي
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آبیاري   باشد، ارائه دهند. واقعیت این است كه بدون سرمایه گذاري مؤّثر در حوزة آب؛ بدون مدرن كردن سیستم
اي سرمایه هاي مردم ایران را كشاورزي؛ بدون كوتاه كردن دست سپاه پاسداران از سدسازي و تا زماني كه خامنه 

خرج مداخالت فرامرزي و جنگهاي پر هزینه آن مي كند، بحران آب نه تنها راه حلي ندارد، بلكه خطرناكتر مي 
 شود«. 

»فاجعه بي آبي مسأله مركزي و اساسي براي حیات مردم ایران« و  139۷بیانیة ساالنه شورا در سال  ۴۲در مادة  
 »وضعیت محیط زیست و بحران آب به عنوان "فرابحران"، "ماوراي فاجعه" و "قتل عام طبیعت"« توصیف شده است.  

اعالم كرد: »مسأله آب و تخریب محیط زیست از چالشهاي مهمي است كه   139۸چنین در بیانیة سال  شورا هم 
اي و سپاه منفور پاسداران و وابستگان به آن نقش اصلي مردم در نقاط مختلف با آن درگیر هستند. والیت خامنه 

در تخریب محیط زیست دارند. فساد نهادینه شده و سیاستهاي مخرب حكومت، به ویژه، سپاه پاسداران، موجب 
هاي شدید امسال مي توانست با وجود بارندگي   هاي فاجعه باري در پایان سال گذشته و در بهار امسال شد.ویراني 

خواست حاكمیتي مردمي براي غلبه نسبي بر خشكسالي مفید باشد. اما، حاكمیت جهل و جنایت آخوندي نه مي 
چنان، ادامه پیداكرد... بحران آب در ها استفادة ِبهینه كند و مشكل بي آبي، همتوانست از این بارندگي و نه مي 

بار كالني به كشاورزان محروم زده و باعث نابودي كشتزارها و مراتع كشور شده است. زندگي فاجعهایران خسارتهاي  
كشاورزان، نتیجة بالفصل طرحهاي غارتگرانه رژیم و به ویژه، سپاه منفور پاسداران است كه نقش اصلي در بحران 

دزدیدند، خاك را دزدیدند و فروختند و آب آب دارند. مردم در بارة این چپاول و غارتگري گفته اند: نفت و گاز را  
 را هم دزدیدند!«. 

هایي از آن در این بخش از بیانیه آمده، نشان مي دهد كه نظام والیت فقیه تمامي  واقعیتهاي تلخي، كه گوشه  
عناصر وحدت بخش طبیعي و جغرافیایي ایران را عالوه بر عناصر مّتحدكنندة اجتماعي و سیاسي آن نابود كرده  

 ت.  اس

 

 فصل چهارم 
 پروژة اتمي: مسالة امنیتي نظام 

 
از هنگامي كه موضوع غني سازي اورانیوم به مثابة بخش مهمي از پروژة اتمي رژیم توسط شورا برمال شد، ـ    ۲0

شوراي مّلي (  ۲00۲اوت    1۴)13۸3مرداد    ۲3چالشي بزرگ و طوالني پیرامون این پروژه جریان پیدا كرد. در روز
دست آورده مقاومت ایران بر اساس اطالعاتي كه سازمان مجاهدین خلق ایران توسط شبكة خود در داخل كشور به

بود، از دو سایت كلیدي مخفي اتمي رژیم در نطنز )غني سازي اورانیوم( و اراك )رآكتور آب سنگین پلوتونیوم( 
 ي آخوندها براي دستیابي به سالح اتمي به صدا درآمدند. پرده برداشت و زنگها در سطح جهاني در مورد تالشها

گشت و در آن زمان آمریكا با آدرس عوضي به جاي ایران آخوندها، در عراق به دنبال تسلیحات كشتار جمعي مي 
جنگ براي ساقط كردن دولت وقت عراق در دستور بود كه در قدم بعد به تقدیم این كشور در سیني طالیي به 

معني“ )باراك اوباما( ، ”جهنمي“ و ”بدترین انجامید؛ جنگي كه رؤساي جمهور بعدي آمریكا آن را ”بي   رژیم ایران
 تصمیمی که ایاالت متحده در تاریخ خود گرفته“ )دونالد ترامپ( خواندند. 
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جهاني در این اثنا آخوندها، با توسل به انواع كلكها و به طور سیستماتیك تالش كردند كه واقعیت براي جامعة   
مشّخص نشود تا آنها به طور مخفیانه وجوه مختلف پروژة شوم خود را پیش ببرند و به بمب اتمي دست یابند. در 

افشاگري از وجوه   100عنوان یك وظیفة مّلي و انساني با بیش از  پذیري باال و به مقابل، مقاومت ایران با ریسك
بوده و هست، آن را در معرض    و در خدمت صلح جهانران  مختلف این پروژه، كه علیه عالیترین مصالح مردم ای

ترین سالح ترین رژیم تروریستي به خطرناك دید جامعة بین المللی قرارداد و در پیشگیري از دستیابي خطرناك 
 كشتارجمعي نقش تعیین كننده ایفا كرد.

ین انرژي یا ایجاد فرصت اقتصادي، مقاومت ایران از همان ابتدا تأكید كرد كه پروژة اتمي رژیم، نه به خاطر تأم 
بلكه یك موضوع »امنیتي« و ابزاري براي دفاع از بقا و امنیت رژیم و پیشبرد سیاست صدور ارتجاع و بنیادگرایي  

 است.  

در بارة اهمیت افشاي مراكز اتمي نطنز و اراك 13۸3سال پیش در بیانیة ساالنة خود در مرداد سال    1۸شورا   
منظور صدور مقابل سیاست تعرض و تجاوز رژیم و در برابر سیاست استفاده از سالح اتمي به   خاطر نشان كرد: »در

هاي  ترور و بنیادگرایي اسالمي، سیاستي بر اساس منافع عالي مردم ایران اّتخاذ كرده و تا هر جا كه بتواند نقشه
ساني، مّلي و میهني و مواضع صلح  كند. ما به حكم احساس مسئولیت انضد مردمي و ضد ایراني رژیم را افشا مي 

وجود طلبانة خود، به افشاي مراكز مخفي، كه حكومت آخوندي براي تولید بمب اتمي در شهرهاي نظنز و اراك به
المللي از وقوع این فاجعه جلوگیري كنند. اگر این روشنگریها وجود آورده بود، پرداختیم تا مراجع مسئول بین 

گرفت، چه بسا تا كنون هاي اتمي زیر نظارت قرار نمي لحاظ موضوع پروژهحد هم به  نداشت و اگر رژیم در همین
المللي ، سخنگوي آژانس بین82آذر15.سي، در  .بي كردن سالح اتمي غافلگیر كرده بود. به گزارش بي جهان را با رو

مثال تنها چیزي كمتر از یك گرم عنوان  انرژي اتمي گفت: ایران در حال انجام آزمایشهاي متعددي بود. آنها به
كه اطالعاتي  كردند. براي بازرسان، بدون ایندست آورده بودند و از چند دستگاه سانتریفوژ استفاده مي پلوتونیوم را به

در این مورد داشته باشند، كشف این آزمایشها ساده نبود، چرا كه ایران كشور بسیار بزرگي است و هر قدر هم كار 
شد انتظار داشت كه این موارد كشف شوند. ما به اطالعات نیاز داشتیم و در شد، لزومًا نمي انجام مي بازرسي دقیق  

عنوان مثال در مورد تجهیزات نطنز و اراك اطالعات دادند، این نهایت از طریق یك گروه مخالف ایراني، كه به
رژي اتمي با دنبال كردن این اطالعات گام به المللي اندست آوردیم. از ماه اوت بود كه آژانس بیناطالعات را به

 ها از ایران توضیح خواست و جزء جزء این معما را كشف كرد«. گام پیش رفت و در مورد یافته
توافق اتمي )برجام( در وین نهایي شد، خانم مریم رجوي این توافق را با وجود همة 139۴تیر  ۲3هنگامي كه در   

ناموجهي كه  امتیازهاي  و  براي خامنه  كمبودها  به رژیم مالیان داده شده، یك عقب نشیني تحمیلي  اي در آن 
دانست، اما خاطرنشان كرد: »دورزدن شش قطعنامة شوراي امنیت و یك توافق بدون امضا، كه الزامات یك معاهدة  

... اگر كشورهاي رسمي بین المللي را ندارد، البّته راه فریبكاري مالیان و دستیابي آنها به بمب اتمي را نمي بندد
یي جز عقب نشیني كامل و دست كشیدن دائمي از تالش  قاطعیت به خرج مي دادند رژیم ایران هیچ چاره   1+5

براي دستیابي به بمب اتمي و مشخصًا دست برداشتن از هرگونه غني سازي و تعطیل كامل پروژه هاي بمب سازي 
خلع ید از رژیم در سراسر منطقه خاورمیانه پافشاري   نداشت. اكنون هم باید با قاطعیت بر روي عدم دخالت و

 كنند«.  
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خانم رجوي در مورد پولهاي نقدي كه به جیب مالها ریخته مي شود، افزود: این پولها »باید تحت كنترل شدید  
و  معّلمان  و  كارگران  نشده  پرداخت  و  اندك  ویژه حقوق  به  ایران،  مردم  مبرم  نیازمندیهاي  ملل صرف  سازمان 

اي این پولها را، كماكان، در چارچوب اران و تأمین غذا و دارو براي تودة مردم شود، در غیر این صورت خامنهپرست
سیاست صدور تروریسم و ارتجاع به عراق و سوریه و یمن و لبنان سرازیر مي كند و قبل از همه، جیب پاسداران 

 (. 139۴تیر۲3ي مقاومت، نظام را پرتر از همیشه مي كند« )اطالعیه دبیرخانه شوراي مّل
 

از توافق برجام خارج شد، رژیم آخوندي طرح    1397كه دولت آمریكا در اردیبهشت  سال پس از آن یكـ    ۲1
شروع به اجراي آن كرد. اما بعد از روي   1398خروج گام به گام خود را از توافق برجام اعالم و از اردیبهشت  

نما آستانة  و در  آمریكا  بایدن در  بر سر كارآمدن  رژیم  انتخابات ریاست جمهوري رژیم، كشاكش در درون  یش 
 در وین آغاز شد. 1۴00فروردین 1۷مذاكره براي احیاي برجام باالگرفت و سرانجام این مذاكرات روز 

حسن روحانی كه در آخرین ماههاي صدارتش مصرانه در پي این مذاكرات بود، در كش و قوسهاي شكل گیري  
اسفند »یك ساعت تأخیر« در احیاي برجام را » خیانت بزرگ« و »ننگ ابدي«   27در روز  مذاكرات طي سخناني 

تر است. آمریكاییها به صراحت اعالم كرد و گفت: »امروز شرایط براي شكسته شدن تحریم از هر زمان دیگر آماده
ثري منجر به شكست شده؛ این این را نه یكبار، بارها اعالم كردند كه مسیر و راه دولت قبلي غلط بوده، فشار حداك

خواهیم برگردیم به مسیر تعهد به مسیر برجام. البّته را بارها تكرار كردند و گفتند و باز هم بیان كردند كه ما مي 
گفتن براي ما كافي نیست روشن است ما منتظر عمل هستیم. اما این نكته را من تأكید كنم تأخیر در برداشتن 

، هر فرد، هر گروه، اگر یك ساعت پایان تحریم را به تأخیر بیندازد به هر دلیلي... این تحریم خیانت است. هر جناح
 خیانت بزرگ به تاریخ مّلت ایران است و این ننگ ابدي براي آن جناح و آن فرد باقي خواهد ماند!«. 

وین با انتشار  گذاشت، همزمان با شروع مذاكرات  اي كه براي مذاكرات شرط و شروط مي از سوي دیگر، خامنه 
گزارشي از حرفهایش با كارگزاران حكومتي پیرامون مذاكرات برجامي، گفت: »اگر چنانچه تحریمها برداشته نشود، 
برگشت آمریكا به برجام حتي به ضرر ما ممكن است تمام بشود. به نفع ما كه نیست، به ضرر ما ممكن است تمام 

 (. 1400فروردین  19اي، بشود« )سایت خامنه 
چند دور مذاكره در وین به نتیجه نرسید. رژیم انتظار  1۴00مانده از دولت روحانی در بهار سال ر چند ماه باقي د 

بازگردد، اما   2015داشت با تغییر دولت آمریكا موفق به گرفتن امتیازات فوري و جدي شود و به نقطة توافق سال  
افشاشدن ابعاد بزرگي از فعالیتهاي نظامي پروژة اتمي،  تغییر موقعیت رژیم در تعادل قواي سیاسي بین المللي و  

 امكان بازگشت به آن شرایط را ناممكن كرده بود. 
اي را مانع حصول توافق معرفي مي كرد، روز  روحانی که در حرفهایش در كرسي ریاست جمهوري، تلویحًا، خامنه  

ماه، فرصت   6ماه،    4ـ    5و افسوس، گفت: »، با اذعان به بن بست در مذاكرات وین و با سرخوردگي  1۴00تیر  ۲3
رود!«. از دست رفت!« و اضافه كرد: »اگر مذاكره با غربیها باشد اما درون نظام دعوا باشد، آن مذاكره پیش نمي  

اي باني و حامي آن بود ـ عامل شكست و ادامة تحریمها معرفي و وي سپس مصوبة مجلس رژیم را ـ كه خامنه 
تحریم برداشته شده بود« و در ادامه افزود: »وقتي هدایتهاي آذر نداشتیم... در ماه اسفند  11تصریح كرد: »اگر  

 رود!«. رهبري نباشد، معلوم است كه آن مذاكره پیش نمي 
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در دیدار آخرش با دولت روحانی با توسري زدن به وي گفت: »در این   1400مرداد    6اي روز  در مقابل، خامنه 
زنند. آنجایي كند هر جا بتوانند ضربه مي  ه ما نمي  دولت معلوم شد كه اعتماد به غرب جواب نمي دهد، كمك ب

زنند آن جاییه كه امكانش را ندارند. هرجا امكان داشتند ضربه زدند. این تجربة بسیار مهمي است... كه ضربه نمي 
هاي ما زحمت كشیدند. بعضي از دیپلوماتها در همین مذاكراتي كه اخیرًا در جریان بود، خوب، این همه دیپلمات 

اقعًا خوب ظاهرشدند توی این قضیه. آمریكاییها بر سر موضع عنادآمیز خودشان محكم ایستادند، یك قدم جلو و
دارند. شرط ها را بر مي داریم. برنداشتند و بر هم نمي گویند: بله، ما تحریمنیامدند، روی كاغذ یا در مقام وعده مي 

یي را بگنجانید ته بشود باید توي همین توافق، اآلن یك جملهها برداشگویند اگر مي خواهید تحریممي گذارند و مي 
چه  معناي این باشد كه بعدًا باید دربارة این موضوعات با شما صحبت كنیم و توافق كنیم. اگر چنانكه این جمله به

یي براي این جمله را نگنجانید ما توافق با همدیگر، اآلن، نخواهیم داشت. این جمله چیه؟ این جمله یك بهانه 
هاي بعدي دربارة خود برجام، تمدید برجام، دربارة مسائل گوناگون، دربارة موشك، دربارة منطقه، كه اگر دخالت 

دهد، دهد، یا مجلس اجازه نمي كنم مثاًل سیاست كشور اجازه نمي شما بعد گفتید كه نه من در این مورد بحث نمي 
 وافق. اآلن روش اینها، سیاست اینها، این است.  تخیلي خوب، شما نقض كردید، پس هیچي، توافق بي 

گویند نه، ما تضمین كنید. مي شود كه شما بایستي قول بدهید، تضمین بدهید كه نقض نمي اآلن هم گفته مي  
 دهیم كه نقض نكنیم«. گویند: ما تضمین نمي هاي ما، مي گویند به دوستان ما، به دیپلومات دهیم، صریح مي نمي 

 
در    ۲۲ وقفه  ماه  شش  با  رئیسي  كارآمدن  روي  از  پس  برجامي  مذاكرات  از  1۴00آذر   8ـ  فضایي  در  وین  در 

سرخوردگي و بدبیني نسبت به سرانجام آن شروع شد. رویترز در همین روز نوشت: »مذاكرات هسته یي در وین 
ر حال ایجاد مانع است؟ با كند آیا رژیم ایران جدي است یا ددر حالي از سر گرفته مي شود كه غرب سؤال مي 

یي نا امید گیرانه خود چسبیده است و قدرتهاي غربي به طور فزاینده كه رژیم تهران به مواضع سخت توجه به این
 رسد«. اند، امیدها براي دستیابي به موفقیت ضعیف به نظر مي شده 

پیوندد. رژیم  به مذاكرات مي   كه هیأت منصوب شده از سوي ابراهیم رئیسي، آسوشیتدپرس گزارش داد در حالي  
میلیارد دالر از پولهاي بلوكه شده به عنوان یك حركت حسن نیت كرده   10ایران از آمریكا درخواست لغو انسداد  

توانیم در حال حاضر یك و علي باقري، مذاكره كنندة رژیم ایران، به تلویزیون دولتي ایران گفته است: »ما نمي 
 بیني كنیم«.كرات را پیشچارچوب زماني براي مدت مذا

مهمترین تحول در جریان مذاكرات پر كش و قوس برجامي، صدور قطعنامه شوراي حّكام آژانس بین المللي انرژي  
از ارائة قطعنامه یي به شوراي حّكام آژانس   1۴01خرداد  11اتمي علیه رژیم آخوندها بود. خبرگزاري رویترز روز  

خواهد »تا نسبت به انجام تعهدات قانوني خود،   خبرداد كه از رژیم ایران مي   از سوي آمریكا و سه كشور اروپایي 
سازي و حل و فصل همه مسائل فورًا اقدام كرده و پیشنهاد مدیر كل آژانس براي همكاري بیشتر با هدف شّفاف  

 ماندة پادماني را بپذیرد«.باقي 
كرد تا جلِو تصویب چنین و گربه تالش مي زي موش  در طول مذاكرات برجام رژیم پیوسته با مانور و فریب و با 

داد و شوراي حّكام در ُشرف برگزاري قطعنامه یي را بگیرد. هر بار آژانس دربارة عدم همكاري رژیم گزارش مي 
كرد و ضمن دادن امتیازاتي، وعدة  گروسي، مدیر كّل آژانس را به تهران دعوت مي   90نشست بود، رژیم در دقیقة  
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كشور اروپایي این قطعنامه 3رغم تهدیدات و ترفندها، آمریكا و  بار بهخرید. اما این داد و سه ماه زمان مي همكاري مي 
 را ارائه دادند. 

رافایل گروسي در سخنراني افتتاحیة نشست شوراي حّكام آژانس پیرامون چالشهاي مذاكرات با رژیم ایران گفت:   
شوراي امنیت ملل مّتحد،   2231در جمهوري اسالمي در پرتو قطعنامة  آزمایي و نظارت  »گزارش من دربارة راستي  

، آژانس اجراي تعهدات هسته 2021فوریه    23دهد. تا  فعالیتهاي مربوطه آژانس در چند ماه گذشته را پوشش مي 
یم ایران مبني آزمایي و نظارت مي كرد. اما از آن تاریخ، این فعالیتها بر اثر تصمیم رژیي ایران تحت برجام را راستي 

طور جدي تحت تأثیر یي خود بر اساس برجام، از جمله، پروتكل الحاقي، بهبر توقف اجراي تعهدات مرتبط به هسته
با جمهوري اسالمي را دریافت كرده اید.    NPTقرار گرفته است. شما گزارش من تحت عنوان موافقتنامه پادمان  

ش من در مورد شّفاف سازي سؤاالت مربوط به صحت و كامل این گزارش تالشهاي آژانس از زمان آخرین گزار
مارس    5بودن اعالمیه هاي رژیم ایران بر اساس موافقتنامه پادمان و پروتكل الحاقي، بر اساس مفاد بیانیه مشترك  

را تشریح   2022 اینجانب  و  ایران  رژیم  اتمي  انرژي  و رئیس سازمان  اسالمي، معاون رئیس جمهور  بین محمد 
ما گامهاي مشّخص شده در بیانیة مشترك را تكمیل كرده ایم و گزارش حاوي نتیجه گیري من است،   كند.مي 

همانطور كه در بیانیة مشترك پیش بیني شده است. رژیم ایران توضیحاتي ارائه نكرده است كه از نظر فّني در 
هاي  چنین، رژیم ایران مكان یا مكانرابطه با یافته هاي آژانس در سه مكان اعالم نشده در ایران معتبر باشد. هم

از تورقوزآباد منتقل شده، به آژانس   2018یي را، كه در سال  یي یا تجهیزات آلوده به مواد هسته فعلي مواد هسته 
اطالع نداده است. آژانس تا زماني كه رژیم ایران توضیحات فّني معتبري را در مورد وجود ذرات دستكاري شده 

یي یا وزآباد، ورامین و ”مریوان“ ارائه ندهد و آژانس را در مورد تمام مكانهاي فعلي مواد هستهتوسط انسان در تورق
نامة هاي رژیم ایران را بر اساس موافقت تواند صّحت و كامل بودن اعالمیه تجهیزات آلوده مّطلع نكند؛ آژانس نمي 

چنان تعیین تكلیف نشده است. مانند  سه مكان همپادماني جامع تأیید كند. بنابراین، مسائل پادماني مربوط به این  
آمیز است، یي ایران، منحصرًا، صلحكه آژانس در موقعیتي باشد كه تضمین دهد برنامة هستهگذشته، و براي این

چنان آماده است تا بدون تأخیر مجددًا با ایران براي حل این مسائل تعامل كند« )سایت آژانس بین آژانس هم
 (. 1۴01خرداد  16اتمي،  المللي انرژي

در واكنش به این گزارش سخنگوي وزارت خارجة رژیم گفت: »ما روشن و صریح گفتیم كه این گزارش به تمامي  
،  2022مارس  5اقدامات و پاسخهایي كه جمهوري اسالمي با دقت و به صورت فني ارائه كرده بي اعتناست. ما از  

تیم و یك بار هم به صورت مكتوب نظرات خودمان با پاسخهاي خودمان  نیمة اسفند تا به امروز، سه دور نشست داش
دانیم بلكه تصور ما و برداشت ما این است كه هم در مسیر را ارائه كردیم ... ما این قطعنامه را نه تنها سازنده نمي 

 (. 1۴01خرداد   16كّل همكاریهاي ما با آژانس و هم در مذاكرات ما اثرات منفي خواهد داشت« )تلویزیون رژیم، 
در یك كنفرانس مطبوعاتي در خصوص پاسخهاي 1۴01خرداد  16رافایل گروسي، مدیر كل آژانس، در همان روز   

ایم، اما این جوابها از نظر فّني معتبر نیستند... آنها  مورد ادعاي رژیم گفت: »ما برخي از پاسخها را دریافت كرده  
تواند پاسخ باشد... گاهي اوقات دهد نمي  دهند كه ارزیابي ما نشان مي  وجود ذرات خاص را به گونه یي توضیح مي  

كند. یا گاهي اوقات آنها به ما مي گویند كه این به دلیل خرابكاري توسط شخص ثالث  تان كمي تغییر مي داس
است، كه باز هم به دلیل ماهیت، گسترش، انواع مختلف ذرات ایزوتوپي كه پیدا شده است، از نظر فّني امكان پذیر 
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باشد. چیزي كه ما پیدا كردیم را نمي توان به این   نیست. بنابراین، ما به آنها گفته ایم كه اینها نمي تواند پاسخ
 شكل توضیح داد«.

 
نقطة عطفي در مذاكرات برجام بود.    1۴01خرداد  1۸ـ تصویب قطعنامة شوراي حّكام آژانس در روز چهارشنبه    ۲3

د تا »بدون  كند« و از رژیم ایران مي خواهرویترز نوشت: هیأت مدیرة شوراي حّكام »نگراني عمیق خود را ابراز مي 
تأخیر« با آژانس همكاري كند. این قطعنامه بر اساس گزارش مدیر كل آژانس تصریح مي كند كه رژیم ایران به 

 30یي اعالم نشده خود پاسخ نداده است.  سؤاالت آژانس در مورد ذرات اورانیوم یافت شده در سه مكان هسته 
آن مخالفت كردند و رأي كشورهاي هند، پاكستان و لیبي   كشور به این قطعنامه رأي مثبت دادند، چین و روسیه با

سال و نیم مذاكرة بي نتیجه و ممتنع بود. برخي از ناظران تصویب این قطعنامه را اخطاري به رژیم پس از یك
گامي جدي در راستاي ارجاع پرونده به شوراي امنیت و بازگشت تحریمهاي بین المللي از طریق مكانیسم ماشه  

 شانس احیاي برجام سخن گفتند.  ردند و برخي هم از تیرخالص به ارزیابي ك
همزمان با طرح قطعنامه در شوراي حكام، هیأتهاي نمایندگي سه كشور آلمان، انگلستان و فرانسه در این شورا  

زمان  بیش از هر    سال، با نقض برجام، 3یي رژیم ایران طي بیش از  در بیانیة مشتركي اعالم كردند: برنامة هسته
دیگري در گذشته پیشرفت كرده است. این امر امنیت بین المللي را تهدید مي كند و خطر تضعیف نظام جهاني  

 20درصد و    60منع تكثیر را به همراه دارد. انباشت نگران كنندة مواد غني شده، به ویژه اورانیوم با غناي باال تا  
یي  بیشتر زمان رژیم ایران تا رسیدن به اولین سالح هسته درصد، دلیلي براي نگراني بزرگ است. این باعث كاهش  

 اعتمادي نسبت به نیات رژیم ایران را تشدید مي كند.  شود و بي مي 
، هیچ توجیه غیرنظامي معتبري در ایران ندارند. از زماني UF6به    UF4بیانیة سه كشور اروپایي مي افزاید: تبدیل 

ا برجام را متوقف كرد و اجراي پروتكل الحاقي را به حالت تعلیق درآورد،  كه ایران اجراي اقدامات نظارتي مرتبط ب
هاي حیاتي مربوط به سانتریفیوژ و ساخت سال و نیم از دسترسي به دادهمدت یكالمللي انرژي اتمي بهآژانس بین

بین  جامعه  نه  و  آژانس  نه  كه  معناست  بدان  این  است.  بوده  محروم  نمي قطعات  ایرالمللي  تعداد  دانند  چه  ان 
سانتریفیوژ در فهرست موجودي خود دارد؛ چه تعداد سانتریفیوژ ساخته شده و در كجا ممكن است واقع شده  

  (.1۴01خرداد1۷باشند )سایت دولت انگلستان، 
را مسئول شكست   اتمي، رژیم آخوندي  انرژي  المللي  بین  آژانس  امریكا در شوراي حّكام  در همین روز هیأت 

وضوح فراتر از برجام و یي دانست و اعالم كرد: »رژیم ایران باید درخواستهاي لغو تحریمها را كه بهمذاكرات هسته
  (.1۴01خرداد  1۷اكنون مانع از انعقاد یك توافق است، كنار بگذارد« )رویترز، 

ن دو دوربین رژیم آخوندي نسبت به قطعنامة شوراي حّكام واكنشي خشمگینانه نشان داد و در همان روز تصویِب آ 
اعالم كرد:»ایران در واكنش به گزارش ضد ایراني    1۴01خرداد  1۸نظارتي آژانس را قطع كرد. تلویزیون رژیم روز  

یي با اعالم آژانس بین المللي انرژي اتمي دو دوربین این آژانس را قطع كرد. سازمان انرژي اتمي ایران در بیانیه
ورت فراپادماني مشغول ضبط تصاویر بودند، از امروز به فعالیت خود پایان این خبر تأكید كرد: دوربینهایي كه به ص

 دادند«.  
كه كشورهاي غربي، به خصوص  همزمان، كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي رژیم، گفت : »با توجه به این 

فراتر  بخشي از همكاریها كه اینهاتصمیم گرفته شد كه ما   امریكا تحركاتي را علیه ما آغاز كردند،  سه كشور اروپایي و
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دادیم مثل ضبط، در براي ما، كه اینها را انجام مي  نبود، مبناي حسن نیت داشت  تعهدات ما از پادمان بود، جزء
هاي آژانس و دستگاه سنجش غناي بر خط یا فلومتر، اینها را امروز دستور واقع بعضي از فعالیتها توسط دوربین 

 شان را قطع بكنند«. هایداده شد كه فعالیت 
نورنیوز، وابسته به شوراي عالي   1۴01تیر  5پس از صدور قطعنامة شوراي حّكام و وقفه در مذاكرات وین، روز   

مرداد مذاكراتي    ۸و    ۷)به جاي وین( براي مذاكرات اتمي خبرداد. متعاقبًا، در روزهاي    قطرامنیت رژیم، از میزباني  
دگان وین )باقري از طرف رژیم، انریكه مورا از طرف اّتحادیه اروپا و رابرت مالي در قطر با شركت همان مذاكراه كنن 

از طرف آمریكا( صورت گرفت. به رغم دود و دم تبلیغاتي پیرامون احتمال به نتیجه رسیدن این مذاكرات، خبرگزاري 
نوشت: »نشست علي   مرداد به نقل از »منابع آگاه در مذكرات«۸نیروي تروریستي قدس)تسنیم( در همان روز  

باقري با انریكه مورا، معاون مسئول سیاست خارجي اّتحادیة اروپا در قطر، كه قرار بود هفتم و هشتم تیرماه برگزار  
شود، به پایان رسید. در جریان این دور از گفتگوها، كه به صورت غیرمستقیم بین ایران و آمریكا برگزار شد و  

دهندة پیام را برعهده داشت، ایران مجددًا بر لزوم دستیابي به یك توافق پایدار ال اتحادیة اروپا نقش میانجي و انتق
تأكید كرد. آن چیزي كه مانع از به نتیجه رسیدن این دور از گفتگوها شده، پافشاري طرف آمریكایي بر متن طرح 

اقع واشینگتن به دنبال در و  .شودپیشنهادي خود در وین است كه شامل تضمین براي انتفاع اقتصادي ایران نمي 
احیاي برجام به منظور محدودكردن ایران بدون دستاورد اقتصادي است. همین مسأله باعث شده تا به دلیل ضعف 

یي، كه صرفًا نیاز به پذیرش خط قرمز  گیري نهایي براي احیاي توافق هستهدولت بایدن و عدم توانایي در تصمیم
داد از سوي آمریكا دارد، نشست دوحه هم تأثیر خاصي در پیشرفت مذاكرات ایران در انتفاع اقتصادي از این روی

 نداشته باشد«. 
 

رویترز خبرداد كه جوزپ بورل، مسئول سیاست   1۴01مرداد    ۵روز پنجشنبه  ـ یك ماه بعد از مذاكرات قطر،    ۲۴
در پیشنهاد كرده است.    2015یي  خارجي اّتحادیه اروپا، مي گوید: ایران متن جدیدي را براي احیاي توافق هسته

ام كه با جزئیات دقیق یي در فایننشال تایمز نوشت: »من اكنون متني را روي میز گذاشته  باره بورل در مقاله این
 15پردازد«. وي افزود، »پس از  یي مورد نیاز براي بازگرداندن برجام مي هاي هستهچنین گام به لغو تحریمها و هم
كنندگان برجام و ایاالت مّتحده، به این نتیجه شمار با شركت  و سازنده در وین و تعامالت بي   ماه مذاكرات فشرده

 هاي مهم دیگر تمام شده است«.  رسیدم كه فضا براي مصالحه 
یي رژیم، با تأیید ارائة پیشنهاد جدید بورل در توییتر نوشت: »ما نیز  كنندة اصلي هستهعلي باقري كني، مذاكره   

اي خودمان را، چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ شكل، براي به نتیجه رساندن مذاكرات داریم كه به اشتراك ه  ایده 
 شود«.  گذاشته مي 

ند پرایس، سخنگوي وزارت خارجه آمریكا، به خبرنگاران گفت، واشینگتن در حال بررسي »پیش نویس تفاهم«  
است و مستقیمًا به اّتحادیه اروپا پاسخ   2015طرفهاي توافق  به اشتراك گذاشته شده توسط بورل با ایران و سایر  

 خواهد داد.  

طور كه بسیاري از مقامات غربي قباًل گفته اند، ابراز بورل جزئیاتي در مورد پیشنهاد خود ارائه نكرد، اما او همان 
ر اازاي خالصي از تحریمهاي  یي خود را دداشت كه زمان براي بازگرداندن توافقي كه بر اساس آن ایران برنامة هسته

وي نوشت: »اكنون زمان تصمیم گیریهاي سیاسي سریع براي پایان   اقتصادي محدود كرده بود، رو به اتمام است.
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دادن به مذاكرات وین بر اساس متن پیشنهادي من، و بازگشت فوري به یك برجام كاماًل قابل اجرا فرارسیده است. 
یي خطرناك هستیم، كه افزایش انزواي ایران و مردم آن طر یك بحران هستهاگر توافق رد شود، ما در معرض خ

 در چشم انداز قرار مي گیرد«.
درنگ، آمریكا در واكنش به اعالم موضع اّتحادیه اروپا دربارة نهایي شدن متن و پایان این دور از مذاكرات، بي   

و »آمریكا آمادگي دارد تا بر اساس متن پیشنهادي  اعالم كرد این طرح »تنها اساس ممكن براي احیاي برجام است«  
 پذیرد یا نه! رو، اكنون توپ در زمین رژیم است كه آیا این طرح را مي توافق برسد«. از اینسرعت به اروپا به

از »اختالف بر سر   1401مرداد    17دربارة واكنش رژیم، سایت حكومتي »انتخاب« در آخرین ساعات دوشنبه   
دست آمده، متن نهایي است، ایران   گوید متن بهكه »اّتحادیه اروپا مي  ات وین« نوشت و آن این  نتیجة مذاكر 

 گوید نیست!«مي 
رژیم  19در روز    تلویزیون  را مي مرداد  نهایي  برجام تصمیم  امشب دربارة  قوا  اما اعالم كرد كه »سران  گیرند«، 

یي در سطح عالي براي »نورنیوز«، وابسته به شمخاني، دبیر شوراي عالي امنیت نظام، نوشت »هنوز هیچ جلسه  
 هاي هماهنگ كنندة اّتحادیه اروپایي در تهران تشكیل نشده« است.  بررسي ایده 

دست آورد«، هاي زیادي به ها پیشرفت كرد نظام »در این دور از مذاكرات در تمام حوزهندي ادعا مي در حالي كه مر 
كننده منافع نظام باشد، نرسیده« یي كه تضمین    كنون مذاكرات وین به هیچ نتیجهاي نوشت: »تا  كیهان خامنه

 است.  
مرداد، با طفره رفتن از پاسخ »آري یا   ۲۴وز  سپس رژیم در پایان آخرین فرصت براي پاسخ به طرح اروپا، در ر 

كه خطوط قرمز ما رعایت شرط این  خیر«، جواب خاص خود را داد. امیر عبداللهیان گفت: »ما مشكلي نداریم به  
 خارجه رژیم، هم گفت: »ما انتظاراتي از طرف مقابل داشتیم كه باید تأمین بشود«.   شود«. كنعاني، سخنگوي وزارت

مرداد اعالم كرد: ما با فرضیه اصلي جوزپ بورل  ۲6از سوي دیگر، ند پرایس، سخنگوي وزارت خارجه آمریكا، در   
گیري براي رژیم ایران روشن است«. مقامات موافقیم كه »آنچه قابل مذاكره بود، مورد مذاكره قرار گرفته و تصمیم

 هایش عقب نشیني كرده است.  برخي زیاده خواهي آمریكایي سپس فاش كردند كه رژیم در پاسخ رسمي خود از  
گزارش داد :»مقامات رسمي آمریكا مي گویند رژیم ایران در پاسخ به طرح پیشنهادي   1۴01مرداد۲9سي.ان.ان   

اروپا از خط قرمزهاي خود، از جمله، حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمانهاي تروریستي، صرفنظر كرده است«. 
كننده اتمي رژیم، نیز گفت: خارج كردن نام سپاه پاسداران از لیست ي، مشاور هیأت مذاكره در همین روز، مرند

هیچ آمریكا  پیش تروریستي  ایسنا، گاه  )خبرگزاري  است  نبوده  مذاكرات  در  كلیدي  درخواست  یا  شرط 
 (. 1۴01مرداد۲9

 
كرات برجامي وجود داشته دستي حاكمیت، در درون رژیم بحران و كشمكش سیاسي بر سر مذاـ با وجود یك  ۲۵

نخ این مذاكرات را در دست دارد و مقاصد خودش را پیش اي سر  و دارد. اگر چه در مقایسه با دورة روحانی، خامنه
مي برد. اما هراس از پیامدهاي اجتماعي و سیاسي تحریم و انزواي جهاني، باندهاي رژیم را به جان هم مي اندازد.  

ده و وزارت خارجه رژیم در عین بازي موش و گربه و گذاشتن چوب الي چرخ مذاكرات در حالي كه تیم مذاكره كنن
اتمي، پیوسته، از چشم انداز مثبت مذاكرات و در عین حال ایستادن سفت و سخت خودشان بر سر خط قرمزهاي 
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آنها حمله كرده واي سخن مي گفتند، مهره خامنه به  یا سعید جلیلي  بر عقب   هایي مانند حسین شریعتمداي 
 گذاشتند.  یشان انگشت مي نشینیها 

شده مستلزم سطحي از  ، امیر عبداللهیان، وزیر خارجه رژیم، گفت: »اگر توافق خوب و تضمین1400بهمن    4در   
اشاره  این  شد«.  نخواهد  گرفته  نادیده  امر  این  باشد،  آمریكا  با  حسین گفتگو  واكنش  با  مستقیم  مذاكرة  به  ها 

روبرو شد. او در »یادداشت روز« كیهان نوشت: »اكنون این پرسش از آقایان امیر   1400بهمن    6شریعتمداري در  
قبول از احتمال مذاكره مستقیم با عبدالّلهیان و شمخاني در میان است كه چرا و با كدام تحلیل منطقي و قابل  

تقیم با آمریكا فرورفتن در باتالقي كه براي كشورمان گویید؟! ... آیا تن دادن شما به مذاكرة مسآمریكا سخن مي  
 روند!«سوي سراب مي اند نیست؟! تردید نكنید كه چنین است... برادران عزیزمان در پي آب به   تدارك دیده 

به دنبال یادداشت كیهان، موجي علیه امیر عبداللهیان با اطالعیه از طرف جمعي از طّلاب و اساتید حوزة قم به  
ا انقالبي دوباره اشتباه دولت راه  فتاد. در این اطالعیه آمده است: »قرار بود دولت آقاي رئیسي و وزارت خارجه 

روحانی و ظریف را مخصوصًا در امور مذاكره تكرار نكنند ولي متأسفانه باكمال تعجب شاهد هستیم شما عینًا همان  
 كنید«. مسیر اشتباه را طي مي 

اي، مخالفت صفحه به خامنه  200یي گزارش گونه و مشروح در  طي نامه   1400بهمن    11سعید جلیلي نیز در   
اي، تماسهایي با كننده علني كرد. جلیلي قبل از ارسال این گزارش براي خامنهخود را با روند كنوني تیم مذاكره  

ا ناكام مانده بود. جلیلي امیر عبداللهیان، وزیر خارجه و علي باقري كني، برقرار كرده، ولي در تالش براي اقناع آنه
در این گزارش نوشت: »مخالف مذاكره مستقیم با آمریكا نیست ولي در این مرحله و در تعادل كنوني، در این 

شود«. دلیل جلیلي این است كه طرفهاي مذاكره كننده هر امتیاز و تضمیني هم كه بدهند   مذاكره ایران بازنده مي 
در   2015درصد و مازاد بر توافق  60شده  یعني خارج كردن اورانیوم غني    2015ما به ازاي آن خواهان برگشت به  

است و این خالي شدن دست  IR6 و  IR2 درصد و از دور خارج كردن سانتریفیوژهاي  3.5درصد و  20تولید  
 شود. رژیم محسوب مي 

خامنه 1۴01مرداد  27روز    نمایندة  بورل،  جوزپ  طرح  به  رژیم  پاسخهاي  آخرین  نوشت:  اي  دربارة  كیهان  در 
ارزش است. فرض كنید كه آمریكا  »پیشنهاد جمهوري اسالمي براي دریافت غرامت در صورت نقض عهد آمریكا بي 

 تعهداتش را نقض كرد، چه تضمیني است كه غرامت بپردازد؟«. 

 
ذاكرات كشاكش و بحران دروني بین باند هرم قدرت و باند مغلوب حاكمیت، هم در دورة شش ماهة توقف مـ  ۲6

ماه پس از شروع مذاكرات، سایت »نور  پس از روي كار آمدن رئیسي و هم در جریان مذاكرات، ادامه داشت. یك
هاي داخلي به جاي پشتیباني و رسانه   نیوز«، وابسته به شوراي عالي امنیت رژیم نوشت: »متأسفانه برخي جریانها

سازیهاي جناحي هستند. یكي از مواردي كه به غلط به محور كنندة ایراني، مدام به دنبال حاشیه  از تیم مذاكرة 
سازیها تبدیل شده، ادعاي راهبري هیأت ایراني توسط ضلع شرقي مذاكرات به ویژه روسیه  بخشي از این حاشیه 

 (. 1۴00دي 1۲است« )
ي، وقت كشي هاي باند مغلوب نظام پیوسته با پیش كشیدن بحران اقتصادي و معیشتاز سوي دیگر، منابع و مهره  

دولت رئیسي در مذاكرات وین را سیاست »كاسبان تحریم« توصیف كرده و نسبت به پیامدهاي آن در جامعه  
، این فرصت 95و    94نویسد: »امضاي برجام در سال  انفجاري هشدار داده و مي دهند. یك رسانه باند مغلوب مي 
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ربه كند؛ فرصتي كه با ظهور ترامپ و خروج از برجام با  یي را تجرا در اختیار اقتصاد كشور قرارداد تا دوران تازه 
هاي فراواني همراه شد. با تغییر دولت در امریكا و حضور دموكراتها، بحث احیاي برجام دوباره بر سر محدودیت 

ل زبانها افتاد تا مسیري به سمت بهبود، پیش روي اقتصاد و مدیریت كشور قرار بگیرد... این فرصت اما، بنا به دالی 
گوناگون، با اتالف وقت همراه شد تا دولت جدید در ایران، سّكة احیاي برجام را به نام خود ضرب كند. البّته گذشت  

یي براي كاسبان تحریم سودمند است كه حاضر نخواهند شد به  هاي اقتصادي به اندازه ایام نشان داد كه تحریم
كیل كابینه، هنوز برنامه و راهبردي توسط دولت ارائه ماه از تش  9راحتي از آن دست بكشند. با گذشت بیش از  

ریزي كاربردي نشده است. بنابراین، اگر قرار باشد یك دلیل براي بروز مشكالت جدید معرفي شود، فقدان برنامه 
ریزي اصولي، بر  توسط دولت سیزدهم است... دولت نه تنها در مهار تورم توفیق نداشته، بلكه به دلیل فقدان برنامه 

آتش تورم در اقتصاد نیز دمیده است. البّته وقتي رئیس كل بانك مركزي یك فّعال بازار سرمایه است و تحصیالت 
و تخّصصي در زمینه ابزارهاي مالي و پولي ندارد، طبیعي است كه وضعیت اقتصادي كشور چنین شرایطي پیدا 

 (. 1۴01اردیبهشت ۴كند« )»اعتماد«، مي 
یي، آخوند روحانی پس از یك سال سكوت تحمیلي، در جمع تعدادي از مقامات  رسانه   فراتر از این گونه حمالت 

به كه  به    دولتش،  غدیر  عید  مصوبه هسته بهانة  گرفتار  »اگر  گفت:  بودند،  رفته  او  نمي دیدار  مجلس  شدیم،  یي 
 (. 1401تیر 30دادیم« )»رسالت«، پایان مي  99تحریمها را اسفند

نار حرف قبلي او گذاشت كه: »تأخیر در پایان تحریم، خیانت بزرگ و ننگ ابدي است« این حرف را بایستي در ك 
تر شود. روحانی در همان محفل )عید غدیر( طعنة دیگري نیز ( تا معناي آن روشن 99اسفند    27)»خبر آنالین«،  

ر است در حل مشكالت شكستهاي او در زمینه اقتصادي گفت: اگر رئیسي بخواهد حاضرئیسي زد و با اشاره به به 
 او كمك كند.  به 

جا مانده از روحانی سرشكن كرده و جانبة دولت رئیسي را بر سر میراث بهفقیه كه پیوسته شكست همهباند ولي  
روز  مي  فرمایشي در  علني مجلس  برآشفتند كه در جلسة  این طعنة روحانی چنان  از  آخوند   1۴01تیر۲كنند، 

فتن در پشت میله هاي زندان كردند. آخوند نقدعلي با اشاره به حرفهاي روحانی در روحانی را تهدید به قرار گر
گیرد؛ كسي كه امروز رود َگعده مي سال وضع موجود را باني آن بود، مي   ۸روز عید غدیرگفت: »متأسفانه كسي كه  

هاي زندان باشد با كمال گستاخي مصوبه مجلس را در باب مذاكرات مي گوید این موجب عدم لغو  باید پشت میله 
 گیرد«.تحریمها شده... البّته این یك سال را در النه خزیده بود، اما مجددًا دم درآورده َگعده مي 

 
ـ دربارة سیاست زمان خریدن در مذاكرات برجامي و همزمان الپوشاني بن بست مذاكرات و ابراز خوشبیني   ۲۷

نوشت: »ایران در وضعیتي 1۴01مرداد    3كاذب از جانب وزارت خارجة رژیم و شخص رئیسي، روزنامة »رسالت« در  
یي و عدم احیاي برجام را بپذیرد...  ات هستهنیست كه بخواهد یا بتواند مسئولیت، بار و هزینه شكست رسمي مذاكر

كند؛ چون عالوه بر  اعالم رسمي شكست مذاكرات و مرگ برجام یك حالت ”انفجاري“ را در داخل كشور ایجاد مي 
گیري تورِم غیرقابل مهار و غیرقابل كنترل، آثار تأثیرات مستقیم و فوري بر شرایط اقتصادي و معیشتي و شكل

تر آن است كه هیچ راهي براي جایگزیني برجام وجود افكار عمومي خواهد داشت. از همه مهممخرب رواني هم بر  
 ندارد«.
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اذعان به این تنگناي رژیم در مذاكرات برجامي بارها در رسانه ها و موضعگیریهاي باند مغلوب صورت گرفته، اما  
 رد. تري داباند غالب، معناي ژرف بیان آن از جانب »رسالت«، وابسته به 

اي و مجریان اوامرش در دولت رئیسي ، همزمان با بازي موش و گربه در مذاكرات برجامي،  از سوي دیگر، خامنه 
محمد إسالمي، رئیس سازمان  دهند.  سازي و اجزاي دیگر برنامه دستیابي به سالح اتمي را ادامه داده و مي غني 

»ایران توانایي فني تولید بمب اتمي را دارد اما قصدي   گفت:   1۴01مرداد    10انرژي اتمي رژیم و معاون رئیسي، در  
اسالمي افزود: »همانطور كه آقاي خرازي اشاره كردند، ایران توانایي فني ساخت بمب اتمي   .براي این كار ندارد«

 یي در دستور كار نیست«. را دارد، اما چنین برنامه
به شبكه الجزیره گفته بود:   1۴01تیر  ۲6ي، در روز اخرازي، رئیس شوراي راهبردي روابط خارجي والیت خامنه  

یي را داریم اما تصمیم به انجام چنین كاري نداریم. »بركسي پوشیده نیست كه ما توانایي فّني ساخت بمب هسته  
توانیم آن را تا   درصد رساندیم و به راحتي مي   60درصد به    ۲0سازي اورانیوم را از    فقط در عرض چند روز غني 

 درصد برسانیم«.   90
توسعة برنامة اتمي رژیم نگرانیهاي جدي در بسیاري از كشورهاي جهان، به شمول همسایگان ایران، ایجاد كرده   

به گزارش سایت رسمي سازمان ملل   و سیاست مذاكره و مماشات را در سطح بین المللي به چالش كشیده است.
ي معاهدة منع گسترش تسلیحات اتمي )ان.پي.تي( در سازمان  مرداد امسال، در دومین روز كنفرانس بازنگر11در  

ملل متحد، نمایندگان كشورهاي مختلف از جمله هلند، اسلوواكي، ایتالیا، آلباني، ایسلند و جمهوري لتوني نگراني  
 المللي انرژي اتمي ابراز كردند. خود را از توسعه برنامة اتمي رژیم و خودداري آن از همكاري با آژانس بین

یي پایان مذاكرات در وین اعالم شد و وزارت خارجه رژیم اعالم كرد: »در مرحله  1401مرداد    17سرانجام در روز   
نیستیم كه در مورد نهایي كردن توافق برجام صحبت كنیم« )رویترز(. روز بعد قیمت دالر در بازار آزاد در تهران 

 ت و شكست این دور از مذاكرات بر همگان روشن شد.  بستومان رسید و در روزهاي بعد بن 100هزار و  32به 
 

هم در تالش براي ترور سلمان رشدي، نویسنده انگلیسي ـ آمریكایي در نیویورك، آن  1۴01مرداد  ۲1روز  ـ    ۲۸
رشدي،  »سلمان  نوشت:  روز  همان  در  آسوشیتدپرس  شد.  خبرساز  برجامي،  مذاكرات  حساس  مقاطع  از  یكي 

تهدید به ترور شد، صبح جمعه كمي قبل از   1980ابش از سوي رژیم ایران در دهه  یي كه به خاطر كتنویسنده 
یك سخنراني در مراسمي در غرب نیویورك مورد حمله قرارگرفت. ضارب كه با مشت و ضربات چاقو به او حمله 

 كرده بود، دستگیر شد.  
میلیون دالر جایزه براي كسي كه    3خمیني با صدور فتوایي خواستار قتل رشدي شده بود و رژیم ایران بیش از   

 رشدي را بكشد، تعیین كرده است«. 
ریزي حساب شده یي از سوي دیكتاتوري مذهبي و تروریستي حاكم براي بسیاري از ناظران، این رخداد با برنامه 

بي   مذاكرات  در  زمان خریدن  از  رژیم  این  واقعي  نیت  برمالكننده  قضا  از  و  گرفته  ایران صورت  براي بر  نتیجه 
اي آن را تضمین بقاي رژیم والیت مي داند. رسانه هاي حكومتي و دستیابي به بمب را برمال مي كند كه خامنه

كردند، اما سخنگویان رسمي رژیم با دعاوي مذهبي نعل نزدیك به ولي فقیه ارتجاع شادماني خود را پنهان نمي 
اي با فتواي حرام بودن بمب اتمي كه خامنهچنانلمداد كنند. هم زدند تا نظام را در این ماجرا بركنار قوارونه مي 

 پیوسته براي پنهان كردن مقصود واقعي رژیم نعل وارونه زده است.  
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شایان توجه بود كه پس از تالش براي ترور رشدي در نیویورك، یكي از مهره هاي دست اول رژیم در خارج كشور  
رو شد. او كه وزیر ارشاد رژیم در كابینه آخوند محمد خاتمي و یي روبهه یعني عطاءاهلل مهاجراني با رسوایي تاز

معاون رئیس جمهور در دولت رفسنجاني بود، پس از ترور رشدي در مورد كتابي كه علیه رشدي با دعاوي مذهبي 
عات توسط انتشارات اطال  1368نوشته است، در چند توئیت نوشت: »كتاب نقد توطئه آیات شیطاني، در شهریور  

سال گذشته، سي بار چاپ شده است، نخستین كتاب من بود و حق التألیفي   33و بعدًا توسط امید ایرانیان، در  
 كتاب با مقدمة نشر جدید، منتشر خواهد شد. انشاءاهلل تعالي.   31شیرین و گوارا. چاپ 

پرسید: آقاي مهاجراني! به   ، مرحوم زادسر از من1376در جلسة رأي اعتماد دولت جناب آقاي خاتمي، در مرداد  
من جواب بدهید، اگر رشدي را ببینید او را مي كشید! گفتم: نه برادر! من نویسنده ام و كارم تبیین فتواي امام و 

سال   33نقد رمان بوده است، آن كار دیگر را شما كه به خلوت مي روید، انجام دهید! چنین بوده است كه در  
ام. سالها پیش آقایي كه گفت قاضي دیوان الهه است و وكیل بین المللي،  شدي بوده گذشته، در گیر و دار ماجراي ر

اعالم كرد علیه من شكایت مي كند تا دادگاه لندن مرا اخراج كند... امروزه نیز، بعد از حادثه مجروح شدن رشدي، 
 نتر از استیضاح مي دانم«. همان نغمة كتاب من و فتواي امام نو شده است. من محاكمه در دادگاه لندن را، درخشا

یي كه  شایان یادآوري است كه همین مهاجراني، در مقام وزیر ارشاد دیكتاتوري مذهبي و تروریستي، در مصاحبه  
ترین احتمالها این است كه مراكزي كه در از تلویزیون حكومتي پخش شد ادعا كرد: »یكي از جدي  13۷۷آذر    30

مله مراكزي است كه سالحهاي كشتار جمعي را حكومت عراق در آنجا پنهان اختیار منافقین است در عراق، از ج 
 است.  كرده«

یك سخنگوي مجاهدین این دعاوي مضحك را، كه ساخته و پرداختة وزارت اطالعات رژیم آخوندي است، تكذیب  
كرد و گفت: »این رژیم با سوءاستفاده از شرایط كنوني عراق با این دروغپردازیها، همزمان عراق و مقاومت ایران را  

هم از زبان یك مقام رسمي، براي تهاجمات هوایي نوي هشدار داد: »رژیم با طرح این اكاذیب آ دهد.هدف قرار مي 
كند. در گذشته نیز استبداد چیني مي و موشكي به قرارگاههاي ارتش آزادیبخش مّلي ایران در خاك عراق زمینه

افكنها، مذهبي حاكم بر ایران با استفاده از موقعیتهاي مشابه، بارها قرارگاههاي ارتش آزادیبخش را با جنگنده بمب
 ها هدف قرار داده است. میلیمتري و انواع خمپاره3۲0، توپهاي غول پیكر Bهاي اسكادموشك

صداي زیاد و  ( با سر  1998دسامبر )۷و    6قبل از سخنان مهاجراني نیز خبرگزاري و مطبوعات رژیم در روزهاي   
در جنگ میكروبي مورد اند كه  اعالم كردند كه بازرسان آنسكام در یك سایت مجاهدین دستگاههایي پیدا كرده 

( 1377آذر )۲۸نام »صبح ایران« روز    آنجلس بهاند. یك روزنامه فارسي زبان طرفدار رژیم در لس استفاده قرار گرفته 
روز گذشته بمباران شد... در  هاي شیمیایي عراق در آنجا پنهان است...مدعي شد یك قرارگاه مجاهدین كه »بمب

كردند و آنها  ن ملل متحد از بغداد، عراقیها بمبهاي شیمیایي را سوار كامیونها مي طول بازرسیهاي نمایندگان سازما 
 داشتند«. را بین پادگانهاي مجاهدین در رفت و آمد نگه مي 

چیني حمالت نظامي و تروریستي، رژیم با این دروغپردازیها و بسیج سخنگوي مجاهدین تأكید كرد عالوه بر زمینه 
تالشهاي خود براي دستیابي به سالحهاي كشتار جمعي  خواهد برچنین، مي جاهدین، همسیاسي و تبلیغاتي علیه م 
دسامبر فاش ساخت كه رژیم آخوندي »در حال استخدام دانشمندان روسي است ۸تایمز  سرپوش بگذارد. نیویورك 

  باشند«.ولوژیكي مي كه در زمینة جنگهاي میكروبي تخّصص دارند و احتمااًل در حال ساختن زرادخانة تسلیحاتي بی
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دروغهاي مشابهي را منتشر   9۸و فوریه   9۴، سپتامبر9۲رژیم آخوندي قباًل هم در موارد متعدد، از جمله در نوامبر 
كرده بود. سازمان مجاهدین در همان زمان از مقامات مسئول ملل متحد خواست از مالیان حاكم بر تهران بخواهند 

هر ترتیب كه مطلوب خود آنهاست، به اثبات برسانند« )اطالعیة سازمان مجاهدین دعاوي سراپا كذب خود را به
  (.13۷۷خلق ایران، اول دي 

 
وارونه زدن به دنبال مخفي دهه گذشته با نعل   3طور سیستماتیك و در باالترین سطوح، طي  رژیم آخوندها به ـ    ۲9

گاه، حتي در حین یي بوده است. رژیم هیچیي و اهداف واقعي آن براي دستیابي به سالح هستهكردن برنامه هسته
تیم و هستة مركزي تالش براي این هدف   یي دست برنداشته وبرجام، از تالش براي دستیابي به سالح هسته

 استراتژیك را همواره حفظ کرده است. 

هزینه و مجموع زیانها و خسارتهاي ناشي از پروژه اتمي و تأسیسات مخفي رژیم كه نخستین بار توسط مقاومت  
 ست. تریلیون دالر است كه یكي از مهمترین عوامل فقر وحشتناك مردم ایران ا ۲ایران برمال شد، حدود 

خانم مریم رجوي، رئیس جمهور برگزیدة شورا، پس از تصویب آخرین قطعنامة شوراي حّكام آژانس بین المللي  
ترین مصالح مردم ایران وجه پاسخگوي عالي  هیچانرژي اتمي، گفت: »هر چند قطعنامه یك گام به پیش است اما به

ایران بر  برابر حكومت مالیان نیست. فاشیسم دیني حاكم  از سیاست مماشات و در نقض آشكار   در  با استفاده 
معاهدة منع گسترش تسلیحات اتمي به تولید سالح اتمي بسیار نزدیكتر شده است. پروندة اتمي این رژیم باید 

گانه شوراي امنیت هرچه سریعتر به شوراي امنیت ملل متحد ارجاع شود و با مكانیسم ماشه قطعنامه هاي شش  
شد. از این رو، موكول كردن آن به جلسات بعدي شوراي كاري كه باید مدتها پیش انجام مي مجددًا فعال شوند؛  

براي بمب بیشتر  و غني  حّكام، دادن فرصت  اتمي  به رژیم آخوندي است. سایتهاي  باید سازي  این رژیم  سازي 
 ( .1401خرداد  18تعطیل و بازرسیهاي بي قید و شرط برقرار شود« )

حرف آخر را زد و گفت: »حاال دیگر   1۴00داخلي سیاستهاي اتمي رژیم، مسئول شورا در دیماه  در باره پیامدهاي   
( ۲0۲۲كه رژیم در بازي موش و گربه برجام در سال میالدي جدید )بعد از رئیسي در مقولة اتمي هم، اعم از این  

  ریزد«.ام و اشتعال و انفجار مي كند و ماحَصِل آن، به كّفة قیو پیشروي كند، فرقي نمي تجري واپس بتمرگد یا 
برجام هم دیگر كارساز نیست و رئیسي شاخص   خاطرنشان كرد: »  1۴01چنین در پیام نوروز  مسئول شورا هم
برآمد   6۷محیطي است. جالد  عام در جمیع جهات سیاسي و اقتصادي و اجتماعي و حتي زیستبرنامة جامع قتل

 و بارزترین شاخص دوران سرنگوني است«. 

 
 فصل پنجم 

 خیزشهاي تشنگان و گرسنگان براي نان و آزادي  
 صفهان تحّصن كشاورزان و قیام شكوهمند ا

 
  داریم یاد و خاطره شهیدان خیزشهاكه به خیزشهاي سُترگ یك سال گذشته بپردازیم، گرامي مي پیش از آن  ـ 30

امین و شورشهاي خاموشي ناپذیر در سالهاي گذشته و به ویژه شهیدان شورش كوي طّلاب در مشهد را، كه در سي 
 13۷1خرداد    9عدالتي بود كه در  سالگرد آن هستیم؛ خیزش كوي طالب مشهد، شورشي برحق علیه ظلم و بي 
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وحشیانه  و  به شدیدترین  و  گرفت  خانهصورت  بهترین شكل  مردم  و  تخریب  پیرامون شهر مشهد  پاخاسته  هاي 
باوجود گذشت سي  واقعي شهیدان آن كه سركوب شدند.  آمار  از آن جنبش تهیدستان و محرومان، هنوز  سال 

، مشخص نشده است. در سالهاي اخیر كه سراسر ایران در بند توسط نیروهاي ویژة رژیم به سوي آنها شلیك شد
كنیم یاد و خاطرة شهداي آن شورشهاي برحق استبداد و جهل و جنایت در جنبش و خیزش است، فراموش نمي 

 را. 
سال گذشته سفرة اكثریت مردم ایران، به ویژه تهیدستان، الغر و الغرتر شد. تعرض حاكمیت غارتگران و در یك
باري را براي كارگران اي و سپاه پاسداران به زندگي و معیشت مردم، شرایط فالكت ي وابسته به والیت خامنهنهادها

 و تهیدستان به وجود آورد. 
مردم ایران و به ویژه فرودستان در واكنش به این شرایط كه به آنها تحمیل شده، به اشكال گوناگون دست به  

 اعتراض، جنبش و خیزش زدند. 
سال گذشته شاهد خیزش بزرگ كشاورزان اصفهان و لرستان و قیام شكوهمند مردم اصفهان، خیزشهاي در یك 

خوزستان همراه با هزاران حركت اعتراضي از سوي بازنشستگان، معّلمان كارگران و مزدبگیران، دانشجویان، جوانان 
كنشگران حفاظت از محیط زیست، داران، دستفروشان و تهیدستان شهري، كسبه و اصناف،  جویاي كار، كامیون 

 هاي قربانیان هواپیماي اكرایني و بسیاري اعتراضات دیگر بودیم. شدگان، خانوادهغارت 
سازي یا خودماني كردن، تعرض حقوق معوقه، اخراج از كار، نپرداختن سهم كارفرما از بیمه كارورزان، خصوصي  

موقت و پایمال كردن حقوق كارگران به وسیله شركتهاي  به محیط زیست، ندادن حّقابة كشاورزان، قراردادهاي  
پیمانكاري، به ویژه در شهرداریها، ناكافي بودن حقوق در مقایسه با هزینة زندگي، بیكاري و بي آبي، تهدید زندگي 

 بازنشستگان و تعرض حكومت به طبیعت و معیشت مردم، در نوك پیكان اعتراضها و مطالبات قرار داشت. 
ز خیزشها و اعتراضات، زنان ایران نقش فّعال و پیشرو داشته و اثبات كردند كه استراتژي مذهبي  در بسیاري ا   

سال سركوب همه جانبة زنان، اكنون با شكست قاطع مواجه    ۴3ستیزي جمهوري اسالمي پس از    ـ سیاسي زن 
بال و پر سیاسي    شده است. زنان ایران گویي همچون ققنوس از خاكستر چهار دهه سركوب شدن، برخاسته و 

با استفاده از دین و سیاست نمي و اجتماعي و فرهنگي یافته   اثبات كردند كه هیچ حاكمیتي  تواند  اند؛ زنان 
حقوق مسّلم صنفي، شخصي، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي آنان را نادیده گرفته یا منكوب و نفي كند؛ زنان  

هاي بزرگ علیه تمامیت نظام والیت فقیه و نیز  ر بر چالش ترین عوامل اثرگذا ایران نشان دادند كه یكي از مهم 
 تعیین سرنوشت آینده ایران هستند.  

اند  سال پیش، بیش از نیمي از اعضای آن را زنان تشكیل داده   30شوراي مّلي مقاومت ایران مفتخر است كه از    
جمهوري برگزیده است. این مقاومت  و براي دوران انتقال حاكمیت به مردم ایران یك زن ذیصالح را براي ریاست 

دهة گذشته بوده و دهها هزار زنان شهید    4ان در  ستیزي مرتجعان حاكم بر ایر پرچمدار ایستادگي و مقابله با زن 
 و زنداني از همین مقاومت گواه آن هستند.  

در بارة ایستادگي و مقابلة زنان ایران با مرتجعان حاكم بر سر آزادیها و حقوق حقة زنان و آثار آن در داخل  
یون مذاهب و آزادي ادیان  اي مسئول كمیس استاد جالل گنجه رژیم و حتي بر روي آخوندهاي »دانه درشت«،  

در شوراي مّلي مقاومت، در اجالس اخیر شورا طبق اطالع موثق از درون حوزة قم با توجه به تشدید سركوب  
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آن  به  كار  رئیسي گفت،  دورة  در  از سخنرانان جلسات خامنه زنان  یكي  كه حتي  رسیده  نگراني  جا  اظهار  اي 
 ن همه خشونت....«.  كند كه »ما گفتیم امر به معروف، نگفتیم ای مي 

كند افزود كه كاماًل در میان آخوندهاي حكومتي از این بابت  ها را دنبال مي اي كه وضعیت حوزه استاد گنجه 
 كنند.  اختالف نظر افتاده است و بعضًا بیان می 

 
رود، رژیم پوسیده و فاسد لحظه، باال و باالتر مي   بهكه درجة فشار در دیگ بخار جامعة ایران، لحظه  ـ در حالي   31

فقیه كه گفتیم ولي جان آمده پاسخ مثبت بدهد. چنان تواند به كمترین مطالبات مردم به خواهد و نمي آخوندها نمي 
پاشي غلط است و صرف این درآمد در جهت »رفاه و فت پولبا صراحت گ  1۴01ارتجاع در سخنان خود در نوروز  

ها را محكم كنیم« كه هاي اساسي كشور« توصیف كرد و افزود: »بنیان آسایش« مردم را »ضایع كردن سرمایه
یي است كه به گمان او عوامل هاي قدرت یعني اتمي و موشكي و تروریسم منطقهمنظورش تقویت بازوها و مؤّلفه  

جانب سیاسي گراییده و رأس  روست كه اعتراضات صنفي و اجتماعي با شتاب، به هم از این تش هستند.  بقاي والی
 فقیه را با قاطع ترین و شفاف ترین شعارها و مطالبات سیاسي، نشانه گرفته است. نظام و گماشتة ولي 

تهیدستان و فرودستان    هاي اعتراضي كارورزان، سازمان چریكهاي فدایي خلق ایران ترازنامة برخي از حركت   
حركت اعتراضي از    579را منتشر كرده است. بر اساس این ترازنامه، در سال گذشته ُنه هزار و     1400در سال  

 جانب گروههاي اجتماعي گوناگون صورت گرفته است. 
حركت اعتراضي و خیزش در شهرهاي    ۸۲۷و  هزار  1۲هاي سازمان مجاهدین خلق ایران نیز حاكي از گزارش 

تا پایان تیرماه امسال است و كارگران محروم ایران بیشترین    1۴00استان كشور از تیرماه سال   31مختلف در  
 هاي اعتراضي داشته اند.  سهم را در این حركت 

رغم انقباض و سركوب  یي از كنش مردم ایران در حیات رژیم والیت، به ر بي سابقه این برآوردها نشاندهندة شما   
 حكومتي است.  

توجه به شعارهاي طرح شده در این حركتها بیان عیني قطب بندي اساسي در ایران بین نظام حاكم و جامعه    
 در كلیت آن است. 

روانشناسي جامعه و نیروهایي است كه تغییر  پاخاسته نشاندهندة  تعمق در اشكال گوناگون و شعارهاي خلق به   
را در افق مبارزه مي بینند و براي آن تالش مي كنند. در خیزش كشاورزان و مردم اصفهان وقتي یك سخنران  

بلندگو اسم خامنه  اي را آورد، مردم شركت كننده در گردهمایي به طور دسته جمعي و به طور ممتد  پشت 
داد مهم در یك گردهمایي چند صد هزار نفري بیانگر عمق تنّفر از نظام و اعالم  فریاد ”هو“ سر دادند. این روی 

 آن به طور علني است. 
در اعتراضات اقشار مختلف مردم در شهرهاي كشور فریاد »مرگ بر رئیسي«، »رئیسي حیاكن مملكتو رها كن«،  

اده شده است. در حالي كه از عمر هات كو« سر دفریب«، »رئیسي دروغگو، حاصل وعده  »مرگ بر این دولت مردم
 یك سال گذشته، گماشته ولي فقیه در كانون خشم و انزجار عمومي قرار دارد.  67دولت جّلاد  

در سخت  و  انقالبي  وضعیت  این  اختناق شكنانه در  و  اقدامات جسورانه  امنیتي،  كنترلهاي شدید  شرایط  ترین 
ور نگهداشت. این درحالي بود توري دیني در ایران را شعله  هاي شورشي همواره مشعل مقاومت علیه دیكتاكانون 

بردند، اما به رغم بیماري و از آن به شدت رنج مي   كه برخي از اعضاي كانونهاي شورشي خود مبتال به كرونا شده 
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مجسمه با عملیات اختناق شكن خود شگفتي آفریدند و همواره امید را در دل مردم ایران زنده نگهداشتند. از جمله،  
، به 1۴00دیماه    1۵برداري از آن، در  ساز هیوالي خونریز قاسم سلیماني در شهركرد، در روز پرده  بزرگ و تازه  

 آتش كشیده شد كه تأثیر اجتماعي چشمگیري داشت.  
در سال گذشته رسانه هاي مقاومت پیرامون جنبشهاي اعتراضي ارتش بیشماران، خیزشهاي اقشار گوناگون مردم  

رساني كرده هاي شورشي به تفصیل آگاهي هاي كانون ایران و قیامهاي مردمي در شهرهاي شورشي همراه با فعالیت 
 كنیم.شده در رسانه هاي مقاومت یادآوري مي  پاخاسته را از موارد منتشرهاي مردم به اند. چند مورد از حركت

 
 خیزش پرتوان كشاورزان، جنبش تشنگان 
بحران آب كه ناشي از ماهیت ضد انساني و غارتگر رژیم حاكم است، زندگي میلیونها تن از مردم ایران را با شرایط  

مهم دو موضوع  آشامیدني  آب  و موضوع  است. مسأله حّقآبه  كرده  روبرو  زندگي  و  است.   مرگ  براي شهروندان 
ویژه است. نهادهاي تحت امر ولي فقیه و به  ترین خواسته كشاورزان، به دست آوردن حّقآبه براي كشاورزي حیاتي 

ها را از سرچشمه بر« است، مسیر بسیاري از رودخانههاي ویژه كه بسیار »آب  سپاه پاسداران، براي مصارف پروژه  
ي مانند صنایع نظامي و فوالد و ... منحرف كرده اند. این اقدام ضد انساني، ضد رودها عوض كرده و به سمت مراكز
   هاي بسیار شده است.ایراني و ضد طبیعت، سبب اعتراض

 تجمع اعتراضي داشتند.  ۸0در یك سال گذشته، در مجموع، كشاورزان، بیش از  
آبان جمعي از كشاورزان شوش و شوشتر براي جلوگیري از صادرات برنج به خارج   ۸در خوزستان، روز شنبه   

 استان، مقابل استانداري خوزستان در اهواز تجمع اعتراضي برگزار كردند. 
شان و عدم تأمین حّقآبه ، كشاورزان شهرستان باوي، در اعتراض به عدم رسیدگي به مطالباتآبان  1۵روز شنبه   

 ب باغها اعتراض كردند.  كشت گندم و قطع آ
سازي آب مورد نیاز كشت پاییزة گندم و آبان، كشاورزان شهرستان شادگان به خاطر عدم رها   1۸شنبه  روز سه   

 تجمع اعتراضي برگزار كردند.    ۲و محل احداث سد مارون  1شان، در محل سد مارونجو و ادامة غارت حّقآبه طبیعي 
آذر شمار زیادي از مردم شهركرد براي سومین روز متوالي در   ۲سه شنبه    در استان چهار محال و بختیاري روز 

جا چهارمحاله، بردن آب دادند: »اینخیابانهاي این شهر دست به راهپیمایي اعتراضي زدند. معترضان شعار مي  
 ایم« و »امروز آبمان را، فردا خاكمان را«.  ایم، از چه سبب تشنهمحاله«. »صاحب سرچشمه 

شهركرد سومین روز خیزش خود را در حالي برگزار كردند كه مأموران سركوبگر انتظامي تالش كردند جلِو   مردم 
دادند: »ما مردمان جنگیم تظاهرات مردم را بگیرند، اما، با مقاومت جوانان مواجه شدند و مردم خشمگین شعار مي 

 كنیم«. ـ بجنگ تا بجنگیم«، »آب را خون مي 
با رژه بیش از  در همین روز كشاور  كامیون و تراكتور در   300زان و كامیونداران استان چهارمحال و بختیاري 

 شهر به بي آبي و انتقال غارتگرانة آب اعتراض كردند.  فرخ
آبي در شهركرد آذر دهها هزار تن از جوانان بختیاري در چهارمین روز اعتراض خود علیه بي    3روز چهارشنبه   

دادند: »ما مردمان جنگیم، بجنگ تا بجنگیم«، »دولت خودش مافیاست،  كنندگان شعار مي   تظاهرات كردند. تظاهر
 دست بگیرد« و »وعدة بعدي ما، انفجار انفجار«.مرگ بر مافیا«، »واي اگر بختیاري، برنو به
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منجر به قیام مردم اصفهان شد. از   1۴00در اصفهان اما، تحّصن كشاورزان در بستر زاینده رود در ماه آبان و آذر  
، حركتهاي اعتراضي مداوم كشاورزان اصفهان آغاز شد كه تا پایان ماه ادامه داشت. در 1۴00  آبان  1۷روز دوشنبه  

چنین ساختمان صدا و سیماي مركز اصفهان  ین شهر و همیي ااین روز كشاورزان اصفهان مقابل شركت آب منطقه
 تجمع كردند و شمار دیگري از كشاورزان در خیابانهاي اصفهان دست به راهپیمایي زدند. 

هاي پیاپي و اختصاص  كه معیشت سیصد هزار كشاورز در منطقة شرق شهرستان اصفهان با خشكسالي درحالي  
ر مشكل جدي شده، انبوه كشاورزان و مردم همراه آنان در خیابانهاي مركزي نیافتن حّقابة آنان از زاینده رود دچا

شهر، در اعتراض به خشكانده شدن زاینده رود و غصب حّقابة كشاورزان به دست وزارت نیرو و دیگر نهادهاي 
 حكومتي اعتراض كردند و خواستار حّقابة خود شدند. 

پذیر نیست و دعي شد كه تأمین آب كشاورزان فعاًل امكان  یي اصفهان ماز طرفي دیگر، مدیر عامل آب منطقه 
 زمان تصمیم گیري در خصوص این موضوع را به بارشهاي آتي موكول كرد!

گیریم،  رود، حق مسّلم ماست« و »حّقآبه را مي    كشاورزان و معترضان با سردادن شعارهایي از قبیل »آب زاینده 
 دن به مطالباتشان تأكید كردند. حتي اگر بمیریم« بر ایستادگي خود تا رسی

رود و برپایي چادر در این روزي در بستر خشك زاینده كشاورزان اصفهان با حضور شبانه    1۴00آبان    ۲۲روز   
رود مكان، به تحّصن خود ادامه دادند. همزمان گروهي از كشاورزان قهدریجان قصد پیوستن به تحّصن در زاینده  

 ازة خروج به مردم ندادند. را داشتند كه نیروهاي امنیتي جمهموري اسالمي از ترس، خروجي شهر را بستند و اج

در همین روز شماري از شهروندان اهل شهركرد، با برگزاري تجمع و سردادن شعارهایي، نسبت به تعدي شبکة   
 مافیا و مسئوالن حوزه آب به حقآبة كشاورزان در استان چهارمحال و بختیاري هشدار دادند.  

اضات كشاورزان اصفهان نسبت به عدم تخصیص سهم آب آبان، همزمان با آغاز هفته دوم دور جدید اعتر  24روز   
و وعده هاي توخالي مسئوالن، كشاورزان غرب استان هم دست بابرپایي تجمع در محل پل بابا محمود شهرستان  

 فالورجان خواهان حقآبه خود براي كشت پاییزه و جاري شدن زاینده رود شدند. 
 آبان فراخوان دادند.  28دهمآیي بزرگ در روز جمعه رغم همة تهدیدها، كشاورزان اصفهان براي گربه 
دهند كه چادرهایتان  یكي از كشاورزان متحّصن گفت: مدام به ما از سوي وزارت اطالعات و استانداري اخطار مي  

را جمع كنید. این در حالي است كه ما هیچ اقدام خالف قانوني انجام نداده ایم و كشاورزان به همراه خانواده 
 رویم.گویند تا آب نیاید ما از اینجا نمي مي  هایشان

 
روزي كشاورزان با همبستگي و شركت چند صد هزار  آبان در دوازدهمین روز تحّصن شبانه   28ـ روز جمعه    3۲

تن از زنان، مردان و جوانان از اقشار مختلف مردم اصفهان به یك قیام بزرگ مردمي فرارویید. مردم در حمایت از 
 پذیرد« سردادند.  میرد، ذّلت نمي ر »اصفهاني مي كشاورزان شعا

ها و سردادن شعارهایي از قبیل »به اصفهان نفس بده، زاینده رود را پس بده«،  نوشتهمعترضان با حمل دست  
پذیرد«، »تا آب نیاد به رودخونه، برنمي میرد، ذّلت نمی »زاینده رود جاري، حق مسّلم ماست«، »اصفهاني مي  

 شان شدند. ونه« خواستار رسیدگي به مطالبات گردیم به خ
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دادند: »كشاورز، كشاورز، حمایتت مي كنیم/ امثال این مسئولین، چنین شعار مي كشاورزان و مردم اصفهان هم 
رود را پس آب را به غارت بردند/ با كذب و مكر و حیله، زنده رود و سوزوندند/ مرگ بر دشمن زاینده رود/ زاینده 

 هان نفس بدین/ زاینده رود جاري، حق مسّلم ماست/ زاینده رود دائم، حق مسلم ماست«. بدین، به اصف 
آبان، رژیم که به شدت هراسان شده بود، از طریق نیروي سركوبگر انتظامي و نیروهاي   ۲۸پس از قیام بزرگ   

یني را براي برچیدن  اي به تهدید كشاورزان پرداخت و فشارهاي سنگهاي خامنهامنیتي و اطالعاتي و لباس شخصي 
چادرهاي كشاورزان شروع كرد. كشاورزان دربارة این فشارها به روشنگري پرداختند و مردم را به حمایت از تحّصن 

 و اعتراض خود در بستر زاینده رود فراخواندند. 

بر حقشان   رود به اعتراض آبان كشاورزان با حمایت مردم به تحّصن در بستر خشك زاینده   30و    29در روزهاي   
 ادامه دادند.  

، مردم و كشاورزان اصفهان اقدام به تجمع اعتراضي كردند و خواهان تخصیص حّقآبه و حل 1۴00روز اول آذر   
آذر به مطالبات آنها رسیدگي نشود،   4رود شدند. كشاورزان اصفهان هشدار دادند كه اگر تا روز  مشكل زاینده  

كنند آذر خواهند داد و از تمامي مردم اصفهان دعوت مي   5جمع عظیم در  مجددًا مانند هفته گذشته فراخوان به ت
 كه به آنها بپیوندند. 

اي، گوید: »ما داریم از گشنگي مي میریم، اي خامنهدر یك ویدئو از خیزش كشاورزان اصفهان، یكي از معترضان مي  
با گوشت و جون و پوست و خونمون مي شكم شما سیره، ما در به   با این پینه هاي دستمون،  در چكار كنیم 

 خواهیم نان در بیاوریم، خدا حكم ظلم را خودش بدهد«. 
، تحصن كشاورزان اصفهان در بستر زاینده رود با یورش نیروهاي امنیتي مواجه شد.  1۴00آذر    3رشنبه  روز چها 

نیروهاي سركوبگر تالش كردند چادر متحّصنان را پاره كرده و بنرهاي آنها را جمع كنند كه بر اثر مقاومت متحّصنان  
 و حمایت مردم، ناگزیر از ترك محل شدند. 

 
هاي سوختن برگ رئیسي براي مقابله با قیام بود. دولت رئیسي از بارزترین نشانه  1۴00پاییز  قیام اصفهان در  ـ    33

درماني براي مهار اعتراضات وارد صحنه شد، ولي چند ماهي نگذشت كه شعارهایي چون »وعده وعید كافیه، با وعده
رئیسي یا وزاري دولتش به   سفرة ما خالیه« و »رئیسي دروغگو، حاصل وعدهات كو« باالگرفت. ترفند سفرهاي 

استانهاي مختلف از جمله اصفهان هم به سرعت رنگ باخت و در تحّصنها و تظاهرات كشاورزان اصفهان شعارهایی 
 شد.  چون »شهري كه آب نداره، وزیر نیاز نداره« شنیده مي 

وزان براي تظاهرات بزرگ آبان در بستر زاینده رود و فراخوان كشا۲۸بعد از باالگرفتن قیام چند صد هزار نفرة   
آذر، رژیم با تمام قواي امنیتي و سركوبگر و ضد شورش به وحشیانه ترین سركوب روي آورد.   ۵دیگري در جمعه  

یکان ویژة سركوبگر، با ماشین و موتور به محل تجمع كشاورزان حمله    1۴00آذر  ۴صبح روز پنجشنبه    ۴ساعت  
كرد چادرهاي كشاورزان را به آتش كشیدند. رژیم با وقاحت ادعا مي   كردند. مأموران انتظامي همراه گارد ضدشورش

 كشاورزان خودشان چادرها را آتش زده اند و در عین حال تجمع در بستر خشك زاینده رود را ممنوع كرد.  
روز پنجشنبه تعداد پرشماري از نیروهاي انتظامي براي متفرق كردن و سركوب معترضان، در سطح شهر اصفهان   

 ه خصوص در بستر خشك زاینده رود مستقر شدند و یك حكومت نظامي برقرار شد.  و ب
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آذر قیام بزرگي   ۵به رغم جو امنیتي و گسترش مأموران سركوبگر در اصفهان و اطراف زاینده رود، روز جمعه   
م در حمایت از همراه با رویارویي گستردة جوانان با نیروهاي سركوبگر در اصفهان شكل گرفت. مردم و جوانان قیا

از كشاورزان رنجدیدة اصفهان به محل تحّصن و مقاومت در بستر خشك زاینده رود سرازیر شدند.   هزاران تن 
جوانان در بستر زاینده رود و در سطح شهر با جنگ رو در رو با مأموران سركوبگر رژیم درگیر شدند و با پرتاب 

اي« د: »ما آمدیم بجنگیم، بجنگ تا بجنگیم« ، »مرگ بر خامنهسنگ، به تعقیب آنها پرداختند. مردم شعار مي دادن
چنین در قیامهاي مردم اصفهان بسیار و »مرگ بر دیكتاتور«. حضور زنان در تجمعات و تحّصن كشاورزان و هم 

 چشمگیر بود. 
گلوله هاي ساچمه  با شلیك  اشكنیروهاي سركوبگر  گاز  و  بهیي  مورد حمآور  را  مردم  قرار  صورت گسترده،  له 

 دادند. جنگ و گریز جوانان با پاسداران، نیروي سركوبگر انتظامي و لباس شخصیها تا پاسي از شب ادامه داشت.  مي 
بر اساس ویدئوهایي كه »سیماي آزادي« منتشر كرد، نیروهاي سركوبگر به َضرب و َشتم مردم، استفاده از شوكر  

ند. صدها تن مجروح و صدها تن دستگیر شدند. بسیاري از  یي متوسل شدآور و گلولة ساچمهو شلیك گاز اشك
همه شرف«، »اینشرف، بي مجروحان با گلوله هاي ساچمه یي از ناحیة چشم به شدت صدمه دیدند. فریادهاي »بي 

اي حیا كن، مملكتو رها كن« در بسیاري از مناطق اصفهان، به گوش  سال جنایت، مرگ بر این والیت« و »خامنه
 جنگ و گریز میان مردم اصفهان و نیروهاي سركوبگر تا پاسي از شب ادامه داشت.  رسید. مي 

ادامه   معترضان در جریان تجمعها، تظاهرات، درگیریها و جنگ و گریزهایي كه در شرایط حكومت نظامي هم 
ا هم هستیم«، داشت، شعارهایي چون »تا آب نیاد تو رودخونه، برنمي گردیم به خونه«، »نترسید نترسید، ما همه ب

 دادند.شرف«، »ننگ ما، ننگ ما، پلیس الدنگ ما« و »مرگ بر دیكتاتور« سر مي شرف، بي »بي 
خبرنگاران »سیماي آزادي« و كانونهاي شورشي از صحنه گزارش دادند كه عوامل بسیج و اطالعات آخوندي به   

اي« و »مرگ بر دیكتاتور«، شعار گ بر خامنهاندازي و تخریب شعار »مرفرموده نقاب از چهره برداشته و براي تفرقه
دهند تا مردم و معترضان دلسرد و مردد و متفرق شوند. گزارشگران صحنه گفتند، »رضا شاه، روحت شاد« مي 

ها چفیه شان را برداشتند و شعار »رضا شاه روحت شاد« دادند، ولي چند زن شجاع فریاد زدند و با افشاي بسیجي 
هستند، آمده اند شعارها را منحرف كنند. دشمن   تند فریب اینها را نخورید، اینها بسیجي ها به مردم گفبسیجي 

 خواهد. همین را مي 
گذارند كسي به سمت گزارشگران به »سیماي آزادي« گفتند مأموران راههاي منتهي به پل خواجو را بسته و نمي  

العاده تضعیف كردند و مزدوران با تفنگ ساچمه  یي به جان مردم پل خواجو برود. اینترنت اصفهان را هم فوق 
مجاور خیابان مشتاق، كف  افتاده  پارك  فلزي،  پل  در  درگیري  پل اند.  و  و حاشیه رودخانه  رود  زاینده  رودخانه 

زمان هلیكوپتر در باالي خیابان مشتاق به سمت پل فلزي، كه مركز یك درگیري شهرستان تا غروب ادامه یافت. هم
 كرد. گسترده بود، پرواز مي 

به مزدوران اي«، »مرگ بر دیكتاتور«،  جوانان انقالبي و شورشگر در حال جنگ و گریز با شعار »مرگ بر خامنه  
گفتند: ننگت اي آورده بودند، مي ، كه روح رضاخان قلدر را از قبر بیرون كشیده به كمك خامنهپاسدار و بسیجي 
 باد ، شرمت باد. 

در اصفهان گفت: »شورشگران امروز بستر خشك زاینده رود را   1۴01آذر    ۵مسئول شورا در پیامي در بارة قیام   
زده فتح كردند. كارزاري پیروزمند براي گسترش  اي به چادرهاي كشاورزان ستمه پس از شبیخون لشکر یزیدي خامن
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ماند. تمام ایران با اصفهان  قیام به دیگر شهرهاي میهن اشغال شده در جریان است. اصفهان تنها نیست و تنها نمي 
دیكتاتوریهاي آخوندي   كند.خواهد. ترفند مددخواهي شیخ از شاه دردي دوا نمي است و زاینده رود را خروشان مي 

كوبد. براي آب و آزادي، باید بندد و آب در هاون مي اند. خلیفة شقاوت طرفي نمي و سلطنتي دو روي یك سّكه 
 پا كرد«.آتش به

 
 جنبش سراسري بازنشستگان: ـ 3۴ 

تا پایان ماه مرداد سال جاري، بازنشستگان و مستمري بگیران صندوق بازنشستگي فوالد،   1400از شهریور سال 
بازنشستگان شركت  ایران،  مخابرات  بازنشستگان شركت  تپه،  نیشكر هفت  و صنعت  بازنشستگان شركت كشت 

و نفت  صنعت  بازنشستگان  تهران،  برق  توزیع  شركت  بازنشستگان  هما،  بازنشسته،   هواپیمایي  فرهنگیان  گاز، 
 بازنشستگان شبكه بانكي سراسري ایران و ... بارها دست به اعتراض و تجمع زدند.

تا پایان مرداد سال جاري، چندین بار اقدام   1400بازنشستگان و مستمري بگیران تأمین اجتماعي نیز از بهمن   
آنها عبارت بود از: افزایش مستمریها در موازات به تجمع و راهپیمایي در سراسر كشور كردند. برخي از مطالبات  

خط فقر، اجراي قانون همسان سازي حقوق، رفع مشكالت بیمه تكمیلي، پرداخت پاداش آخر سال و محاسبة 
 آور در نسوابق مشاغل سخت و زیا

 محاسبات متناسب سازي.   
و جنایت را نشانه مي رود، نمودي   استمرار اعتراض و خیزش بازنشستگان و شعارهاي آنان، كه رأس نظام غارت 

انقالبي جامعه است. جمعیت تقریبًا   انفجاري و آمادگي  با خانواده    ۴از شرایط  بازنشستگان  هایشان به میلیوني 
دهد. غارت حقوق ذخیره شدة  درصد جامعه را پوشش مي ۲0شود و نزدیك به  میلیون بالغ مي 16تا    1۵حدود  

آوري از غارتگري حكومت آخوندهاست. این صندوقها كه از  گي نمونة حیرتبازنشستگان در صندوقهاي بازنشست
شود تا در دورة بازنشستگي به آنها اعاده شود، سال كار و خدمت پر مي   30حقوق كسرشدة آنها در طول بیش از  

 شود. تحت عنوان وام گرفتن یا ترفندهاي دیگري از صندوق بازنشستگي ربوده و مالخور مي 
 هاي اعتراضي بازنشستگان در سال جاري شایان یادآوري است: برخي از حركت  

بازنشستگان تأمین اجتماعي و شركت مخابرات طي چهار روز در تهران، سمنان، رشت، كرمان،   1۴01در فروردین   
ایالم، اراك، شیراز،  قزوین، تبریز،   آباد، زنجان، یزد، سیرجان، كرج،   اصفهان، كرمانشاه، اردبیل، اهواز، همدان، خرم

 آبادان، شاهین شهر، بجنورد و مشهد تجمع كردند.  

، بازنشستگان و مستمري بگیران در چهار یكشنبه پیاپي در شهرهاي اهواز، رشت، اراك،  1۴01در اردیبهشت   
 ركردند. هاي اعتراضي برگزاتبریز، اصفهان، قزوین، اردبیل، كرمان، مشهد، اردبیل، كرج، ایالم و كرمانشاه تجمع

طي    بازنشستگان  خرداد  تجمع  ۲1در  و  روز  تجمعها  در  معترضان  ماه  این  در  كردند.  برگزار  پرشوري  هاي 
هاي خود شعار »مرگ بر رئیسي« و »رئیسي، رئیسي، مرگ به نیرنگ تو« سردادند. خبرگزاري حكومتي راهپیمایي 

 هایي علیه رئیس جمهور« پوشش دهد. »ایلنا« ناگزیر شد سردادن شعار علیه رئیسي را تحت عنوان »شعار

روز به ویژه در خوزستان دست به تجمع و راهپیمایي زدند  17گروههاي گوناگون بازنشستگان طي  1۴01در تیر  
 و شعارهایي چون: »زیربار ستم نمي كنیم زندگي، جان فدا مي كنیم در ره آزادگي« سردادند.  
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خیابانها    طور سراسري بهتیر، بازنشستگان به  ۲۵ستگان روز شنبه  در یكي از پرشور ترین حركتهاي اعتراضي بازنش  
 آمدند و شعارهایي چون »نه سازش، نه تسلیم ـ نبرد تا پیروزي« سردادند. 

شهر دست به تجمع و   ۴۴كم در  نیز گروههاي گوناگون بازنشستگان طي هفت روز دست  1۴01در ماه مرداد   
میریم ـ ذّلت نمي پذیریم«، »ننگ ما، ننگ ما ـ  جنگیم، مي »مي   دادند: مي   ها شعارراهپیمایي زدند. در این تجمع

مخبر الدنگ ما«، »مرگ بر رئیسي«، »رئیسي حیا كن مملكتو رها كن«، »عزا، عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر 
ریم، از عباست امروز«، »حسین، حسین شعارشون ـ دزدي و غارت كارشون«، »ما پیرو حسینیم، تا حق خود نگی

 100نشینیم«، »نه مجلس، نه دولت، نیستن به فكر مّلت«، »ظلم و ستم كافیه، سفرة ما خالیه«، »تورم  پا نمي 
دست میاد حّقمون«، »گراني، تورم، بالي جان مردم«، »معیشت  درصد«، »فقط كف خیابون، به  10درصد، افزایش  

ریه«، »تا حق خود نگیریم ـ از پا نمي نشینیم«، »فریاد، منزلت، حّق مسّلم ماست«، »حقوق ما ریالیه، هزینه ها دال
هات كو؟«، »رئیسي حیا فریاد از این همه بیداد«، »زنداني سیاسي آزاد باید گردد«، »رئیسي دروغگو، حاصل وعده  

كن، مملكتو رها كن«، »شش كالس بي سواد، گند زدي به اقتصاد«، »ننگ ما، ننگ ما، دولت الدنگ ما«، »شش 
ه دروغگو، استعفا، استعفا«، »خدعه و نیرنگ بسه، حق مارو پس بده«، »دستش تو جیب مّلته، كجاي این كالس

هات كو«، »دولت شش كالسه،  عدالته«، »مخبر حیا كن، این ملت و رهاكن«، »بي شرف، دروغگو، حاصل وعده 
 همین روزا خالصه« و »یه اختالس كم بشه ـ مشكل ما حل میشه«. 

ي به بازنشستگان آزاده، كه براي احقاق حقوق اولیه خود در شهرهاي مختلف كشور به خیابان خانم مریم رجو 
و ظلم و ستم آخوندها، بر این حقیقت   6۷آمدند، درود فرستاد و گفت: آنها با شعارهاي قاطع علیه رئیسي جّلاد  

شود. تنها راه، دارد و تشدید مي   پاي فشردند كه تا این رژیم بر سركار است فقر و گراني و فساد و بیكاري ادامه
 فقیه و استقرار دموكراسي و حاكمیت مردم است. خالصي از نظام منحوس والیت

 

 خروش سراسري معّلمان شاغل و بازنشسته: ـ 3۵ 
هاي اعتراضي جداگانه در معّلمان شاغل و بازنشسته، به جز حركت  1۴01تا پایان خرداد    1400از روز اول مهر 

تجمعهاي  این  ترین  گسترده  از  یكي  در  كردند.  سراسري  تجمعهاي  سلسله  یك  به  اقدام  كشور،  كنار  و  گوشه 
سراسري، معّلمان در یك قطعنامه خواستهایشان را، به شرح زیر، اعالم كردند: »ما جمع شده ایم اعالم نماییم،  

د به استخوان رسیده و زندگي و معیشت فرهنگیان بازنشسته و شاغل، مانند اكثریت جامعه و زحمتكشان دچار كار
 است«. بحران شده  

كم،  آذر، دست  11هاي سراسري معّلمان در روز پنجشنبه  تظاهرات معّلمان متعاقبًا ادامه و گسترش یافت. تجمع 
 شهر برگزار شد.  74در 

شهر و منطقه اقدام به تحّصن و تجمع   310كم، در  آذر، معّلمان سراسر كشور، دست   ۲۲و    ۲1و    ۲0در روزهاي   
 كردند.  

شهر دست به تجمع اعتراضي زدند.    103كم در  ، معّلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته دست1۴00دي  ۲روز   
بپاخیز، براي رفع تبعیض«، »وعده  زدند: »معّلم زنداني آزاد باید گردد«، »معّلم  تظاهركنندگان، از جمله، فریاد مي 

کند، مجلس حمایت مي كند«، »معّلم دادبزن، حّقتو فریاد بزن«،  زیاد شنیدیم، عدالتي ندیدیم«، »دولت خیانت مي 
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میرد، ذّلت نمي پذیرد«، »نه تسلیم نه سازش، رتبه بدون خواهش«، »معّلمان زندانند، غارتگران آزادند«، »معّلم مي  
 علیه ظلم ظالم«، »مدعي عدالت، خجالت خجالت« و»آموزش رایگان، حق فرزندان ایران«.»شعار هر معّلم، 

شهر مقابل ساختمان ادارة   ۵6كم، در  ، معّلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته، دست1۴01روز اول اردیبهشت   
 آموزش و پرورش در شهرها و استانهاي خود تجمع كردند.  

اعتراضها و تظاهرات معّلمان، كه مستمرًا ادامه داشت، بارها با یورش وحشیانه نیروهاي سركوبگر رژیم رو به روشد.   
شهر دست به   ۵۵كم، در  كه معّلمان شاغل و بازنشستة سراسر كشور، دست  1۴01اردیبهشت    11از جمله، در روز  

هاي اعتراضي معّلمان شاغل و بازنشسته ز كه تجمعنی  1۴01خرداد    ۲6چنین در روز  تجمع و تظاهرات زدند. هم
گیري تظاهرات معّلمان در شهر صورت گرفت، نیروهاي سركوبگر و عوامل اطالعاتي براي جلوگیري از شكل  3۷در  

زمان، شهرهاي سّقز و سنندج نیز صحنه حضور تهران در مقابل مجلس ارتجاع به طور گسترده مستقر شدند. هم
 ركوبگر بود.گسترده نیروهاي س

ترین ه با اعتراضات معّلمان شریف كشور به رذیالنهسواد« معروف شددولت رئیسي جّلاد كه به »شش كالسة بي  
روشهاي سركوب و فشار روي آورد. از طریق سایبري، بارها، تالش كرد در گروهها و كانالهاي معّلمان نفوذ كند و 

اكانتهاي شخصي معّلمان، بارها و بارها، به تهدید آنها پرداخت، اما، مانع تشّكل و اعتراض آنها شود. با مراجعه به  
هاي مأموران وزارت اطالعات بارها به خانه  هاي كوبنده به این تهدیدها دادند.معّلمان آنها را افشا كردند و پاسخ 

االن را دستگیر كردند و كردند و بسیاري از فّعهاي شناخته شده و فّعال اعتراضات معّلمان مراجعه  معّلمان و چهره
باعث   دستگیریها  این  كنند.  نشیني  عقب  به  وادار  را  آنها  كردند  تالش  انساني  فشاري ضد  شعارهاي با  كه  شد 

 تظاهرات معّلمان هر چه بیشتر سیاسي و رادیكال شود.  
 دادند:  معّلمان و فرهنگیان در تظاهرات اعتراضي از جمله شعار مي 

 هات كو؟حاصل وعده بي شرف دروغگو ـ  

 رئیسي، قالیباف، این آخرین پیام است ـ جنبش فرهنگیان آمادة قیام است
 آموزش رایگان، حق فرزند ایران

 از تهران تا خراسان، معّلمان در زندان 
 معّلم زنداني، راهت ادامه دارد

 معّلم زنداني، آزاد باید گردد 
 با اهل قلم هر كه درُافتاد، ورُافتاد

 رابر، حقوق نابرابر زحمت چند ب
 كندكند، مجلس حمایت مي دولت خیانت مي 

 نه تبعیض، نه سازش، رتبه بدون خواهش
 ترازي، بدون حّقه بازياجراي هم

 معّلم بیدار است، از تبعیض بیزار است
 حرف تمام مّلت: عدالت عدالت 

 سكوت هر معّلم، كمك به ظلم ظالم 
 معّلم، كارگر، اّتحاد، اّتحاد
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 م، اّتحاد، اّتحاد دانشجو، معّل
 معّلم به پا خیز، براي رفع تبعیض

 فرهنگي باغیرت، تن نمیده به ذّلت 
 معّلم داد بزن، حقتو فریاد بزن

 میلیون 1۲میلیون، خط فقر  2حقوق ما 
 هاي توخالي درصدهاي پوشالي، وعده 

 ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیماي ما 
 یه اختالس كم بشه، مشكل ما حل میشه 

 همسان سازي، بدون حّقه بازياجراي 
 رتبه بندي حل نشه، كالسها تعطیل میشه 

 تا حق خود نگیریم، از پا نمي نشینیم 
 اجراي رتبه بندي، حّق مسّلم ماست  

 فقط كف خیابون ، به دست میاد حقمون 
 معیشت، منزلت، سالمت، حّق مسّلم ماست  
 شش كالسة دروغگو، حاصل وعده هات كو؟ 

 كافیه، سفرة ما خالیه ظلم و ستم  
 هر چي بالكشیدیم، از اون باال كشیدیم

 معّلم زنداني، آزاد باید گردد

 ؟ها كودروغگو، حاصل وعده 

 مرگ بر رئیسي 

 معّلم بپا خیز، براي رفع تبعیض 

 حسین، حسین، شعارتون، دروغ و دزدي كارتون 

 زنداني سیاسي آزاد باید گردد 

 معّلم مي ماند جهالت مي میرد 

 بپا خیز براي رفع تبعیض معّلم 

 فرهنگي داد بزن حّقتو فریاد بزن

 معّلم زنداني، آزاد باید گردد

 سیسموني رو رها كن، فكري به حال ما كن 

 یك سیسموني كم بشه، مشكل ما حل میشه

 این همه بي عدالتي، هرگز ندیده ملتي 

 فریاد، فریاد، از این همه بیداد 

 مدعي عدالت، خجالت خجالت 

 یه، پز شما عالیه سفره ما خال
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 صدا و سیما، ننگت باد، از فرهنگي شرمت باد

 جاي معّلم زندان نیست، جاي ظالم ایران نیست

 جاست، دروغ میگن آمریكاست. دشمن ما همین 

 
هاي اعتراضي یا ـ در یك سال گذشته كارگران پیماني نفت و پتروشیمي بارها براي مطالبه حقوقشان حركت   36

در پارس جنوبي به اعتصاب   2كارگران پیماني شركت جم  1400اعتصاب عمومي برگزار كردند. روز اول شهریور
صابها تا پایان شهریور در پاالیشگاهها و یي پیماني نفت پیوستند و اعتراضها و اعتدهها هزار نفره كارگران پروژه

صنایع و شركتهاي مختلف نفت و پتروشیمي ادامه داشت. كارگران بارها در مقابل مجلس ارتجاع در تهران یا در 
 مقابل مراكز حكومتي در سایر شهرها تجمع كردند و خواهان مطالبات و حقوق معوقه و غارت شدة خود شدند.  

موج دیگري از اعتصاب توسط كارگران پتروشیمي صورت گرفت. در این حركت بزرگ، كه   1۴01در اردیبهشت   
پتروشیمي بوشه، كارگران   1اردیبهشت آغاز شد، انبوه كارگران شركت داشتند، از جمله: كارگران سایت   ۵از روز  

عسلویه، كارگران   13یي فاز  ، كارگران پروژهیي پتروشیمي هنگامعسلویه، كارگران پروژه  19پیمانكاري شاغل در فاز  
یي ساخت مخازن سبز عسلویه، كارگران یي شركت فوالد كوشان، شاغل در پترو پاالیش كنگان، كارگران پروژه پروژه

پروژه كارگران  جاسك،  شناور  سقف  پتروشیمي مخزن  صنایع  شركت  كاركنان  غرب،  آباد  اسالم  نیروگاه  یي 
یي نیروگاه بند نیروگاه برق اردبیل، كارگران مخازن سبز عسلویه، كارگران پروژه  داربست  مسجدسلیمان، كارگران
پروژه  كارگران  پروژه عسلویه،  كنگان،كارگران  پاالیش  پترو  در  ناورود  شركت  بوشهر،  یي  پتروشیمي  پیماني  یي 

 ت آي.جي.سي، شاغل در پروژهیي شركبند شاغل در پتروشیمي كیان در عسلویه، كارگران پروژهكارگران داربست 
مجتمع گاز در منطقه دشت عباس دهلران، كارگران شاغل در پتروشیمي دماوند ،كارگران پروژه ساخت مخازن در 

آباد غرب، كارگران حجمي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران، كارگران پتروشیمي   پیمانكاري قیطاسي اسالم 
گان در بوشهر، كارگران قراردادي شركت نفت گچساران، كارگران قرارداد موّقت كن  آدیش تبریز، كارگران پاالیشگاه

نفت و گاز و حّفاري اهواز و جزیرة خارك، كارگران و كاركنان قرارداد مدت موقت شركت بهره برداري نفت و گاز 
 كارون و مارون اهواز و پرسنل قراردادي وزارت نفت.  

كشیدن  اعتصاب دیگري شكل گرفت و ادامه یافت. در این اعتصاب كارگران زحمتكش با دست   1۴01روز اول تیر   
عسلویه، كارگران شاغل در    1۴بند فاز  یي داربست از كار به مطالبة حقوقشان پرداختند. شامِل كارگران پروژه 

سایت   پروژه  در  شاغل  كارگران  كیان،  پتروشیمي  در  شاغل  كارگران  كنگان،    پروژه   ۲و    1هاي  پتروپاالیش 
پتروشیمي    بند شاغل در پروژه پتروشیمي بوشهر، كارگران شاغل در پروژه پتروشیمي دماوند، كارگران داربست 

پتروشیمي صدف، پتروشیمي آپادانا، پتروشیمي دماوند، پتروشیمي كیان، سایت یك و دو پتروشیمي آرین متانول،  
وپاالیش كنگان، شركت پیمانكاري حاجي پور، شركت رستاك بوشهر، پتروشیمي آرین، پتروشیمي مرجان، پتر

سازان، شركت پایندان، پویا، شركت فراسكو، شركت پیمانكاري شهبازي، شركت پیمانكاري مطوري، شركت ایده 
شركت اكسیر، پتروشیمي هنگام، شركت پیمانكاري تناوب، شركت پیمانكاري رشیدي، شركت پیمانكاري همتي  

 انكاري موسوي. چنین شركت پیمو هم

روز مرّخصي ادامه پیدا    10روز كار،    20افزایش دستمزد و  اعتصاب و اعتراض گارگران تا پایان تیرماه با مطالبه   
 كرد.  
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كشي وحشیانه و ضدانساني از كارگران پتروشیمي یي »بهره، »كمیسیون كار« شورا در اطالعیه 1۴01مرداد    ۲3روز   
درجه، با كمترین امكانات رفاهي، براي ساعات    ۵0، را كه در گرماي بعضًا باالي  ویژه عسلویهدر جنوب كشور، به  

به كارگران  از  برخي  اخیر  روزهاي  كرد: »در  اعالم  و  قوّیًا محكوم«  كار هستند،  به  خاطر شرایط طوالني مجبور 
گرمازدگي فاجعه  به  كار  محیط  جان بار  برخي  حتي  و  مبتالشده  شدید  نتباختههاي  این،  سیاست اند.  هاي یجة 

هاي معیشت، رفاه و سالمت كارگران كمترین جایي در آن ندارد و تنها  ضدكارگري رژیم آخوندي است كه حداقلّ 
جمعي آخوندهاي چپاولگر و سپاه پاسداران و به فكر پركردن جیب كارفرمایان است كه اكثریت عظیم آنها ابواب

 هاي فاسد و تبهكار هستند«. آقازاده 

اطالعی   است كه تحت این  فرمان خمیني  اجرایي  پتروشیمي، عمدتًا، در دست ستاد  افزود: »صنایع  ادامه  در  ه 
شركتي به نام ”گروه توسعه اقتصادي تدبیر“ را تأسیس   13۷۸اي قراردارد. این ستاد در سالسیطرة كامل خامنه

  13۸۸با غالمحسین نوذري، وزیر نفت رژیم بود. این گروه در سال  13۸۸تا    13۸6كرد كه ریاست آن در سالهاي  
هاي پتروشیمي را به قیمت بسیار سازي پاالیشگاههاي نفت و پتروشیمي، بسیاري از شركتدر جریان خصوصي 

ترین هلدینگ فارس، بزرگها، شركت پتروشیمي خلیجتر از قیمت واقعي خریداري كرد. یكي از این شركت پایین 
میلیون تن   19/6،  1396شود. این شركت در سالشركت پتروشیمي مي   1۵یمي در ایران است كه شامل  پتروش

 میلیارد دالر تولید كرده است. 10محصوالت پتروشیمي به ارزش بیش از 
هاي كارگري را به حمایت از خواستهاي كارگران ایران المللي كار و سندیكاها و اّتحادیه مقاومت ایران سازمان بین 

المللي هاي ضدكارگري رژیم آخوندي كه در تعارض كامل با استانداردهاي بینو محكوم كردن قوانین و سیاست 
 خواند«.است، فرامي 

 
 : شمار دیگری از حرکتهای اعتراضی زحمتکشان و محرومان ـ  3۷ 
سب »سّید محرومان« پس از برگماري رئیسي جّلاد توسط ولي فقیه، بوقهاي تبلیغي نظام تالش كردند اصطالح ناچ 

 تبدیل به شعار رایج تظاهرات اقشار مختلف شده است.   را جا بیندازند. اما به جاي آن امروز شعار »مرگ بر رئیسي« 
به سركردگان نظام هشدار   1۴01خرداد  1۵در هراس از این اعتراضات، آخوند خطیب، وزیر اطالعات رژیم، روز   

 و شرایط اجتماعي ما حساب باز كرده« است.  داد: »دشمن در مقطع فعلي روي اعتراضات
 100در تبریز جمعي از كسبة بازار امیركبیر، سّتارخان و راستة كوچه در اعتراض به افزایش    1۴01خرداد    1۷روز   

شرقي تجمع  هاي دستگاه كارتخوان در محوطه اداره كّل امور مالیاتي آذربایجان  برابري مالیات بر اساس تراكنش
اذعان سركردگان رژیم، به طور میانگین مالیات أصناف، امسال نسبت به سال گذشته، سه برابر شده  كردند. به  

 اند.  هایي بسیار بیشتر از سه برابر مواجه شده است، ولي اصناف معتقدند با مالیات 
به افزایش بي   حضور و چهار راه جمهوري در اعتراضداران تهران در محدودة امین خرداد، شماري از مغازه   ۲۲روز   

ضابطة مالیات بخش خصوصي، دست به تجمع و راهپیمایي زدند. اعتراض این شهروندان با دخالت نیروهاي امنیتي  
داران كه نسبت به برخي از مشكالت صنفي و قوانین جدید نیوز«، مغازه   به خشونت كشیده شد. به گزارش »تجارت 

 ایین كشیدند.  هاي خود را پمالیاتي اعتراض داشتند، كركره  
در همین روز جمعي از شهروندان در مقابل ادارة برق تهران پارس تجمع كردند و شعارهایي چون »آب، برق،  

 اهلل و فتح قریب ـ مرگ بر این دولت مردم فریب« سردادند. زندگي، حّق مسّلم ماست«، »نصر من 
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هاي خود را بستند  الر و مالیاتهاي غارتگرانه، مغازه  خرداد در اعتراض به باالرفتن قیمت د۲۲بازاریان اراك نیز روز   
با غیرت، حمایت،   با شعار »بازاري  بازاریان  بود و  بعد هم در اعتصاب  اراك روز  بازار  به راهپیمایي پرداختند.  و 

 25و    24حمایت« راهپیمایي و همكاران خود را دعوت به پیوستن به اعتصاب كردند. اعتصاب بازار اراك روزهاي  
 داد هم ادامه یافت. خر

خرداد، شماري از كسبة شهر كازرون در اعتراض به شرایط نامناسب اقتصادي دست به اعتصاب زده و بازار   ۲3در   
 این شهر را تعطیل كردند. 

خرداد، كسبه و بازاریان در شیراز، نجف آباد، بروجرد، نجف آباد و میناب دست به اعتصاب و تظاهرات   ۲۴روز   
 زدند.  

خرداد بازار را بستند و دست به تظاهرات زدند. در شیراز هم فروشندگان لوازم ۲۵ح  بازاریان فسا و ایالم نیز از صب 
هاي سنگین، مغازه هایشان را بستند. همزمان، تعدادي از نانوایي هاي یدكي ماشین در اعتراض به گراني و مالیات 

ود تابلویي نصب كردند كه  هاي خود را بستند و روي مغازه خ سیرجان در استان كرمان به دلیل گراني گندم مغازه
 به دلیل گراني گندم قادر به پخت نان با قیمت مصوب نیستند.  

خرداد، بازار لوازم خانگي در اصفهان، براي سومین روز متوالي در اعتراض به مالیات سنگین و افزایش   ۲6روز   
 قیمت دالر تعطیل شده است. 

چنار، یزد، اصفهان، هندیجان، تهران،  نورآباد ممسني، كوه خرداد، جمعي از كسبه و بازاریان در شهرهاي    ۲۸روز   
اراك و لنجان، دست به اعتصاب زدند. در همین روز مراكز شهرك صنعتي محمودآباد اصفهان، كه به قطب سنگ 

 ایران معروف است و نیز طالفروشان یزد اعتصاب كردند.  
احمدآباد و فردوسي به اعتصابات پیوستند. بازار لوازم در اصفهان اصناف بازار تلفن همراه در خیابانهاي بزرگمهر،   

میدان تا میدان خمیني به طور كامل سینا و بازار سبزهفروشان خیابان ابن  خانگي در خیابان هاتف و بازار پارچه  
 تعطیل شد. 

نمونه باید در پایان این مبحث دو نمونة قابل توجه دیگر در یك سال گذشته در شرق و غرب كشور را به عنوان   
 یادآوري كرد: 

كارگران معادن زغال سنگ شمال استان كرمان در اعتراض به سطح پایین حقوق، ازجمله، عدم 1۴00در مهر 
هاي توخالي مسئوالن شهرستان و نمایندة مجلس، به اجراي طرح طبقه بندي مشاغل، لغو خصوصي سازي و وعده 

ن مدت نیروهاي سركوبگر رژیم بارها تالش كردند تجمع روز دست به اعتصاب و اعتراض زدند. طي ای۲1مدت  
 خاك زرند برهم بزنند. كارگران را در سه راهي دشت

روز اعتصاب تجمع خود را در مقابل ساختمان استانداري رژیم در كرمان   17مهر، كارگران معترض در پي    ۲۲در   
درصدي حقوقشان به طور   30دة افزایشروز اعتصاب و تجمع، با وع  21برگزار كردند. كارگران معترض پس از  

 موقت به كار بازگشتند. 
اقدام به تجمع، راهپیمایي و كارگران بخشهاي گوناگون شركت نیشكر هفت تپه نیز در یك  سال گذشته بارها 

اعتصاب كردند و خواهان پرداخت فوري حقوقهاي معوقه، بازگشت به كار كارگران اخراجي، تمدید قرارداد كارگران 
 فصلي و تسریع در انجام عملیات كشت و ترمیم كارخانه شدند.  
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حركتهاي اعتراضي كارگران هفت تپه به مدت بیست و سه روز ادامه داشت و طي آن كارگران 1۴00مهر ماه    در 
میرد، ذّلت شوش تجمع و راهپیمایي كردند و شعارهاي »مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر« و »كارگر مي   بارها در

 پذیرد« سر دادند.  نمي 
كه كارگران براي آذر، درحالي  ۲۷ه در اعتراض و اعتصاب بودند. روز تپه بیش از سه هفتدر آذر ماه كارگران هفت 

بیست و هفتمین روز متوالي مقابل ساختمان این شركت تجمع كرده بودند، نیروي سركوبگر انتظامي، وحشیانه، 
  به آنها حمله كرد و شماري از كارگران بر اثر اسپري فلفل مصدوم شدند. 

 
 فصل ششم

 شورش و قیامیك سال در جنبش، 
 آبادان خیزش سراسري علیه گراني و فاجعة متروپل 

  
 ـ قیام گراني، شورش براي نان و آزادي  ۳۸ 
، در پي انتشار فراخواني مبني بر تجمع و اعتراض به افزایش قیمت نان در شبكه هاي  1۴01اردیبهشت    16روز   

ای و  برپاكردند.اجتماعي، مردم خوزستان در شهرهایي چون شادگان، سوسنگرد  اعتراضي  و   ذه تجمعهاي  مردم 
هاي زباله در خیابانها خشم زدن سطلكردن آتش و آتشزدن الستیك، روشنجوانان در بسیاري از شهرها با آتش 

خود را نشان دادند. مردم به تعدادي از مراكز حكومتي مثل پایگاه بسیج، كالنتري، بانك و... حمله كردند و چند 
 موتورسیكلت مأموران را منهدم كردند. خودرو و 

اعتراضي در پنجشنبه شب    از نخستین تجمع  بازداشت جوانان و هموطنان عرب در   1۵پس  اردیبهشت، موج 
 . منطقة سوسنگرد و شهرهاي اطراف آن شروع شد

اي  خامنه مسئول شورا در پیام به جوانان شورشگر در سراسر كشور گفت: بعد از كرونا    1401اردیبهشت    21روز    
رئیسي مي  و گرسنگي قتل و  با گراني  این درحالي است  خواهند  بماند.  باقي  تا حكومت  رئیسي  عام كنند  كه 

بود. جّلاد خلق درست  مي  اساسي  انبار كاالهاي  و  ارزي  نگران ذخایر  نباید  و  برابر شده  نفت دو  گوید فروش 
مردم است كه    از اجناس و كاالهاي مورد نیاز تودة گوید: انبارهاي حكومتي و سپاه و بسیج و انتظامي ممُلو  مي 

مي  نرم  پنجه  و  دست  تدریجي  مرگ  اشغال با  میهن  سراسر  در  قیام  براي  را  كنند.  مردم  و  شوید  آماده  شده 
گناه  برانگیزید. دژخیمان لباس شخصي و مأموران و مزدوراني كه بر روي مردم دست بلند كنند یا به مردم بي 

 فر ببینند. شلیك كنند، باید كی 
اردیبهشت در اندیمشك، اهواز، ایذه و ماهشهر در استان خوزستان، بار دیگر معترضان به    ۲۲شامگاه پنجشنبه    

آمدند  تیراندازي مأموران سركوبگر به گوش    . خیابان  و  اینترنت، صداي شلیك  در ویدئوهاي منتشرشده روي 
هاي اجتماعي حاكي از جان باختن یك تن از معترضان در اندیمشك به  رسید و گزارشهاي خبري در شبكه مي 

 ضرب گلوله بود.  

جمعه     روز  ایرنا  حكومتي  ضمن  اردیبهشت   ۲3خبرگزاري  گزارشي  انتشار  با  اعتراضي  ،  تجمعهاي  به  ِاذعان 
 یي در دزفول و یاسوج خبرداد.  شهر كشور، از برخورد نیروي انتظامي با معترضان و بازداشت عده   ۸كم در  دست 

 



58 
 

اردیبهشت، مردم شهركرد با وجود اقدامات سركوبگرانه و دستگیریهاي گسترده، با    ۲۵ـ شامگاه یكشنبه    39
»مرگ بر دیكتاتور« و »مرگ بر اصل والیت فقیه« دست به اعتراض    اي ـ رئیسي«، شعارهاي »مرگ بر خامنه 

آور پرتاب  زدند. نیروهاي سركوبگر به تظاهركنندگان یورش بردند، به سمت آنان تیراندازي كردند و گاز اشك 
  كردند. اما مردم به تظاهرات خود ادامه دادند. 

تیراندازي    ۲۷و    ۲6خیزش مردم شهر كرد در روزهاي     با وجود سركوب وحشیانه و  ادامه یافت.  اردیبهشت 
زدن به تشویق معترضان برخاستند. نیروهاي یکان  نیروهاي سركوبگر به سوي جمعیت، رانندگان خودروها با بوق 

 داختند. ها یورش بردند و به َضرب و َشتم و دستگیري مردم پر ویژه به داخل كوچه 
-اردیبهشت در دومین هفته از قیامهاي مردمي علیه گراني، در گلپایگان نیز مردم به   ۲۷شامگاه سه شنبه    
اي قاتله، حكومتش باطله«، »مرگ بر رئیسي«، »مرگ بر دیكتاتور« و »رئیسي  اخاستند و با شعارهاي »خامنه پ 

 هات كو؟«، در خیابانهاي شهر دست به تظاهرات زدند.  دروغگو حاصل وعده 
استان مختلف كشور تجمعهاي اعتراضي    10شهر از    3۸كم، در  اردیبهشت تا پایان این ماه، دست   1۵از روز    

 بار مردم دست به خیزش و شورش زدند.   62و با تكرار اعتراضات در برخي از شهرها، در مجموع    برگزار شد 
علي غالبي  شبكه هاي اجتماعي و رسانه ها اسامي شش تن از شهیدان خیزش گرسنگان را منتشر كردند: پیش   

حاجیوند )دزفول(، امید سلطاني )اندیمشك(، حمید قاسمپور )فارسان(، سعادت هادي پور )هفشجان(، جمشید  
 مختاري جونقاني )جونقان( و بهروز اسالمي )بابا حیدر(.  

اردیبهشت پیكر بهروز اسالمي، از شهیدان خیزش روزهاي اخیر در باباحیدر، باوجود اقدامات    ۲۷صبح سه شنبه    
 سركوبگرانه و تهدیدات رژیم، در میان خشم انبوه مردم این شهر تشییع و خاكسپاري شد. 

 
ي  قیامهاي مردمي علیه گراني و به ویژه شورش علیه گراني نان، گسترش آن در شهرها ـ مهمترین ویژگي  ۴0

مختلف از چند استان كشور بود كه با توجه به سراسري بودن بحران گراني كاالهاي اساسي، به ویژه نان، زمینة  
را به اثبات رساند. این واقعیت زماني    6۷اي یعني جّلاد  عیني و اجتماعي قیام و غلبة آن بر آخرین برگ خامنه 

فت؛ شعاري كه به گونه یي متفاوت با »شعار مرگ  مهر شد كه شعارهاي »مرگ بر رئیسي« در كف خیابان باالگر 
 اي « را به همراه دارد.  بر روحاني «، در بطن خود شعار »مرگ برخامنه 

اي« از یك هوشیاري عمیق و تغییر سریع شعار »مرگ بر گراني« به فریاد »مرگ بر رئیسي« و »مرگ بر خامنه 
دهد كه مردم به خوبي مي دانند مسئول گراني نشان مي فراگیر مّلي در متن شرایط عیني جامعه خبر مي دهد و  

است. هم از این روست كه در كنار شعارهاي فوق، آتش زدن   6۷اي و بازوي اجرایي او یعني جّلادشخص خامنه
اي و حمله به مراكز سركوب و جنایت آخوندها، از اهداف مردم و جوانان شورشي در شهرهاي مختلف َبِنرهاي خامنه

 بود.
هاي علمّیه آید به حوزهگر گراني مي  اردیبهشت در نماز جمعة شهركرد گفت: »آیا مطالبه  30آخوند نكونام روز   

خواهد طلبه جذب كند براي  آید بنر تبلیغاتي، كه مي آید حوزة علمیة امام صادق را آتش بزند؟ مي حمله كند؟ مي 
آید پایگاه بسیج را؛ پایگاه بسیجي كه جوانان من و را؛ مي   حوزة امام صادق، این را آتش بزند؟ بیاید مدرسه علمّیه

آنجا جمع مي  تربیت؛ مي شما  براي  بكشد؟ هرگز! مطالبهشوند  به آتش  را  پایگاه  را گِر سالم مي آید  آید حرفش 
 زند«.مي 
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و صدور  هاي موشكي و اتمي هاي سركوب و پروژه  اي در تنگناي خفگي اقتصادي براي هزینهاز آنجا كه خامنه 
رو، شدت نیاز دارد، الجرم نیازمند اجراي كامل حذف ارز ترجیحي است. از این یي بهتروریسم و دخالتهاي منطقه

اند، در پي حذف یارانة آرد، قوت بندي نان سّنتي داده  چنان كه از قبل عالئمش را تحت عنوان سهمیه هم 
 هاي خالي مردم غارت كنند. ق میلیاردها دالر از سفره الیموت هشتاد میلیون ایراني هستند تا از این طری

دلیل حیاتي بودن و داند كه شتر چنین قیامي، البّته، بسا بزرگتر، بهاي كه تجربة قیام بنزین را دارد مي خامنه 
ن كند با باالبردن غلَظت سركوب، شاید، با ایعام بودن »نان« ، دِر خانه وي خوابیده است، بنابراین، تالش مي 

قرارگاه محّله در اصفهان به همین  ۵00قرارگاه اصلي بسیج ضدمردمي و   9مسأله مقابله كند. از جمله، ساخت 
 معناست.  

 
شماري از مناطق و شهرهاي شورش نان و آزادي و قیام علیه گراني عبارت بودند از: سوسنگرد، دورود، ایذه، ـ    ۴1

شهركرد،   یاسوج،  دزفول،  )اندیمشك،  ُبویراحمد(ُكهکیلویسوق  و  و ،  ه  محال  )چهار  فارسان  آباد،  خرم  جونقان، 
بختیاري(، بروجرد، دهدشت )كهکیلویه و بویراحمد(، اردبیل، شیراز، نیشابور، اهواز، یزد، حمیدّیه، شادگان، ماهشهر، 
شهرك  كرد(،  )شهر  هفشجان  بختیاري(،  و  )چهارمحال  پردنجان  تهران(،  در  )رضوّیه  كاروان  شهرك  دهدشت، 

حي، مسجد سلیمان، باباحیدر )چهارمحال و بختیاري(، قوچان، سورشجان )چهارمحال و بختیاري(، جونقان جرا
شاهین شهر، ایرانشهر،  )در شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاري(، روستاي چلیچه )كنار جونقان(،  

 . شهریار )در استان تهران( رشت و نهاوند، گلپایگان، 
 مردمي در خیزشها علیه گراني:  برخي از شعارهاي 

 هات كو؟ رئیسي دروغگو، حاصل وعده 
 اي كشته شه توپ، تانك فشفشه، خامنه

 توپ تانك، فشفشه، آخوند باید گم بشه 

 ننگ ما، ننگ ما، دولت الدنگ ما 

 مي جنگیم، مي میریم، ایرانو پس مي گیریم  

 داعشي سپاهي، دشمن ما شمایي 

 شمایي دیكتاتور سپاهي، داعش ما 

 سپاهي، سپاهي، داعش ما شمایي 

 خوایم خوایم، نمي  حكومت آخوندي، نمي 

 ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیماي ما  

 هموطن بپاخیز، ایران شده فلسطین 

 ايمرگ بر خامنه
 سوریه رو رها كن، فكري به حال ما كن

 مرگ بر اصل والیت فقیه 
 وعده وعید كافیه، سفرة ما خالیه 

 درصدي  10درصدي، افزایش  100تورم 
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 شش كالسی بي سواد، استعفا، استعفا  
 فقط كف خیابون، به دست میاد حّقمون 

 اي قاتل، راه فرار نداردخامنه
 نه غّزه، نه لبنان، جانم فداي ایران

 چارمحال و خوزستان، اّتحاد، اّتحاد 
 ايمرگ بر خامنه

 مرگ بر اصل والیت فقیه 
 برادرم كشت مي كشم، مي كشم، آن كه 

 اي قاتله، حكومتش باطله خامنه
 ننگ ما، ننگ ما، وزیر الدنگ ما.  

 
   یي با فروپاشي متروپل آبادانخروش توده ـ  ۴۲ 
كم، طبقة متروپل در خیابان امیركبیر آبادان فروریخت. در این فاجعه، دست   10، ساختمان  1۴01خرداد    ۲روز   

و    ۴3 تن دیگر مجروح  نظام تن كشته، دهها  آوار محبوس و مصدوم شدند. مهندسان سازمان  زیر  بسیاري در 
مهندسي آبادان پیشتر هشدار داده بودند كه ساخت این مجتمع به دلیل عدم رعایت نكات الزمه به افتتاح نخواهد 

دامه رسید. با این حال، ساخت ناموّفق این بنا تا روز فروریختن آن و كشته و زخمي شدن شماري از شهروندان، ا
كارشناسان   تخّلفات  پیداكرد.  پیگیري  عدم  و  مالي  فساد  مهندسان،  صوري  نظارتهاي  را  حادثه  این  وقوع  علت 

 ساختماني توسط شهرداري عنوان كردند. 

رساني در محل سانحه، مردم و بستگان قربانیان براي نجات مصدومان و به دلیل نبودن نیروهاي امداد و كمك 
 رساني كردند. حادثه حاضر شدند و اقدام به كمك زیرآوارماندگان در محل 

از این پیشتر در آگهي تبلیغي هلدینگ سازندة متروپل ادعا شده بود كه »سازة ِبُتني متروپل كاماًل ضد زلزله  
یي بیاید، متروپل فروریخت و این سؤال تلخ بر اذهان مردم شوكه شدة  ساخته شده است«، اما، بدون این كه زلزله 

تر باره فرو بریزد؟ موضوع وقتي جدي نوساز باید یك  كرد كه چرا در قرن بیست و یكم یك سازة سنگیني مي   آبادان
هایي مبني بر نشست ستون اصلي و شكم دادن ها قبل با گزارش شود كه در مورد وضعیت این ساختمان »از ماهمي 

اما، »عدم پیگیري تخّلفات« باعث شد از (،  1۴01خرداد    3سقف طبقات زیرین مواجه شده بود« )»خبرآنالین«،  
فاجعه جلوگیري نشود و سؤال سنگین بعدي هم این بود كه چرا عدم پیگیري؟ این چراها راه به مافیاي عظیمي 

اي مانند تار برد كه در سپاه پاسداران و قرارگاه چپاول خاتم و دیگر نهادها و بنیادهاي تحت كنترل خامنهمي 
اد، صنعت و تجارت ایران تنیده شده و از هرگونه پیگیري و حسابرسي و مالیات هم مصون عنكبوت بر تمامي اقتص

 است.  
از جیره  عبدالباقي،  نام حسین  به  است  فردي  آن  نخستین سرنخ  آبادان،  متروپل  فاجعة  با در  که  رژیم  خواران 

ي اشتغال داشت، ولي پس از استفاده از رانتهاي حكومتي، در عمده فروشي تولید و توزیع آجیل به ثروت اندوز
سازي، آتش بس در جنگ ضدمیهني و چنگ انداختن سپاه پاسداران بر اقتصاد و صنعت ایران، از جمله، ساختمان  
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پرسنل ثابت و 300كم »سازي شد و یكباره، صاحب هلدینگي عظیم با دست  با خط كار سپاه وارد كار ساختمان 
 نگ عبدالباقي(. صدها نیروي پیمانكار« شد )تارنماي هلدی

در چگونگي توسعة هلدینگ عبدالباقي، منابع حكومتي در جنگ قدرت و ثروت هم قبل از فاجعة متروپل نوشته  
هاي رانتي«  با نهادهاي حاكمیتي »و فرصت  بودند: »فرمول ثروت اندوزي عبدالباقي مدیریت هوشمندانه روابط«

 (. 99مرداد   13ظام است )سایت حكومتي »فیدوس«، هاي سیاسي و اجرایي« ن و»برقراري روابط با چهره 
هلدینگ عبدالباقي این گونه رونق گرفت و قرارگاه خاتم سپاه پاسداران، سازمان منطقة آزاد رژیم و استانداري  

 یي را كه از مردم غصب كرده بودند، به او پیشكش كردند: هاي گستردهخوزستان و شهرداري آبادان زمین
 احمدآباد؛  ـ زمین زندان آبادان، به مساحت چند هزار متر در بهترین نقطه 
 تختخوابي، به مساحت چند هزار متر؛ ۵0ـ زمین بیمارستان  
 ـ زمین كنار هتل نخل، به مساحت چند هزار متر در بهترین نقطة تفریحي آبادان؛  
 مساحت هزار متر؛ـ زمین بازارچة بانوان، به 
 در مركز شهر؛  ـ زمین پست برق 
هایش، كتابي نوشت با عنوان »چگونه ویرانه جیبها توسط مافیاي سپاه بهعبدالباقي دربارة سرازیرشدن این ثروت  

 هاي آبادان و خرمشهر را مبدل به ثروت شخصي خود كردم!«. 
انحالل سپاه پاسداران به عنوان خواست مردم و مقاومت ایران تأكید كرد و مسئول شورا بر    1۴01خرداد    3روز 

هاي  گفت: »خواست مردم و مقاومت ایران انحالل سپاه پاسداران و اختصاص دادن بودجه و امكانات آن به نیازمندي 
در   كه  است  محروم  و  فقیر  مرگ" مردم  گراني   "خط  سرسام با  مي هاي  نرم  پنجه  و  دست  روآور  حاني،  كنند. 

پس تكرار  ."در دل جنگ پا گرفت"ساله بود و    ۸جنگ    "یكي از ثمرات"گفت: سپاه  جمهور قبلي رژیم، مي رئیس
افروزي و صدور ارتجاع و تروریسم و عزم سركوب مردم ایران را ندارد، فقیه قصد جنگكنیم كه اگر رژیم والیتمي 

 برجها  عف سپاه را به مردم دردمند ایران تحمیل كند.هاي نجومي و مضایك ارتش برایش كافیست و نباید هزینه
ما هنوز زیر آوار آن نامد، اما، هموطنان  مي   "بنیاندانش"اي آنها را  بنیاد كه خامنهطبقة بي   10و ساختمانهاي  

 زنند، با زد و بند و حمایت همین سپاه غارتگر و همزاد انتظامي آن بنا شده است. دست و پا مي 
گذاري آن ن ارگان محوري قهر و سركوب نظامي و ابزار اصلي حفظ دیكتاتوري دیني است. لیسـت سپاه پاسدارا 

 كافي نیست. باید منحل شود. فرزندان ایران با آتش چنین خواهند كرد«. 
 

گوركردن مردم در زیر آوارها، دو روز پس از فاجعه، در كف ـ بغض فروخوردة آبادان در اعتراض به زنده به  ۴3
مصیبت  خیابان و  فرارویید. جمعیت خشمگین  قیامي ضد حكومتي  و  به خشم  و  كرد  با َفوران  آبادان  در  دیده 

به حمایت«،  حمایت،  هموطن،  »هموطن،  دیكتاتور«،  فریادهاي  بر  »مرگ  سردادند:  را  شعارها  این  و  پاخاستند 
توپ تانك فشفشه، آخوند باید  كشم، آن كه برادرم كشت«، »كشم، مي پاخیز، برادرت كشته شد«، »مي »آباداني به

میرد، ذّلت نمي پذیرد«، »رئیسي حیاكن، مملكتو رها  له بشه«، »ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیماي ما«، »آباداني مي 
 كن« و »هیهات من الذّله، هیهات من الذّله«. 

مردم در زیر آوار، كردن  گورپاخاستة آبادان گفت: »زنده بهخرداد با درود به مردم به  ۴سخنگوي مجاهدین روز  
اي خفقان گرفته است. مردم جنایت بزرگ و مضاعف در حق مردم آبادان و اهانت به تمام مّلت ایران است. خامنه
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خواهند و باید تا آخرین نفر از زیر آوار بیرون كشیده شوند. رژیم گورش را گم كند و مانع و مزاحم عزیزانشان را مي 
ن كار را خودشان با امكانات مردمي انجام دهند. وقت اعتراض و برخاستن و حمایت توانند اینشود. جوانان دلیر مي 
 از مردم آبادان است«.  

اي كه فجایعي مانند فروریختن متروپل و پالسكو نتیجة فساد و چپاولگري نهادهاي تحت سلطة اوست، از  خامنه 
سكوت اختیاركرد و این سكوت ننگین در   آغاز فاجعة متروپل، كه بالفاصله در شمار خبرهاي جهاني قرارگرفت، 

یي كه قلوب مردم آبادان و مردم سراسر ایران را جریحه دار كرده بود، به خشم و نفرت عمومي از مقابل فاجعه 
دانستند فروریختن متروپل در آبادان و پالسكو در تهران، هر خصوص كه همه مي   خلیفة ارتجاع دامن مي زد. به

 ول در نهادهاي تحت سلطة ولي فقیه ارتجاع است.  دو، نتیجة فساد و چپا 
یي به اي با اعضاي مجلس رژیم دیدار داشت و در حرفهایش در این دیدار هم بدون هیچ اشارهخرداد، خامنه۴روز   

خطاهاي    فاجعة متروپل، مردم داغدار آبادان را نادیده گرفت. او به اعضاي مجلس فرمایشي هشدارداد كه »دشمن به
اش را وارد كند. بنابراین، »خطا نكنیم، اشتباه  پذیریهایمان« ضربه  ما امیدوار است« تا درست از نقطة »آسیب  

 باشیم به دشمن پهلو ندهیم...«. رو هستید... مراقب نكنیم... شما با دشمن روبه
پذیر دیكتاتوري آسیب   ن ریختند و با نشانه رفتن نقطةچند ساعت بعد مردم خشمگین و داغدار آبادان به خیابا  

زدند: »مي  فریاد  مزدوران كشم، مي لرزان آخوندي  با  بشه«. مردم  له  باید  برادرم كشت«، »آخوند  كه  آن  كشم، 
 شرف« به آنها تهاجم كردند. شرف، بي دند و با خروش »بي درگیر ش سركوبگر و بسیجي 

هاي »وارفته«، »واداده« و »جامانده«، آنها را در ورزشگاه آزادي  بسیجي اي براي روحیه دادن به روز بعد خامنه 
ة لیبي گردآورد تا خطاب به او »سالم، فرمانده« بخوانند. بسیاري این را یادآور روزهاي آخر دیكتاتور سرنگون شد 

توصیف كردند كه در بحبوحة قیامها و پیش از سرنگوني، نیروهایش را در طرابلس جمع كرد تا مجیزش را 
 بگویند و وانمود كنند خبري نیست!

چند ساعت بعد از این نمایش ننگین كاربران شبكه هاي اجتماعي آن را »سالم درمانده« توصیف كردند و مردم  
اي حیا كن، مملكت رو رها ها آمدند و از جمله، شعار دادند: »خامنه خیابان شهر بهدر آبادان و خرمشهر و شاهین 

 كن« و »مرگ بر دیكتاتور«.
 

با خصلت  ـ    ۴۴ آبادان به دنبال فاجعة متروپل، همانند قیام گراني، به سرعت، گسترش یافت و به قیامي  قیام 
ر به مردم به پاخاسته در آبادان یورش بردند و نیروهاي سركوبگخرداد،    6جمعه    سراسري تبدیل شد. در شامگاه
مردم شهرهاي مختلف، از جمله، اهواز، خرمشهر، امیدّیه، شیراز،  در همین روز،    به سمت آنان تیراندازي كردند.

بهبهان، شاهین شهر، اصفهان، یزد، بوشهر، بندرعباس، ماهشهر، سربندر و باغملك، با شعارهاي ضد حكومتي به 
 د و در حمایت از مردم دلیر آبادان و علیه جنایت و غارت آخوندها دست به اعتراض زدند.  خیابانها آمدن 

  خرداد، جمعي از مردم در اعالم حمایت از مردم داغدار آبادان و ابراز همدردي با خانواده   ۷در تهران هم روز شنبه   
در همین روز، در بسیاري از شهرهاي دیگر   مراسم یادبود برگزار كردند.تئاتر شهر  هاي قربانیان متروپل، در برابر  

 آباد در شهر ري، قم، اندیمشك و مشهد، مراسم یادبود و همبستگي با مردم آبادان برگزار شد. از جمله، دولت
خرداد ۸اي خشم مردم آبادان را مضاعف كرده بود، رژیم با یك هفته تأخیر، روز یكشنبه  درحالي كه سكوت خامنه 

با سردادن شعارهاي ضد   مراسم  این  برآمد.  آبادان  در  مراسمي  برگزاري  در صدد  و  كرد  اعالم  عزاي عمومي  را 
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كشم، كشم، مي مي با سردادن شعارهایي، از جمله، »  و معترضان  حكومتي به صحنة خیزش مردم آبادان تبدیل شد
 شرف« مانع از سخنراني آخوند حكومتي شدند. شرف، بي آن كه برادرم كشت« و »بي 

اي افزود و سركردة نیروي سركوبگر انتظامي ضمن تهدید پخش این صحنه از تلویزیون حكومتي بر رسوایي خامنه  
ه عهدة خودتان است، شعار ساختارشكنانه شرمانه، اعالم كرد: »عواقب اعتراضات شما، از لحاظ قانوني بمعترضان، بي 

 ندهید«. 
 

خرداد در پیامي گفت: »درود بر آبادان قهرمان، كه با استمرار خیزش و مقاومت در ۸خانم مریم رجوي روز  ـ    ۴۵
، خشم ملت ایران علیه نظام آخوندها را "مي كشم، آن كه برادرم كشت"آور و با شعار  مقابل گلوله و گاز اشك

ند. امروز آبادان قلب ایران زمین است و شهرها، یكي پس از دیگري و امشب، مسجد سلیمان و كازرون  كبازتاب مي 
 به دفاع برمي خیزند«.

استان باالگرفت، از جمله: خرمشهر، بهبهان،   11شهر در    ۲۷از سوي دیگر، اعتراضات همبستگي با آبادان در   
شهر، یزد، اندیمشك، سوسنگرد، شوش، شهر ري، قم، مینوشهر، شهر، اهواز، ماهشهر، امیدّیه، بو بندرعباس، شاهین

 رامُهرمز، مسجدسلیمان، كازرون، فیروزآباد، فسا، تهران، سمنان، كرمانشاه، گچساران، شادگان، فوالدشهر و كیش.  
ب خرداد تماشاگران فوتبال در استادیوم آزادي9روز شنبه    رخي تهران به طرفداراي از مردم آبادان شعار دادند. 

خوایم، نه آخوند، لعنت به هر دوتاشون«، »ما همه اهل اي«، »نه شاه مي شعارها عبارت بود از: »مرگ بر خامنه
جاست، دروغ میگن آمریكاست« و »این همه سال جنایت، مرگ بر جنگیم، بجنگ تا بجنگیم«، »دشمن ما همین

 این والیت«. 
 

اصفهاني و قیام شكوهمند اصفهان و گسترش آن به شهركرد، خطر اي كه در تحّصنهاي كشاورزان  خامنه ـ    ۴6
دید، براي جلوگیري از رادیكالیزه شدن خیزشها و هم، پس از برگماري رئیسي به چشم مي انفجار اجتماعي را، آن

ه،  ، یعني صحنه سازي و سردادن شعار »رضاشا96كرد كه از ترفند منحوس رژیم در دیماه  تالش   9۸تكرار قیام آبان  
روحت شاد« توسط تعدادي بسیجي با حمایت پلیس استفاده كند تا قیامها را به لجن كشیده، دچار سردي و تفرقه 

با روشنگري زنان و جوانان تظاهر كننده در سطح   1۴00آذر۵كند؛ ترفندي كه در دومین قیام بزرگ اصفهان در  
 شهر و بستر زاینده رود خنثي شد.  

چنین در جریان اعترضات صنفي اقشار به ستوه آمده مانند باز و هم1۴01آبادان در بهار  در قیامهاي گراني و قیام   
نشستگان و معّلمان هم كه با شعارهاي »مرگ بر رئیسي« سیاسي شده بود، رژیم این ترفند منحوس را چند بار 

 به كار گرفت. 
ل از كانونهاي شورشي در صحنه، گزارش  خرداد ستاد اجتماعي مجاهدین در داخل كشور به نق۵در آبادان، در روز   

داد كه مردم آبادان به ویژه هموطنان عرب، براي مقابله با شعار منحوس »رضا شاه روحت شاد« كه عوامل رژیم 
براي منحرف كردن تظاهرات مردم به آن دامن مي زنند، با شعارهاي »بسیجي برو گمشو« و »مرگ بر بسیجي«  

داد كه در ُبحبوحة اعتراضات سركردگان نیروي انتظامي تالش مي كردند ن مي واكنش نشان دادند. كلیپها نشا
مي  فریاد  مردي  و  بگیرند  به دست  را  شاه كنترل صحنه  نه  ما  آواركردند،  مردم  بر سر  را  متروپل  »آنها  كه:  زد 

 خوایم؛ آزادي«.میخواهیم نه آخوند، لعنت بر هر دو تاشون، ما آزادي مي 
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مجاهدین كلیپ سازِي جمعیت انبوه با شعار منحوس رضا شاه در ورزشگاه آزادي اجتماعي    خرداد ستاد9ـ روز    ۴۷

  " رضا شاه روحت شاد"تهران را افشا و اعالم كرد: »دعاوي و كلیپ سازي حاكي از جمعیت انبوه با شعار منحوس  
سازي و القاي  روغ و صحنهخرداد، د  9در ورزشگاه آزادي در تهران در جریان مسابقة فوتبال در غروب روز دوشنبه  

هاي مشابه دیگر در داشت با بسیاري كلیپ شبهه است. اگر شعاردادن توسط جمعیت انبوه در ورزشگاه صّحت مي 
هزار نفر در این مسابقه حضور داشتند و شاهد بودند. شعار جمعیت در استودیوم  63شد زیرا اینترنت منعكس مي 

  ورزشي، »آبادان، آبادان، تسلیت« بود. 
روشنگري ستاد اجتماعي مجاهدین با انتشار كلیپي از صداي یكي از گردانندگان ورزشگاه آزادي در تهران  

همراه بود كه در گزارشي در همین خصوص به دفتر وزیر، مي گوید: »شعار در داخل كاسه )محوطة داخلي  
نتظامي با دوربینها و نیروهایشان روي  ورزشگاه و جایگاه تماشاچیان( در مورد رضاشاه ندادند. یکان ویژة نیروي ا

را شنیدم، آبادان   "آبادان" را من نشنیدم، ولي  "رضاشاه "كنند. سّكوها مستقر هستند و تماشاچیها را رصد مي 
دهم ... من طبقة پایین شما هستم ... چشم، من اآلن آمارش را بوده، رضا شاه را من نشنیدم. بروم بپرسم خبر مي

 گیرم...«.  مي 
و دقایقي بعد: »آقا من این آمار را گرفتم ... من از دو سه تا از دوستانم كه آنجا حضور مستمر داشتند، سؤال  

ها، كه از قبل از بازي آنجا مستقر بوده، پرس و جو كردم، و مسئول كّل بوفه كردم ... از مسئول صدهزارنفري
. در این فاصله آن چیزي كه مشهود بوده "ورویاي با غیرت، پیام شعار در داخل كاسه در رابطه با رضاشاه ندادند

دست "آبادان، آبادان، تسلیت". این چیزهایی است كه توي كاسه شنیده شده. معمواًل   حرف مّلت" بوده و سه تا
، آن كنندصورت مصور دارند و قطعًا چون با فیلم و دوربین مستندسازي مي یکان ویژة نیروي انتظامي اینها را به 

در هر صورت، آنها مستند دارند صددرصد. آنها چون هم روي سّكوها مستقر هستند  هم قابل اّتكاست.
كنند. سّكوها، چیز مشهودش همان داستان  نیروهایشان، هم این كه دوربین دارند و هم تماشاچیها را رصد مي 

سه تا دست، در انتها بوده؛ انتهاي بازي   "آبادان تسلیت" " وورویاي با غیرت، پیام حرف ملت"بوده. بله،  "ورویا"
 كه بازي تمام شده بوده، ظاهرًا توي بحث جشن و اینها، این شعار را دادند«. 

با شعار  ستاد اجتماعي مجاهدین خاطرنشان كرد: »وزارت اطالعات فاشیسم دیني مي   تفرقه   "رضاشاه" خواهد 
آَورد براي سركوب، از شاه كمك خریب كند. هر گاه شیخ كم مي ها را به انحراف بكشاند و پراكنده و تبیندازد، قیام

بدنام و سپاه مي  بلكه كاري است مهندسي شده، كه وزارت  اقدام خودجوش و خودانگیخته  این نه یك  خواهد. 
دهند«. این نكته قابل توّجه است كه وقتي شعارها ها سازمان مي پاسداران و نیروي انتظامي آن را با لباس شخصي 

اي حیا كن، مملكتو رها كن« كشم آن كه برادرم كشت« یا شعار »خامنه كشم، مي شود، مثاًل شعار »مي یكال مي راد
 زند.كشد. دیگر خبري از روح رضا شاه نیست و دم خروس بیرون مي شود یا وقتي كار به درگیري مي داده مي 

 
وعده  "اعضاي كانونهاي شورشي از كازرون گزارش دادند كه وقتي مردم معترض شعار    1۴01خرداد  ۲۴ـ روز    ۴۸

دادند. یك مأمور شعار »رضا شاه، روحت شاد« داد و چند نفر كه با او بودند، مي   "و وعید كافیه، سفره ما خالیه
 ي هم كسي را دستگیر نكرد. سازي كمتر از نیم دقیقه بود و فیلم را كه گرفتند، رفتند. انتظامتكرار كردند. صحنه 
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خرداد در حالي كه َكسبة معترض   25شاهدان عیني از فسا گزارش دادند كه ظهر چهارشنبه    1۴01خرداد  ۲۵روز   
دادند »اي كاسب با غیرت، حمایت حمایت« و مزدوران اطالعات و بسیج در صحنه بودند و مردم را از  شعار مي 

 10عات و افراد همراهش شعار »رضا شاه، روحت شاد« دادند و كمتر از  كردند، یك مأمور اطالفیلم گرفتن منع مي 
 ثانیه فیلم گرفتند و رفتند. كسبه به آنها بي اعتنایي كردند و هیچكس با شعار آنها همراهي نكرد. 

ها و دانشجویان بسیجي نظام« گفت: »به لباس  سخنگوي مجاهدین به طنز خطاب به »طلبه1۴01خرداد  ۲۷روز   
اضافه كنند.   " رضا شاه، روحت شاد"را هم به    "سلیماني روحت شاد"بگویید براي باالنس كردن، شعار  شخصیها  

توان ولي فقیه و جّلادش را تطهیر و قیام آتشین خلق را براي سرنگوني كنید با این كارها مي اما اگر گمان مي 
تمام   96در قیام    "اصالح طلبان"مینان  چنان كه ماجراي سوپاپ اطاید. همخطر كرد، كور خوانده مال و بي لجن 

 ي رضاخاني هم خواهد تركید«. "اصولگرا"شد، حباب سلطنت 

 
، همزمان با گسترش  1۴01خرداد    ۵در افشاي ترفندهاي آخوندي بر ضد قیامهاي مردمي، مسئول شورا روز  ـ    ۴9

باید ارتجاع و   م انقالب كردن است، ، امروز همسأله قیام آبادان به سایر شهرها، در پیامي به هموطنان با عنوان »
آبادان غم از ریشه برانداخت«، گفت: »پنجشنبه شب، پنجم خرداد شهرهاي میهن در پي  زده به  دیكتاتوري را 

كشم، آن مي "زنند كه:  جلوداران قیام فریاد مي !  خرمشهر، بهبهان، بندرعباس و شاهین شهر  :خیزندحمایت برمي 
گفتند كه در عراق و آمریكاست. شاه و  جاست و دروغ و یاوه مي كه دشمن همین معلوم شد  !  "كه برادرم كشت

خواهند به مردم ایران بقبوالنند كه غلط كردید انقالب كردید! خیال خام انقالب و برانداختن استبداد و شیخ مي 
هاي ساواك شوریدید.  سال پیش اشتباه كردید كه بر دیكتاتوري سلطنتي و شّلاق   44وابستگي را از سر بیرون كنید.  

كار دست خودتان   "یا مرگ، یا مصدق "تیر قدر اعلیحضرت را ندانستید! و با شعار    30سال پیش هم در قیام    70
سال پیش پدرانتان هم اشتباه كردند كه بر سلطنت قاجار شوریدند! مگر ناصرالدین شاه و محمدعلي   120دادید.  

به خامنه  ها گذشته، شاه چه كم داشتند؟! حاال گذشته  و  بگیرید  استبداد دیني رضایت بدهید.  اما، عبرت  و  اي 
پرهیز باشید و فكر به آتش كشیدن حاكمیت آخوندي و مظاهر آن را كنار بگذارید. در حسرت گذشته خشونت

 بسوزید، با حاِل حاكم بسازید، اما، رو به آینده نداشته باشید.  
انقالب اشتباه نگیرید. فریب نخورید و نگذارید كلمه ذبح شود. هر چه ولي ما از روز نخست گفتیم كه ارتجاع را با   

بر سر ما آمده از ارتجاع است، نه از انقالب. مسأله، از روز اول به كرسي نشستن ارتجاع در قباي انقالب است.  
مت انقالب  ، امروز هم انقالب كردن است. باید به هر قیمشكل در تن دادن به ارتجاع و دیكتاتوري است. مسأله 

كرد و شاخص آن آزادي و حاكمیت و رأي جمهور مردم است. باید ارتجاع و دیكتاتوري را از ریشه برانداخت. هیچ 
 حلي جز این واقعي نیست...  راه

هاي ضد امپریالیستي،  نسل ما وقتي ریش و تسبیح مد روز بود، براي دیدن عكس خمیني در ماه تره خرد نكرد. نعره  
را به   "دفاع مقدس"و جنگ ضدمیهني در ِلواي    "فتح قدس از طریق كربال "،  "و در خط امام  توده یي هستم"

خروش آزادي سرداد، سالح به دست گرفت و به مقاومت برخاست. در   "نه شیخ ـ نه شاه"مفت نخرید. با پرچِم  
هیچ قدرتي در جهان  خردادماه خونین در آستانة چهل و یكمین سال انقالب دموكراتیك نوین باید تأكید كرد:  

 تواند مانع قیام و پیروزي مردم ایران شود«.  نمي 
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عنوان   ۵0  زیر  دیگري  كوتاه  پیام  در  امسال، مسئول شورا  در خرداد  بقایاي شاه  تبلیغاتي  دم  و  دود  از  ـ پس 
با پروژه هاي  اي و نوة خمیني در ارتباط شاه، بچة خامنه »هیاهوي بسیار براي هیچ«، به »بقایاي شاه و شیخ، بچة 

مطلوب نظام در ُبحبوحة قیام« گفت: »ما نه بخشي از مشكل، بلكه تمامي مشكل بر سر راه ارتجاع و استعمار، و 
ولي  و  العنكبوت  بیت  به  هستیم.  وابستگي  و  دیكتاتوري  مي مشّخصًا،  فرتوت  بجنگیم"گوییم  فقیه  تا  « "بجنگ 

 (. 1401خرداد1۷)
بهمن نیز مسئول شورا اعالم كرده بود: »لوش و لجن ریختن بر سر انقالب ضد  ۲۲به مناسبت سالگرد انقالب   

هاي خونین رضاشاه در این شرایط مشّخص، قبل از هر چیز، در خدمت بقا و دوام سلطنتي و پابوسي شاه و چكمه
 "سلطنت مطلقة فقیه"سال    43خمیني در    اي وشیخ ستمكار و طنابهاي دار است. با خیانتها و جنایتهاي خامنه

سرپوش گذاشت. مجاهدین   "سلطنت مطلقة شاهنشاهي "سال    57توان بر خیانتها و جنایتهاي شاه و پدرش در  نمي 
ایم كه ولیعهد واقعي شاه، به واقع،  دارند. از آغاز گفته   هاي شاه را بر بدن هاي فدایي هنوز هم آثار شكنجه و چریك

علیه مصدق و سركوب تمام احزاب  1332مرداد  28ه شاه بعد از كودتاي ارتجاعي ـ استعماري  خمیني بود چرا ك
به   بازنگذاشت.    "حزب، فقط رستاخیز"سیاسي، كه سرانجام  ارتجاع آخوندي راهي  براي خمیني و  برد، جز  راه 

" بار   9سه، سه بار به  "خلق، جوانان و مردم ما را    خواهند براي سد بستن در برابر قیام بقایاي شاه و ایادي شیخ مي 

تاریخي   میراث و ادامة تكامل"  نه شاه، نه شیخ"از هر چه انقالب و سرنگوني است نادم و پشیمان كنند. سیاست  
راهبرد مصدقِي موازنة منفي است. این، تنها سیاست دموكراتیك و مّلي و میهني و انقالبي در شرایط تاریخي كنوني 

اي است. هر چیز غیر از این، همدستي با ارتجاِع غالب آخوندي یا بازگشت به ارتجاع مغلوب سلطنتي است. خامنه 
یم والیت فقیه و َاذنابش، دّجاالنه، مدعي هستند كه رژیم، آلترناتیوي و دستگاههاي اطالعاتي و امنیتي و تبلیغاتي رژ

ندارد و باید به همین كه هست بسنده كرد و با آن كنار آمد. این، یك دروغ ضد تاریخي است و فرزندان ایران از 
بند از بندش    گوییم باید این رژیم را سرنگون كرد وپذیرند. در سالگرد انقالب ضد سلطنتي، ما مي هیچ كس نمي 

  (.1۴00بهمن1۴گسست. مسئولیت و مأموریت شـورشگران براي آزادي، همین است« )
 

هاي  كشیدن قیامها با بسیجي به موازات ترفندهاي اّطالعات سپاه پاسداران و وزارت اّطالعات براي به لجنـ    ۵1
اعترسیلی  مأموران سركوبگر، وسط یك حركت  با حمایت  ناگهان،  به  كه،  رضاخان دخیل خورده،  روح  به  اضي، 

بستند، پاسداران سیاسي والیت در خارج كشور هم، با انواع تبلیغات و، از جمله، با نظر سنجیهاي مثاًل تحقیقي،  مي 
 كردند. همین سیاست را پشتیباني مي 

ایي  در این باره خانم زینت میرهاشمي، سردبیر نشریة »نبرد خلق« و عضو كمیتة مركزي سازمان چریكهاي فد  
مقاله در  ایران،  »نظرسنجي خلق  نوشت:  روانشناسي جامعه«،  دادن هدفمند  و شكل  »نظر سنجي  عنوان  با  یي 

رو شده است. بهانة این هاي تصویري روبهبا سر و صداي زیاد در فضاي مجازي و در برخي رسانه  "گمان" مؤسسة  
به جمهوري اسالمي در روزهاي یازده و   "نهآري یا  "نظرسنجي مناسبت سالگرد برگزاري رفراندم ضد دموكراتیِك  

گروه مطالعاتي افكارسنجي " است. این نظرسنجي توسط بنیاد پژوهشي در هلند به نام    13۵۸دوازده فروردین  
 16۸۵0و از راه بررسي نظرات    1۴00اسفند    ۸بهمن تا    ۲۸)گمان( به ریاست عمار ملكي، از دورة زماني    "ایرانیان

كنند زمین و زمان را به هم ها و اتاقهای فكري كه تالش مي شور انجام شده است. براي رسانهنفر ایراني در داخل ك
قرار دارند، این نظرسنجي خوراك مناسبي تهیه    "شاه و شیخ" ببافند تا ثابت كنند مردم ایران در مقابل دو انتخاب  
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را    13۵۷شدگان، پشیمانها و توابهایي كه انقالب ضدسلطنتي سال  هاي حكومت موروثي، فسیلماندهكرده و ته
 مي دانند، چند روزي است كه خوش خوشانشان شده است.  "اشتباه "
هاي درون حكومتي انجام شده  گونه نظرسنجیها، بارها، توسط این مؤسسه و از طرف برخي نهادها و رسانهاین 

طرف و مستقل نیستند و كارشان  ها و هدفهاي مشّخصي، بي انگیزه  ها بااست. از آن جایي كه این نهادها و مؤسسه
دهي یك جامعه بر معیارهاي مناسبات و سیاستهاي مطرح در جامعة جهاني است، خروجي كارشان را هم شكل

یي كه درگیر كنم. به طور اصولي، نظرسنجي در جامعههمسان با تحوالت و رویدادهاي جامعة ایران ارزیابي نمي 
اد و انسداد است، علمي و بي طرفانه نخواهد بود. باید تأكیدكرد تا روزي كه نكبت جمهوري اسالمي بر ایران استبد

 تر از آن هم خواهیم بود.زمین حاكم است، شاهد این نوع نظرسنجیها و ساختگي 

د. نظرسنجي طرفي معنا ندارواقعیت این است كه در سپهر سیاسي ایران و در مناسبات بین مردم و حكومت، بي
 طرفانه نیاز به آن دارد كه الیه هاي مختلف مردم مورد سؤال قرارگرفته و ترس از پاسخ وجود نداشته باشد. بي 

یي اساس این نظرسنجي را علمي و  با توّجه به جدي شدن شرایط بحراني كشور و تداوم حركتهاي اعتراضي، عده 
بستگي به این كه شرایط  ند.مي و اعداد این نظرسنجي پرداخته اواقعي ارزیابي كرده و به كالبدشكافي سؤالها، اسا
آزمایي است. یكي از شود خروجي این نظرسنجي هم قابل راستایران و هماوردي مردم با حكومت چگونه ارزیابي 

خروجیهاي این نظرسنجي، تزریق محبوبیت خاندان پهلوي است و از عجایب روزگار این است كه مدال نقره در 
 شده است.  6۷این نظرسنجي نصیب ابراهیم رئیسي، قاتل 

 تضادها و كشمكشهاي درون قدرت، حضور پررنگ مردم در كف خیابان، وجود تعداد زیادي زندانیان سیاسي و 
شركت پررنگ نیروهاي اجتماعي و آگاه در حركتهاي اعتراضي سیماي بحران انقالبي در جامعه را نشان مي دهد.  

تواند اعتبار میلیوني ایران در شرایط خفقان و دیكتاتوري، نمي   ۸۵هزار نفر از جمعیت    1۷نظرسنجي از حدود  
یاسي با بهاي سنگین اعدام، شكنجه و آزار و علمي داشته باشد. در شرایط دیكتاتوري كه دفاع از یك سازمان س

اذیت فرد مدافع و خانوادة او همراه است، پاسخ دهندگان، به جز طرفداران حكومت، كه همیشه براي ابراز عقیده  
  (.1401فروردین  15آزادند، نمي توانند بدون هزینه نظر واقعي خود را بیان كنند« )

كشي بر جنایتهاي  شتة قبلي خود را تحت عنوان »عّلتهاي انقالب و ماله خانم میرهاشمي در پایان، قسمتي از نو 
شاه« یادآوري كرده است: »در شرایط فعلي سلطنت طلبان همراه با نیروهاي ارتجاعي حاكم براي مهار جنبشهاي  
  اجتماعي و جنبش ضددیكتاتوري و براي رسیدن مردم به آزادي، دموكراسي، سكوالریسم همسو هستند. این كه 

كنند، یي بعد از چهار دهه در سوداي حكومت موروثي و بازگشت به گذشته رؤیابافي مي در قرن بیست و یكم عده
عجیب نیست. این امر انتخاب آنهاست كه دوست دارند به جاي رأي دادن بردة تاج باشند. البّته این امر به مذاق  

قدرت تا  است  خوشتر  بیشتر  فقیه  والیت  سازمانیرژیم  و  جمهوري گیري  به  دستیابي  و  مترقي  نیروهاي  ابي 
 دموكراتیك.

متأسفانه عمر رژیم والیت فقیه هر چقدر زیادتر شود این گونه جعلّیات و حس دلتنگیهاي جاهالن بیشتر جار زده   
گیري شیخ چنان كوتاه  مي شود. چرایي این موضوع دقیقًا به این علت است كه فاصلة سقوط استبداد شاه با قدرت

تر اختناق، سركوب، نقش ساواك و مسدودبودن فضاي سیاسي، شكنجه، زندان، اعدام، ه فرصت بازبیني دقیقبود ك
قدر فرصت و... تا فقر و بیكاري، از حلبي آبادها، دروازه غار، كودكان خیاباني و... براي تجزیه و تحلیل داده نشد. آن 

ور بیایند و زندگي آرام داشته باشند. درست این بود كه گران ساواك توانستند به خارج از كشكوتاه بود كه شكنجه 
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در شرایطي دموكراتیك پروندة حكومت سلطنتي موشكافي مي شد. تأكید كنم رژیم از همان ابتدا با كشتن عده  
بازتولید آن استبداد بود و نمي  نبود، زیرا خود در صدد  واكاوي گذشته  به  از ساواكیها دقیقًا حاضر  خواست  یي 

 (.1400بهمن  25هاي مماشات رژیم شاه با روحانیت مرتجع از تاریكخانه به سطح آید« )پرونده

هاي مطلوب ارتجاع سلطنتي و ارتجاع دیني، دكتر حسین سعیدیان، پروفسور و  زني ها و گمانهدر باره نظرسنجي  
دانشكدة مهندسي در دانشگاه   مدیر برنامة انفورماتیك در دانشگاه كانزاس و دكتر كاظم كازرونیان، پروفسور و رئیس

كانتیكت آمریكا، در پایان اردیبهشت امسال در یك مقالة تحقیقي تحت عنوان »نظرسنجي غیرعلمي با اهداف  
یي علمي كردن افكار عمومي مبادرت كردند. در این مقاله روشها و استانداردها و اشكاالت پایهسیاسي« به روشن

نظرسنجي  قبیل  این  تكنیكي  با  و  نمونهها  دینامیسم ذكر  بررسي  به  آنها سپس  است.  تشریح شده  متعدد  هاي 
 اند.  هاي مغرضانه سیاسي پرداختهزني نظرسنجیهاي غیرعلمي، كاركرد و خروجي مورد نظر در گمانه

ها القای یك در انتهاي مقاله به تأكید نتیجه گیري شده است كه »هدف اصلي تمامي این به اصطالح نظرسنجي  
سیار كاذب است كه مردم ایران فقط دو گزینه دارند: دیكتاتوري سابق یا دیكتاتوري آخوندي و یا به عبارتي مقولة ب

. مطمئنًا تا وقتي كه حكومت منحوس آخوندي ادامه داشته باشد، بازهم شاهد این به اصطالح "شاه و یا شیخ"
 نظرسنجیهاي كاذب خواهیم بود«.

-عیار و دستگفتار مقاله نیز این حقایق تاریخي خاطرنشان شده است كه »رضا شاه یك دیكتاتور تمامدر پیش 
نشاندة استعمار بود و قربانیان دیكتاتوري او از همة اقشار مردم ایران بودند. براي مثال، مخالفین دیكتاتوري رضاشاه، 

او به قتل رسیدند، شامل میرزاده عشقي  اراني مي كه به دستور  باشند... هر دو ، سیدحسن مدرس و دكتر تقي 
نشاندة غرب بودند؛ هر دو با كودتا به حاكمیت رسیدند، و هر دو به دستور اربابانشان ایران را  دیكتاتور پهلوي دست

شان داشتند دست به ترك كردند. اگر این دو دیكتاتور كوچكترین پایگاهي در بین مردم یا حداقل در میان ارتش
 زدند«. یك مقاومت هر چند ناچیز مي 

  

 فصل هفتم
 دادگاه استیناف انفجار درگردهمایی بزرگ مقاومت  
 گذار و كارزار ممانعت از بازگرداندن دیپلومات تروریست بمب 

 
و محاكمة   139۷سال گذشته پروندة بمبگذاري در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس در تیرماه سال  در یكـ    ۵۲

نفوذی هم او و پیامدهاي آن، در عرصة حقوقي و سیاسي، دیپلومات تروریست رژیم آخوندی و مزدوران  دست 
، جلسة مقدماتی رسیدگی به 1۴00اردیبهشت  1۵پیوسته، فّعال بود. در بیانیة سال گذشتة شورا آمده بود: »روز  

خواهی مجرمان در دادگاه استیناف آنتورپ برگزار شد. در این جلسه، رژیم آخوندی در وحشت از یک استیناف 
شکست و فضاحت بزرگتر، از طریق وکالیش درخواست استیناف از محکومیت اسدی را پس گرفت و با تسلیم به  

سال زندان برای دیپلومات ـ تروریست رژیم قطعی شد. بررسی   ۲0تدادگاه آنتورپ، محکومی  ۲0۲1فوریه    ۴حکم  
 یابد«.  درخواست استیناف سه مزدور دیگر )نعامی، سعدونی و عارفانی( ادامه می 
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این پرونده را    1400اسفند    13آذر و    19و    18آبان،    ۲۷و    ۲6جلسه در روزهاي  5دادگاه استیناف آنتورپ در   
یي خود، محکومیت سه مزدور همدست  صفحه  90در حكم    1۴01اردیبهشت    ۲0مورد رسیدگي قرارداد و روز  

اسداهلل اسدی، دیپلومات تروریست رژیم آخوندها، را به خاطر توطئة بمبگذاري در گردهمایي مقاومت ایران در 
سال   1۸سال افزایش( به   3سال، امیر سعدونی )با  1۸صادرکرد. مزدوران نسیمه نعامی به    139۷تیر    9پاریس در  

سال زندان قطعي محکوم شدند. تابعیت بلژیکی آنها، به طور مادام العمر، لغو و پاسپورتهاي    1۷و مهرداد عارفانی به  
 هزار یورو جریمة نقدي محكوم شدند.   60آنها باطل گردید و هر یك به پرداخت 

یی خالصة حكم را به اّطالع عموم رساند. در این اطالعّیه آمده است: دادگاه، همزمان با صدور حكم، در اطالعیه  
سال حبس طبق حكم دادگاه اول[ دیگر موضوع دادگاه   20اسداهلل اسدی ]به دلیل پس گرفتن استیناف و قبول  »

 تجدید نظر نیست. 
ان مجرم یا شریک جرم، به دلیل اقدام به قتل با قصد تروریستی بر اساس کیفرخواست: مّتهمان به عنو ـ الف 

توان کوچکترین تردیدی داشت که قصد آنها، از تحت تعقیب قرار می گیرند... دادگاه بر این عقیده است که نمی 
ود  همان ابتدا، این بوده است که در کنگرة بزرگ ساالنة مجاهدین خلق در ویلپنت، که در آن هزاران نفر قرار ب

( با استفاده از کنترل از راه دور استفاده کنند.  IEDیی )حضور داشته باشند، از مواد منفجرة ساخته شدة حرفه
 ریزی قبلی و هماهنگ عمل کردند. مّتهمان با برنامه

  گرفتند که قرار بوده وسیلةدادگاه ادعای مّتهمان امیر سعدونی و نسیمه نعامي را مبنی بر این که آنها فرض مي  
انفجاری فقط باعث ایجاد صدا و آتشبازی باشد و هرگز قصد کشتن مردم را نداشته اند؛ با توجه به اّطالعات  

داند. همه چیز از قبل با دّقت آماده شده بود و نحوة استفاده و عملکرد آن نیز به جنایی موجود، غیرقابل باور می 
در داخل محل بوده  IEDمنفجر کردن آنها صد تفصیل مورد بحث قرار گرفت و تصمیم نهایی گرفته شد و ق 

 است. 

دادگاه بر این عقیده بود که مّتهم مهرداد عارفانی، که مدتی را در نزدیکی خروجی سالن کنگره ]گردهمایی[  
گذرانده بود، به خوبی، از حملة بمبگذاری قریب الوقوع مّطلع بوده است. وی با استفاده از تلفن همراه عملیاتی 

ارش این كار را به او داده و کّل نقشه را طراحی کرده خود توانست مستقیمًا با فرمانده خود، اسداهلل اسدي که سف
 و مّتهمان؛ امیر سعدونی و نسیمه نعامی، را هم هدایت کرده بود، ارتباط برقرار کند. 

شده، به طور خاص، برای اهداف زیر  ریزیهای پرونده به اندازه کافی نشان داد که حملة برنامهعالوه بر این، داده 
 بوده است: 

کنند هدین خلق ضربه بزنند و پناهندگان سیاسی ایرانی را، که در کشورهای مختلف اروپایی زندگی می ـ به مجا 
 طور جدی بترسانند. شوند، بهو توسط حاکمیت قانون دموکراتیک محافظت می 

حضور،  ـ به طور جدی فرانسه و احتمااًل سایر کشورهای )اروپایی( را، که در این کنفرانس بین المللی عمومی و پر 
 شرکت داشتند یا از برگزارکنندگان این کنفرانس حمایت کردند، بترساند. 

تا   2015شرکت در گروه تروریستی در فاصلة زماني اول ژانویه    یعني   Dخاطر جرم  ـ عالوه بر این، مّتهمان بهب   
 نیز محاكمه شدند«.  2018ژوئن  30

 



70 
 

اور است که عناصر موجوِد پروندة کیفری جای هیچ تردیدی اّطالعیه می افزاید: »دادگاه تجدیدنظر بر این بـ    ۵3
طور مشخص گذارد که اسداهلل اسدی و مّتهمان مزبو،ر قباًل، برای مدت طوالنی در وزارت اّطالعات و بهباقی نمی 
به عنوان افسر   2015اند. بدین ترتیب مشخص شد که اسداهلل اسدی از سال  مشارکت فّعال داشته   312در ادارة  

شده به ریزینیز فرمانده عملیاتِی حملة برنامه  2018وزارت اطالعات بوده و از مارس    312عاتی مرتبط با اداره  اطال
 .کنفرانس ساالنة مجاهدین خلق در ویلپنت بوده است

بینی پیش D زوج امیر سعدونیـ  نسیمه نعامی به سفارش اسداهلل اسدی، در طول دورة اّتهامی که در کیفرخواست 
وزارت   312اّطالعات به دست آمده به ادارة    سپسآوري كردند و  شده بود، دربارة مجاهدین خلق اّطالعات جمع

 ریزی شده در ویلپنت، باید تأکید کرد که آنها: اّطالعات منتقل شد. با توجه به مشارکت آنها در حملة برنامه
 ـ هیچ مانعی برای دریافت بمب ندیدند؛  1
 ـ متعاقبًا این بمب را طبق دستورالعمل اسداهلل اسدی به كار گرفتند؛  2 

 به سمت ویلپنت حركت كردند.   IEDـ و خود با بمب  3

آن را به   2015آوري کرد و از سال  ّطالعات جمعمّتهم مهرداد عارفانی نیز طي این مدت دربارة مجاهدین خلق ا 
ریزی شده در ویلپنت تأکید می کند که اسداهلل اسدی ارسال کرد. دادگاه با توجه به مشارکت وی در حملة برنامه

 او: 

 ه؛ جمع كردـ اطالعات مهم در مورد سازماندهی و امنیت این کنگره 1 
 ـ در کنگره حضور داشته؛  2

 ـ یک تلفن همراه عملیاتی در اختیار داشته است که صرفًا برای ارتباط وی با اسداهلل اسدی استفاده می شد.  3

دهد مّتهمان برخاسته از حقایق کند که نشان می آمیز تحقیقات مالی اشاره می چنین، به نتایج جنایتدادگاه، هم 
 .انددست آورده عواید و سرمایة زیادی به Dمندرج در کیفرخواست 

گواه در خصوص صدور حکم، دادگاه تجدیدنظر بر این عقیده است که حقایق ثابت شده بسیار جدی است و    ـج  
های مالی بر جان انسانها ارجحیت دارد. اقدامات مورد ادعای مّتهمان یک رویکرد مجرمانه است که در آن انگیزه

 چنین، برای ایمنی شهروندان است.  تهدید واقعی و بسیار جدی برای نظم اجتماعی و امنیت عمومی و هم
 به این دالیل، به حكم دادگاه، مجازات شدید الزم است:  

 سال )با افزایش( 18 ـی سعدون
 سال )تأیید(  18نعامي ـ 

 سال )تأیید(  17ـ عارفانی 

در نهایت، دادگاه كیفرخواست دادستان كّل، مبنی بر لغو تابعیت بلژیکی هر یک از مّتهمان را تأیید و حکم   ـد   
 دهند. كردکه آنها در نتیجة این لغو، ناسیونالیتة بلژیکی خود را از دست مي 

دهندة رفتار ضد اجتماعی این افراد است كه با ارزشهای بلژیک، كه به آنها  در این راستا حقایق اثبات شده نشان 
تابعیت داده است، سازگار نیست. به حكم دادگاه مّتهمان در انجام التزامات خود به عنوان شهروند بلژیکی، به طور 

روریستی برای مدت قابل توّجه و با مشارکت فّعال در تهیه جدی، کوتاهی کرده و با شرکت آگاهانه در یک گروه ت
، از ملّیت بلژیکی خود   2018ژوئن    30و اجرای بمبگذاري خنثی شده علیه سازمان مجاهدین خلق در كنفرانس  
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انجام شده توسط مّتهمان، نشان  َاعمال    چنین بر این عقیده است که در ویلپنت سوء استفاده کرده اند. دادگاه هم
 دهد که آنها:  می 
 قوانین و ارزشهای اساسی جامعة بلژیك را به رسمیت نمی شناسند؛  -1
 و آنها یک خطر واقعی برای نظم عمومی و بین المللي و امنیت كشور و نهادها و شهروندان آن هستند«. ـ  ۲
 

 ـ در حكم دادگاه استیناف آمده است:   ۵۴

ـ این عملیات كه امیر سعدوني و نسیمه نعامي و مهرداد عارفاني و اسداهلل اسدي در آن فّعاالنه شركت داشتند، از  
آماده دّقت،  به  قبل،  مارس  ماهها  فاصله  در  اسدي  بود.  شده  ژوئن    ۲01۸سازي  توطئه    ۲01۸تا  اجراي  زمان 

 تروریستي، پروازهاي منّظمي به تهران داشته است. 

كرده است. نقش او محدود به كسب اطالعات عارفاني در بلژیك اّطالعات علیه مجاهدین گردآوري مي ـ مهرداد   
طور فّعال حضورداشته و تلفن موبایل ژوئن در گردهمایي به  30كرد و در  نبود. او در اجراي حمله نقش ایفا مي 

گرفته است... مهرداد عارفانی از ار مي اش به طور اختصاصي براي تماس با اسداهلل اسدي مورد استفاده قرعملیاتي 
 طبیعت كشندة بمب آگاه بود.

دهد ها و روزهاي قبل از كنفرانس مجاهدین در ویلپنت نشان مي هاي امیرسعدوني و نسیمه نعامي در هفتهـ چت 
ده،  بردند و با هم صحبتهاي متعددي در مورد دستورات و پولي كه منتقل شكه آنها جمالت ُكدشده به کار می 

متري با سه ثانیه فشردن روي   1۵0تا    300كردند... آنها توجیه شده بودند كه ریموت كنترل بمب را در فاصله  مي 
 دگمه به كار اندازند. 

دهد كه سعدوني و نعامي از ابتدا از هدف انفجار، كه كشتن افراد بوده، مّطلع بوده اند و ـ شواهد زیادي نشان مي  
كرده اند هدف انفجار ایجاد سر و صدا بوده، حقیقت ندارد... طرح عملیاتي در كه فكر مي   كه آنها مدعي هستند این

یش "آقا "جزئیات بین اسدي، نعامي و سعدوني مورد بحث قرار گرفته است و اسدي به آنها قول داده كه از سوي  
 اي[ به آنها جایزه بدهد. ]خامنه

كرده و اظهاراتشان را هماهنگ دادن به پلیس مشورت مي د پاسخـ سعدوني و نعامي، فّعاالنه، با یكدیگر در مور 
مي مي  آنها  اند.  بمب كرده  كشندگي  میزان  و  انفجار  اهداف  مورد  در  چیزي  كه  كنند  قانع  را  پلیس  خواستند 

 داده است كه نقش او، یعني نعامي، را هر چه كمتر نشان بدهد.  دانسته اند. نعامي به سعدوني دستور مي نمي 
بر  بسیار   ـ  و  بزرگ  کافی  اندازة  به  بمب مذکور  نتیجه رسیده که  این  به  دادگاه  توضیحات کارشناسان،  اساس 

خطرناک بوده است. سیستم فرمان از راه دور بمب با چند صد متر ُبرد نشاندهندة قدرت بمب است. روبات خنثی 
ی از بمب صدمه دید که حاکی از قدرت کار است بر اثر انفجار ناخواستة بخشکردن بمب که یک ابزار تخّصصی این

  است. تخریب باالی آن
اند. در این دیدارها، در اتریش با اسدی دو دیدار داشته  ۲01۸آید که در مارس  ـ از اظهارات سعدونی و نعامی برمی  

اسدي برای اولین بار قراردادن یک وسیله برای انفجار در جریان گردهمایی در ویلپنت را مطرح كرده است. بر  
و   16و در    ۲01۸هاي تلفني و فاکتور یک شب اقامت در هتلی در وین، این جلسات در اول مارس  اساس تماس 

   انجام شده است. ۲01۸مارس  1۷
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اند. به دّقت فکر کردهت ایمیلي و پیامهاي رد و بدل شده مشّخص است كه سعدوني و نعامي از قبل بهـ از ارتباطا  
عنوان مثال، آنها همکاری قطعی خود براي انفجار را در ازاي برخي شرایط اعالم كردند: افزایش پول ماهانه به مبلغ 

مه   1۲راي خرید خانه. قبل از مالقات در  یورو، مزد اضافی برای سهم خود در نصب بمب و كمك اضافي ب  ۲000
همایی ساالنه در در اتریش، سعدونی و نعامی اطالعاتی را در مورد مجاهدین خلق، به ویژه در مورد گرد  ۲01۸
، امیر سعدونی موافقت نهایي خود را براي ۲01۸مه    ۲۵در    اند.به اسداهلل اسدی داده  ۲01۸مه    ۷آوریل تا    ۷فاصله  

  كند. كارگذاري بمب اعالم مي 
 

چنین، آمده است: »در بازرسی از منزل مهرداد عارفانی، مواد متعددی کشف شد که به در حکم دادگاه، همـ    ۵۵
های آوری، ذخیره و ارسال کند. به طور خاص، قلمی طور سری و بدون جلب توّجه، اّطالعات جمعداد بهاو اجازه می 

USB  ۲01۸تا    ۲00۸چنین مشّخص شد در فاصلة  برای ضبط صدا و عینکهایی با دوربین داخلی پیدا شد. هم 
شده است. شّکی نیست  و نیم یورو به حساب مهرداد عارفانی واریز    84هزار و    226مقادیر زیادی وجه نقد شامل

   که این مبلغ در تضاد کامل با مقرری بیکاری او )دریافتي از بلژیك( است.
کارته داشت که منحصرًا برای تماس  دو سیم  10۵ـ مهرداد عارفانی در زمان دستگیری یک دستگاه تلفن نوکیای   

ه مهرداد عارفانی جاسازی شده بود، وی با اسداهلل اسدی استفاده می شد. بسته بندي سیم کارتی که در تلفن همرا
در تحقیقات به وضوح مشّخص است که مهرداد عارفانی با تلفن همراه خود و مخاطب  در خودرو اسدي کشف شد.

 منحصر به فرد خود، اسداهلل اسدی، به زبان رمز ارتباط برقرار کرده است.  
نی و اسدی مبنی بر این که مادة منفجره طبق ژوئن، پیامهای متعددی بین دو تلفن عملیاتی سعدو  30و    29ـ در   

 دستورالعمل شارژشده و در پالستیک بسته شده است، رد و بدل شد. 
به ویلپنت، آخرین دستورالعملها را از طریق پیامک   2018ژوئن    30اسداهلل اسدی، درست قبل از عزیمت آنها در   

ـ آنها باید تلفن عملیاتی خود را در داخل ماشین   1به سعدونی و نعامی منتقل کرد، به ویژه به آنها گفته شد که: 
 گذاشته و ماشین را در ویلپنت پارک کنند؛ 

 دقیقه بعد از ظهر تماس بگیرند«. 30و  5وباره در ساعت ـ باید د 2 
 دادگاه درحکم خود به موارد زیر هم تصریح کرده است:   
یک مادة منفجرة مشتعل شونده    TATPكند.  صدمات کشنده به افراد نزدیك وارد مي   TATPگرم    500ـ »انفجار   

و هر مادة منفجرة دیگر   TATPدیک خود دارد.  است، به این معنی که این ماده خطر بزرگ جانی برای مجاورت نز
دو تأثیر دارد: یکي، ”موج انفجار“ و دیگر، اثر تّکه تّکه شدن. قطعات جامد، به ویژه قطعات فلّزی، مانند پایة آنتن،  

توانند توسط انفجار شتاب گرفته و سپس به عنوان قطعات كشنده عمل کنند. ترکشها پرتاب می شوند. در می 
 شود و انواع قطعات در محیط پرتاب می شوند. موج فشار توسط دیوارها منعکس مي فضای بسته  

های جایگزین مختلفی در دفترچة یادداشت ارغوانی اسدي نوشته شده، از جمله، موارد زیر: »حمله با ـ روش  
سی نیز در مورد زای سمی در نظر گرفته شده است. عالوه بر این، دستورالعملهای ملمو اسید یا سایر مواد بیماری

های نوشته شده در این نحوة کار با مواد منفجره و رفتاری که باید پس از حمله اّتخاذ شود، یافت شد. یادداشت
 ریزی و مشورت شده بود«. دهد که همه چیز برای مدتی از قبل برنامهدفترچه، به درستی، نشان می 
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د عارفانی، به ارتباط این مزدور با وزارت اطالعات اعتراف ـ در دادگاه استیناف، وکیل رژیم برای مزدور مهردا  ۵6
در  ولی  باشد  کرده  جاسوسی  است  ممکن  او  نداشته.  تروریسم  به  ربطی  و  بوده  کوتاه  »ارتباطات  گفت:  و  کرد 

 گردهمایي ویلپنت فقط شرکت کرده است«.  
نوکیای عارفانی را، که شمارة اسدی روی آن توان تلفن  دادستان در بارة مزدور مهرداد عارفانی تصریح کرد: نمی  

بوده، منکر شد. تمام مکالمات ُکدگذاری شده بود و ما توانستیم ُکدها را دربیاوریم. مهرداد عارفانی در بازجویی 
 اسدی مبتنی بر ُکد بوده است.  رفته و ارتباطاتش بابار به وین می  1۲تا  10اعتراف کرده که در طول سال، 

ابعاد بیشتری از تأثیرات مخرب و کشندة بمب توسط دو کارشناس  آذر دادگاه استیناف،    19و    1۸در جلسات   
آنها انفجار بمب در .  بلژیكي و آلمانِي مواد منفجره، که برای شهادت دادن در دادگاه حاضر شده بودند، افشا شد

َتَبعات کشندگ کارشناس .  ی آن توضیح دادندحالتهای مختلف را مورد بررسی قرارداده و در هر حالت در مورد 
بلژیکی با یک اسالید نشان داد، محاسبة آنها در مورد حجم مواد منفجره؛ چه »تی. ان. تی« باشد و چه »پی. ای.  

افزاری است که کنیم که براساس نرمتی. پی« دقیق است و تأکیدکرد که ما از یک برنامة کامپیوتری استفاده می 
کارشناس در ادامه گفت: حّتی اگر بمب در کیف نسیمه نعامی و در داخل .  کندی ارتش آمریکا از آن استفاده م

تواند مانع انفجار باشد و جدارة چمدانی که مادة  چون چمدان نمی .  کردچمدان هم منفجر می شد، تفاوتی نمی 
که در مرکز  وی گفت: انفجار اولیه هر چه را . منفجره در آن بوده، درصورت انفجار به صورت ترکش عمل می کرد

بندي شده، همه چیز، تبدیل به ترکش کند و تمامي اجزاي بمب و آنتن و ظرفي كه بستههست، به هوا پرتاپ می 
خاطر گرماي شدید، این تركشها  به .  این قطعات وقتي با سرعت زیاد پرتاب مي شود كشنده خواهد بود.  می شود

ه شلیك شده با سرعت خیلي زیاد تشبیه كرد كه سرعت اولّیه توان آن را با یك گلولبسیار سوزنده خواهد بود و می 
 . آن بسیار زیاد خواهد بود

کردن بمب در فاصلة دور قرارداشت، پردة گوشش برای همیشه کارشناس افزود: یک پلیس که در هنگام خنثی  
است که انفجار کامل متری بود از ناحیه چشم مجروح شد. این در حالی   ۷۲پلیسی هم که در فاصله  .  پاره شد 

هزار مترمربع محاسبه   9متر در مساحتي نزدیك به    ۵3صورت نگرفته بود. قدرت كشندگي این بمب در شعاع  
بود كه از ِدتکتور، بدون هیچ   تر بود. بمب در تهران طوري ساخته شدهشده، اما دامنه و آثار تخریب بسیار گسترده

 مانعي، عبور كند.  
 

المللی و دنبال صدور حكم دادگاه استیناف یک کنفرانس آنالین، با شرکت و سخنرانی شخصیتهای بین بهـ    ۵۷
پیروزي عدالت و مردم ایران برگزار شد. خانم مریم رجوی    3شاکیان خصوصی در ارتباط زنده با مجاهدان اشرف

اطالع برابر  و در  گفت  تبریك  را  ایران  بر  حاكم  تروریستي  و  دیني  دیكتاتوري  تمامیت  و  جّلادان  قضائیة  و  ات 
توانست به گذاري مي گذارد كه توطئة بمبخاطرنشان كرد: حكم دادگاه و تحقیقات چندساله تردیدي باقي نمي 

ه ضروري است اما كافي نیست.  مرگبارترین واقعة تروریستي در اروپا تبدیل شود. محاكمه و مجازات عامالن، البّت
ای و رئیس جمهورش و وزراي خارجه و اطالعات وقت و دیگر سردمداران مسئوالن و آمران اصلي یعنی خامنه 

شوند؛ همان تر مي فاشیسم دیني در شوراي عالي امنیت رژیم باید بدون استثنا در برابر عدالت قراربگیرند و ااّل جری 
هزار  1۲0جوان در قیام آبان،    1۵00شمار تروریستي، کشتار  هاي بي مرتکب جنایت كساني كه در چهار دهة گذشته  

تاراج داراییها و منابع مردم شده   30اعدام سیاسي شامل قتل عام اكنون، طبق هزار زندانی و چپاول و  آنها  اند. 
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معمول، در پي گروكشي و شانتاژ و معامله هستند ولي باید پاسخ قاطعي دریافت كنند: ارجاع به شوراي امنیت 
 المللي و همچنین دادگاه »به نام مردم« در ایران آزاد. ملل مّتحد و دادگاه بین

اذ یك سیاست  تروریست و سه مزدور همدستش، تعّلل و تأخیر در اّتخبعد از قطعي شدن محكومیت دیپلومات  
عملی در مقابل نقض حقوق كند. بی قاطع، فاشیسم دیني حاكم بر ایران را در ادامه و تشدید تروریسم تشویق مي 

هاي مالیان در داخل و خارج ایران به بهانة مذاکرات اتمی، یك اشتباه مضاعف، پیام ضعف و مشوق بشر و جنایت
 رژیم در دستیابي به بمب اتمي است. 

آمده از اسداهلل  هاي به دستخواستار انتشار تمام اطالعات و اسناد پرونده و اسامي موجود در دفترچه  خانم رجوي  
هاي خفتة اطالعات آخوندها و نیروي تروریستي قدس شد  هاي اروپایي از دیگر سلول برداري سرویساسدي و پرده 

ها در داران و سلب تابعیت و پناهندگي از آن و به محاكمه و اخراج مأموران و مزدوران وزارت اطالعات و سپاه پاس 
 هاي جاسوسي و تروریسم رژیم آخوندي، فراخواند. اروپا و آمریكا و بستن النه

سایر سخنرانان کنفرانس با اشاره به عملکرد تروریستی و جنگ افروزانه رژیم که صلح و امنیت را در منطقه و  
رسمیت شناختن حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و حمایت از  جهان را به گروگان گرفته، خواستار به

دین خلق ایران شدند . آنها تأکید کردند مقاومت آلترناتیو دموکراتیک شورای مّلی مقاومت ایران و سازمان مجاه
ایران صدای یک ایران آزاد است و پنهان کردن این واقعیت در خدمت تداوم حاکمیت ضد انسانی آخوندهای حاکم 

 بر ایران و ادامه جنایات انهاست. 
 

بزرگ براي این   سال زندان، یك آبروریزي   20دستگیري و محكومیت یك دیپلومات در حال خدمت رژیم به  ـ    ۵۸
رژیم و یك ضربة جبران ناپذیر به ماشین تروریسم آخوندهای حاکم بر ایران بود. به همین خاطر، از همان ابتدا،  
رژیم همة اهرمها را براي آزادكردن دیپلوماتـ  تروریست به كارگرفت. وقتي که با توجه به حضور شاهدان و شاكیان 

رهایش در روند قضایي به سنگ خورد و اسدي در دادگاه به اشد مجازات و وكال و اسناد مقاومت ایران، همة تی
محکوم شد، رژیم تالش کرد با زد و بند با دولت بلژیك راهي براي آزادي او بیابد. در همین رابطه از اوایل سال 

انیان محكوم  با پنهانكاري در صدد انعقاد یك معاهده با بلژیك برآمد كه بر اساس آن طرفین می توانند زند  1400
 شده را براي تحمل زندان خود به كشور دیگر منتقل كنند.  

بایستي به تصویب پارلمان    1400این معاهده در اسفند    اما براي اجرایي شدن  بین طرفین نهایي و امضا شد. 
این معاهده را با قید فوریت براي تصویب   1401تیر    9رسید. دولت بلژیك بدون اّطالع قبلي در شامگاه  بلژیك مي 

رسید. با تصویب این قانون، د در پارلمان به تصویب مي به كمیتة خارجي پارلمان ارائه كرد. این معاهده باید هفتة بع
 توانست دیپلومات ـ تروریست محکوم شده را به ایران بازگرداند.دولت بلژیك مي 

و   با شرکت هموطنان  کارزار همه جانبه  بلژیک،  پارلمان  معاهده در  این  ارائة  از  ایران  مقاومت  اّطالع  به مجرد 
از تصویب و اجرایی شدن این الیحه در مورد دیپلومات ـ تروریست بمبگذار حامیان مقاومت به منظور ممانعت  

تیر سلسله تظاهرات و تجمعات اعتراضی در مقابل پارلمان و نخست وزیري بلژیك و    10شکل گرفت و از روز  
 های بلژیك در كشورهاي مختلف شروع شد.  سفارتخانه

ن الیحه تصویب شود فاشیسم دینی حاکم بر ایران در اقدامات که اگر ای با تأکید بر اینخانم رجوي در همان روز   
تر خواهد شد، پارلمان بلژیک را به تصویب نکردن این الیحه فراخواند و خواستار اقدام تروریستی در اروپا جری
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 فوري نمایندگان پارلمان اروپا و پارلمانهای کشورهای مختلف اروپایی و حقوقدانان، وکال، شخصیتهای سیاسی و 
 هموطنان و حامیان مقاومت برای ممانعت از تصویب این الیحه شد. 

در    کرد: 10مسئؤل شورا  اعالم  به  تیر  معاصر،  بشریت  و شعور  وجدان  به  اهانت  که  این  است  ایران  مردم  ویژه، 
همین  به  را  او  که  بگذراند  کسانی  نزد  را  خود  محکومیت  دینی،  فاشیسم  اطالعات  وزارت  تروریست  دیپلومات 

 .اند! از بازی با دادگستری و عدالت در بلژیک باید ممانعت شودریت فرستاده مأمو
 

 14خانم رجوي روز  ـ كارزار جهاني براي جلوگیري از تصویب این الیحه به كشورهاي مختلف گسترش یافت.    ۵9
گین با فاشیسم تیر از هموطنان و پارلمانترها و حقوقدانان و شخصیتهاي سیاسي در كارزار جهاني علیه معاملة نن

دیني حاكم بر ایران براي آزادي دیپلومات ـ تروریست بمبگذار، قدرداني كرد و با قدردانی خاص از پارلمانترها و 
حقوقدانان و تظاهركنندگان در بلژیك و ایستادگي آنها در برابر قرباني كردن عدالت و دموكراسي و حقوق بشر،  

 حقایق را برمال و حراج ارزشها و حكومت قانون را رسوا و محكوم كردند.  راستي تا همین نقطه بسیاري  گفت آنان به 
خانم رجوي تأكید كرد: مجاهدین و شوراي مّلي مقاومت ایران با مشورت حقوقدانان و پارلمانترها در كشورهاي  

ات ـ تروریست مختلف، به ویژه بلژیك، راهها و ُشقوق گوناگون سیاسي و قانوني براي جلوگیري از در بردن دیپلوم
رژیم را بررسي كرده و از هر آنچه در توان دارند فروگذار نخواهند كرد. در صورت لزوم مراجعه به دادگاه قانون 

كه حقوقدانان به نخست وزیر بلژیك چنان گیرد تا هماساسي بلژیك و دادگاه حقوق بشر اروپا در دستور كار قرار مي 
قانون و مصونیت رژیم ایران و مقامات آن، كه درگیر تروریسم و جنایات   نوشته اند از »به ُسخره گرفتن حاکمیت

 علیه بشریت هستند«، جلوگیري شود. 
تیر سیزده نمایندة كنگره آمریكا در نامة مشتركي به نخست وزیر بلژیك از وی خواستند که بلژیک هر  1۴روز   

روریست اسداهلل اسدی یا هر تروریست محکوم گونه معامله بین بلژیك و رژیم آخوندي را، كه باعث بازگرداندن ت
كنوني،   كنگرة  آغاز  تأكیدكردند: »در  آنها  کند.  منتفی  ایران شود،  به  و   ۲۵۴دیگري  دموکرات  از  َاعم  نماینده، 

مجلس نمایندگان حمایت و از خواست مردم ایران برای یک جمهوری دموكراتیِك 11۸جمهوری خواه از قطعنامه  
ایران را محکوم  غیرهستهغیرمذهبي و   ایران حمایت و نقض حقوق بشر و تروریسم دولتی توسط دولت  یی در 

های تروریسم دولتی رژیم ایران، که در متن آن قطعنامه برجسته شده، توطئه اسداهلل کردند. یکی از این نمونه
ن و حامیان دموکراسی در  آمیز مخالفااسدی به دستور رژیم تروریستی تهران برای منفجر کردن تجمع مسالمت

 است«.  ۲01۸ژوئن  30پاریس در
اعضای کنگرة آمریکا ضمن قدردانی از نقش بلژیك »در جلوگیری از یک تراژدی فجیع« و خنثی کردن توطئة  

هایی که بمبگذاری، از نخست وزیر بلژیک خواستند »هرگونه ترفند رژیم ایران را برای مبادلة تروریستها با بلژیکی 
 مشکوک بازداشت شده اند« رد کند. طور به
 

تیر   1۵و    1۴کمیتة امور خارجی پارلمان بلژیک بعد از دو جلسة پر تشّنج در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه    -60
رأی موافق و    10و پس از ساعتها بحث و جدل، »معاهدة انتقال محكومان« بین رژیم آخوندي و دولت بلژیك را با  

گیري و تعیین تكلیف نهایي به رأي مخالف تصویب كرد و آن را براي رأي  ۵ولتي و  ممتنع از جانب ائتالف د  1
 جلسة عمومي پارلمان ارجاع داد.  
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در بحثهای مفّصل و تندی که در دو جلسة کمیته خارجی صورت گرفت نمایندگان مخالف الیحه، بارها به کارزار  
رلمانترهای همکارشان در اروپا استناد کردند. آنها بعد از  جهانی و نامه های اعتراضی نمایندگان کنگرة آمریکا و پا

دلیل حساسیت بحثهای كمیتة خارجي، خواستار آن شدند   تصویب الیحه با آرای پارلمانترهای طرفدار دولت و به
که همة متون و بحثهایي كه در كمیتة خارجي انجام شده باید تدقیق و به طور مكتوب به پارلمان ارائه شود. در  

 ۲3تیر برگزار شود با یك هفته تأخیر به پنجشنبه    16تیجه، جلسة عمومي پارلمان، كه قرار بود روز پنجشنبه  ن
ها اكثر اعضاي كمیتة خارجي به شدت معامله با رژیم ایران را مورد انتقاد  تیر موكول شد. در جریان این بحث

یشتر در بلژیك و اروپا توسط رژیم آخوندي توصیف ساز اقدامات تروریستي بآور و زمینهرا شرمقراردادند و آن  
هاي »امنیت ملي«، اعضاي ائتالف حكومتي را به دادن رأي مثبت كردند. اما وزیر دادگستري تحت عنوان ضرورت 

 فراخواند. 
ن آور با چراغ خاموش و مخفیانه پیش برود و با قید فوریت و پنهان كرد كه تالش شده بود این معاملة شرمبا این 

افشاگریها و كارزار جهاني همبسته و گسترده و  اما  پارلمان داده شود،  آن در بین چند قرارداد دیگر، به خورد 
تجمعها و تحّصن و تظاهرات هموطنان آزاده، زد و بند را رسوا و به كّلي نامعتبر و نامشروع كرد. هموطنان در  

ا، آلمان، نروژ، ایتالیا، كانادا، هلند، دانمارك، انگلستان، فرصت بسیار اندك در بلژیك، اتریش، فرانسه، سوئد، آمریك
 استرالیا، روماني، سوئیس و لوكزامبورگ قوّیًا به اعتراض برخاستند.  

كشور،    ۲۴وقفة مقاومت ایران بسیاري قانونگذاران و شخصیتهاي سیاسي در  هاي بي در همین فاصلة كوتاه، با تالش  
هاي قاطع و روشن و عاري از ابهام به ها و موضعگیريا و كشورهاي اروپایي، با نامهشامل آمریكا و كانادا و استرالی

كارزار جهاني مقابله با این معامله كثیف پیوستند. اعضاي سنا و كنگرة آمریكا، پارلمان اروپا و مجالس اروپایي،  
قدانان و صدها شخصیت سیاسي ترین حقوكشور، گروهي از برجسته  1۴هاي پارلمانِي دوستان ایران آزاد در  گروه 

و مذهبي و علمي، از جمله پروفسور جان متر، مدیر پروژة عظیم جیمز وب و برندة جایزه نوبل، در بیانیه ها و نامه 
هاي خود به رئیس و اعضاي پارلمان بلژیك و نخست وزیر و وزیر دادگستري این كشور، تقدیم قاتالن و عامالن  

ها در ایران را به شدت محكوم كردند و ر گردهمایي مقاومت ایران به آمران آنتوطئة جنایت بزرگ تروریستي د
 خواستار توّقف آن شدند. 

 
آزاده در روز  ـ    61 ایرانیان  و  بلژیک،   23هواداران مقاومت  پارلمان  این الیحه در جلسة  با طرح  تیر و همزمان 

محتوا و نام واقعی این معاهده، تظاهرکنندگان گفت:  تظاهرات بزرگی در برابر پارلمان برگزار كردند. خانم رجوي به  
اعطای مصونیت به تروریسم فاشیسم دینی حاکم بر ایران است که در صدد کشتار بزرگ در پاریس و رقم زدن  

روزی، در فرصتی بزرگترین حادثة تروریستی در اروپا بود. اما شما و دیگر وجدانهای بیدار، دسیسه را با تالش شبانه
 طور بین المللی افشا و رسوا کردید... هاندک، ب

های مخفی اتمی  کارزار علیه سازش و مماشات با تروریسم بی حد و مرز رژیم ایران، مانند کارزار افشای پروژه  
ترین مصالح مردم ایران بلکه خدمت بزرگی به صلح و امنیت جهان است و در رابطه آخوندها، نه فقط دفاع از عالی 

 شود. و حفظ جانهای مردم اروپا را هم شامل می آمیز، سالمت ها و گردهمایی مسالمت با بمبگذاری در تجمع
خواهند وي افزود: در برابر همبستگی ایرانیان و جبهة جهانی علیه این معامله شرم آور، اهل معامله و مماشات می  

یی علیه قربانیان تروریسم تبدیل کنند و به جای سخت گرفتن هر گروگانگیری َاتباع بلژیک در ایران را به حربه
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تر بر جّلاد، رضایت او را با خون قربانیان دیگر جلب کنند. دلخوش کردن به آزادی گروگان بلژیکی در ایران چه بیش
گام به عقب است چون در آینده دیگر کسی امنیت نخواهد داشت. هر شهروند اروپایی و   100یک گام به جلو و  

با بمب اتمی همة مردم اروپا را در معرض شانتاژ آمریکایی در ایران نیز یک گروگان بالقوه است. اگر فردا آخوندها 
قرار بدهند، چه باید کرد؟ آیا باید زانو زد و کرنش کرد؟ پس درسها و تجارب مماشات و جنگ با فاشیسم هیتلری 

های آدم سوزی به کجا رفته است؟ سرنگونی این رژیم و برقرارکردن دموکراسی و حاکمیت و هولوکاست و کوره
خواهیم. اما از نیم قرن پیش از زمان  مقاومت و مردم ایران است. ما این را از کس دیگری نمی   جمهور مردم کار

 خواهیم که در طرف دیکتاتوری قرار نگیرید. شاه، خواسته و می 
 

تیر امكان تصویب پیدا   ۲۴و    ۲3دلیل مخالفتهاي گسترده، این معاهده در جلسات پارلمان در روزهای  ـ به  6۲
تیر، با آرای دولتی   ۲9ه به تأخیر افتاد و باالخره در آخرین روز كار پارلمان قبل از تعطیالت در روز  نكرد و یك هفت

كه شماری از آنها با این معاهده ابراز مخالفت كرده بودند، رغم ایناز تصویب گذشت و احزاب ائتالف حاكم، به
تصویب این معاهده در پارلمان، عماًل دولت    ناگزیر به آن رأي دادند. به نوشتة مطبوعات بلژیك در صورت عدم

 شد.پاشید و ناگزیر باید انتخابات زودهنگام برگزار مي فرومي 
دلیل آور با رژیم آخوندی شروع شد. اما به تیر برای بررسی معاملة شرم   ۲۸شنبه  جلسة پارلمان بلژیک صبح روز سه  

در جلسه بعد از ظهر آقای دروور،    .عد از ظهر موکول شدوزیر متوّقف و به باعتراض نمایندگان به عدم حضور نخست 
تواند راه گریزی برای  دهد که بلژیک می عضو پارلمان بلژیک، گفت: رأی دادن به این الیحه به دنیا این پیام را می 

ا به تروریسم رژیم ایران بازکند. آیا کشور دیگري در اّتحادیه اروپا یا آمریکا هست که یک تروریست محکوم شده ر
سال   ۲0ساله در حکم  16تواند یک تخفیف  این کشور بازگردانده باشد؟ بر اساس این الیحه، اسداهلل اسدی می 

زندان دریافت کند... آقای وزیر! امیدوارم متوجه باشید که مسئولیت شما سنگین است و اگر فردا این الیحه تصویب 
 .توانیم مواجه باشیمشود، با چه عواقب وخیمی می 

ن سامین، نمایندة دیگر پارلمان، در مخالفت گفت: پنج الیحه را در هم پیچیدید و با هم قاطی کردید و ما را الی 
در شرایط سخت قراردادید. در رابطه با هند، قید فوریت را به ایران ربط دادید، معلوم نیست چرا؟ این شیوة دولت 

برد... تعدادی از نمایندگان ست و امنیت اروپا را زیر سؤال می کنیم و قبول نداریم. این گروگانگیری اشما را تقبیح می 
اکثریت ]حاكم در بلژیك[ در کنفرانس اپوزیسیون ایران ]در ویلپنت[ بودند و احتمال داشت که قربانی شوند. رژیم  

بر فشار معنای تسلیم شدن در برااین توافق به   .شناسدرسمیت نمی ایران یک رژیم شرور است و هیچ قانونی را به
آدم  و  تروریسم  در  رژیم  این  و جری کردن  ایران  امنیت رژیم  ما  این الیحه  با  است.  این سیاست  ادامة  و  ربایی 

 .شودها تسریع می ربایی سایر اروپایی اندازیم و آدمشهروندان در اروپا را به خطر می 
 

آور« در نیمه شب با رأي نمایندگان ائتالف دولتی از تصویب »معاهدة شرم  1۴01تیر    ۲9ـ چهارشنبه شب    63
شماری گذشت. فضیحت چنان بود كه برخي از نمایندگان ائـتالف حاکم نیز از رأي دادن به نفع آن سر باز زدند.  

 از نمایندگان مخالف هم بعد از تصویب الیحه علیه آن موضعگیری کردند.  
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در توئیتی نوشت: رأی شرمسارانه به نفع انتقال تروریستهای محکوم شدة   جرج دالمان، نماینده پارلمان بلژیک،  
رأی ممتنع. یک تسلیم در برابر    11رأی مخالف،    ۴1رأی موافق،    ۷9رژیم ایران توسط قضائیة بلژیک چنین بود:  

 ترور رژیم ایران. 
فرانسوا دواسمت، نمایندة دیگر پارلمان بلژیک و رئیس حزب دفی، نوشت: برگرداندن یک تروریست محکوم به  

 .فرستد که عدالت فروختنی استایران، این پیام را می 
تئو فرانکن، رئیس هیأت بلژیک در ناتو و عضو کمیسیون دفاع پارلمان و وزیر پیشین مهاجرت بلژیک، اعالم کرد:   

ایران شوکه تصویب تو به رژیم شرور  ایران برای استرداد اسدِی فوق تروریست  با رژیم  کننده است. پارلمان  افق 
 بلژیک در مورد توافق با رژیم ایران سمت اشتباه تاریخ را انتخاب کرد؛ چه انتخاب وحشتناکی.  

یي به رئیس پارلمان، نامه  در  1۴01مرداد    ۷كانون وكالي فرانسوي بلژیك و مؤسسة حقوق بشر وابسته به آن، روز   
نخست وزیر، وزیر دادگستري، وزیر خارجه و شمار دیگري از مقامات بلژیك نوشت: »نظام فرانسوی کانون وکالی  

مرتبط با معاهدة جمهوری بلژیک و رژیم ایران    ۲0۲۲ژوئن ۲9  ۀبشر آن، از محتوای الیح  بروکسل و مؤسسة حقوق
اقدامات دند. الزم است تأکید شود که این معاهده راه انتقال افراد محکوم به  در مورد انتقال افراد محکوم مّطلع ش

به   را  باز می تروریستی  نگران  .کندایران  نکته  به  13کننده است که مادة  این  بیان می این معاهده  کند  صراحت 
رای آنها را کاهش دهند.  شده بهای تعیینتوانند افراد محکوم را عفو کنند، آنها را ببخشند یا مجازات طرفین می 

نفع تروریستها در رابطه با اصول قانونی حاکم در بلژیک در زمینة اجرای خصوص به کننده، به این یک تبعیض نگران 
نظر ما به  ۲0۲۲ژوئن۲9احکام است. بنابراین، اجرای یک معاهدة سیاسی با رژیم ایران در بلژیک بر پایة الیحة  

ارزشهای حاکمیت قانون، حق دفاع، استقالل  وابستگی عمیق ما به    .خواهد بود  کنندة حاکمیت قانون نقض نگران
تواند ما را مجاب کند که علیه آنچه از دستگیری یکی از هموطنانمان تصمیمات آن، فقط می   قوة قضاییه و احترام به

ا دربرگیرد که در بلژیک توانند دورنمای محکومیت فردی ردانیم، موضع بگیریم. اما همین اصول نمی در ایران می 
دلیل َاعمال بسیار شدید محکوم شده، بدون اجرای مجازاتی که توسط یک دادگاه مستقل برای او تعیین شده  به

بشر نگرانی عمیق خود را نسبت است. در چنین منظری، نظام فرانسوی کانون وکالی بروکسل و مؤسسة حقوق
 کند«. بر احتیاط قاطع خود تأکید می ابراز و   ۲0۲۲ژوئن ۲9عواقب بالقوة الیحة به
 

مقاومت یی اعالم کرد: »پس از تصویب الیحه در پارلمان بلژیک دبیرخانة شوراي مّلي مقاومت با صدور اطالعیه  ـ   6۴
کند و آن را باالترین مشوق فاشیسم دینی حاکم  آور با رژیم آخوندی را قویًا محکوم می ایران تصویب معاملة شرم

بر ایران در افزایش تروریسم و استفاده هر چه بیشتر از اهرم گروگانگیری برای آزادی تروریستها و مأموران دستگیر 
شورای امنیت سازمان ملل مّتحد    13۷3ین کار را نقض آشکار قطعنامة  ترین حقوقدانان، اداند. برجستهاش می شده 

اعالم کردند. تصویب این معاهده در حالی صورت گرفت که نه تنها با مخالفت گسترده و یک پارچة پناهندگان 
انجمن بلژیک و حقوقدانان و  اپوزیسیون در  بلکها و سازمانهای حقوقایرانی، احزاب سیاسی  بود  ه  بشری مواجه 

برخی از احزاب و پارلمانترهای عضو ائتالف دولتی نیز آن را لکة سیاه و موجب اقدامات تروریستی بیشتر در بلژیک 
را از دستور کار مجلس خارج کنند. این معاهده از ابتدا با و اروپا توسط رژیم آخوندی خواندند و تالش کردند آن

ر پارلمان با قید فوریت، آن هم در بین چند معاهده دیگر به های کاکاری به امضا رسید و در آخرین هفته پنهان 
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نحوی که حتی مخالفان درون ائتالف حاکم را در مقابل عمل انجام شده قرارداد و با اهرم خورد پارلمان داده شد. به
 .شناخته شدة ضرورتهای »امنیت ملی« ناگزیر از رأی دادن کرد«

المللی و احزاب و نمایندگان پارلمان  ایران با کمک و همراهی حقوقدانان بین اطالعیه افزود: »کارزار جهانی مقاومت   
های سیاسی و قانونگذاران در اروپا و آمریکا برای ممانعت از آزادی و بازگرداندن اسداهلل اسدی، بلژیک و شخصیت 

مکانات حقوقی و سیاسی گذار و مزدوران همدستش به ایران با استفاده از همة راهها و ادیپلومات ـ تروریست بمب
 .ادامه خواهد یافت«

رسید. ادامة کارزار مقاومت درحالی بود که با تصویب این معاهده در پارلمان بلژیک همه چیز تمام شده به نظر مي  
زیرا تنها مرجع شكایت از قانون مصوب مجلس در بلژیك، دادگاه قانون اساسي این كشور است كه این دادگاه هم 

یادي دارد. اواًل، تنها وقتي امكان شكایت به این دادگاه وجود دارد كه قانون توسط شاه توشیح و در محدودیتهاي ز
روزنامة رسمي درج شود. ثانیًا، رسیدگي به پرونده در دادگاه قانون اساسي یك پروسة سریع نیست و چه بسا که  

شود و اه قانون اساسي مانع اجراي قانون نمي ماهها و شاید یكي دو سال به طول بینجامد. و ثالثًا، شكایت در دادگ
دولت بلژیك مي تواند در این فاصله دیپلومات ـ تروریست را آزاد و به ایران برگرداند. اما مقاومت ایران با بررسی 

تیر، دقایقي پس از   29راهکارهای قضایی، بالفاصله بعد از تصویب معاهده در پارلمان، در همان چهارشنبه شب  
المللي،  هاي بین تن دیگر از شاكیان، شامل شخصیت   10یك شكایت فوري را از سوي خانم مریم رجوي ونیمه شب  

كرد قاضي به فوریت دستور دهد انتقال اسدي به ایران تا تصمیم  به دادگاه در بروكسل ارائه داد كه درخواست مي 
این درخواست را ردكرد. متقاباًل شاكیان  دادگاه قانون اساسي در مورد این قانون متوّقف شود. اما قاضي مربوطه  

تیر از رأي این قاضي درخواست استیناف كردند و دادگاه استیناف رأي قاضي اول را مردود شمرد و به   31روز  
بدوی دستور داد  قرار دهد. متعاقبًا دادگاه  را مورد رسیدگي  بدوي دستور داد درخواست فوري شاكیان  دادگاه 

 گیری این دادگاه متوّقف شود.  صمیماسترداد اسدی تا زمان ت
مرداد، دادگاه بدوي بروكسل تشكیل جلسه داد و به طرفین )شاكیان از یك سو و نخست وزیر،   6صبح پنجشنبه  

 ۲۸شهریور مبادله كنند و روز    ۲۴وزیر دادگستري و وزیر خارجه بلژیك از سوي دیگر( فرصت داد لوایح خود را تا  
ع شفاهي طرفین مشّخص كرد. به این ترتیب دادگاه، ممنوعیت برگرداندن دیپلومات ـ شهریور را هم براي استما

شهریور و رسیدگي محتوایي به درخواست شاكیان، تمدید   28گذار را به رژیم آخوندي تا تاریخ  تروریست بمب
 كرد. 

زیر خارجة سابق ایتالیا، عالوه بر خانم مریم رجوي، نخست وزیر پیشین الجزایر، سیداحمد غزالي، جولیو ترتزي، و 
بومدرا، دكتر سنابرق زاهدي، مسئول كمیسیون قضایي  لیندا چاوز، سناتور توریسلي، طاهر  بتانكور، خانم  خانم 
شوراي ملي مقاومت، محمد محدثین، مسئول كمیسیون خارجه، فرزین هاشمي، نمایندة شورا در دادگاههاي بین 

 ورا در آلمان، از شاكیان پرونده هستند.  المللي و جواد دبیران، معاون نمایندگي ش
المللي، وکیل مجاهدین در اشرف و ترین حقوقدانان بینپروفسور اریک داوید، استاد حقوق در بلژیک و از برجسته 

که معاهدة بلژیک و رژیم به نحو حساب  با اشاره به این 3لیبرتی و دیوان عدالت اروپا، در سخنرانی خود در اشرف
العادة مقاومت ایران در این كارزار را ستود چارچوب انتقال و نه استرداد تنظیم شده بود، موفقیت خارق یی در  شده 

مانند گفت: »باید اذعان كنم كه قبل از این ابتكار عمل، من حتي حاضر نبودم یك درصد هم روي و با فروتني بي 
 باشد شرط بندي كنم...«. كه راه حقوقي براي ممانعت از بازگرداندن اسدي وجود داشته این



80 
 

 
 فصل هشتم  

 محاكمة دژخیم حمید نوري و شکست توطئة رژیم  

 برای مصادرة جنبش دادخواهي  
 

کیفرخواستی علیه حمید   1400مرداد    5ماه تحقیقات، در  9سال و  ـ دادسرای دادگاه استکهلم پس از یک  6۵
 آغاز شد.  1۴00مرداد19نوری صادرکرد و بر اساس آن جلسات دادگاه از 

پراكني و برنامة تلویزیوني مزدور نفوذي ایرج  اقدام شنیع و منزجركنندة سعید بهبهاني، همدست و شریك لجن  
مصداقي، در نخستین روز دادگاه در مأل عام علیه هواداران مجاهدین، منعكس كنندة خط كار وزارت اّطالعات در 

 دا تا انتهاست.  این پرونده بر ضد مقاومت ایران از ابت
( و كتاب 1399ها و اسناد در بارة یك مزدور نفوذي« )انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، اسفند  كتاب »گواهي 

»گزارش تحقیقي كمیسیون قضایي شوراي مّلي مقاومت ایران ـ دادگاه یك دژخیم و مأموریت یك مزدور نفوذي« 
ایران مقاومت  مّلي  شوراي  دبیرخانه  فروردین  )انتشارات  جاي  1400،  و  است  روشنگر  بسیار  این خصوص  در   )

 گذارد. هیچگونه ابهام و تردید باقي نمي 
وقفة هواداران مجاهدین و مقاومت با حضور و تظاهرات بي   1۴01اردیبهشت  14جلسه تا    92دادگاه استكهلم طي   

كي و شاهد شهادت دادند، دژخیم  شا   59ایران و دیگر هموطنان و گروههاي سیاسي ادامه داشت. در این دادگاه  
وکیل شاکیان    4حمید نوري و وكالي او چندین روز به دفاع پرداختند و دادستانها از كیفرخواست دفاع كردند.  

خصوصی نیز در حمایت از دادستان در اثبات جنایات حمید نوری دفاعیات خود را ارائه دادند. دادگاه، سرانجام، در 
 صادر و حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد. حکم خود را1۴01تیر ۲3روز 

همه، در مورد محدودیتها و مالحظات حقوقي و سیاسي دادگاه و نقایص جدي حكم صادره، دکتر سنابرق با این 
زاهدی، وکیل پایة یک دادگستری و مسئول کمیسیون قضایی شوراي مّلي مقاومت، در اجالس شورا بر  

دادگاه« انگشت گذاشت و به تفصیل توضیح داد كه در این حكم، تصریح نكردن بر »كمبودهاي بنیادي حکم این 
اي و رئیسي و دیگر مسئوالن و آمران  كشي و جنایت علیه بشریت، محكوم نكردن خمیني و مسئولیت خامنه نسل

دان بوده و نه  دانند قبل از فروغ جاویو عامالن قتل عام، اشتباه بزرگ در مورد تاریخ حكم قتل عام، كه همه مي 
ها و دادگاه  بعد از آن، عدم استماع نمایندة مجاهدین و نمایندة ارتش آزادیبخش مّلي ایران توسط دادستان 

جاي استناد به اكاذیب و جعلّیات یك خصم شناخته شدة مجاهدین مثل كوردزمن، و بسیاري موارد دیگر،  به
 له استیناف حّل و فصل شود.  باید الاقل بخشي از آنها در مرحنقیصة بزرگي است که  

ها و اسناد ثبت شده، پاره یي از حقایق، كه رژیم آخوندي و مزدورانش تالش  البّته در جریان دادگاه و در گواهی  
 را مخفي کنند یا وارونه جلوه دهند، برمال شد.  كردند آنها مي 

هم، تنها، در زندان ، آن67و شهریور توّجه دیگر این که دادگاه فقط »قتل عام در ماههاي مرداد نكتة قابل  
گوهردشت« را در دستور کار گذاشته بود و با وسواس، از ورود به قتل عام در سایر زندانها مانند اوین و سایر 

كرد.  جنایتهاي رژیم )حّتي جنایتهاي دژخیم حمید نوري در ماهها و سالهاي قبل و بعد از این دوره( امتناع مي 
 ي از ابعاد تکاندهندة قتل هایاما شاهدان گوشه 
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 شدگان را هر چه كمتر کنند، رسوا شدند. خواهند شمار اعدامعام را در تهران نشان دادند و مزدوراني كه مي  
تنها شاهد قتل عام در زندان اوین، که در دادگاه شهادت داد، رضا شمیراني بود که در شهادت خود گفت: قتل  

تن از زنان و مردان   ۴000تا    3۵00ماه ادامه داشت. حدود  ۲د و بیش از  شروع ش   6۷مرداد    ۵عام در اوین از  
 عام شدند. مجاهد و مبارز در اوین قتل

حصار را منتقل کردند به گوهردشت، بندهای گوهردشت پر بود. حداقل  علي ذوالفقاري گفت: تمام زندانیان قزل 
 دربردند.  دامها جان به نفر از اع 200تا  150جا بودند، فقط دو سه هزار زنداني آن

كامیون پیكرهاي مجاهدین، فقط در روزهاي   17هوشنگ اطیابي در شهادت خود گفت: شاهد انتقال بیش از   
بوده و این روزها را در تقویمي كه در زندان با خود داشته )و اكنون در اسناد دادگاه ثبت   67مشّخصي از مرداد  

 شده( عالمت زده است.  
و   عم از هواداران مجاهدین یا زندانیان ماركسیست، از جمله رضا فالحي، امیر هوشنگ اطیابی شاهدان مختلف، َا 

افرادي را مشاهده كرده اند كه به تازگي   67محمود خلیلي در شهادتهایشان تصریح كردند که در اوایل مرداد  
 شدند.   دستگیر شده و مستقیمًا به گوهردشت منتقل شده اند؛ کسانی که بعدا به دار كشیده 

سر برده بود، در شهادت خود گفت: در روزهای سال در زندان به  10دستگیرشده و    1360رضا فّلاحي كه در سال   
پا داشتند، در دیدیم که لباس معمولی و کفش ]شهری معمول[ بهخانمها و آقایانی را می   67هشتم و نهم مرداد  

کردند و معلوم بود بند به سمت حسینیه منتقل می ا با چشمکه زندانیان همه با دمپایی بودند. این افراد رحالی 
تازگي از بیرون زندان به زندان منتقل شده اند. مثاًل خانمي را دیدم كه مانتو تنش بود. بعضي از این خانمها به

ادر توانستند از ككیف داشتند. آقایي را دیدم با كیف سامسونت، ولي همة اینها چشمبند داشتند، پس اینها نمي 
 ها را از بیرون دستگیر کرده و آورده بودند.  زندان باشند. برداشت من در آن لحظه این بود كه یكسري 

مرداد در اتاق حسینیه که قدم  1۲سال در زندانهای رژیم آخوندی بوده، گفت: شامگاه    10حسن اشرفیان، که   
نفر بودیم. دیدیم دو  5ها رساندیم. پنجره  زدیم صدای خفیف ماشینی توجه مرا جلب کرد. بالفاصله، خود را بهمی 

که سمت ما کامیون در جاده است. یکی این سمت جاده، یکي سمت دیگر جاده. یکی از ماشینها خاموش بود. آن 
شد های جنازه را دیدم چون روشن بود می دیدم. در یکی از کامیونها کیسه بود روشن بود و چراغ قرمز آن را می 

خواست چادر این کامیون را روی آن بکشد که از  پاسدار بودند و یکی از آنها رفته بود باال می داخلش را دید. چند 
 بیرون دیده نشود. 

دیدیم هفتة دوم، باز هم از پشت پنجره می   های رژیم بوده، در شهادت خود گفت: سال در زندان  13اکبر بندلی، که   
آمد ترمز کرد جلو سوله، دنده عقب رفت جلو آشپزخانه، یک برند. یک شب کامیون  ها را با کامیون می که جنازه 

المپ مهتابی باالي كامیون روشن بود و یک پاسدار باالی کامیون ایستاده بود و راننده آمد پایین، رفت داخل 
های بچه ها را می دیدیم و رویش یک پارچه برزنتی بود. سکوت  آشپزخانه. ما از باالی پنجره توی کامیون جنازه 

شنیدیم... )چندي بعد( ماها را جمع کردند. ناصریان]آخوند محمد لق بود. صدای ضربان قلب همدیگر را می مط
تان را کشتیم، شما را هم گذاشتیم در نوبت بعد بکشیم. رسول تبریزی بینید بقیهای[ آمد به ما گفت: می مقیسه

تان را بکشیم، ما شما را نکشتیم،  فت: همهبه من گفت: حمید عباسی گفت: خمینی ما را ببخشد. خمینی به ما گ
 شما هنوز زنده اید، ما از خمینی خجالت می کشیم. 
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تا مانده بودیم. بقیه را اعدام کرده   ۲00الی    1۵0در اواخر پاییز ما را از گوهردشت جمع کردند بردند اوین. حدود   
 بودند. 

 
ابهامي نداشتند كه  ـ برخالف دعاوی مزدوران، شهادت   66 از دیگري، نشان داد كه زندانیان هیچ  ها، یكي پس 

مرداد به ماجراي   8قیمت ایستادگي بر سر موضع مجاهدي، اعدام است. اكثر زندانیان گوهردشت، از همان روز  
اعدامها از طریق مورس، سریع، به همة بندها  اعدامها پي برده بودند. با توجه به پیوستگي بندهاي گوهردشت، خبر  

منتقل شده بود. تنها استثنا، بند مقابل جهاد بود كه از بقیة زندان فاصله داشت، بنا به شهادت احمد ابراهیم و 
برخي دیگر از بازماندگان آن بند، وقتي زندانیان به راهرو مرگ برده شدند، در همان راهرو از ماجرا مّطلع شدند و  

كرده است. سي قبل از ورود به نزد هیأت مرگ از ماجرا بي اّطالع بوده، هیأت مرگ از زنداني رفع ابهام مي اگر ك
حّتي بعد از خروج از نزد هیأت مرگ، زنداني این فرصت را داشته كه از موضع خود كوتاه بیاید و از اعدام نجات 

هدان گزارش شده كه مجاهدان قهرماني مانند پیداكند. اما، درست به عكس، موارد متعددي توسط شاكیان و شا
كنند و  ها جدا مي غالمرضا كیاكجوري در برخورد اول با هیأت مرگ برخورد قاطعي نكرده و آنها را از صف اعدامي 

اعدامبه بند برمي  اما وقتي متوجة جریان  از ها مي گردانند،  شوند، به اصرار، خواستار رفتن به نزد هیأت شده و 
 شوند.  كنند و روانة سالن مرگ مي دي خود دفاع مي مواضع مجاه

گفتند محمد زند در شهادت خود گفت: جعفر هاشمی و دکتر محسن فغفور مغربی که از مشهد آورده بودند، می  
مرداد اعدام کردند.کسانی که حاضر به مصاحبه نبودند از جمله، جالل    ۸ما سربازان مسعود و مریم هستیم. آنها را  

مرداد اعدام کردند. زندانیانی را   8هشید رّزاقی را، که عضو تیم فوتبال هما و عضو تیم مّلی ایران بود، در  الیقی و م
ها را برد. از مرداد پاسدار آمد و کرجی   9هم که از کرمانشاه آورده بودند در همان روز اعدام کردند. روز پنجشنبه  

 زین العابدین افشون، محمد فرمانی و علی اوسطی.   جمله، مهرداد صمدزاده، مهرداد اردبیلی، حسین بحری، 
ها شروع شده و من در انفرادی مرداد غالمحسین فیض آبادی را پیش ما آوردند. غالمحسین گفت: اعدام   1۴روز   

گویم: مجاهد کنم و می ام دفاع می متوجه شدم. غالمحسین گفت: اگر مرا پیش هیأت بردند من از هویت مجاهدی 
 مرداد اعدام شد. 1۵محسین شامگاه خلق هستم. غال

زندان بوده و برادرش مجاهد شهید حسن فارسي در قتل عام در اوین اعدام    1372تا    1360حسین فارسي، كه از   
مرداد در راهرو مرگ بوده است. وي در شهادتش گفت: من از    8شده، از معدود شاهدان قتل عام است كه روز  

های مشهد نیز جزء آنها دند که بچهنفر را اعدام کر  ۲0مجتبی پرسیدم موضوع چیست؟ جواب داد: امروز صبح  
کنند. مجتبی گفت چرا؟ گفتم: نفراتی که مان را اعدام می اند. من برایم همه چیز مشّخص شد و گفتم: همهبوده

در اتاق بودند یکی، دادستان و یکی، حاکم شرع است. در جایی که من نشسته بودم یکی دیگر از دوستانم به نام 
م: در اتاق چه گفتی؟ گفت: گفتم هوادار مجاهدین هستم و نیری گفت: باید مدتها پیش محمود میمنت بود. پرسید

 رفتی پیش برادرت. برو بیرون )مجاهد شهید مسعود میمنت را چند سال قبل نیری اعدام کرده بود(.  می 
گفت: از من سؤال بعد از مدتی از یکی دیگر از دوستانم به نام حّجت سرکرده سؤال کردم از تو چه سؤالی کردند؟   

کردند اّتهامت چیست؟ من گفتم: هوادار مجاهدین. گفتند: برو بیرون. دیگری، ابراهیم غیوری نصیرمحّله بود. او 
 هم اّتهامش را هوادار مجاهدین گفته بود. با خشونت او را بیرون کرده بودند. 
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گفت: در راهرو مرگ کنار بهروز   سال در زندان بود، در شهادت خود  12به مدت    1360علي ذوالفقاري كه از   
کنند. من در برابر هیأت مرگ از مجاهدین و آرمان آنها دفاع کردم.  شاهی مقّنی نشستم. او گفت: دارند اعدام می 

کرد. در همین زمین« را خواند که از عزم جزمش حکایت می خواهد پیش بیاید. او سپس سرود »ایرانهر چه می 
ید و لگد محکمی به او زد و فحشهای رکیکی به او داد و دقایقی بعد او را با خودش  لحظه، حمید عباسی از راه رس

 گاه بهروز را ندیدیم.برد. از آن به بعد دیگر هیچ
سری دختر ]مجاهد[ از ، یک6۷اوایل    سال زندانی بوده در شهادتش گفت:   8روم افشم زنداني ماركسیست كه   

دیدیم. اینها  هایی که با دیلم باال زده بودیم، حیاط آنها را هم می ریق پنجره اوین آوردند. طبقه سوم بودند. ما از ط 
توانستیم. پاسدارهای  کردند، و چه ورزشی واقعًا. ما پسرها نمی جمعی می شد، ورزش  موقعی که هواخوریشان می 

رها دیدیم عباسی، ناصریان، شدند دیگران را صدا کنند. با رسید. مجبور می ریختند اینها را بزنند. زورشان نمی زن می 
 دیدیم. زدند... ما از پنجره می کردند. می آمدند این دخترها را تکه پاره می لشکری و پاسدارهای دیگر می 

 
، زندانیان هوادار مجاهدین 67رغم تالش دادگاه برای محدودکردن ادای شهادت به وقایع مرداد و شهریورـ به   6۷

براي قتل   67كم از ماهها قبل از تابستان  دادگاه شهادت دادند كه رژیم دستو زندانیان ماركسیست در جلسات  
 عام برنامه ریزي و طراحي كرده بود. 

تعدادی   6۷زندانی بود، در شهادت خود گفت: فروردین سال  1370تا    1360سال از  10محمود رؤیایی، كه مدت   
دیم ادامة طرح تفکیک زندانیان است که در بهمن از زندانیان کرمانشاه را به گوهردشت آوردند، که بعدًا فهمی

بندی در گوهردشت، من از زیر در بند توسط داوود لشکری، ناصریان و حمید عباسی اجرا شد. بعد از طبقه  66سال 
 شنیدم که داوود لشکری در تلفن گفت: »تخم مرغ خرابها رو جدا کردیم«. 

زندان »توحید« )کمیتة مشترک( منتقل كردند. با توجه به   مسعود مقبلی را از زندان اوین به  67در اردیبهشت 
فعالیتهای پدرش می خواستند از او یک مصاحبه ویدیویی بگیرند و آزادش کنند. او قبول نکرد و او را به اوین 

 گرهای وزارت اعدام شد. وقتی به اوین برگشت به همبندانش گفته بود: یکی از شکنجه  67برگرداندند و در قتل عام  
اطالعات، که بازجوی او بوده، به او گفته است: برو به دوستانت بگو که ما از روبسته ایم و سراغتان خواهیم آمد و 

 نسل شما را برخواهیم کند.  
زور به بند پایین، مقابل بند سال زندانی بوده، در شهادت خود گفت: اواخر تیرماه ما را به    10احمد ابراهیمی، که   

وهردشت منتقل کردند. ما اعتراض کردیم. پاسداری به اسم فرج به ما گفت: اعتراض نکنید، بد جهاد در زندان گ
کردید. این پاسدار  نفر را اعدام می   300ـ    ۲00هر شب    60بینید. به آن پاسدار گفتم: بدتر از این چیست؟ سالمی 

 در مقابلش هیچ است.   60در پاسخ گفت: روزهایی در پیش است که سال 
که اینها تصمیم به بعد از این  سال زنداني بوده، در شهادتش گفت:   8سم سلیمانپور، زنداني ماركسیست، که  ابوالقا 

سال   10هایی بودم که از  ها را دسته بندی کردند که کارشان راحت تر باشد. من جزء زندانی کشتار گرفتند، زندانی 
 دند.  گوهردشت بر 6به بند  66به باال حکم داشتند، ما را اواخر 

 
چنان كه حكم دادگاه، به روشني نشان  ـ روند دادگاه و كیفرخواست دادستان و سخنان نهایي دادستانها، هم  6۸
دهد که به لحاظ اخّص حقوقي، یعني دالیل مشّخص اثباتي و قابل قبول براي اثبات مجرمیت در این دادگاه به  می 
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كند.  هرچند واقعي و ارزشمند، براي آن كفایت نمي هاي عام  خصوص و ساختار این پروندة مشّخص، كه گواهي 
ویژه در آلباني بخش عمدة دالیل اثباتي در مورد جنایات ارتکابی حمید نوري توسط اعضا و هواداران مجاهدین، به

كرد. رئیس و هیأت ارائه شده است. به نحوي كه بدون آنها قطعًا دادگاه و محكومیت نوري روند دیگري پیدا مي 
 ها و ظرایف حقوقي تصمیم به انتقال دادگاه به آلباني گرفتند. توجه به همین پیچیدگي  قضات با

وضوح و بدون شاهدان و شاكیان مجاهد و هوادار مجاهدین، سالها پیش از دستگیری حمید نوری )عباسی(، با  
 ت گزارش كرده بودند.  در زندان گوهردش  67ابهام عملکرد جنایتكارانه دژخیم را در قتل عام مجاهدین در مرداد 

تصریح شده است که: »روز   13۷۸در کتاب »قتل عام زندانیان سیاسی«، از انتشارات سازمان مجاهدین در مرداد   
نفره از بچه ها را خواند و به پاسدار دیگری   1۵ـ  10... پاسدار حمید عباسی، لیستی  11مرداد، حوالی ساعت    1۲

باسی مرّتب لیست را می خواند و بچه ها را به صف می کرد و می فرستادشان گفت: آنها را به محل اعدامها ببرد. ع
 به راهرو مرگ«.  

مرداد هیأت مرگ یک لحظه آرام نداشت. سرعت کار چند برابر شده  1۸»روز  چنین آمده است:در این کتاب هم 
تکرار می کرد: »بروند بند، بروند خواند و  بود. صدای پاسدار عباسی یک لحظه قطع نمی شد. اسامی بچه ها را می

 دانستیم که معنای ” بند“ همان اعدام است«. و ما دیگر می  …بند، بدو که باید بروی بند، بند، بند
 10مرداد عباسی حدود  1۲در مصاحبه با »سیمای مقاومت« گفت: »چهارشنبه   13۷۷محمود رؤیایی در مرداد   

شدند و به کرد و افراد بلند می خواند. اسامی را صدا می ها را می یکی اسم بچهتا کارت دستش بود و یکی   1۵تا  
 شدند«.  معروف شد، هدایت می  "تونل مرگ"سمت ادامة راهرو، یعنی آن تونلی، که بعدها به نام 

چنین در كتاب خود ـ »آفتابكاران«ـ كه سالها قبل از دستگیری حمید نوری چاپ و منتشر محمود رؤیایی هم 
 در مورد نقش او در مورد بردن زندانیان به نزد هیأت مرگ و بردن آنها به سالن مرگ گواهي داده است. شده، بارها  

 منتشر شده( نوشته است: »هشت13۸۷حسین فارسی در کتاب »یک کهکشان ستاره« )كه چاپ اول آن در سال   

گذاشت.  برگه های دیگر می   ناصریان تعدادی برگه در دست داشت. هر اسمی که می خواند، برگه را زیر  مرداد
نفر یا بیشتر در صف بودند. ناصریان با صدای بلند به حمید عباسی گفت: اینها را   100اسامی که تمام شد حدود  

کردم. ساعت را نگاه کردم به بندشان ببر! صف به طرف انتهای راهرو حرکت کرد و من با حسرت به آنها نگاه می 
 شب بود«.  9

، با تأکید بر اهمیت استماع شاهدان مجاهد، اعالم کرد: جلسات 1۴00مهر    ۲۸چنین بود كه رئیس دادگاه در روز   
عضو سازمان    آبان، به مدت دو هفته، برای استماع شهادت شش شاکی و یک شاهد19دادگاه از روز چهارشنبه  

این اقدام در تاریخ رسیدگی به پرونده   د.مجاهدین خلق، که در آلبانی سکونت دارند، به آلبانی منتقل خواهدش
های جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، كم سابقه بود. در نمونه انتقال دادگاه پروندة قتل عام روندا به این 
کشور، محّل وقوع جرم در خود كشور رواندا بود، ولی عّلت انتقال دادگاه به آلبانی، دالیل اثباتي و قدرتمند شاكیان  

 كرد.  آور مي مجاهد بود که استماع حضوري آنها را الزام و شاهدان
آبان  19به این ترتیب، دادگاه، شامل هیأت قضات، دادستانها و وکالیی که موّکلین آنها در آلبانی بودند، از روز   

خلق به آلباني منتقل شد. دژخیم حمید نوری و وکالی او در سالن دادگاه )در سوئد( باقی ماندند. مجاهدان  1۴00
اكبر صمدي، محمود رؤیایي، حسین فارسی و حسن اشرفیان در   محمد زند، مجید صاحب جمع، اصغر مهدیزاده، 
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دادگاه، كه به طور رسمي و با مراعات همة ضوابط قانوني در محل دادگستري آلباني در دورس برگزار شد، به اداي 
 شهادت پرداختند.  

منظور فهم بهتر موضوعات مورد بحث، ماکت زندان گوهردشت، که توسط  بهزمان با شروع كار دادگاه در آلباني،  هم 
تهیه شده بود، به دادگاه ارائه شد و زندانیان در حین شهادت محل وقوع حوادث زندان    3زندانیان مجاهد در اشرف

در صورت   دادند. در پایان جلسات دادگاه در آلباني، رئیس دادگاه درخواست کردرا از روي این ماكت نشان مي 
امکان، ترتیب انتقال ماکت به دادگاه استکهلم داده شود. ماکت توسط مجاهدین از آلبانی به سوئد منتقل شد و 

چنین، یک کلیپ سه ُبعدي از زندان  گرفت. همپس از آن در تمامی جلسات دادگاه مورد استناد شاکیان قرارمي 
 د كه پس از نمایش در دادگاه در اسناد دادگاه ثبت شد.  گوهردشت نیز توسط زندانیان مجاهد به دادگاه ارائه ش

 
( بر اساس َادّلة 1۴01اردیبهشت  ۸و  6)  2022آوریل  28و  26ـ دادستانها در دفاع نهایي از كیفرخواست در   69

اثباتِي برگرفته شده از شهادت شاهدان و شاكیان مجاهد و مارکسیست، مستندات اولیة خود را تكمیل و تقویت 
( بسیار 1۴00مرداد19)  ۲0۲1اوت  10تان درکردند، به نحوی که نسبت به کیفرخواست ارائه شده از سوي دادس

 تر است. قوي 
نوري در    معاونت حمید  و  و مشاركت  فاكتها  از  بسیاري  بر قطعیت  تأکید  با  نهایی خود  اظهارات  دادستانها در 

در زندان گوهردشت، برای وی درخواست حبس ابد کردند. در اظهارات و استدالالت    67اعدامهاي جمعي تابستان  
ثابت می کند، مانند   67دامهاي مرداد ماه  نهایي دادستانها، بخش عمدة فاکتهایی که مجرم بودن نوری را در اع

انتقال زندانیان به راهرو مرگ، بردن آنها به اتاق هیأت مرگ، به صف کردن زندانیان و بردن آنها به سالن مرگ و  
شرکت نوري در اعدام، به شهادتهای اعضاي سازمان مجاهدین در آلباني و هواداران این سازمان در كشورهاي 

 اي مجاهدین از دو دهه قبل از دستگیري نوري استناد شده است. هاروپایي و نوشته 
»وقتی آدم کتابهای ایرج مصداقی را    گفت:   ۲0۲۲آوریل    ۲۸دادستان کریستینا لیندهوف کارلسون در جلسه   

بیند که تمرکز او روی اّتفاقاتی است که برای خودش افتاده، افکار خودش و هم بندیهایی که اعدام خواند می می 
زند؛ اسامی افرادی که باید اعدام  غیر از این که ایرج مصداقی نوشته که ناصریان یکبار اسم صدا می ه اند... به شد 

برد به طرف خوانند. یا چه کسی زندانیان را می برد از کسانی که اسامی زندانیان را می بشوند، دیگر اسم دیگری نمی 
است که    "آفتابکاران"که    "رؤیایی "براین فرق دارد با کتاب  نویسد و این کتابها بناحسینیه و جای دیگری نمی 

 جا برعکس توضیحات بسیاري داده«. آن 
كند: »غیر از شاکیها و اظهارات شفاهی آنها، ما مدارک کتبی هم داریم که  دادستان در قسمت دیگري تصریح مي  

جزئیات مشاهداتش را در مورد آن روز نوشته  دهد. محمود رؤیایی با  مرداد را نشان می   1۲مشارکت حمید نوری در 
و این خیلی قبل از این بوده که حمید نوری دستگیر بشود... در کتابش می نویسد که حمید نوری چندین بار 

 خواند، اسامی که اسامی را می
شب   11کند که ساعت  توي لیستی نوشته شده: محمدرضا شهید افتخار، محسن روزبهانی و ... رؤیایی توصیف  

خواند از روی لیستی که داشته رود اما حمید نوری هنوز توي راهرو هست و دارد اسامی را می هیأت از زندان می 
 از جمله: فرهاد اترک. رؤیایی حتی راجع به مکالمة خودش با حمید هم می نویسد«. 
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ل مختلفی گفته شده است.  »در مورد دهم مرداد، که هیأت آنجا بوده یا نه، اقوا:  دادستان در قسمت دیگري گفت 
خصوص، آنها را بردند روز آنها را بردند، بهعلی ذوالفقاری، اصغر مهدی زاده و حسن گلزاری تعریف کردند که آن 

روز در گوهردشت نبوده، اما، رؤیایی در کتابش می پیش هیأت. ایرج مصداقی در کتابش می نویسد: کمیته آن
مرداد 10گوید که حمید نوری بود که من را روز  ود... اصغر مهدی زاده می روز در گوهردشت بنویسد که کمیته آن

از سلول انفرادی برد به راهرو مرگ، به همراه فرزین نصرتی و مسعود خستو. علی ذوالفقاری گفته که حمید نوری 
فرزین نصرتی بوده...   برد. یکی از کسانی که آن روز اعدام شدخواند و بعد آنها را به حسینیه می اسم زندانیها را می 

گویم کاماًل امکانپذیر است که هیأت ]مرگ[ دهم مرداد در گوهردشت بوده؛ اگر تمام روز نبوده، بخشی از  من می 
روز را آنجا بوده... در کتاب ایرج نوشته شده که نصرتی نهم مرداد اعدام شده )اما( ایرج مصداقی خودش نهم مرداد 

 در راهرو مرگ نبوده«.  
نفوذي پیش از این بارها گفته بود هركس بگوید روز دهم مرداد هیأت مرگ در گوهردشت بوده، دروغ گفته مزدور   

 است. 
 

ها و تصریحات آنها، سالها قبل از دستگیری نوری ـ َادّلة محکم اثباتِی شاهدان مجاهد در آلبانی و نوشته ۷0
دربارة اعمال مجرمانة نوری، نقش جدي در رد شدن این ادعای دژخیم و وكالیش داشت که برای تبرئه دژخیم  

طور مشّخص ز دستگیري او تولید شده و به استدالل می کردند اّتهامات عنوان شده علیه نوري، اساسًا، بعد ا
 ندرت از عباسي اسم برده است.  مصداقي در كتابها و نوشته هایش به 

 
کردند حمید عّباسي ـ دلیل دیگری که توسط وکالی دژخیم برای تبرئة او عنوان می شد این بود که ادعا می   ۷1

خاطر زایمان همسرش، اساسًا، در تل عام هم بهكرده، در اوین بوده و در دوران قدر زندان گوهردشت كار نمي 
مرّخصي بوده است! اما این دلیل هم با شهادتهای قدرتمند شاهدان مجاهد و به خصوص نوشته ها و گواهیهای 
 آنها قبل از دستگیری حمید نوری با ذکر جزئیاِت نقش او در زندان گوهردشت در مقطع قتل عام، بی اعتبار شد. 

رهای استدالل دژخیم و وکالیش در دادگاه این بود که: با استناد به حمالت مصداقي علیه  یکی دیگر از محو 
مجاهدین و شاکیان و شاهدان عضو یا هوادار مجاهدین استدالل می کردند که مجاهدین به عّلت حمالت و  

ین دلیل شهادتهایشان خواسته اند وارد پرونده شوند، به همتهدیدهای »ایرج« وارد پرونده شده اند و از اول نمی 
دو روز بعد از شهادت مجاهد خلق اصغر مهدیزاده در دادگاه و   1۴00آبان   ۲3روز اعتبار ندارد. در همین رابطه، 

بیان مشاهداتش در سالن مرگ و نقش دژخیم حمید نوري در اعدام مجاهدین، »انجمن نجات« وزارت اطالعات 
ی و اصغر مهدیزاده، کسانی هستند که طی سالیان در تشکیالت، مرکز آذربایجان شرقی نوشت: »امثال اکبر صمد

مغزشویی شده و در اختیار اهداف رجوی قرارگرفتند، هرگز انسانهایی آزاد نیستند که آزادانه این شهادت در 
دادگاه را انتخاب کرده باشند و شهادت اجباری امروز آنها یک خیمه شب بازی است که فقط برای چند ساعت 

 اند«. دن موجوداتی است که برای تنفس به روی آب آورده شده نفس کشی

هاِی ناراست آبان یک مأمور همدست مصداقی به نام محمد جعفری نوشت: »در دادگاه استکهلم، گزاره  ۲۴روز  
اکنون نیز، جز به نفع حمید نوری و دیگر قاتلین نبوده و تعّجبی ندارد که وکالی وی بر آن نشان، تا همآلبانی 

آویزشدن  زاده در دادگاه )از سالن اعدام و این که شاهد حلق اند. برای نمونه، روایت آقای اصغر مهدی وار شده س
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تشکیالت مربوطه است که   "عام زندانیان سیاسی قتل "سرایی مندرج در کتاب دیگران بوده(، تکرار داستان 
سالیان گذشته، بارها و بارها به َاشکال   اند و دردیگران )ازجمله محمدرضا جوشقانی و...( سرهم بندی کرده 

آبان در دادگاه گفت: »ما کتابهای ایرج مصداقی را هم نگاه   ۲۷وکیل دژخیم هم روز  است«.گوناگون مصرف شده 
به طور بسیار قوی این داستان را زیر عالمت سؤال برده و گفته که این  "های ناآرامتمشک"کردیم و تو کتابش 
 نتزیه واسه خودش ساخته و پرداخته«.داستان اصاًل یک فا

اما، به رغم این تالش رژیم و مزدوران برای خنثی کردن شهادتهای مجاهدین، دادستان در جمعبندي نهایي خود  
برند داخل حسینیه و می بیند که اجسادی روی زمین زاده را هم می گفت: »اصغر مهدي   1401اردیبهشت    8در  

ن آنهاست. اصغر مهدی زاده بعدًا تعریف کرده اند. زندانیایی که روی صندلی ایستادند و طناب دار دور گردافتاده 
زنند که  ها صندلیها را لگد می که کارکنان زندان و ناصریان هم با آنها بودند و لشکری و حمید نوری هم، بعضی 

 زندانیان به دار آویخته شوند.  
توانیم بکنیم که در می   ها[ اذعانوکالی مدافع شدیدًا حرفهای اصغر مهدی زاده را زیر سؤال بردند ]ما، دادستان  

ها را[ می بردند آنجا، یك جور اخطار بوده به آنها و ثابت شده که اصغر مهدی این پرونده ثابت شده که ]زندانی 
زاده چندین مرتبه قبل از این که حمید نوری دستگیر بشود، تعریف کرده که من را بردند آنجا و دیدم زندانیانی 

، اطالعات جدیدی نیست، این چیزی که اضافه شده حضور حمید نوری اضافه شده که اعدام شده بودند. بنابراین
فقط. از اصغر پرسیدند، گفت: حمید نوری آن قدر مقامش بارز نبود، در مقام سوم بعد از ناصریان و لشکری، من 

 ر«.تواند این توجیه منطقی باشد از طرف اصغزیاد توّجهی به او نداشتم و قضاوت ما این است که می 
 

ـ در جریان دادگاه برخي از شاهدان در مورد نقش مزدور نفوذي در پرونده شهادت دادند. از جمله، اكبر صمدي   ۷۲
های کرج، سال در زندان بود، گفت: نهم مرداد ابتدا مهرداد نور امین و مهرداد اردبیلی را بردند و بعد بچه  10كه  

روز دهم در حال بحث بین   .شان درست یادم نیستکه اسامی محمد فرمانی و چند نفر دیگر   علی اوسط اوسطی، 
من   .سال به باال بیایند بیرون10سال و  10خودمان بودیم که یکباره داوود لشکری وارد بند شد و گفت محکومین  

ام. گفت دست من اعتراض کردم مي خواستم ببینم چه ترفندی دارند. به لشکری گفتم من تازه از انفرادی آمده 
خیز ایستاده بودیم کنار دستم ایرج مصداقی نشسته اید بیایید بیرون. ما چند نفری که نشسته بودیم نیمنیست ب

  .بود به او گفت تو بنشین و نیا بیرون. البّته قباًل هم داوود لشکری هوای ایرج مصداقی را داشت
خواستم که من می گردد به اینکنند برمی اكبر بندلي در همین رابطه گفت: »این قسمتهایی که ایشان اشاره می  

کرد چون داود لشکری طبق  بگویم و نشان بدهم که ایرج ]مصداقی[ از نظر من با داود لشکری همکاری می 
 مرداد، نجات داد«.  ۸نوشتة کتاب خودش ]خود ایرج مصداقی[ دوبار جان ایرج را آن روز، روز 

سر برده در شهادت خود، در پاسخ به این سؤال كه  در زندان به   136۸تا    1361لویی كه از سالمحمد خدابنده  
دادگاه شركت كنند، گفت: »من خودم ویدئوی مصداقی فّحاشیهاي مزدور نفوذي باعث شده هواداران مجاهدین در  

را آوردم به ادارة پلیس تحویل دادم و در موردش توضیح دادم که این شخص به من و دوستانم و به مجاهدین 
آلبانی فّحاشی کرده و مدعی شده که ما به دستور مجاهدین حاضر نیستیم در این دادگاه شرکت کنیم. نصراهلل 

وادار مجاهدین خلق جزء اولین نفراتی بوده که پس از دستگیری نوری شکایتش را ثبت کرده  عنوان همرندی به
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شناسم و هوادار مجاهدین هستیم، از همان روزهای اول، از چند طریق، از  است. من و تمام دوستانی که من می 
ین بودیم که در این دادگاه طور، دوستان خودمان پیگیر االملل، سازمان عدالت برای ایران و همینجمله عفو بین

عنوان شاکی یا شاهد حضور داشته باشیم. من فکر کنم منطق پشت این فّحاشی و اهانت به من و دوستانم و به
العمل به آن فّحاشی در این دادگاه شرکت مجاهدین خلق این بود که مصداقی قصد داشت ما در واکنش و عکس 

آنجا سفارت ایران و مأموران وزارت اطالعات ایران، فّعاالنه، دنبال شکار    در بغداد بودم، در  ۲011نکنیم. من در سال
اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند. آن زمان مصداقی به من توصیه کرد که به سفارت ایران بروم و بگویم که  

از  ام و بریدهتوبه کرده آنها درخواست پاسپورت بکنم. به همین دلیل من و بیش  انی سیاسی زند  1600ام و از 
های پر از نفرتی را، که مصداقی در مورد یی امضاکردیم و کارها و رفتار مصداقی را محکوم کردیم... صحبت بیانیه

علت   خاطر نقشی که من و دوستانم در افشای مصداقی به کنم بهگوید شنیده ام. من فکر می من و دوستانم می 
زندانی سیاسی در افشای او طومار امضا   1600کند. من و  را می   ارتباطاتش با رژیم ایران، داشته ایم این کارها

هایش ما را از وارد شدن به این پرونده مانع بشود. تا خودش تنها دادخواه کند با این صحبتکردیم. او سعی می 
پیش   اش را علیه همان کسانی که مجاهد بودند و اعدام شدند، عام شده باشد تا هدفهای سوء سیاسی زندانیان قتل

 ببرد«.

 
 24ـ آخوند دژخیم محمد مقیسه اي)ناصریان رئیس نوري در گوهردشت( در كلیپ صوتي ضمیمه به اطالعیة    ۷3

كمیسیون امنیت و ضد تروریسم شوراي ملي مقاومت، در بارة گفتگوي خود با حمید نوري قبل از سفر   98ابان  
 دستگیرت   كشانند آنجاتو را مي .است  دسیسه  این  اصاًل  تمهمین جمعه به او گفتم نرو... گف  گوید: »وي به سوئد، مي 

 . كنند« مي 
در پروسة دادگاه بیش از پیش روشن شد كه برخي باندهاي رژیم و به ویژه وزارت اطالعات از سوابق نوري در  

اهداف دادگاه و اطالعات سوئد و خط كار دستگیري نوري مّطلع بوده و در چارچوب جنگ گرگها و براي وصول به  
اند. در عین حال پروژه و سناریو طوري تنظیم شده بود كه حتي المقدور دژخیم حمید مشّخصي او را فرستاده 

نوري محكوم نشود یا زندان كوتاه مدتي گرفته و آزاد شود. وزارت اطالعات محاسبه کرده بود که با لجن پراكني 
ا به این پرونده شود. كارشناسان وزارتي چنین حساب علیه مجاهدین )از دهان مزدور مصداقي( مانع از ورود آنه

می کردند که با عدم حضور شاهدان اصلی و بدون اسناد و مدارک مجاهدین، احتمال محكوم شدن او زیاد نیست 
یا حكم چندان سنگیني نخواهد گرفت. در دستگاه اطالعات آخوندها كالن منفعت چنین دادگاهی براي مصادره و 

یي علیه مجاهدیِن »سِر موضع« و بش دادخواهي به لوث وجود مزدوران و تبدیل آن به حربهمال كردن جنلجن 
هاي سوخته علیه جایگزین دموكراتیك، بسا بیشتر از ضررهاي آن بود. ضمن این كه اصل موضوع سفیدسازي برگ

مجاهدین و تاریخچة    یابد و یك سالح اساسي ایدئولوژیك و سیاسي نیز از دستعام هم به حداّقل كاهش مي قتل
شود. اما خط كار و َادّلة اثبات شده از سوي مجاهدین و ایستادگي جانانه و طوالني ها خارج یا الاقل مخدوش مي آن 

 هواداران و هموطنان نقشه را برهم زد. 
بقیة بر اساس طرح »پیچیده و چند وجهی« که مأمور نفوذی دنبال می کرد، شاکیان و شاهدان و اسناد پرونده و   

رفت كه وزارت اطالعات و مزدور، کنترل پرونده را در دست داشته باشند تا آن را  نحوي پیش مي جزئیات باید به
و خروج  لیبرتي  و  اشرف  آنچه در  مانند  آنها،  واقع  در  بچرخانند.  ایجاب کرد،  وزارت  به هر سمتی که مصلحت 
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ر با عنوان پر طمطراق نمایندة ویژة دبیركل ملل مجاهدین از لیست تروریستي در كیش و مات كردن مارتین كوبل
مّتحد گذشت، حساب این را نكرده بودند كه در اینجا هم مجاهدین ممكن است گام به گام، ابتكار عمل را به دست 

 گرفته و به قول خودشان از شر كثیر، خیر عظیم بدروند. 
به  بود،  آن  مجري  نفوذي  مزدور  كه  سناریویي  و  پروژه  در  در  رستة رغم  بند  از  زندانیان  برخي  بودن  دسترس 

گوهردشت، که راهرو و كمیتة مرگ را، مستقیمًا، تجربه كرده بودند، پروندة اولّیه با سه نفر )مصداقي و دو نفر 
گاه به راهرو مرگ نرفته و به همین دلیل به عنوان دیگر( ثبت می شود. یكي از آنها در »بند جهاد« بوده و هیچ

ن پذیرفته  عام  شاكي  قتل  در  مجاهد  از شهیدان  یكي  برادر  دیگري هم  با   6۷شد.  مصاحبه  در  اما  بود  اوین  در 
دادستاني و دادگاه به دروغ گفته بود برادرش در گوهردشت اعدام شده است. دادستاني در ارزیابي نهایي خود 

 تصریح كرد كه آن مجاهد شهید، در اوین اعدام شده است.  
و خصوصیت داشت: یكي این كه، فاقد َادّلة اثباتي جدي و قابل قبول با استانداردهاي اما این تركیب سه نفره د 

چنین، حقوقي این دادگاه و این پروندة مشّخص علیه نوري و از سوي دیگر، براي وزارت اطالعات قابل كنترل بود. هم
گیري نوري مّطلع و آماده ورود به  ترتیباتي داده شده بود که دیگر شهود و شاكیان مورد نظر، بالفاصله بعد از دست

پرونده باشند. منظور این بود كه برخي عناصر دست چین شده، سریع، اقدام کنند تا پرونده در كنترل باشد. اما با 
ابتكار عمل سریع مقاومت، ترفندهای مزدور نفوذي خنثي شد و شاكیان و شاهدان مجاهد وارد پرونده شدند.  

ش بسیاري از شاهدان دست اول مانند رسول تبریزي، فاضل كوزاني، مجتبي اخگر،  هرچند كه دادستاني از پذیر
دلیل این كه شاهد و شاكي به اندازه كافي محمد سرخیلي، حیدر یوسفلي، اكبر شفقت و آزادعلي حاجیلویي، به

و دژخیم حمید   که این شاهدان بیشترین اطالعات را از قتل عام در زندان گوهردشتداریم، خودداري كرد. حال آن 
نوري دارند و برخي از آنها مانند مجتبي اخگر در این رابطه داراي تجارب منحصر به فرد هستند كه مي توانست 

 پرونده را بسیار غني كند. 
جالب این كه مزدور نفوذي در یك فقره نعل وارونة غني شدة وزارتي مدعي شد كه شخص رجوي به مجتبي اخگر  

را نداده است! متعاقبًا، مجتبي اخگر جواب منفي دادستاني به درخواست او براي شركت در اجازه ورود به پرونده  
 دادگاه را نشان داد.  

 
نحو مشکوکی ـ نکتة قابل توّجه دیگر این بود كه مزدور نفوذی در اجرای خطوط وزارت اطالعات، از ابتدا به  ۷۴

ما گفت: »  1۴00كرد. از جمله در شهریور  مطرح مي احتمال آزادي دژخیم را هم در جوف زندان ابد ساندویچ و  
دانیم. حکم حمید نوری اگر محکوم شود در سوئد، قطعًا، زندان ابد است، اگر هم محکوم نشود که آینده را نمی 

 شود. بین این دو گزینهتبرئه شده و آزاد می 
بود: »ببینید من خواهان این هم گفته    99در بهمن سال    (.1400شهریور  31است« )مصاحبه با سعید بهبهاني،  

-کنم، من چی را می خواهم، دنبال هم نمی نیستم که حمید نوری زندان بماند. من شخصًا چنین چیزی را نمی 
ترم حمید نوری بیاید همة آنچه را که از پشت ماجرا و پرونده  که حقیقت روشن بشود. من خیلی راضی خواهم؟ این

ات برخوردار بشود، یعنی، به جای این که ابد بگیرد دو سال، سه سال به او داند، بیان کند و از تخفیف مجازمی 
(. در اسفند همان سال هم گفت: »البّته جرم و جنایتی که 1399بهمن  15بدهند« )مصاحبه با سعید بهبهاني،  

ند، اسناد مراتب بیشترتر است، به مراتب بزرگتراست، شاکیان پرونده بهمراتب سنگینحمید نوری مرتکب شده به
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و مدارک و شواهد به مراتب بیشتراست. در هر صورت، حکمی که متناسب با چنین جرمهایی است، ابد است. یعنی 
(. هدف از 1399اسفند    6گیرد« )مصاحبه با سعید بهبهاني،  شود یا حکم ابد می آقای حمید نوری یا تبرئه می 

»چند وجهی« اطالعات آخوندی پیش رفت و دژخیم   تكرار احتمال تبرئه »آقای نوری« این بود که اگر طراحي 
 آزاد شد، از قبل زمینه سازي شده باشد و بتواند بگوید من كه گفتم! 

موضوع دیگر، ارتباط ایمیلی بین مزدور نفوذی و دژخیم حمید نوری است که راجع به آن در كیفرخواست آمده   
. پلیس سوئد در بررسي تلفن حمید نوري در است: »واحد عملیات مّلي پلیس ـ بخش بررسي جنایات جنگي«

ماه قبل از سفر به سوئد، پیداكرد.   10یعني    2019ژانویة    17دو ایمیل از نوري به ایرج مصداقي در    2020فوریه  
تواند  گفت: »نمي   2020مارس    30طبق اسناد كیفرخواست مصداقي در پاسخ به سؤال پلیس در مورد این ایمیل در  

 ه ایمیلي از طرف نوري دریافت كرده باشد«! خاطر بیاورد كبه 
داستانش دربارة    1400مرداد    13مزدور نفوذی بعد از انتشار گزارش »كمیسیون قضایي شوراي مّلي مقاومت« در   

خوان من رو هك كنند،  ایمیلها را عوض كرد و گفت: »حّتي اگه ایمیلي هم باشه، شك پلیس اینه كه آقا نكنه مي 
 یي داشتند، پلیس اینه دیگه«.  خطري من رو تهدید نكنه، دنبال چه كارایي بودند، یا چه توطئه  دنبال من بودند و

ماه قبل از    10گوید: »حمید نوری  مصداقي به داستانسرایي جدیدي مي پردازد و مي   1401فروردین    17اما در   
یه موضوعی براش، یه موقعی پیش آمده بود   خواسته سفر خارجی هم بکنه، به خاطر این که می   این که بیاد سوئد، 

بود که مبادا براش داستانی بشه. و بعد رفته بود رو این یه مقدار ترسیده    به خاطر جدایی دخترخوانده و دامادش، 
نوری،  اسم خودش رو حمید  بود.  تلفنهای هوشمند. سرچ کرده  بود.    تلفن دستیش.  حمید عباسی. سرچ کرده 

باال. مقاله من رو می  رسه آخر مقاله. دستش کنه. می کنه. وحشت می خونه. تعجب می بالفاصله مقاله من میاد 
بالفاصله، ایمیل بازمیشه و میره توی بالکش. یعنی   من آخر مقاله. از اونجا که تلفن هوشمنده، میخوره به ایمیل  

اینا؟  ببخشید میره جایی که سند نمیشه. فرستاده نمیشه. خب؟   اونجا که،   و بعد این هول میکنه که چی شد 
 ۲۸ده بوده رو سند. سفید میاد.  ثانیه بعد یه ایمیل برا من میاد. سفید. چون این دستش خور  ۲۸خوره  دستش می 

ثانیه بعد فرستاده میشه و   ۲۸ثانیه بعد از اولی که توی بالک خودش میمونه. یعنی فرستاده نمیشه. ولی دومی  
اون عنوانش هم اون باال فارسی بوده، این میره تو   و بعد چون آدرسش هم،   خالی بوده،   چون نه نوشته یی داشته، 
کنم که متوجه بشید که این اصاًل  خب به لحاظ فّنی اش عرض می   بینم. این داستان رو، اسپم من. و من اصال نمی 

 چیه و چطوره ممکنه چنین اّتفاقی بیفته«!! 
بعد از این سناریو مسخره و دیرهنگام، سؤال این است كه مزدور چگونه از نحوة ارسال ایمیل دژخیم با این جزئیات  

الع داده كه دژخیم اسم خودش را سرچ كرده و به مقالة مصداقي برخورده و مّطلع بوده است؟ چه كسي به او اّط
هول كرده و دستش اشتباهًا به ایمیل خورده است؟! حمید نوري این را به او اّطالع داده یا دژخیم دیگري از تهران 

سؤال پلیس گفته است یا تحلیلي است با دو سال تأخیر؟ وانگهي، اگر چنین اّطالع دقیقي داشته، چرا در پاسخ به  
 یاد نمی آورد؟! كه ایمیلی در كار نبوده و به

 
اي كه در كلیپ صوتي مقیسهمرداد، همچنان  5ـ با انتشار كیفرخواست و کلیة اسناد تحقیقات ضمیمه به آن در    ۷۵

به است،  آمده  توسط  هم  نوري  حمید  دژخیم  اطالعات  که  شد  روشن  سابق ایوبي صادق    ِهِرشوضوح  شوهر   ،
به گفتة   بود.  قرار گرفته  و قضاییة سوئد،  امنیتي  پلیس، دستگاه  اختیار  پیشاپیش در  او،  او   ِهِرشدخترخواندة 
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گیرد و در ِاغما ًا هدف سوء قصد قرار مي اطالعات نوري را از طریق یك افسر پلیس )در ایران(گرفته بود كه بعد
دهد كه پلیس مزبور وابسته به وزارت اطالعات بوده است. اسناد كیفرخواست سر مي برد! همة عالئم نشان مي به

شود. جنگ گرگها بین كرده و بازنشسته سپاه محسوب مي دهد كه نوري در دادستاني انقالب كار مي نشان مي 
بهقضاییه و سپاه آخوندها   را  اطالعات آخوندها در طرف دیگر، خود  و  نشان  در یك طرف  ماجرا  این  خوبي در 

دهد. طبق اسناد پرونده، ِهِرش صادق ایوبی از مدتها پیش در سوئد بوده و تبعة این کشور است. او در ارتباط مي 
طبق گزارش پلیس سوئد از   با ارگانهای اطالعاتی ـ امنیتی رژیم بوده و مستمرًا به ایران رفت و آمد داشته است.

شناسد. هرش  »ٍهِرش حمید نوري را از طریق دخترش ]سمیه علی بیگی[ می   2019نوامبر    20بازجویي هرش در  
آنها    2016سمّیه علی بیگی را در یک جشن حدود هشت سال پیش در تهران مالقات كرد... در تاریخ اول اکتبر  

خاطر  گر را مالقات کردند... سمّیه گفت: او آمده به فرانکفورت به)هرش و سمیه( در یک هتلی در فرانکفورت همدی
]منظور حمید نوری به عنوان دادیار است[....ٍهِرش آنجا فهمید که    "دادستان"که یک پرونده كاري داشته با  این

د... در اسم آن دادستان حمید نوري است ولي او را در زندان، توی زندان اوین، به یك اسم دیگري صدا می کردن
كنند... آن جا هرش و حمید نوري براي اولین بار با هم مالقات مي رود. آنٍهِرش به تهران مي   2016نوامبر    5تاریخ  

موقع بود که هرش دید که کت نوری به یک تفنگی ]سالحي[ گیرکرده که نوری به کمر بندش وصل کرده بود...  
أمور رژیم ایران[ که در حال حاضر در حالت کما هست  خواند که از طریق یک پلیس ]مهرش از روي سندي مي 

آقاي حمید نوري، بازنشستة پاسداران انقالب، با نام مستعار  "دستش رسیده... هرش از روی سند می خواند:  به
انقالب و دادیار در زندان“... ٍهِرش نمي  خواهد اسم او عبدالوحید عباسي. كار: رئیس مقامات زندان، دادگاههاي 

 ي كه این اطالعات را به او داده است[ را افشا بكند«. ]مأمور
دهد كه هرش و دژخیم نوري در ارتباط فّعال با یكدیگر بوده اند. سفرهاي  خوبي نشان مي گزارش پلیس سوئد به  

حمید نوري   2019و سفر نوامبر    2018و    2017حمید نوري به خارج از كشور، از جمله سفرهاي او در سالهاي  
كرده ري از اسم عباسي هم استفاده مي توسط هرش ترتیب داده شده و به این هم كاماًل واقف بوده است كه نو

 است.  
گوید: چون »ٍهِرش از طرف نوري مورد تهدید قرار گرفته بود، مي   2019اما مصداقي در بازجویي پلیس در نوامبر   

. آن موقع بود كه فهمید نوري را 2019اوت    8شروع كرد از طریق گوگل در مورد نوري اطالعات كسب كند... در  
زدند... آن موقع چیزهاي وحشتناكي در مورد گذشتة نوري برایش مشّخص شد. كسي كه    عباسي هم صدا می 

[ در مركز شیستا 2019اكتبر]  17راجع به نوري چیزهایی نوشته بود ایرج مصداقي بود ... ٍهِرش و ایرج در تاریخ  
یعني   2019اكتبر    13ر  است كه طبق اسناد پرونده، حمید نوری ویزایش را دبا هم مالقات كردند«. این در حالي 

قبل از مالقات هرش و مصداقی گرفته بوده و واضح است كه براي گرفتن ویزا چندي قبل از آن اقدام كرده بوده 
است. بنابراین، پروژه، قبل از دیدار هرش و مصداقي كلید خورده بوده و ناصریان هم از آن مّطلع شده كما این كه  

اش گفت: »حمید نوری روز قبل از  ده است. دادستان در دفاعّیات پایاني دژخیم در صدد پاكسازي تلفنش هم بو
تمامی  و  بوده  رئیسش  ناصریان، که  از جمله  و گوهردشت،  اوین  زندانهای  باالی  مقامات  با  تماسهایش  رد  سفر 

کاماًل   اش فرستاده که آنها برایش نگهداری کنند.اسمهای مقیسه را پاک کرده و عکس ارتباطاتش را برای خانواده 
که سفر کند به سوئد، تماس تلفنی داشته با این محمد مقیسه، ما تأیید شده که حمید نوری چند روز قبل از این

خاطر همین ]اتحادیة اروپا[ و هم آمریکا تحریم برایش صادر کرده اند به   EUشناسیم، هم  نام ناصریان می این را به
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که حمید نوری این کارها را کرده این است که مطمئن م دلیل اینگوییاش در ایران و ما می رفتارهای ضد بشری
باشد اگر پلیس سوئد او را دستگیر کند، به سادگی نتواند ربطش بدهد به گوهر دشت و ربطش بدهد به اعدامهای 

88.» 
تواند   كه چرا ِهِرش صادق ایوبي در دادگاه سوئد استماع نشد. بدون شك او ميچه تعّجب برانگیز است اینآن 

 بسیاري از حقایق پنهان شده در این پرونده را روشن كند. 
 

کرد که می تواند ـ رژیم که در دو سال پس از دستگیری نوری سیاست سکوت اختیار کرده بود و محاسبه می   ۷6
دژخیم را به كمك مزدورانش از چنگ عدالت بیرون بكشد، با شروع دادگاه و حضور شاكیان و شاهدان مجاهد و 

 رکسیست، احساس كرد قافیه را باخته و از آن پس وارد صحنه شد تا ضرر و زیان دادگاه را هر چه کمتر کند.  ما
چه که در سوئد صورت گرفته، یک طراحی از سوی »آن  گفت:   1400سخنگوی وزارت خارجه رژیم در اول شهریور 

ی دروغین از سوی این گروه صورت سری مستندسازی و شاهدسازیهامنافقین بوده است و در دادگاه سوئد یک
 گرفته است«. 

در حاشیة مجمع عمومی سازمان ملل در دیدار با »آن لینده«،    1400مهر    3امیرعبدالّلهیان، وزیر خارجة رژیم، در   
وزیر خارجة سوئد، به »برگزاری دادگاه یک تبعة ایرانی در سوئد نیز اشاره کرد و با بیان این که گروهک تروریستی 

سازی و توطئة غیرانسانی قرار دارد، تأکید کرد که دادگاه باید به این موضوع ین در پشت پردة این پرونده منافق
توجه داشته باشد که کلیة مدارک و ادعاهای مطروحه در این دادگاه از سوی گروهی شهره به دروغ و مکر ساخته 

 دهد«.رایند را نشان می اعتباری و اهداف سیاسی این فو پرداخته شده است که این امر بی 
با وزیر خارجه سوئد    امنیتی مونیخ،   1400بهمن    30در  امیر عبدالّلهیان در دیدار مجدد  در حاشیة کنفرانس 

مجددًا، به این مسأله پرداخت و به نوشتة رسانه های حکومتی، »در خصوص برخی موضوعات کنسولی، از جمله 
نیست که قبول  قابل  نمود:  تأکید  نوری  فی   حمید  تروریستی مابین دو کشور هدف دسیسه روابط  های گروهک 

 منافقین قرار گیرد«. 
به قضاییة رژیم، در    خبرگزاری »میزان«،   از یک دادگاه  در مقاله  1۴00دی    ۲۷وابسته  با عنوان »گزارشی  یی 

اهدین، هنوز  جلسة دادگاه برگزار شده، غیر از شهادت اعضای مج  ۵۷طوالنی در استکهلم« نوشت: »در مجموع  
کدام از اّتهامات منسوب به خود را  نوری هیچ. هیچ مستندات جدی و قابل توّجهی علیه این فرد مطرح نشده است

به نظر های ضد انقالب ساکن در سوئد می داند... قبول نکرده و تمام آنها را حاصل تبانی مجاهدین و برخی چهره
نوری آغازشده، مناسب باشد از این پس افکار عمومی داخل نیز    می رسد حاال که دور جدید جلسات دادگاه حمید

 با وقایع و رخداد های اّتفاق افتاده در این دادگاه و حاشیه آن آشنا و از آن مّطلع شوند«. 
کلیپ تصویری در رابطه با دادگاه حمید نوری پخش کرد که سراسر   60در همین رابطه، قوة قضاییه رژیم بیش از   

 ریک علیه مجاهدین و البّته سوئد و دادگاه آن است.  تبلیغات هیست
 

 7عام شدگان، که هرکدام از یک تا های قتلـ در جریان دادگاه دژخیم حمید نوری تعدادی از اعضای خانواده  ۷۷
اعدام شده اند، شهادت دادند. پنج تن از این شاكیان، مجاهدان خلق   1367شان در قتل عام تابستان  عضو خانواده 
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از میمنت، مهري حاجي نژاد، خدیجه برهاني، سیدحسین سید احمدي و سیدجعفر میرمحمدي در دادگاه  مهن
 دورس در آلباني به صورت آنالین شهادت دادند. 

 6۷دار علي حاجي نژاد در قتل عام  خانم مهری حاجی نژاد، عضو شوراي مّلي مقاومت ایران، خواهر مجاهد سربه 
زندانی سیاسی رژیم آخوندی بوده و دو برادر دیگرش احد و صمد حاجي   1365تا    1360است که خود نیز از سال  

 به دست دژخیمان خمینی به شهادت رسیده اند.    6۷نژاد، قبل از قتل عام 
)در اوین( بودم. هر شب   ۲01معروف به    ۴در بند  61و    60خانم حاجی نژاد در قسمتي از شهادتش گفت: سال   

شمردیم. صدای  زدند، می هایی را که به آنها می شدند. ما هر شب صدای تیرخالص   نفر اعدام می   ۲00تا    100
آموزان شانزده  هایشان دانششعارهای آن زندانیان را تا وقتی که با تیرخالصها خاموش می شد، می شنیدیم. خیلی 
اله، که کتاب خاطرات س1۷ـ هفده ساله بودند، مثل سیمین هژبر و سودابه بقایی، عطیه خوانساری یا لیال ارفعی  

کرده  نامگذاری  او  اسم  به  را  سال  زندانم  لیال«.  »آخرین خندة  ما    136۲ام:  بند،  بودیم.   600در همین  زندانی 
ما گفت فکر نکنید از زندان آزاد می شوید و مردم با دسته گل به استقبال شما الجوردی به داخل بند آمد و به  

کنیم. کشیم و دیوارهای زندان را هم روی سرتان خراب می تان را می زیم و همهانداجا نارنجک می می آیند. ما همین
الجوردی گفت: شما خون مسعود رجوی در رگهایتان هست و دشمن قسم خوردة نظام هستید، نباید آزاد شوید 

 .دنددرصد آن زنان قهرمان را سرانجام در قتل عام زندانیان در اوین اعدام کر90و همین کار را کردند و 
شهادت خانم خدیجه برهاني، شاکی دیگر بود که شش تن از برادرانش و همسر یکی از آنها توسط رژیم آخوندی به  

به   6۷عام  اند. سه تن از آنها )مجاهدان خلق محمد حسین برهاني، احمد برهاني و مینو محمدي( در قتلرسیده 
روحان از  برهاني  ابوالقاسم  آنها حاج  پدر  از شهادت رسیدند.  دلیل حمایتش  به  كه  بود  قزوین  یان شناخته شدة 

 مجاهدین مورد غضب خمیني قرار گرفت و دستور خلع لباس او صادر شد.  

زندانی   30الی    ۲۵همراه با    6۷خانم برهانی در قسمتهایي از شهادتش گفت: احمد و حسین را اردیبهشت سال   
هردشت منتقل کردند. مادرم وقتی برای مالقات با فرزندانش مجاهِد سِر موضع از زندان چوبیندر قزوین به زندان گو

مراجعه کرده بود ساعت حسین را به او تحویل داده و گفتند: اعدام شده است، اما جسد او را تحویل خانواده ندادند 
زانه اند. حسین در مقابل هیأت مرگ، که از وی جرمش را پرسیده بودند، سرفراو حتی نگفتند كجا او را دفن کرده 

شود... پدر و مادرم بر اثر فشارهایی که رژیم بر آنها اعمال کرد، سکته کند و بالفاصله اعدام می از مجاهدین دفاع می 
که امام جماعت مسجد جامع قزوین بود توسط رژیم خلع لباس شد. مأموران کردند و از دنیا رفتند. پدرم در حالی 

ور شدند ما حمله  زا انداختند و بارها به خانة در خانة ما سه بار مواد آتشرژیم بارها پدر و مادرم را دستگیر کردند.  
دواندند و به و آنها را مورد َضرب و َشتم و شکنجه قراردادند. مستمرًا آنها را، که جویای فرزندانشان بودند، سر می 

 ندانشان را تحویل نگرفتند. کدام از فرزفرستادند. پدر و مادرم جسد هیچشهرهای دیگر، حتی تا بندر بوشهر می 
است و از طریق ویدئو کنفرانس از محل دادگاه دورس در    6۷خانم مهناز میمنت، که برادرش از شهیدان قتل عام   

داد، اظهار داشت که در تماس با پدرش آقاي عبداهلل میمنت، که قبل از انقالب قاضی بوده ولی آلبانی شهادت می 
کاری نکرده و با استعفا از قضاوت، شغل وکالت پیشه کرده، در جریان شهادت در حاکمیت آخوندها با آنها هم

 برادرش محمود میمنت و وضعیت زندان قرار گرفته است.  
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بود که من با پدرم تماس داشتم. در همان زمان پدرم به من گفت که    67»در تیرماه    خانم مهناز میمنت گفت:  
گویند ها این را می وضعیت زندانها بسیار نگران کننده شده است. او گفت صحبت از اعدام زندانیان است و خانواده

اآلن در زندان برقرار است، خیلی نگران هستم. گفت یي که  و خودش به من گفت که من از وضعیت این محکمه
کنند، احساس خوبی ندارم. از جمله، گفت شناسم. اآلن از این افرادی که در زندان رفت و آمد می من اینها را می 

 گویم و به من گفت حتمًا آنها را به سازمان مجاهدین بده. از جمله، اسم اشراقی را برد و اسم چند نفر را به تو می 
شناختم. وکیل بوده و اشاره کرد که اینها از نظر من به سوگند گفت این شخص اآلن دادستان است. او را قباًل مي 

شناسم و اآلن کنند. از جمله کسانی که بشود اسم برد نّیری را اسم برد. گفت: او را هم مي وکالت دارند خیانت می 
ادر همین زندان است و رفت و آمد می  اینها همه سم مقیسهکند. هم چنین  برد. گفت  را  ای و حمید عباسی 

 سوادند ولی رژیم لباس قضاوت به آنها پوشانده است«.  بی 
بود كه تماس داشتي، بعد از این كي دفعه بعدي بود كه با پدر  67دادستان از خانم میمنت پرسید: »این تیر ماه  

توانستم تماس بگیرم با توضیح بدهم كه زیاد نمي  تماس داشتي؟« خانم میمنت پاسخ داد: »بله. من یك نكته هم
هاي  مان و آزار و اذیت و احضار و شكنجه زدم منجر به ریختن به خانه خاطر این كه هر بار زنگ مي ام. به خانواده 

زدم به شكل زدم و هر ازگاهي كه مي روحي می شد. من با توافق با پدرم و برادر كوچكترم، خیلي كم زنگ می 
بود كه مجددًا تماس    67خودمان. مهرماه    كردیم. منظورم این است كه از تلفنی غیر از خانهم صحبت مي غیرمستقی

یي داشت، من بیشتر تالش كردم كه آرامش كنم ولي آنجا  ریخته گرفتم كه در آن تماس، پدرم خیلي وضعیت بهم
 به من خبر شهادت محمود را داد«.

 
ماه گواه   9در مقابل دادگاه استکهلم به مدت  ن مجاهدین و بستگان شهیدان  ـ حضور گسترده و طوالنی هوادارا   ۷۸

این حقیقت بود که مردم و مقاومت ایران اجازه نخواهندداد رژیم و مزدورانش از خون شهیدان علیه آرمان آنها 
 ور یافتند، ایرانیان، چه ساکن سوئد و چه کسانی که از کشورهای دیگر در این تظاهرات حضسوءاستفاده کنند.  

شان قیام كردند. موضوعي كه خشم وزارت شغل و کارشان را کنار گذاشته و به مسئولیت انسانی و وظیفه مّلی 
دنبال داشت و بارها سوژة شكوه و شكایتهاي علني رژیم در مراجع دیپلوماتیك و اطالعات و سوزش مزدوران را به

تظاهرکنندگان خواستار محاکمة سران بود.  بهرژیم، مشّخصًا، خامنه  مطبوعاتي  رئیسی  و  علیه ای  خاطر جنایت 
 بودند.   67عام سال کشی در قتلبشریت و نسل

به مناسبت پایان محاکمة دژخیم حمید نوری در پیامی به ایرانیان   1۴01اردیبهشت    1۵خانم مریم رجوی در   
این دادگاه در هرآزاده و بستگان شهیدان سربه  پایان  تا  از شروع  و   دار که  به تجمع  شرایطی در مقابل دادگاه 

ماه است با   9تظاهرات پرداخته اند، آنان را »دادخواهانِ  مجاهدان و مبارزان سِر موضع و قتل عام شده نامید که  
خاطر جنایت علیه بشریت و محاکمه جّلادان حاکم بر ایران، بهوقفة خود، جهان را به  پیمایی بی تظاهرات و راه

انحراف بردن های وزارت منفور اّطالعات آخوندها برای مصادره و به اندند و نگذاشتند طرح و برنامهخوکشی فرانسل
 جنبش دادخواهی، به نتیجه برسد«.  

اّطالعات آخوندها در وحشت از اعالم حكم دژخیم حمید نوري توسط دادگاه استكهلم و تظاهرات بزرگ ایرانیان  
تیر نمایشگاهی در دفاع از دژخیم حمید نوري و علیه   19یرماه، در روز ت25و  23در روزهاي پنجشنبه و شنبه 

سازمان مجاهدین در برابر دادگاه استكهلم ترتیب داد. شمار زیادی از ایرانیان در برابر دادگاه استکهلم گرد آمدند 
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باید گردد«،   أي ـ رئیسي«، »مزدور وزارت برو گمشو«، »سفارت آخوندها تعطیلو با شعارهای »مرگ بر خامنه
محاكمه در پیش است«، نسبت به نمایشگاهی که از سوی شعبة   6۷»مزدوران اخراج باید گردند« و »اي قاتل 

وزارت اطالعات )انجمن هابیلیان( در برابر دادگاه استكهلم سازمان یافته بود، اعتراض کردند. سه مزدور آخوندها،  
از موعد بساط خود را جمع كرده و در پناه پلیس محل را ترك   که مأمور سرهم بندی این نمایشگاه بودند، زودتر 

 تن از هواداران مجاهدین دستگیر، اما، چند ساعت بعد آزاد شدند.   11كردند. 
تیر مزدوران رژیم بار دیگر بساط خود را مقابل پارلمان سوئد پهن کردند، اما، ایرانیان آزاده باز هم در   ۲0در روز   

أي ـ رئیسی«، »سفارت آخوندها تعطیل باید گردد«،  ردآمده و با شعارهای »مرگ بر خامنهبرابر پارلمان سوئد گ
باید گردند«، »اي مزدور اّطالعات برو گمشو«،   به طرف بِنرها و خودرو مزدوران تخم مرغهای »مزدوران اخراج 

 . گندیده پرتاب کردند و مزدوران به ناگزیر بساط خود را جمع كردند
 

به طول  دفاعّیات  ـ    ۷9 از دو ساعت  لوئیس، وكیل مجاهدین که بیش  پایانی حقوقدان برجستة سوئدي، كنت 
عام   قتل  دادخواهی  در  ماندگار  منطقه   6۷انجامید، سندی  دادگاه  به  مربوط  حقایق  از  بسیاری  به  که  یي است 

کشی در ریت و نسلاستکهلم برای محاکمة یکی از دژخیمان و محدودیتهای این دادگاه و در بارة جنایت علیه بش
و آمران و عامالن اصلی از منظر حقوقی پرداخت که در این جا به ذکر برخی از نکات آن بسنده    6۷قتل عام  

 کنیم.می 
 او در دفاعیات خود از جمله گفت:  
تردید بزرگترین سازمانی بود که حمالت مذهبی به دموکراسی را نپذیرفت. آنها در سراسر ـ »مجاهدین خلق بی  

کردند. زمانی که مجاهدین خلق مسعود هزار نسخه منتشر می   600یی با تیراژ حدود  ر حضور داشتند و نشریهکشو
چنین اقلیتهای مذهبی و رجوی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کردند، اکثر سازمانهای مخالف و هم 

از   او حمایت کردند. پس  نامزدی  از  قانون امتناع مجاهدین خلق از شرکت در همهقومی، جوانان و زنان  پرسی 
که نظام والیت فقیه )دیکتاتوری مذهبی( را جا انداخت، و با اشاره به این   1979اساسی جدید آخوندی در سال  

 موضوع، خمینی چند روز قبل از انتخابات مسعود رجوی را از کاندیاتوری ریاست جمهوری منع کرد. 
 " ]با استناد به فرمان خمینی[ اعالم کرد که مجاهدین خلق مرتد و بدتر از "کافر  1980  ژوئیه  24ـ دادگاه بم در   

چنین حق حیات مي باشند. پس از آن، خشونت علیه مجاهدین خلق هستند و بنابراین، فاقد حّق مالکیت و هم
 افزایش یافت. 

میز با بیش از نیم میلیون شرکت ، سپاه به اصطالح انقالب خمینی به تظاهرات مسالمت آ1360خرداد    30ـ در   
کننده در تهران حمله کرد. تعداد زیادی کشته و زخمی شدند و رژیم هزاران نفر را دستگیر کرد و صدها نفر را  
بدون محاکمه یا پس از محاکمه های کوتاه اعدام کرد. سپس با دستگیریهای گسترده، شکنجه و موجی از اعدامهای 

افت. پس از آن بود که سازمان مجاهدین خلق مقاومت مسّلحانه را در برابر رژیم  جمعی، ستم و سرکوب افزایش ی
بود که درگیری  زمانی  این  نبود.  پذیر  امکان  آمیز دیگر  فعالیتهای سیاسی دموکراتیک مسالمت  زیرا  آغاز کرد، 

 مسّلحانة غیربین المللی بین مجاهدین خلق و رژیم آغاز شد.  
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( پایگاههایی نیز در کردستان ایران ایجاد کرده بودند. در آن زمان منطقه 1360)  1981مجاهدین خلق از سال    ـ
های کرد با سپاه پاسداران تحت کنترل رژیم نبود. آنها در این پایگاهها یونیفورم می پوشیدند و همراه با پیشمرگه

 .می جنگیدند
ای سابق خود صلح کند، رژیم ایران از به ایران پیشنهاد داد با بازگشت به مرزه  1982ـ زمانی که عراق در سال  

بود. از آنجاکه مجاهدین خلق  "آزادی قدس از طریق کربال"پذیرش این پیشنهاد خودداری کرد. شعار رژیم ایران 
قرارداد صلح با عراق   1983دادن به جنگ را به نفع مردم ایران می دانستند، در سال  و شورای مّلی مقاومت پایان

ز جنگ، مجاهدین خلق حمالت عراق را محکوم کردند و در جنگ علیه عراق شرکت کردند.  منعقدکردند. در آغا
تا زمانی که رژیم به آنها دستور داد که خط مقدم را ترک کنند. حتی برخی از اعضای مجاهدین خلق در جبهه 

 دستگیر شدند.  
پاسداران و نیروهای رژیم ادامه   ـ در دورة )مقاومت نظامي(، سازمان مجاهدین خلق به عملیات خود علیه سپاه 

 عملیات در تهران انجام داده است.  100داد. رژیم اعالم کرد که مجاهدین خلق برخی روزها بیش از 
توانند در فرانسه بمانند، آنها به عراق نقل دولت فرانسه تصمیم گرفت که مجاهدین خلق نمی   1986ـ در سال   

چنین، از عراق اسلحه خریدند. آنها درگیری مسّلحانة آنجا پایگاه ایجاد کنند. آنها، هممکان کردند و اجازه یافتند در  
چنین از برخی پایگاههای داخل کشور غیر بین المللی با رژیم ایران را حّتی از این پایگاهها در خاک عراق و هم

اعضا ]نیروی رزمنده[ و سالح را از   تری انجام دادند وکوچک   عملیات  1987و    1986های  ادامه دادند. آنها در سال 
 فرستادند. مرز برای نیروهای خود در ایران می 

، نیروهای ایرانی به پایگاه 1987ـ در آن زمان مجاهدین خلق در پاکستان و ترکیه نیز پایگاه داشتند. در ژوئیه   
نیز   1990حانه در دهة  های مختلف مجاهدین خلق در کویته و کراچی در پاکستان حمله کردند. درگیریهای مسّل

 .ادامه داشته است
نظریه   دیرهنگام  ارائة  از  جدای  نمی ـ  نظر  به  مّتهم،  وکالی  حقوقی  اصطالح  به  سال  های  تا  که   1988رسد 

دیدگاههای متفاوتی در مورد ماهیت غیر بین المللی درگیری وجود داشته باشد، هر چند مجاهدین خلق پایگاههایی 
مجاهدین خلق عملیات بسیار بزرگتری را در سراسر مرز عراق انجام   1988ند. در سال  در خارج از ایران داشت

 دادند. 
 1991المللی پس از پایان جنگ ایران و عراق ادامه یافت. در مارس  ـ ذکر این نکته ضروری است که نزاع غیربین 

(، اندکی پس از پایان جنگ اول خلیج فارس در کویت، و زمانی که نیروهای عراقی بسیار ضعیف 1370) اسفند  
د. هدف این بود که ارتش آزادیبخش مّلی را، که  شده بودند، سپاه پاسداران ایران با پنج لشکر به عراق حمله کر

هنوز پایگاههایی در منطقه مرزی داشت، نابود کنند. این نبرد ]عملیات مروارید[ دو هفته به طول انجامید و در 
نهایت ارتش آزادیبخش بدون حمایت عراق موّفق شد یورش را دفع کند. تعدادی از پاسداران را به اسارت گرفتند 

 توانستند تجهیزات نظامی زیادی را به دست آورند. چنین و هم
دروغ   1988این امر ثابت می کند که ادعای رژیم و حمید نوری مبنی بر نابودی ارتش آزادیبخش مّلی در سال   

 .بوده است«
 

 کنت لوئیس دربارة استمرار جنگ بین رژیم آخوندی و مجاهدین پس از پایان جنگ رژیم ایران و عراق گفت:  ـ    ۸0
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هواپیمای جنگی به پایگاه اصلی ارتش آزادیبخش در کمپ اشرف حمله کرد.    13، رژیم ایران با  1992ـ »در سال   
، رژیم  2001مورد حمله قرارگرفت و باردیگر در آوریل    Bهای اسکاد  ، اشرف با موشک1999و    1994در سالهای  

رتش آزادیبخش در عراق فرستاد. در هیچ یک از  ایران بیش از هزار موشک از انواع مختلف را به سمت پایگاههای ا
 .این موارد، دولت عراق به هیچ وجه درگیر نبوده است

هزار عضو و هوادار مجاهدین خلق به دلیل عقاید سیاسی ـ   100ـ از زمان به قدرت رسیدن رژیم فعلی، بیش از   
هزار نفر از اعدام   20صات حدود  مذهبی خود اعدام شدند. از این تعداد، سازمان مجاهدین خلق اسامی و مشّخ

در خارج از ایران؛ در  شدگان را منتشر کرده است. اعضای دیگری از شورای مّلی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق
عضو مجاهدین خلق توسط نیروی   141سوییس، ایتالیا، ترکیه، پاکستان و عراق به قتل رسیدند. تنها در عراق،  

 .کشته شدند 2015تا  2009سلیمانی از سال قدس ایران به فرماندهي قاسم 
، یک طرح رژیم ایران برای منفجرکردن یک بمب در گردهمایی ساالنة شورای مّلی مقاومت در 2018ـ در سال   

هزار نفر در آن شرکت می کنند، فاش شد. یک دیپلومات ایرانی بمب را از   100طور معمول حدود  پاریس، که به
مأموری که قصد داشتند آن را در سالن گردهمایی قرار دهند، تحویل داد. خوشبختانه   تهران قاچاق کرد و به دو

سال زندان   20آنها هنگام رفتن به محل برای ارتکاب جرم دستگیر شدند. این دیپلومات توسط دادگاه بلژیک به  
 سال حبس محکوم شدند.   18سال و دو نفر به  17محکوم شد. از سه نفر دیگر یکی به 

مان مجاهدین خلق توانسته اسامی پنج هزار و پانزده تن از هواداران خود را که در جریان قتل عام اعدام  ـ ساز 
سال پیش منتشر شد. از آن زمان به بعد، نامهاي زیادي اضافه شده   4شده اند، شناسایی و منتشر کند. این لیست  

جای ایران، مخفیانه، اعدام شدند و در گورهای   است. باید مشکالت شناسایی قربانیانی را در نظر گرفت که در همه
جمعی مخفی در شهرهای مختلف دفن شدند. امروزه، زمانی که زندانیان سابق یا اعضای خانواده ارتباط بر قرار 

 شود. می کنند، هنوز اسامی جدیدی کشف می 
 سازمان ملل ارسال کرد یی برای دبیرکّل[ نامه1367شهریور  3]1988اوت    25ـ مسعود رجوی در همان اوایل در 

بر طبق اطالعات موّثق، خمینی چند هفته پیش طی حکمی به خط خودش دستور "و در آن، از جمله، نوشت:  
اعدام زندانیان سیاسی مجاهد خلق را صادر کرده و متعاقبًا موج گسترده دستگیریهای سیاسی در شهرهای مختلف 

جمعی زندانیان سیاسی که بسیاری از ، هم زمان با اعدامهای دستهشودایران، که بیش از ده هزار نفر را شامل می 
 860مرداد،    25و    24ـ    23عنوان مثال، فقط در روزهايآنان دوران محکومیتشان پایان یافته بود، آغاز گردید. به

قبل از آن نیز جسد از زندانیان سیاسی اعدام شده از زندان اوین تهران به گورستان بهشت زهرا انتقال داده شده و  
 زندانی سیاسی هوادار مجاهدین در سالن مرکزی زندان اوین قتل عام گردیدند«.  200مرداد[   6ژوئیه ] 28در 

ـ همانطور که قباًل اشاره کردم، قربانیان اعدامهای جمعی در گورهای جمعی دفن شدند. سازمان مجاهدین خلق  
ان در آن قرار دارند، فهرست کرده است. رژیم هر کاری که  گور جمعی در شهرهای مختلف ایر  36مکانهایی را که 

ممکن است برای تخریب و ِامحای این گورهای جمعی انجام می دهد، به عنوان مثال، با ساختن بناهایی بر روی 
 .آنها برای پنهان کردن شواهد اعدامهای جمعی 

چه قبل و بعد ( همراه با آن1367) 1988ـ تمامی شواهد ارائه شده حاکی از این است که اعدامهای جمعی سال  
دانیم که کیفرخواست فقط شامل جنایت دهندة عناصر جنایت[ نسل کشی است. ما می از آن اّتفاق افتاده، ]تشکیل

و    جنگی می شود که ما مخالفتی با آن نداریم، اما با چند افزودة ساده، که مجاهدین خلق یک گروه ایدئولوژیكي 
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قًا همان اعمالی را که دادستان در کیفرخواست ذکر کرده است می توان به عنوان بخشی از  سیاسی بوده اند، دقی
 .یک نسل کشی توصیف کرد

ارائه شده از جانب من نامهمبنای اعدام  یی از احمد های جمعی حکم یا فتوای خمینی بود. در آخرین شواهد 
 .به کار رفته است خمینی وجود دارد که در آن اصطالح حکم مساوي دستور و فرمان

ـ خمینی در حکم خود، به صراحت، می نویسد که مجاهدین خلق: منافق )مساوي دو رو(، محارب )مساوي در  
حال جنگ با خدا( و مرتد )مساوي از دین برگشته(، هستند و همة کسانی که بر عقاید خود ایستاده اند باید اعدام 

 شوند.  
دشمنان اسالم را هر  "کند:  در مورد چگونگی تفسیر حکم او، اعالم میخمینی در پاسخ به سؤال پسرش، احمد،   

   ." چه سریعتر نابود کنید
ـ خمینی مدتها قبل از این که به قدرت برسد، به شدت با تفسیر سازمان مجاهدین خلق از اسالم مخالف بود. او  

بدتربودن آنها از کّفار، خواست خود   از روز اولی که به قدرت رسید، با توصیف مجاهدین خلق به عنوان منافقین و
 .را برای نابودی مجاهدین خلق اعالم کرد )برای نمونه اشاره قبلی به پروندة دادگاه بم(

ای )ولی فقیه( و ام که در آن رهبران ارشد فعلی رژیم ایران، از جمله خامنهـ من قباًل دالیل بسیاری ارائه کرده 
کنند چنین از این معنا دفاع می جمعی و همهای  حکم اعدام خمینی و اعدام   جمهور فعلی، رئیسی، هنوز ازرئیس  

 .کنند، محارب هستند و باید نابود شوندکه مجاهدین خلق و كساني که صرفًا از آنها هواداری می 
ن ـ پروفسور اریک داوید، جفری رابرتسون و در مورد ماركسیست ها، پروفسور مارک کالمبرگ نیز معتقدند که ای  

 .کشی تلّقی شودتواند نسلکشتار می 
 

ـ واضح است كه پرهیز دادگاه از ورود به مقولة نسل كشي، كه عین حقیقت است، دالیل سیاسي و فراقضایي   ۸1
دارد. از سوي دیگر، در زمان قتل عام در قوانین سوئد جنایت علیه بشریت وجود نداشته و دادگاه از این بابت هم  

دژخیم نوري جاي تردید نیست، راه چاره را   دست بستگي و محدودیت داشته است. بنابراین چون در مجرم بودن
در محكوم كردن او در چارچوب نزاع مسّلحانة بین المللي یعني جنگ ایران و عراق یافته كه گویا مجاهدین هم  

به   1360خرداد    30بخشي از آن بوده اند. در حالي كه همة دنیا مي دانند كه مبارزة مسلحانه با رژیم خمیني در  
 از فرانسه به عراق رفتند«.   1365سال قبل از زماني است كه در   5ده، كه مجاهدین تحمیل ش

(؛ زمانی که رژیم سازمان 1360)1981کنت لوئیس خاطر نشان كرد: »درگیری مسّلحانة غیر بین المللی از سال   
 مجاهدین خلق را ممنوع کرد، آغاز شد و تا حدودی تا امروز ادامه دارد«.

 
استقالل عمل مجاهدین در عراق و ُبطالن اّتهامات و افترائات مغرضانه، به تفصیل، با كنت لوئیس در مورد  -۸۲ 

یی اعالم کرد از مجاهدین ذكر فاكتها، استدالل كرد و از جمله، یادآوري نمود كه »صدام حسین، شخصًا، در مصاحبه 
 .کردند و او هم پذیرفت«خلق خواسته است اطالعاتی را براي عراق تأمین کنند اما مجاهدین خلق آن را رد 

های ایاالت مّتحده، فرانسه، بریتانیا و اروپا برچسب تروریستی را از مجاهدین خلق  كنت لوئیس افزود: »دادگاه  
ها دریافتند که هیچ مدرکی داّل بر تروریست بودن مجاهدین خلق وجود ندارد. من خودم حذف کردند، زیرا دادگاه
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عضو مجاهدین خلق، که در   3500اف. بی. آی، از حدود   راق بودم، زمانی کهدر کمپ اشرف در ع  2004در مارس  
 آنجا بودند، تحقیق کرد، بدون این که حّتی یک تروریست مظنون پیدا کند«.

خبرنگار حضور داشتند که بیشتر آنها    40كنت لوئیس یادآوري كرد كه »در عملّیات چلچراغ ]فتح شهر مهران[   
 . اما هیچ یک از آنها گزارشی از حضور نیروهای عراقي نداده اند. از رسانه های غربی بودند

حتي كوردزمن هم ]كه خصم شناخته شدة مجاهدین است[ طبق اسنادي كه به دادگاه ارائه دادم، اظهار داشته  
است که ارتش آزادیبخش مّلی یک لشکر رژیم ایران را شکست داد و اغلب تجهیزات آن را به پایگاههای خود در 

گوید، این است که این سازمان مجاهدین خلق بود که کنترل سربازان ایرانی اسیرشده عراق آورد. چیزی که او نمی 
در عملیات را به دست داشت. بعد از جنگ هم سازمان مجاهدین خلق خود مستقیمًا با صلیب سرخ دربارة این 

 .اسیران مذاکره می کرد
اگر  این راحتی  مجاهدی در عملیات فروغ جاویدان هم  به  نباید  از حمایت هوایی عراق برخوردار بودند،  ن خلق 

اند شدند. عراقیها حتی در انتقال مجروحان کمکی نکردند. مجاهدین خلق اعالم کردهمجبور به عقب نشینی می 
 .رزمنده را از دست داده اند و اسامی همة آنها را منتشر کرده اند« 1304که در این عملیات 

بوده    «عملیات فروغ جاویدان »ربارة تاریخ فتواي خمیني]حکم قتل عام[، كه گفته شده واكنش  كنت لوئیس د 
است، به طعنه گفت: »در این مورد یک مشکل کوچک وجود دارد! خمیني ]در حكم قتل عام[ هرگز به فروغ 

وب ایران اشاره می آن به عملیات مجاهدین خلق در شمال، غرب و جن  جاویدان یا مرصاد اشاره نمی کند، به جای 
این در حالي  و   "فروغ جاویدان"است كه عملیات  کند.  استان كرمانشاه جریان داشت  فقط در منطقه غرب در 

 بنابراین دستخط خمیني قبل از این عملیات نوشته شده است«. 
 

 فصل نهم 
 گردهمایي جهاني ایران

 سخنرانیهاي مایك پمپئو و مایك پنس 
  ۳در واشینگتن و اشرف 

 
 101شخصیت برجستة سیاسي از    500گردهمایي جهاني ایران آزاد با شركت هموطنان و حمایت بیش از  ـ    ۸3 

وزیر پیشین، 29وزیر خارجه و  9مشاور امنیت ملي،  2رئیس پارلمان،  3نخست وزیر،  9رئیس جمهور،  2كشور، شامل  
قانونگذار از كشورهاي اروپایي و عربي و كانادا    79شخصیت سیاسي از آمریكا و  14و نماینده كنگره و  سناتور  42

وزیران برگزار شد. رؤساي جمهور پیشین لهستان و اسلوواكي )برونیسالو كومورسكي و اسلو آندري كیسكا(؛ نخست
دانمارك، اسلووني )استفان هارپر ـ گي ورهوفستاد سابق كانادا، بلژیك، ایسلند، الجزایر، اسلوواكي، ایتالیا، روماني،  

ـ گیر هیلمار هارده ـ سید احمد غزالي ـ ایوتا رادیكووا ـ كارلو كوتارلي ـ پتره رومن ـ هله تورینگ اشمیت ـ یانس 
 یانشا(؛ رؤساي قبلي مجالس آمریكا، انگلستان و آلمان )نیوت گینگریچـ  جان بركوـ  ریتا زوسموت؛ و وزراي خارجه
فرانسه كانادا، ایتالیا، لهستان، لیتواني، مالت، یمن )برنارد كوشنر ـ میشل آلیو ماري ـ جان برد ـ فرانكو فراتیني ـ 
جولیو ترتزي ـ آنا فوتیگا ـ آزولیس ـ ریاض یاسین(، در شمار حمایت كنندگان و سخنرانان كهكشان مقاومت ایران 

 قرار داشتند. 
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ناتور و نماینده كنگره آمریكا، از جمله سناتور رابرت منندز، سناتور تدكروز، سناتور س۴۲چنین، پیامها و سخنان  هم 
هین، سناتور جان كورنین، سناتور كوري بوكر،  شه جیم ریش، سناتور تام تیلیس، سناتور روي بالنت، سناتور جین

 سناتور مگي هاسن و سناتور جان بوزمن در گردهمایي جهاني ایران آزاد پخش شد.  
ر میان سخنرانان و شركت كنندگان، وزرا و مقامات عالیرتبه پیشین دولتي، شخصیتهایي چون ژنرال جیمز جونز د 

ـ جان بولتون ـ پروفسور تونیوبورگ ـ آلن ویوین ـ احمد المسیلي ـ فرانس بوگوویچ ـ اشرف ریفي ـ كورین لو پاژ 
ساسي ـ ماریو گالنا ـ سناتور میهال كامینسكي   ـ دبورا لي جیمز ـ گري لوك ـ جان پري ـ جودي اسگرو ـ كیمو

ـ میالن زور ـ دیوید جونز ـ جان اسپلر ـ تام ریچ ـ وین ایستر ـ راسا یوگنه ویچینه ـ ایهم السامرایي ـ اناتور شاالور 
ـ دكتر جمال التهامي ـ الكساندر ووندرا ـ ریشارد كالیش ـ حاتم السر علي ـ دكتر فرانس یوزف یونگ ـ اوسه 

 شدند. لولند ـ مارچین شوینچیسكي ـ گرهارد باوم ـ كارن باوئر دیده مي ك
 كنیم. ها در اجالس جهاني ایران آزاد اكتفا مي به نقل جمالتي از پیامها و سخنراني  
 

با تأكید بر همبستگي جهاني با مقاومت ایران:  (  ۲010-۲01۵جمهور لهستان )برونیسالو كومورسكي، رئیس  ـ    ۸۴
كند كه براي آزادي شما بجنگم. شما مّتحدان  آزادي من، مرا موّظف مي توان در مبارزه براي آزادي پیروز شد.  مي »

 و دوستان فداكار بسیاري در مبارزه براي آزادي ایران دارید«.
در گزارش اخیر دبیرکل ملل متحد آمده است که (: »۲01۴-۲019ندری کیسکا، رئیس جمهور اسلوواکی )آ

پاسخ  ، های آنها شده است. ایناز زور باعث درد و رنج بسیاری از جوامع ایرانی و خانواده مفرط  ةاستفاد  ةادام
با این حال،  .بخشدآنها مصونیت می کند و بهمعمول مقامات رژیم در محیطی است که از مجرمان محافظت می 

سوی تالش خود برای تغییر کشورشان به تشویق کنم که به تحسین و خواهم شهروندان ایران را در این لحظه می 
 «. دهندببهتر ادامه  ی وضعیت

 
سال پیش مردم ایران رژیم شاه را 43(: »۲01۵ـ    ۲011ـ خانم هله تورنینگ اشمیت، نخست وزیر دانمارك، ) 

دم ایران سمت دولتي بروند كه در آن مرخواستند به  این دلیل انجام دادند كه مي سرنگون كردند. آنها این كار را به
این از  آزادي.  و  دموكراسي  بر  مبتني  نظامي  كنند؛  انتخاب  را  رهبران خود  اینبتوانند  تصور  ایران رو،  مردم  كه 

كنند. آنها دیكتاتوري مذهبي دیكتاتوري شاه بازگردند، تصوري پوچ است. مردم ایران دیكتاتوري شاه را رد مي به
كنار خواست مردم ایران براي یك جمهوري دموكراتیك و مبتني بر    المللي باید دركنند. جامعة بینرا هم رد مي 

جدایي دین و دولت بایستد. ما باید در كنار شما باشیم. جهان باید در كنار مبارزات شما بایستد. همة ما باید از 
 شما الهام بگیریم«.

ها با سازمان مجاهدین خلق  جمهوري و رئیس پیشین كنگرة آمریكا: »من سال ـ نیوت گینگریچ، كاندیداي ریاست  
هاي شورشي در داخل ایران نحوة رشد این جنبش و گسترش كانون ام. به ایران همكاري كرده و آنها را دنبال كرده

كنید و  خواهم قدرداني كنم از همة شما كه با سازمان مجاهدین خلق ایران كار مي كنم . من مي بسیار افتخار مي 
یندة بهترین امید براي برقراري آزادي در ایران و از این طریق، بهترین امید براي در جنبشي فّعال هستید كه نما

 برقراري یك ایران غیر اتمي است«.
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و رهبر حزب دموكراتیك: »ما اعتقاد داریم كه یك جایگزین   ۲0۲۲وزیر اسلووني تا ژوئن  ـ یانس یانشا، نخست 
یافته حمایت كند كه قدرتمند و باید از این مقاومت سازمان   رو غربدموكراتیك براي آخوندها وجود دارد و از این

هاي شورشي مجاهدین و در خارج در چارچوب شوراي دموكراسي است. در داخل ایران در قالب كانون متعّهد به 
یي خود براي ماده 10هاي دموكراتیك را در برنامة  شود. خانم مریم رجوي همة ارزش مّلي مقاومت ایران ظاهر مي 

دة یك ایران آزاد تضمین كرده است. این برنامه بر لزوم یك جمهوري مبتني بر جدایي دین و دولت و غیر اتمي  آین
 كند«. كند كه هم شاه و هم آخوندها را رد مي صورت دموكراتیك انتخاب شده باشد، تأكید مي كه به 

 طور كامل از برنامة مللي پول: »من بهالرئیس پیشین صندوق بین ( و  ۲01۸وزیر ایتالیا )مهـ كارلو كوتارلي نخست
یك جمهوري مبتني بر جدایي دین و دولت و ارزشهاي دموكراتیك یي مریم رجوي براي تبدیل ایران به  ماده   10

كند؛ چه دیكتاتوري قبلي هر شكلي رد مي كنم و حمایت خواهم كرد. یك جمهوري كه دیكتاتوري را بهحمایت مي 
 هبي حاكم«.شاه و چه رژیم استبداد مذ

 زنان آن در كه هستیم روبرو مقاومتي جنبش با ما» (:۲010-۲01۲) اسلوواكي وزیر نخست رادیچووا، ایوتا خانم ـ 
 چنین،هم و الملليبین سطح در جنبش این كه چرا اند،كرده اثبات را خود شایستگي آنها .دارند قرار امور رأس در
 دموكراتیك كشورهاي و كانادا با همراهي در آمریكا، و اروپا است. گسترش حال در مداوم طوربه ایران داخل در

 دموكراسي و برابري آزادي، براي روز هر آنها زیرا بایستند، ایران مردم كنار در و دهندب تغییر را خود مسیر باید دیگر،
 نوع هیچ نه و هستند دموكراسي و عدالت عادالنه، انتخابات بر مبتني جمهوري یك خواهان و كنندمي تظاهرات

 دیكتاتوري«. از دیگري
من سالهاست كه »  ( و نماینده پارلمان اروپا:2013ـ    2012ـ خانم لودمیال نوواك، معاون نخست وزیر اسلوواني، )  

دانم كه مردم ایران براي ادامه مبارزه براي آزادي مصممتر از همیشه هستند. مردم  با آرمان شما آشنا هستم و مي 
اند. سرانجام اراده و قدرت مّلت ایران هم در برابر دیكتاتوري شاه و هم در برابر رژیم كنوني براي آزادي مبارزه كرده 

فتهاي شبكه مقاومت در داخل ایران از اهمیت زیادي برخوردار است. ما اخبار پیشر.  شداست كه پیروز خواهد  
 كنیم. كه در سراسر ایران در حال گسترش هستند، فعالیتهاي آنها را دنبال مي شنویم و در حالي فعالیتهاي آنها را مي 

هاي آزادي م نتوانسته شعله كنند و رژیدهد كه مردم ایران و مقاومت آنها با سركوب رژیم مقابله مي این نشان مي 
با شوراي مّلي مقاومت ایران، یك جایگزین قوي وجود دارد كه انتقال ایران را از یك  را در ایران خاموش كند.
یك جمهوري دموكراتیك، غیر هسته یي بر اساس جدایي دین از دولت و برابري زن و حكومت دین ساالري به  

یي خانم رجوي براي یك ایران آزاد وجود دارد، كه ما در پارلمان ماده 10كند. همه اینها در طرح  مرد تضمین مي 
 كنیم«. اروپا از آن حمایت مي 

 
پیامهايگزیده ـ    ۸۵ و  از سخنان  و  ۴۲یي  آمریكایي  و شخصیتهاي  آمریكا  نماینده كنگره  و  در سناتور  كانادایي 

 بدین قرار است: اجالس جهاني ایران آزاد 
سناتور رابرت منندز، رئیس كمیته روابط خارجي سناي امریكا: »رژیم ایران ناقضان حقوق بشر مانند ابراهیم ـ   

دهد؛ مشاركت داشت، ارتقا مي   136۷هزار زنداني سیاسي در ایران در سال30عام  رئیسي را، كه فّعاالنه در قتل
 خلق ایران انجام داد«. فقیه رژیم علیه سازمان مجاهدینجنایتي كه او پس از فتواي ولي 
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سناتور تام تیلیس، عضو كمیته قواي مسّلح و كمیته قضایي در سناي آمریكا: »آخوندها در ایران كنترل دارند اما -
تك از  قدرت  ندارند.  مي قدرت  نشأت  ایرانیان  منتخب تك  مقامات  با  كه  هستم  روزي  منتظر  مشتاقانه  گیرد. 

 دموكراتیك در ایران مالقات كنم«. 
یي و اروپا و عضو ارشد كمیته قواي مسّلح در سناي هین، رئیس زیركمیته همكاریهاي و منطقه سناتور جین شه ـ   

هاست كه مردم ایران در مقابل داند. دهه كس مقاومت در برابر استبداد را بهتر از مردم ایران نمي آمریكا: »هیچ
 اند«.ایستاده  دیكتاتورهایي كه انتخاب آنها نبوده، 

تواند بدون پیروان قوي نمي   (: »هیچ جنبشي 2000ـ سناتور جوزف لیبرمن، كاندیداي معاون رئیس جمهور آمریكا ) 
موفق بشود و این جنبش آزادیبخش در ایران است كه پیرواني قوي و روزافزون دارد؛ هیچ جنبشي براي تغییر و  

با تواند بدون یك رهبر عالي موفق شود و شما مانقالب سیاسي نمي  ریم رجوي را دارید، یك رهبر عالي، زني 
 استعدادهاي شگرف، تیزهوش، درستكار و پر شور و اشتیاق«. 

نبوده است. كانون ـ سناتور رابرت توریسلي: »جنبش مقاومت هرگز قوي  این  از  هاي شورشي در هر شهر و  تر 
راستاي آرمان آزادي ایران اقدام    شهرستاني در سراسر ایران تشكیل شده و با شجاعتي باورنكردني هر لحظه در

كند و تعّهد، كنند. مجاهدین خلق ایران تنها سازماني است كه )به طور سراسري( در برابر آخوندها مقاومت مي مي 
پشتیباني، و رهبري خانم رجوي را دارد كه هرگز سازش نكرده، تزلزل نداشته، هرگز با آخوندها معامله نكرده و 

دن یا سود بردن از زنداني شدن مردم ایران نبوده است. این مقاومت جایگاه ویژه یي در  دنبال سهیم شهرگز به
 ارمغان آورده است«. قلب مردم ایران و جایگاه ویژه یي در تاریخ براي ما به

آلترناتیوي كه سازمان مجاهدین و شوراي مّلي مقاومت، تالش    ؛ـ جان بولتون: »یك آلترناتیو واقعي وجود دارد 
ایران مي  باشد كه بگذارد مردم  باید سیاست اعالم شده دولت آمریكا  این  ایران گسترش دهند.  كنند در داخل 

ها سازمان مجاهدین دست بگیرند. رژیم حاكم بر تهران باید هرچه زودتر سرنگون شود. براي دههحكومت خود را به
هاي موشك بالیستیكي و فعالیتهاي سپاه پاسداران و شوراي مّلي مقاومت ایران وضعیت تسلیحات اتمي و برنامه  و

 اند و هیچ موردي نبوده كه این افشاگریها اشتباه باشد«. نیروي قدس را افشا كرده 
كنند؛ داد و دیكتاتوري را رد مي مردم ایران استب»ـ ژنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملي اوباما و فرمانده سابق ناتو:   

یي هستند كه در آن یك جمهوري منتخب برقرار شود. حضور چه شاه باشد و چه آخوندها. آنها در انتظار آینده
 هاي شورشي سرنگوني رژیم و طلوع آزادي را در ایران تضمین خواهد كرد«. كانون 

یي  ماده 10طرح  : »  2006ـ پروفسور جان متر، مدیر پروژه تلسكوپ عظیم جیمز وب، برنده جایزه نوبل فیزیك   
توانند از آن بیاموزند؛ این طرح از پشتیباني جهاني خانم رجوي براي آینده ایران چنان است كه همة ملتها مي 

د. من مطمئن هستم كه جنبش مجاهدین خلق  بخش صلح و آزادي هستیبرخوردار است. شما براي ایرانیان الهام 
جلو، روي رهبري، اندیشه خّلاق و كار تیمي شما حساب  تواند این كار را انجام دهد و براي یافتن مسیري به مي 
 كنم«.مي 

كند، مسلمان بودن مجاهدین ـ سفیر لینكلن بلومفیلد: »آنچه مسعود رجوي را دشمن شماره یك این رژیم مي  
چالش اي و كل رژیم را بهنه تنها مشروعیت سیاسي بلكه مشروعیت دیني خمیني و علي خامنه  خلق است؛ آنها

شود كه خیلي كشند. در اینجا یك جنبش وجود دارد؛ یك جنبش شجاعانه، كه عمدتًا توسط زنان رهبري مي مي 
 ها را پشت سر گذاشته است«. سختي 
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سال سازمان مجاهدین خلق ایران، كانون   40یمور: »بیش از  ـ پروفسور ایوان ساشا شیهان، استاد دانشگاه بالت 
اصلي توجه رژیم ایران بوده است. یك مطالعه آكادمیك كه چند سال پیش انجام شده و من با آن آشنا هستم،  
نشان داد كه مجاهدین خلق و شوراي مّلي مقاومت ایران بیش از مجموع همه جنبشهاي مخالف دیگر مورد توجه 

دانیم كه رژیمهاي خودكامه بیش از آن كه از تهدیدهاي خارجي ترس داشته باشند  ارند. ما محّققین مي رژیم قرار د
نفر از حامیان شما در ایاالت متحده، دموكراتها و   61از فشارهاي داخلي واهمه دارند. همه شاهد بوده ایم كه  

عضو كنگره ایاالت متحده توسط 31جمله  كاران و مقامات فعلي و سابق از  ها، محافظه خواهان، لیبرال جمهوري
 كنم«. ایستادن در كنار آنها افتخار مي رژیم ایران لیست گذاري شده اند. من امشب به

سازمان مجاهدین خلق ایران در تالشهاي كانونهاي شورشي وابسته به(: »۲01۵ـ جان برد، وزیر خارجة كانادا، ) 
یي آن، مردم ماده 10بخش است. شوراي مّلي مقاومت ایران و طرح  بسیار الهام سراسر ایران، هم تأثیرگذار و هم  

ترسد؛ زني است آینده یي بسیار روشنتر هدایت خواهد كرد، چرا كه رهبر جنبش شما زني است كه نمي ایران را به
 آید و زني است كه تا پایان راه ادامه خواهد داد«. كه كوتاه نمي 

ضروري است كه جهانیان گرد هم آیند و در حمایت از یك ایران آزاد ن كشاورزي كانادا: »وین ایستر، وزیر پیشیـ    
 جهان مكان بهتري خواهد بود اگر رژیم فعلي حاكم بر ایران با یك جمهوري دموكراتیك جایگزین شود«.   .بجنگند

براي یك جمهوري دموكراتیك، مبتني  یي خانم مریم رجوي ماده 10»برنامة  :ـ جیمز بزن، نماینده پارلمان كانادا 
دهد كه آیندة ایران روشن است. غرب باید استمالت از آخوندها را كنار  بر جدایي دین و دولت این امید را مي 

 بگذارد«. 
 

یي از سخنان وزرا، پارلمانترها و شخصیتهایي از اروپا، استرالیا، آفریقا و كشورهاي عربي در اجالس  گزیده ـ    ۸6
 آزاد، به شرح زیر است : ن جهاني ایرا

اعتراض  مردم ایران علیه شاه و پلیس او، كه ساواك نام داشت، به(: » ۲010ـ برنارد كوشنر، وزیر خارجة فرانسه ) 
مردم هاي دموكراتیك هستند؛ یعني رأي دادن، چند حزبي، تصمیمي كه بهبرخاستند؛ مردم ایران خواهان ارزش

اهد چیزي بگوید و آتوریته گفتن آن را دارد. ایران شاه و ایران مالها نه! من فكر تعلق دارد، پارلماني كه مي خو
خواهند كه  تك ایرانیان آزادي مي خواهد آزاد باشد؛ تككنم كه مردم این دو دیكتاتوري را رد كردند. ایران مي مي 

ه رژیم آیت اهلل ها. خیر!  ابتداي آن آزادي سیاسي است. سركوب خوب و بد وجود ندارد؛ چه رژیم شاه باشد و چ
یي دارید كه  ماده 10یك جایگزین دموكراتیك وجود دارد. این چیزي است كه باید انتخاب كنیم. شما یك برنامه  

ارائه داده استخانم رجوي به بود. ما حكومت مذهبي یك روش قرون   .شما  وسطایي است و شاه یك دیكتاتور 
روي همه قرار بدهیم، یعني هر دموكراسي را پیش كنیم. ما باید نیاز بهمجبور نیستیم بین این دو یكي را انتخاب 

اید و وارثان مصدق هنوز هاي مشّخص. شما قباًل یك نظام دموكراتیك را تجربه كرده نفر یك رأي در مورد برنامه
 شما نیاز داریم«.آنجا هستند. شما شجاع هستید، ما به

شما دوستان زیادي در سراسر : »(۲01۵و وزیر كار و امور اجتماعي آلباني )ـ اریون ولیاي، شهردار كنوني تیرانا   
كنند، ولي جهان دارید كه از آرمان ایران آزاد و دموكراتیك، غیر اتمي و براساس جدایي دین از دولت حمایت مي 

اینجا خانه دوم شماست و آلباني سالهاست كه خانه هزاران مبارز ایراني است«. شهردار تیرانا تأكید كرد: »ما از 
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جامعه دانیم و از آنچه شما به شهر ما هستید بسیار خوشحالیم؛ شما را از خودمان مي كه شما در كشور ما و  این
 بخشید بسیار خوشحالیم«. دموكراتیك ما مي 

درودها و قدرداني و تشّكر خود (: »۲01۵ـ دكتر ریاض یاسین، سفیر كنوني یمن در فرانسه، وزیر خارجة یمن ) 
رهبري مبارز و پایدارشان، خانم مریم رجوي، در داخل ایران مقاومت با كنم كه مردم قهرمان ایران تقدیم مي را به
ثباتي است. جامعة جهاني باید هاي غیر قابل قبول رژیم ایران در كشور ما یمن و منطقه، عامل بي كنند. دخالت مي 

بنان، بحرین و  مسئولیت خود را در جلوگیري از دخالتهاي آشكار این رژیم در امور داخلي یمن، عراق، سوریه، ل
 سایر نقاط جهان برعهده بگیرد«.

كند نمایندة آنهاست، از او متنّفرند و اي ادعا مي شیعة عراق، كه خامنه (: »۲00۵ـ ایهم سامرایي، وزیر برق عراق ) 
متي اي اخراج اخراج، بغداد آزاد آزاد". آینده ایران را مبارزه مجاهدین خلق با قدگویند: "خامنه در شعارهایشان مي 

از   مي   ۵بیش  مبازرهدهه  این  رئیس سازد؛  توسط  كه  است  برنامه  یي  و  رجوي  مریم  كه    یي ماده 10جمهور  او، 
 شود«.كننده یك جمهوري دموكراتیك بر اساس جدایي دین و دولت است، نمایندگي مي تضمین

ترین جنبش ـ حاتم السر علي، وزیر دولت سودان: »ما اكنون در برابر یك الگو و سمبل و بانویي قرارداریم كه قوي 
كند؛ بر همة ما واجب است كه از او آزادي و دموكراسي رهبري مي مقاومت را در عمل مبارزاتي براي رسیدن به  

 حمایت و پشتیباني كنیم«.
هزار  30عام دهه جنایت علیه بشریت و قتل۴خاطر به: »۲0۲۲مان استرالیا تا آوریلرئیس پارلـ راب میچل، نایب 

دست عدالت سپرده سران رژیم باید به  139۸تظاهركننده در سال 1۵00و كشتار  136۷زنداني سیاسي در سال
 شوند«. 

عنوان یي او بهماده 10حمایت از خانم رجوي و برنامه  ـ دكتر متیو آفورد، نمایندة پارلمان انگلستان: »ما باید به  
یك آلترناتیو واقعي براي رژیم تهران ادامه بدهیم. من بیانیه امضا شده توسط بسیاري از اعضاي پارلمان انگلستان 

كند كه: پارلمان انگلستان عدالت جا از من بپذیرند. بیانیه ما اعالم مي ام و مایلم خانم رجوي آن را در این  را آورده
قتل  قربانیان  به  6۷عامبراي  مي را  بهرسمیت  همچنین  و  مي شناسد  قتل رسمیت  كه  زنداني 30عام  شناسد  هزار 

قرار    فقیه رژیم ایران صورت گرفته و اساسًا سازمان مجاهدین خلق را هدفسیاسي بر اساس فتواي خمیني ولي 
 داده است«. 

انگلستان:    پارلمان  نماینده  استیو مك كیب،  اشرف»ـ  العادة    3در  و دستاوردهاي خارق  و عزم راسخ  اراده  من 
كشند مقابله نكنید؛ آنها  چالش مي گویم با نسل جواني كه شما را بهآخوندها مي جنبش مقاومت ایران را دیدم. به 

 جود خواهد داشت«. بر شما غلبه خواهند كرد و ایران آزاد و
دهد كه ملت ایران و جنبش اجالس جهاني ایران آزاد نشان مي : »ـ لرد دیوید آلتون، عضو مجلس اعیان انگلستان 

به آنها  راه مقاومت  و  بهتر دارند.  خودشان مّتكي هستند  و  ایران شكوفا  براي تحّقق یك  را  حل و جایگزین خود 
چیزي است كه براي جامعة جهاني در این زمان آشفته و در این مقطع آلترناتیو دموكراتیك ایران دقیقًا همان  

انداز است، اي" كه در سراسر ایران طنین حساس در تاریخ ایران ضروري است. شعارهاي "مرگ بر رئیسي و خامنه
در هر   دیدگاه فراحزبيخواهم كه بهخواهند. من از دولت انگلستان مي كند كه مردم ایران چه مي كاماًل روشن مي 

 رسمیت بشناسد«.  عنوان جنایت علیه بشریت بهرا به 136۷عامدو مجلس انگلستان گوش فرادهد و قتل
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مردم و مقاومت ایران یك راه حل واقعي دارند كه آیندة  : »ـ بارونس مارگارت ایتون، عضو مجلس اعیان انگلستان 
كه    مردمي در داخل و خارج ایران وجود داردیك جایگزین دموكراتیك با حمایت قوي  ؛  ایران را رقم خواهد زد

زمان آن فرا رسیده كه ما در .  یي براي آینده ایران استماده 10ایجاد تغییر و داراي یك برنامة  آماده و قادر به  
 رسمیت بشناسیم و در كنار آنها بایستیم«.انگلستان و جهان دموكراتیك این واقعیت را به

پارلمان  نمایندة  راجر گیل،  پیشین حزب محافظه   ـ  اروپاانگلستان، معاون  پیشین شوراي  بدون  : »كار و رئیس 
نیابت از مردم ایران علیه گسترش تسلیحات اتمي و تروریسم رژیم، این پرونده  هاي شوراي مّلي مقاومت بهفعالّیت 

 رسید. گوش كسي نمي به
صراحت، اعالم كرده زمان آن فرا رسیده است كه سپاه پاسداران رژیم  كمیتة امور خارجي پارلمان انگلستان، به 

 كنم«.را تأیید مي گذاري شود و من كاماًل آن عنوان یك سازمان تروریستي لیست ایران، به
حقوق  انستیتوي  رئیس  بایندمن،  جفري  انگلستان ـ  »بشر  باید  :  ایران  رژیم  بینسران  مجامع  مورد در  المللي 

معترض  1۵00و كشتار  6۷عام زندانیان سیاسي در سالداشتن سران این رژیم در قتلحسابرسي قرار گیرند. دست 
الملل مستند شده  هاي غیر دولتي از جمله عفو بینملل و سازمان توسط سازمان   9۸در اعتراضات سراسري آبان

مصونیت دادن به منتخب مقاومت ایران، خانم مریم رجوي، براي پایان رهبري رئیس جمهور  است. كارزار جهاني به
 مسئوالن این جنایتها و تأمین عدالت ستودني است« . 

 
نماینده پارلمان اروپا در   ۲00خوزه مانوئل فرناندز، نمایندة پارلمان اروپا از پرتغال، با اهداي لوحه بیانیه  ـ    ۸۷

شما تقدیم یي را بهن جنایت علیه بشریت به خانم رجوي گفت: »من بیانیهبه عنوا  6۷حمایت از دادخواهي قتل عام  
عضو پارلمان اروپا امضا شده است. در این بیانیه، ما اعضاي پارلمان اروپا، اّتحادیه اروپا را    ۲00كنم كه توسط  مي 

ناسند و شوراي امنیت رسمیت بشكشي و جنایت علیه بشریت بهعنوان نسلرا به  6۷عام سالخوانیم تا قتلفرا مي 
 دست عدالت بسپارد«.نقض سیستماتیك حقوق بشر در ایران بپردازد و عامالن این جنایتها را بهرا فرابخوانند تا به

هزار زنداني    30عام قتلدست به  6۷سران رژیم ایران در سال : »ـ الدیسالو ایلچیك نمایندة پارلمان اروپا از كرواسي  
شوید. من و یك ایران آزاد و دموكراتیك نزدیكتر مي روز بهآرمانهایتان روز بهبا وفاداري به اند، ولي شما  سیاسي زده 

همكارانم در پارلمان اروپا تا پایان راه از شما حمایت خواهیم كرد . ما نه تنها از شما حمایت خواهیم كرد، بلكه از  
 ادماندن را خواهیم آموخت«.ناپذیر یك ملت براي آزپرستي فداكارانه و ارادة شكست شما میهن 

عنوان یك گزینه توسط رژیم ایران در تمام جهان آشوب و بلوا به: »ـ لوكاس ماندل، نماینده پارلمان اروپا از اتریش 
مي به گرفته  بهكار  و  است  خاورمیانه  دغدغة  بزرگترین  ایران  و شود.  متفاوت  برقراري یك حكومت  دلیل  همین 

 اي مردم آنجا و براي جهان از اهمیت برخوردار است«. استقرار آزادي در ایران بر
با ستودن فعالیتهاي مقاومت ایران براي كشاندن : »ـ ورونیكا وِرتسیونووا، نمایندة پارلمان اروپا از جمهوري چك

كنیم كه اجازه نخواهیم داد جانباختگان فراموش شوند. ابراهیم جهان یادآوري مي دادگاه، ما بهبه    6۷عام سال قتل
جنایات خود علیه مردم جمهور رژیم است و بهعام دست داشته است، اكنون رئیسرئیسي، كه مستقیمًا در این قتل

كنیم كه جنبش مقاومت هد شد و ما آرزو مي دهد؛ اما با تالش مشترك، عدالت و آزادي پیروز خواایران ادامه مي 
 شما و خانم رجوي با شجاعت و ایمان نبرد را ادامه دهند«. 
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هاي شورشي درود كانون دژ پایداري و ایستادگي و به  3اشرفما به  : »ـ دكتر احمد الخالیله، نمایندة پارلمان اردن  
 كنیم«. رار یك ایران دموكراتیك و آزاد حمایت مي یي خانم مریم رجوي براي استقماده 10فرستیم و از برنامة مي 

گوییم "كس نخارد پشت من ما بر قدرت خودمان تكیه داریم و مي : »ـ نصر حریري، از رهبران اپوزیسیون سوریه 
دهد كه هدفهایي  ما امید مي جز ناخن انگشت من". گسترش مقاومت در داخل ایران و تشكیل كانونهاي شورشي به  

 رسد«.نتیجه مي بهار انقالبمان براي تحّقق آنها قیام كردیم، به كه در ابتداي
دهه در دفاع از  ۴گذاري مصر: »پایداري مجاهدین و قیمتي كه طي  ـ دكتر جمال التهامي، وزیر پیشین سرمایه  

دهد كه آنها نیروي جایگزین و هماورد فاشیسم مذهبي حاكم هستندكه  اند، نشان مي حقوق بشر پرداخت كرده 
دهد. از همة كساني كه خواهان صلح و امنیت و پیشرفت در این منطقه قداماتش را زیر پوشش دین انجام مي ا

یي خانم رجوي براي برپا كردن یك ایران آزاد ماده 10خواهم از خواست مردم و مقاومت ایران و برنامه هستند مي 
 و مستقل و شكوفا حمایت كنند«. 

ا  نذیر حكیم، عضو هیأت سیاسي  نیروي ـ  ایران، كه مجاهدین خلق  مّلي مقاومت  ئتالف ملي سوریه: »شوراي 
از   ایران است؛ مقاومتي برخوردار  محوري آن است، جایگزین مناسب و شایسته براي فاشیسم مذهبي حاكم بر 

داز انیي خانم مریم رجوي، چشمماده 10المللي. برنامه  و پرقدرت در ایران و حمایت بین  پایگاه مردمي گسترده
 آمیز ایران آینده را ترسیم كرده است«. دموكراتیك و صلح 

عنوان ائتالف ملي نیروهاي انقالب و اپوزیسیون سوریه رئیس ائتالف ملي سوریه: »ما بهـ عبدالحكیم بشار، نایب 
جانبة خود را از مجاهدین حمایت خود را از مبارزات مردم ایران براي آزادي از شر رژیم آخوندها و پشتیباني همه

 كنیم«.ریم رجوي اعالم مي جمهور منتخب مقاومت ایران خانم مخلق ایران و رئیس
خواهد فلسطین را آزاد و اسالمي كند؛ رژیم ایران مدعي است كه مي : »ـ محمد اسعد بیوض تمیمي، از فلسطین 

مان را چشم مردم و این دروغ و فریبكاري آشكار شده است. ما حمایت و پیشتیباني پاشیدن به این دّجالیت و خاك 
كند. من ایستد مردم فلسطین را نمایندگي نمي نام فلسطین در كنار این رژیم مي به كنیم. هر كس  از شما اعالم مي 

 كنم«.ازسوي تمامي آزادگان فلسطیني صحبت مي 
اشرف، كه امروز در ایران هزار اشرف شده، دژ پیروزي و شكوه و : »ـ دكتر محمد موسوي، رئیس جبهة ملي عراق 

باد باد شوراي مّلي مقاومت ایران، زنده باید روزي پیروز شود. زنده   عّزت و سربلندي و سرفرازي است و چنین دژي
 ها و هزار اشرف در داخل ایران«. و همة اشرف  3باد اشرفسازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران، زنده

 
  دیدار   3آقاي مایك پنس، معاون رئیس جمهور قبلي آمریكا، با خانم مریم رجوي در اشرف    1401تیر    2روز  ـ    ۸۸

و گفتگو كرد. آقاي پنس از موزه مقاومت ایران بازدید و در گردهمایي مجاهدین سخنراني كرد. او در قسمتهایي 
 از سخنراني خود گفت:  

هزار مایل سفر كردم، از خانه خودم از ایندیانا تا امروز در اینجا باشم چون ما یك آرمان مشترك   ۵»من بیش از   
یع گذاشتیم؛  اشتراك  به  با هم  و را  و شكوفا  آزاد  ایران  توّلد یك  و  استبداد  از چند دهه  ایران  مردم  آزادي  ني 

 دموكراتیك .
دیدن   3پذیرد. این واقعیت اكنون براي ما كه امروز از اشرفامید پایدار براي یك ایران آزاد هرگز خاموشي نمي  

فیت و اعتماد به نفسي كه  كنیم بیش از هر زمان دیگري واضح است. زیرا من در چشمان تك تك شما و ظرمي 
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بینم كه مردم ایران روزي آزاد خواهند شد. مردم كشور من از شما براي برپایي هاي شما وجود دارد، مي در چهره 
مي  حمایت  گیرد،  مي  مردم  از  را  اعتبارش  كه  اتمي،  غیر  دموكراتیك،  جمهوري  حكومت  همیشه یك  و  كنند 

 همینطور خواهد بود. 

ز رژیم ایران مي بینیم گواه آن است كه رژیم ایران از هر زمان دیگري ضعیف تر است خشونت و بي رحمي كه ا
اما بزرگترین مدرك و نشانه ضعف رژیم ایران انتصاب ابراهیم رئیسي به عنوان رئیس جمهور این حكومت است.  

اني سیاسي در هزار زند  30هاي مرگ ولي فقیه بود. رئیسي مسئول قتل عام  سال پیش رئیسي در رأس جوخه  30
 است.   6۷سال  

امروز، من به شما ملحق مي شوم و متعّهد مي شوم كه جنایات رئیسي بدون مجازات باقي نماند. ابراهیم رئیسي  
لیاقت ریاست بر ملت بزرگ ایران را ندارد. او باید توسط مردم ایران سرنگون شود و به جرم جنایت علیه بشریت 

 ه روز انجام داد محاكمه شود. سال پیش روز ب 30و نسل كشي كه 
جنبش مقاومت در ایران هرگز قویتر از امروز نبوده است، و این به من انگیزه مي دهد كه ببینم كانونهاي شورشي  

در ایران كانون امید مردم ایران هستند. آنها موتور تغییر از درون در طول قیامها و تداوم اعتراضات هستند و هر 
وند، در حالي كه رژیم ضعیف تر مي شود. من امروز آموختم كه این امید، شعله یي است در روز آنها قوي تر مي ش

دل مردان و زنان آزادیخواه و آن شعله به لطف همه شما روشن تر از همیشه مي سوزد. من امروز اینجا آمدم كه 
 بگویم ما بدون شك در كنار مردم ایران هستیم«. 

ایي كه رژیم حاكم به دنیا فروخته این است كه هیچ جایگزیني براي وضعیت پنس گفت: »یكي از بزرگترین دروغه
یافته، كاماًل آماده، كاماًل واجد شرایط موجود وجود ندارد. اما یك جایگزین وجود دارد؛ یك جایگزین كاماًل سازمان 

همه شما اینجا در   و مورد حمایت مردمي وجود دارد. بگذارید من از مریم رجوي و رهبري و بینش برجسته شما و
 قدرداني كنم . 3اشرف 

بخش مردم كانونهاي شورشي شما متعّهد به دموكراسي، حقوق بشر و آزادي هر شهروند ایراني هستند. این الهام  
ایران و مردم جهان است. برنامه ده ماده یي مریم رجوي براي آینده ایران، آزادي بیان، آزادي اجتماعات، و آزادي 

این پایه یي است كه بر روي آن آینده ایران آزاد  انتخاب رهبران منتخب خود را تضمین مي كند و  هر ایراني در 
 بنا شود.  

خواهد دنیا را فریب دهد تا باوركند كه تظاهر كنندگان در ایران مي خواهند به دیكتاتوري شاه رژیم تهران مي  
روغهاي آنها را نمي خوریم. بگذارید از همه شما بازگردند. اما من مي خواهم به شما اطمینان بدهم ما فریب د

بپرسم، همین جا، همین اآلن، تا همه دنیا بشنوند: آیا مردم ایران مي خواهند یك دیكتاتور را با دیكتاتور دیگري 
جایگزین كنند؟ ]جمعیت: خیر[ یا مردم ایران خواهان آزادي و دموكراسي براي همه مردم ایران هستند؟ ]جمعیت: 

 آري[
من امروز در مقابل شما ایستاده ام كه بگویم بزرگترین امید ما همیشه باید همزیستي مسالمت آمیز، همراه با  

 تعامل و هماهنگي با ایران و همه ملتهاي مستقل جهان باشد«. 
 نیز در سخنراني در كنفرانس ایران آزاد در واشینگتن گفت: »این اولین فرصتي  1400آبان    6ـ مایك پنس روز   

ام. در جمهوري آمریكا داشته است كه من براي صحبتي تفصیلي در مورد ایران از زمان پایان دورة معاونت ریاست 
طور كه دیگران و شما اطمینان بدهم، همانتوانم بهكنم، مي كه من دیگر از موضع دولت آمریكا صحبت نمي حالي 
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كنم و با دهها میلیون تن از مردم آمریكا را بیان مي شان خواهند گفت، مطمئنم كه دیدگاه  هموطنانم در سخنراني 
گویم كه مردم آمریكا از هدف شما براي برقراري یك جمهوري دموكراتیك، مبتني بر جدایي شما مي قطعیت به 

آورد. یكي از دست مي هاي خود را از رضایت مردم بهكنند كه قدرت دین و دولت و غیر اتمي در ایران حمایت مي 
زرگ رژیم این است كه باید این وضعیت را پذیرفت اما یك آلترناتیو به خوبي آماده وجود دارد؛ سازمان  دروغهاي ب

مجاهدین خلق ایران، كه داراي همه صالحیتها و برخوردار از حمایت مردم و متعّهد به آزادي و حقوق بشر است و 
الهام بخش است و برنامه ده ماده یي او توسط یك زن خارق العاده، مریم رجوي، رهبري مي شود كه براي جهان  

 كنندة آزادي بیان و اجتماعات و آزادي مردم ایران براي انتخاب رهبرانشان است«. براي آینده ایران تضمین
موضع   در  گرفتن  قرار  براي  رئیسي  ابراهیم  »گزینش  گفت:  واشینگتن  كنفرانس  در  خود  سخنراني  در  پنس 

سال پیش 30پذیري فزایندة این رژیم است.  یدة من عالمت استیصال و آسیب عقجمهوري )رژیم( ایران، بهرئیس
رحم كه  كنندة بي عام جمهور آن حكومت است. یك قتل هاي مرگ آخوندها بود. حال رئیس رئیسي مسئول جوخه 

  روشني با جمهور بهعنوان رئیسهزار زنداني سیاسي بوده است. گزینش او به  30عام  مسئول قتل1988در سال  
كشاندن آنها صورت گرفته است. ولي ما هرگز سكوت هدف سركوب مخالفان در داخل و ارعاب مردم ایران براي به

دانند خوبي مي كنند، بهنباید در برابر پلیدي سكوت پیشه كنیم. بسیاري از كساني كه در برنامة امروز شركت مي 
شویم كه  اي برجسته، ما در همراهي با شما متعهد مي هاین با دیگر آمریكایي قدر پلید است. بنابركه رئیسي چه

خاطر جنایات او نباید بدون مجازات باقي بماند. ابراهیم رئیسي باید توسط مردم ایران از قدرت بركنار شود و باید به 
 كشي محاكمه شود«. جنایت علیه بشریت و نسل

ها « و »موتور تغییر از داخل كشور در جریان قیامهاي شورشي در ایران را »مركز امید براي مردم ایرانپنس كانون  
روشني بگویم كه من از جانب دهها میلیون آمریكایي هاي مستمر« توصیف كرد و افزود: »بگذارید به و اعتراض

یي در كنار كنم؛ از هر دو حزب سیاسي و از هر دیدگاه فلسفي سیاسي. مردم آمریكا بدون هیچ شائبهصحبت مي 
 اند«. مقاومت آنها ایستاده مردم ایران و 

 
آقاي مایك پمپئو، وزیر خارجه قبلي آمریكا، با خانم مریم رجوي دیدار و گفتگو   1۴01اردیبهشت    ۲6روزـ    ۸9

دیدار و درگردهمایي مجاهدین سخنراني كرد و گفت: »این یك 3كرد. وي هم چنین از موزه مقاومت در اشرف  
ورزند، آن عشق مي پرست صحبت كنم كه براي میهني كه بههمه میهنینا  توانم در برابر فرصت نادر است كه مي 

تن از زندانیان سیاسي رژیم مذهبي امروز در 1000دانم و در موزه دیدم كه بیش از  اند. مي پرداخت بسیاري كرده 
ارم و عمیقًا از همة گذشما احترام مي عنوان وزیر خارجة قبلي بگویم: بهشما به خواهم بهاند و مي جا گردهم آمده این

داده فعالیت  انجام  شما  كه  مي هایي  قدرداني  به اید،  شما  كه  رنجي  و  درد  كشیده كنم؛  آزادي  بهنام  را  ما  یاد اید 
اندازد كه كشورمان سالهاي بسیاري پیش از این براي دفاع و تضمین آن بنا شده است. حضور در  چیزهایي مي 

جمهور منتخب مریم رجوي. تحت رهبري او است  قدرداني كنم از رئیس  چنینخواهم همكنار شما ویژه است، مي 
ریزي براي یك جمهوري آزاد، مستقل و دموكراتیك در كند؛ پایه ریزي مي كه شوراي مّلي مقاومت ایران دارد پایه

 ایران«. 

اول و دردناك آن ضد پمپئو افزود: »رویارویي بین رژیم و مردم ایران همان مبارزة واقعي است و از همان لحظات   
ها، در مساجد و در اذهان مردم ایران شروع شد. این مبارزة مركزي همان است كه در خیابان   19۷9انقالب در سال



109 
 

جریان دارد. تخاصم میان مردم و اپوزیسیون كه خواهان آزادي و دموكراسي هستند در یك طرف و تمامیت این 
یسیون واقعي است. افرادي كه امروز در این سالن هستند، شاهدي بر  رژیم در طرف دیگر. اشتباه نكنید، این اپوز

 ایم. طور كه سال پیش گفتم، ما و خودم در تمام طول این مدت در كنار شما بوده این واقعیتند و من مفتخرم، همان 
كنار   دانیم كه باید یك فریب محوري غرب توسط رژیم راخواهم شما بدانید كه بسیاري از ما در غرب مي مي  

چنین نزد بسیاري دیگر در واشینگتن.  هاي بروكسل و پاریس و بن خریدار دارد، و همبگذاریم؛ فریبي كه در سالن 
طور رو در درون این رژیم وجود دارد. این مطلقًا غلط است. همان اسم میانهاین فریب محوري این است كه چیزي به

كنند، مقامات رژیم اهداف جنایتكارانة خود استفاده مي رسیدن به   هاي متفاوتي برايكه القاعده و داعش از تاكتیك
كنند. هاي مختلف با یكدیگر رقابت مي ها و رویكردیي با استفاده از تاكتیكآوردن قدرت لحظه دست هم براي به

ه در ولي اشتباه نكنید. همة اعضاي این رژیم یك هدف مشترك دارند. این افراد چیزي جز بازیگراني نیستند ك 
 اند«.  هاي مختلفي برعهده گرفتهیك نمایش قدرت نقش 

جمهور رژیم ایران پیش برد، اكنون رئیسرا به  1988عام  چنین گفت: »ابراهیم رئیسي جّلادي كه قتلپمپئو هم 
خواهند برند و مي پیش مي جمهور نیست. همة آنها نمایش را برخالف خواستة مردم بهاست. ولي او واقعًا رئیس

پاسداران و بسیج و هر ابزار دیگري اتمام نرسد. آنها آماده هستند تا از سپاه وقت به كومتشان ادامه یابد و هیچح
عنوان ضد انقالبي و غیر قابل تغییر بود كه  استفاده كنند تا قدرت خود را حفظ كنند. این شناخت از رژیم، به

ارائه كردم.   ۲01۸را در ماه مي ما بسیار ساده بود. من آن كرد. مأموریت  اقدامات ما را در دولت ترامپ هدایت مي 
هاي التزام ساده؛ التزاماتي كه ما از همة كشور1۲یي تبعیت كند؛  ایدة پایه 1۲در رأس آن ما از رژیم خواستیم كه از  

اهیم كرد تا خواهیم و روشن ساختیم كه اگر از این كار سر باز بزنند، ما از هر فشار آمریكایي استفاده خوجهان مي 
قتل برساند و تروریسم را در منطقه و در جهان گسترش دهد. ما در این كار تنها نبودیم. ما رژیم نتواند مردم را به

به ائتالف  تا  دادیم  تشكیل  كردیم،  هایي  منزوي  را  ایران  رژیم  ما  بود.  هدفمند  ما  مأموریت  برسیم.  اهداف  این 
ترین واقعیت را روشن ساخت نزوي نشده بود. قبل از هر چیز، برنامة ما مهم این میزان مكه هرگز قباًل به صورتي به

رسمیت شناخته شود كه این رژیم  هر شكل ممكن مورد حمایت قرار بگیرند و این بهكه مردم ایران باید بهو آن این
سبي بین مردم و رژیم  ضد انقالبي باید مورد حسابرسي قرار گیرد و همة امكانات ممكن فراهم شود تا تعادل قواي ن

بهایي كه از جیب مردم ایران پرداخت شد، تقویت كرده  برقرار شود. ولي این جدید بود. دولت قبل از ما، رژیم را به
 آنها امكان حمایت از خیزش مردم ایران را داشتند، خود را كنار كشیدند. 1388بود و وقتي در سال 

یم از طریق حذف قدرت رژیم تا سر حد ممكن بود. ما از هر  هدف بعدي، كاهش اختالف قدرت بین مردم و رژ 
هاي بیروني رژیم چنین تالش كردیم توانمنديترین آن ابزار اقتصادي بود. ما همابزاري استفاده كردیم و واضح

آنها نیروهاي نیابتي ضربه زدیم. ما از طریق جنگ اطالعاتي، ها كاهش دهیم. ما بهجا و در همة جبهه ایران را همه
گیري و اّخاذي از مردم سراسر جهان كارگیري برنامة اتمي جهت باجهاي آنها براي بهرا تعقیب كردیم و با تالش 

مقابله كردیم. ما هزاران تحریم علیه رژیم اعمال كردیم. "قهرمان فاتح" سپاه پاسداران، قاسم سلیماني از روي زمین 
پرستان داخل و خارج ایران را سركوب كند. شما كه در و میهنرژیم خدمت كند  حذف شد و دیگر قادر نبود به

ابد ادامه شود تا به  توان فهمید كه سركوب انقالب را نمي این سالن هستید، موجب وحشت رژیم هستید، زیرا مي 
پرست، بیش از هر زماني قدرتمند هستند و داد و نیروهاي مقاومت در داخل ایران؛ این ایرانیان شریف و میهن

 دهند. كنند روحیه مي همة كساني كه از آنها حمایت مي به
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هاي منتخب در واشینگتن و در سراسر اروپا و جهان، آنها را تقویت هاي شما، صحبت با مقامباید بدانید كه فعالیت  
ست، واقع براي مردم ایران خوب اچه بهكند تا براي آن آنها كمك مي شود كه درك كنند و به كند و باعث مي مي 

این فعالیت ادامه بدهید؛ این اهمیت دارد، مهم است و تأثیري را  ارزش قائل بشوند. همین را استمرار ببخشید؛ به
 سازد«.  كه هدف آن بوده، محّقق مي 

 
كه »یك عامل جدي كه در سیاست آمریكا در قبال ایران مفقود بوده، فقدان حمایت پمپئو با تأكید براینـ    90

هزار زنداني سیاسي   30ترین اقدامش، یافته بوده است«، گفت: »رژیم تهران در افراطي یون سازمان سیاسي از اپوزیس
عام كرد و هدف اصلي آن و اكثریت قربانیان از مجاهدین بودند. تهدید حمالت آن بسا فراتر از مرزهاي ایران را قتل

اجرا گذاشته مّتحده علیه رهبران این جنبش بهایاالت هاي تروریستي را در سراسر اروپا و  است و این رژیم، توطئه
كه چه كسي در كاخ سفید باشد، این یك ضرورت است. اكنون براي تصحیح سیاست در قبال ایران، فارغ از این

مّتحده است كه با مقاومت ایران ارتباط برقراركند و از آن بهره ببرد . این یكي از دالیلي است كه براي دولت ایاالت 
زده هستم، چون اقدامات زیادي در پشتیباني از دوستي ما نسبت قدر هیجان این   3جا در اشرفن از حضور در اینم

هایش علیه بشریت در خاطر جنایتمردم ایران وجود دارد. این اقدامات باید با حسابرسي از ابراهیم رئیسي بهبه
 شروع شوند« .  19۸۸ سال

در كنفرانسي در واشینگتن با حضور (  ۲0۲1سپتامبر  ۲0)  1400شهریور    29ز  رو،  3پمپئو قبل از سفرش به اشرف 
زمان با اجالس مجمع عمومي سازمان ملل متحد و سخنان رئیسي برگزار شده شخصیتهاي برجسته سیاسي كه هم

اآلن. او بود، سخنراني كرد و گفت: »رئیسي باید محاكمه شود. نه فردا، نه هفته آینده، نه سال آینده، بلكه همین  
هزار نفر آنها منتشر شده و اجساد    ۵شخصًا مسئول اعدام جمعي هزاران زنداني سیاسي ایراني است. نام بیش از  

نام و نشان دفن شده است. از همین امروز باید او را به خاطر جنایات علیه این مردان و زنان شجاع در گورهاي بي 
هیم. هر گونه معامله با ابراهیم رئیسي معادل معامله با یك بشریت كه مرتكب شده است، مورد حسابرسي قرار د

 قاتل كشتار جمعي است . چنین كاري نه تنها غیراخالقي است بلكه ضدسازنده است«.
پمپئو خاطرنشان كرد: »یك نظریه وجود دارد كه اگر رژیم سرنگون شود راه حل دیگري وجود ندارد. ولي فقیه و  

قبول   كه مي شناسیم داریم، ولي مردم ایران این را حتي یك ثانیه بسیاري مي گویند شانس بهتري با همین شیطان
پرستان شرافتمند كه نیروهاي مقاومت پیرامون میهنندارند زیرا از بنیاد غیرواقعي است. اما خبر خوب این است  

بخشند. كنند امید مي همة كساني كه در اطرافشان از آنها حمایت مي مندتر از هر زماني هستند و بهایراني قدرت
مردم ایران یك حكومت بر پایة جدایي دین از دولت، دموكراتیك و جمهوري و غیر اتمي خواهند داشت، من دعا 

این روز به زودي فرابرسد. ایران هیچگاه به حكومتي توسط یك شاه دیكتاتور یا یك رژیم مذهبي باز میكنم كه  
 نخواهد گشت«. 

شخصیت   61در پایان همین مبحث شایان یادآوري است كه رژیم یك هفته قبل از برگزاري اجالس ایران آزاد   
گذاري كرد و مورد تحریم قرارداد.  ومت ایران لیست سیاسي و نماینده و سناتور آمریكایي را به خاطر حمایت از مقا

نفر اول در لیست وزارت خارجه آخوندها مایك پمپئو و سپس سناتور توریسلي و شهردار رودي جولیاني و سه نفر 
ها از جمله سناتور هین بودند. اغلب این شخصیت آخر نماینده ریك اسكات، سناتور رابرت منندز و سناتور جین شه 

س، سناتور جوني ارنست، نماینده دیاز باالرت، نماینده دن بیكن، مایكل موكیزي وزیر پیشین دادگستري، تام تیلی
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ژنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملي اوباما، سفیر رابرت جوزف معاون پیشین وزارت خارجه، سفیر مارك كینزبرگ 
با به سخره گرفتن   2021جه آمریكا تا سال  و سفیر نیتان سیلز، هماهنگ كننده مبارزه با تروریسم در وزارت خار

گذاري از جانب »دولت قاتل و حامي تروریسم« در ایران را براي خود »نشان این برچسب آخوندي، تحریم و لیست
 افتخار« در حمایت از مبارزات و مقاومت مردم ایران براي دموكراسي و آزادي خواندند. 

سلسله تهدیدهاي تروریستي و حمالت سایبري   1401ایران در سال  نكته قابل توجه دیگر در كهكشان مقاومت   
و انواع و اقسام ترفندهاي اطالعات آخوندي و طیف مزدوران آن در جمیع جهات بود كه هر یك شرح جداگانه 

 دارد. 
 

 فصل دهم  
 در تدارك شرایط ذهني سرنگوني با كانونهاي شورشي 

 زندانها و قضاییه جالدان كارزار بزرگ افشاي جنایات سازمان 
 

هاي شورشي در یك سال گذشته در سراسر كشور به میزاني بود كه  هاي كانون گسترش و تثبیت فعالیت ـ    91
مي  آن هشدار  به  نسبت  با وحشت  و  كرده  اعتراف  آن  به  رژیم  مقامات  و  ها  گذشته رسانه  سال  در یك  دهند. 

اي ایران با به آتش كشیدن تصاویر و بیلبردهاي بزرگ خامنه  هاي شورشي در سراسرشكن كانون كارزارهاي اختناق 
و خمیني و سلیماني و تهاجم به مراكز سپاه پاسداران در تهران و شهرهاي مختلف و دیگر مراكر سركوب و حوزه 

 هاي جهل و جنایت، هم در كیفیت و هم در كمیت، ابعاد جدیدي به خود گرفت.  
گاه موسوم به مالك اشتر سپاه پاسداران، مركز آموزش بسیج در تهران بزرگ، تهاجم و انفجارهاي پیاپي در قرار 

قرارگاه فرماندهي سركوب در تهران، قرارگاه سپاه پاسداران، موسوم به   ۴قرارگاه قدس سپاه پاسداران؛ یكي از  
گاه  در غرب شكنجه قرارگاه یاسر، پایگاه مركزي فرماندهي سركوب در مشهد، تهاجم به ستاد مركزي سازمان زندانها  

اوین، تهاجم به وزارت سركوب و غارت كارگران موسوم به وزارت كار و تعاون در خیابان عباس آباد تهران، و اداره 
 كّل تعزیرات حكومتي خراسان رضوي در مشهد در این شمار است. 

هاي كنترلي در نقاط وربینها با استفاده از كمترین امكانات و زیر شدیدترین كنترل پلیسي و شبكه داین فعالیت  
هاي شورشي و هواداران هاي سردمداران رژیم، كه ابتدا توسط كانونمختلف صورت گرفته است. آتش زدن عكس 

گرفت، در ماههاي گذشته توسط جوانان و حتي نوجوانان به صورت گسترده انجام  سازمان محاهدین صورت مي 
 ت. گیرد و به سنتي در میان آنان تبدیل شده اسمي 

قلعة پوسیده حاكمان نقل مكان كرده   یي است كه بدگماني و اضطراب بههاي جوانان شورشي به گونهتأثیر حركت 
نمي  احساس  امنیتي  خود  میان  در  دیگر  كه  هستند  پاسدارانشان  و  آخوندها  این  و و  ایادي  واكنشهاي  كنند. 

لرزه درآمده و دشمن كه زمین زیر پاي آنها به  سردمداران رژیم آخوندي در قبال این ضربات، حاكي از این است  
 را كالفه كرده است.  

بحراني كه این ضربات در درون رژیم ایجاد   پاسدار كوثري، عضو مجلس ارتجاع و از سركردگان پیشین سپاه، به  
جهت كه »دشمنان از افراد سست عنصر، ضعیف، خودفروخته در داخل نظام در  كرده، اشاره كرد و با بیان این 

 (. 1400بهمن  ۲3كنند« )روزنامة حكومتي »دنیاي اقتصاد«، دست آوردن اطالعات استفاده مي به
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اي در استان البرز، هم گفت: »دشمن تهاجم تركیبي بر علیه ما راه آخوند حسیني، نماینده و امام جمعة خامنه  
ش جنگي دشمن و تاكتیكهاي جنگ را باید انداخته و ما باید دفاع بكنیم و حمله تركیبي هم داشته باشیم... آرای

 (.1۴00بهمن ۲۲دقت یاد گرفت« )به
 

بركف آوران جانیكي از مهمترین كارزارهاي یك سال گذشته در داخل میهن اشغال شده كه از طریق رزمـ  9۲
اي  و پخش شعاره  1400بهمن    7شبكة رادیو و تلویزیونهاي سراسري رژیم در    27صورت گرفت، قطع برنامه هاي  

اي« و »درود بر رجوي« و پخش تصاویر مسئول شورا و رئیس جمهور برگزیدة شورا و همچنین »مرگ بر خامنه
تلویزیون رژیم، جام جم   ۵و    ۴و    3و    ۲و    1هاي  پخش ُكدهایي از سخنان مسئول شورا بود. در این عملیات شبكه 

ي فرهنگ، پیام، قرآن، ورزش، اقتصاد، آوا، ایران، ، العالم، قرآن، سالمت، ورزش، آموزش، فرهنگ، رادیوها3و    ۲و    1
سالمت، تالوت، تهران، رادیو موسمي، رادیو رزرو و رادیو جوان تسخیر شدند. همزمان، كانونهاي شورشي بیش از 

 سرور رادیو تلویزیون رژیم را منهدم كردند.   ۴00

ي ساختمان صدا و سیماي رژیم را روجیها هاي اطالعاتي همة ورودیها و خدنبال این عملیات، حراست و گّله به 
بستند و مانع هر گونه ورود و خروج شدند و به بازداشت و بازجویي جمعي كارمندان رادیو تلویزیون پرداختند.  

هاي فّني و چطور به آنتن صدا و سیما رسیدند؟! سیستمنوشت: »  1۴00بهمن    ۷تلگرام »آخرین خبر« رژیم،  
هاي امنیتي قابل قبولي دارد و امكان دسترسي از طریق اینترنت وله است و پروتكل پخش صدا و سیما كاماًل ایز

ندارد. هنوز اّطالعات دقیقي از ابعاد مختلف این خرابكاري منتشر نشده و مسئوالن صدا و سیما در حال بررسي 
 ترین گزینه بوده است«. رسد خرابكاري محتملنظر مي پرونده هستند، اما به

یي  سازمان صدا و سیماي رژیم در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفت: »اّتفاقي كه افتاده یك كار ساده معاون فني   
توانند یي است. به احتمال خیلي زیاد، كساني كه صاحب این تكنولوژي هستند مي العاده پیچیده نیست، یك كار فوق 

برداري كنند« )تلویزیون ظر گرفتند بهره ها در ناز بك دورها )درهاي پشتي( و امكاناتي كه خودشان روي سیستم
 . (1۴00بهمن ۷رژیم، 

اي برسند آیا چه فردا مجاهدین به بیت خامنهیكي از سایتهاي رژیم در وحشت از این عملیات هشدار داد: »چنان  
  .(1۴00  بهمن۷العاده پیچیده" خواهید انداخت؟« )سایت حكومتي »تیتر برتر«،  گردن اقدام "فوقباز هم تقصیر را به

خبرگزاري آسوشیتدپرس نوشت: »این حادثه براي تلویزیون رژیم ایران، كه تحت كنترل افراطیون در این كشور  
 (.1۴00بهمن  ۷شود« )یي جدي محسوب مي است، رخنه

آلود نوشت: »از الدین آشنا، معاون پیشین وزارت اطالعات و مشاور مطبوعاتي روحاني، در یك واكنش غیظ حسام  
 (. 1۴00بهمن۷الدین آشنا، آید« )توئیتر حساماین سازمان منافقین هر چه بگویید برمي 

ر اّتفاق امروز، این بهمن نوشت: »احتمال كمك عنصر نفوذي انساني د  8خبرگزاري نیروي تروریستي قدس روز   
واكاویهاي  كند كه در مسالة نیروي انساني و موضوعاتي مانند حراستضرورت را براي مدیریت صدا و سیما ایجاد مي 

 متناسبي صورت بگیرد«.
در چند  هاي صدا و سیما و پخش شعاربهمن نوشت: »اختالل در شبكه   8بان« در  سایت حكومتي »ایران دیده  

رخدادي بي سابقه و عجیب است. وقوع همزمان این عمل در رادیو و تلویزیون نشان از  رادیویي شبكه تلویزیوني و  
ها باشد و اّتفاقي تواند نفوذ خارجي هیچ وجه نمي ریزي قبلي است. این اختالل به جمعي با یك برنامهنفوذي دسته 
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وار مزدوران و پشتیبانان رژیم، از  هاي دیوانهاست كه در داخل انجام شده است«. این صراحت، جایي براي دروغ
 هاي خارجي مانند اسرائیل باقي نگذاشت.  جمله نسبت دادن آن به قدرت 

 
اجالس شوراي مّلي مقاومت ضمن گزارشي از ابعاد  خانم حوري سیدي از اعضاي كمیسیون داخل كشور در  ـ    39

خیزش و  گفتاعتراضات  گذشته  سال  یك  در  اجتماعي  »هاي  نقش :  شورشي  كانونهاي  خّلاق  و  فعال  حضور 
یي در سیاسي كردن و گسترش اعتراضات ایفا كرده است. ارتقاء تشكیالتي و ایدئولوژیك و سیاسي كانونها  برجسته

در رو هستند،  به رغم شرایط سختي كه با آن روبهو تعّهد آنها به سرنگوني بسیار چشمگیر است. كانونهاي شورشي  
عملیات به آتش كشیدن بنرها و نمادهاي سركوب   ۲000بیش از    صدي در یك سال گذشتهدر  100یك افزایش  

 بنر داشتند«. رژیم و مجموعه زیادي از عملیات دیوارنویسي و نصب 
از    توجهي  قابل  شمار  اكنون  »هم  گفت:  خود  گزارش  از  دیگري  قسمت  در  هوادار  وي  و  هاي شورشي  كانون 

ستند كه به رغم فشارها و محدودیتهاي شدید بسیار پر روحیه، جنگنده و  مجاهدین در شهرهاي مختلف زنداني ه
كند زندانیان را در زندانهاي گیري تشكیالت در زندان تالش مي رژیم براي جلوگیري از شكلهستند.  سِر موضع  

اك نگه مختلف پراكنده كند. زندانیان سیاسي و كانونهاي شورشي را در میان زندانیهاي عادي و زندانیان خطرن
زندان در ایران پراكنده هستند. زندانیان سیاسي مورد احترام سایر   69دارند. هم اكنون زندانیان سیاسي در  مي 

 زندانیان هستند.  
صحبت مي كنند.    6۷كنند و از شهداي قتل عام  اعضاي كانونهاي شورشي در دادگاهها مواضع قاطعي اّتخاذ مي  

شود و شما در جاي مّتهم محمد مقیسه گفته بود: جاي ما و شما عوض مي   یكي از آنها خطاب به قاضي جنایتكار
سي هزار زنداني   6۷نفر را در خیابانها به گلوله بستید و سال    1۵00مي نشینید، شما زنان باردار را تیرباران كردید.  

 را كشتید. 
و بیماري قلبي و دیابت رنج مي برند. تعداد زیادي از زندانیان سیاسي از بیماریهاي َصعب العالج، از جمله، سرطان   

حتي بعضي از آنها در حین شیمي درماني دستگیر شده اند. این زندانیان به رغم مشكالت جسمي و فقدان دارو 
 همچنان سر موضع ایستاده اند«.  

 
تحت هاي وزارت سانسور و خفقان رژیم  سامانه  ، 1۴00اسفند    ۲3روز  آوران آزادي در داخل كشور در  ـ رزم  9۴

عنوان »فرهنگ و ارشاد إسالمي« را از دسترس خارج كردند و در صفحة اول آنها تصاویر رئیس جمهور برگزیدة 
در این تهاجم،   .أي« جایگزین شداي با شعار »مرگ بر خامنهشورا و مسئول شورا و عكسهاي باطل شدة خامنه 

 كامپیوتر از دور خارج شد.   ۲۸0و بیش از   سرور ۷۷فیس شد. سامانه از دور خارج و دي 6۲
طور كامل، ترابایت آرشیوهاي وزارت سانسور ارتجاع، شامل بكاپ همه سرورها، به  30در این عملیات بیش از   

   .منهدم شد
هاي صدور مجوز براي كتاب، صالحیت مربّیان، كنترل سامانة اتوماسیون گردش كار در زمینه  6۲سرور مرکزی و    ۷

ها، شعر و كتاب و فیلمنامة مزدوران گذاري تحمیلي مغازه هاي هنري، اسمل گردهمایي فیلمهاي سینمایي، كنتر 
 علیه مجاهدین، و صدور مجوز براي سایتهاي انجمنهاي نجات وزارت اطالعات، تخریب شد.  

شرقي،    هاي وزارت ارشاد آخوندها در استانها از جمله تهران، قزوین، آذربایجان غربي و آذربایجانهمزمان، سامانه 
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گیگایي    ۴00چنین آرشیوكردستان، خراسان شمالي، فارس، سیستان و بلوچستان، یزد و كرمان تخریب شد. هم
 سرور و كامپیوتر این وزارتخانه نیز برداشته شد. 3۵0مكاتبات ایمیلي وزارت ارشاد و بیش از 

ستگاههایش به كارمندان خود دلیل درهم ریختن داسفند، وزارت ارشاد رژیم به  ۲3ظهر دوشنبه    1۲در ساعت   
 ابالغ كرد وزارتخانه تا اّطالع ثانوي تعطیل است.  

 
هاي وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به سركوب خیزشهاي  ، سایتها و سامانه 1۴01اردیبهشت  ۵  دوشنبهـ در روز    9۵

زارت موسوم به جهاد  تسخیر شد. وآوران آزادي در داخل كشور  رزمویژه در اصفهان، توسط  كشاورزان ستمدیده، به 
انهدام   اصلي  پاسداران و بسیج ضدمردمي، عامل  با سپاه  با سیاستهاي ضدمردمي خود در همآهنگي  كشاورزي 

انهدام محیط   .زیست استكشاورزي ایران، فقر روزافزون كشاورزان، افزایش افسارگسیخته قیمت مواد غذایي و 
رویه با سود سازیهاي بي هاي انتقال آب و شهرك ایجاد تونل  غارت منابع آبي كشاورزي كشور توسط سپاه پاسداران، 

هاي مخرب سپاه پاسداران و باعث از بین رفتن بسیاري اراضي كشاورزي در همآهنگي با وزارت هنگفت از پروژه
این وزارتخانه همراه با شبكة بسیج سركوبگر و مافیاي توزیع، دسترنج كشاورزان و دامداران   .جهاد كشاوري است

مرغداران را غارت کرده و در همدستي با دیگر ارگانها و آخوندهاي حكومتي، بخش قابل توجهي از درآمدهاي    و
 برد. نفتي را، از جمله، در واردات كالن، به سرقت مي 

از    بیش  عملیات  این  اطالعاتي،  100در  بانك  و  سامانه  دهها  كامپیوتر،  و  و  3۷سرور  داخلي 1۲سایت  سامانة 
 دم شد. وزارتخانه، منه

فقیه، شماري از سایتهاي منهدم و از دور خارج شده عبارتند از: سایت اصلي وزارت كشاورزي، دفتر نمایندگي ولي  
پایگاه مقاومت بسیج امام سّجاد، مركز مقاومت بسیج، كمیسیون امور بانوان، مؤسسه فرهنگي ـ ورزشي جهادگران، 

مقام وزیر در أمور مجلسـ دفتر امور مجلس، مركز فّناوري  ئمگذاري و اّتخاذ سیاستهاي حمایتي، قاشوراي قیمت
اطالعات و ارتباطات، نقشه جي. آي. اس. كشاورزي، دفتر امور اقتصادي، سازمان جهاد كشاورزي استان البرز، دفتر 

برنامه معاونت  منابع،  و  مدیریت  توسعه  معاونت  و خاك،  آب  امور  معاونت  فّناوري،  امور  و  پایدار  و ریزتوسعه  ي 
اقتصادي، معاونت امور باغباني، دفتر امور حقوقي، وزارت كشاورزي استان ایالم، معاونت امور دامي، معاونت امور  

اصفهان، یزد و چهارمحال(، سازمان جهاد كشاورزي استان چهار  )  10زراعت، شركت غّله و خدمات بازرگاني منطقة  
یه و بویراحمد، سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه و محال و بختیاري، سازمان جهاد كشاورزي استان كهگیلو

 وزارت كشاورزي استان مركزي. 
 

ارتباطات سایتها و سامانه  1۴01تیر    1۲روزآوران آزادي در داخل كشور در  ـ رزم  96 هاي سازمان »فرهنگ و 
سامانه 1۵سایت و    6.  إسالمي«، مركز صدور ارتجاع و تروریسم رژیم آخوندي در تهران را تسخیر و منهدم كردند

با عكس  آنها  ارتباطات اسالمي تسخیر و صفحات اول  بنیادگرایي فرهنگ و  ارتجاع و  هاي رئیس سازمان صدور 
در این   .اي رئیسي، درود بر رجوي جایگزین شدجمهور برگزیدة شورا و مسئول شورا و شعارهاي مرگ بر خامنه

كامپیوتر منهدم شد و یك و نیم میلیون نامه   ۵۸0و    سرور  ۴۴،  دو اتوماسیون اصلي بانك اطالعاتي،    3۵عملیات،  
هزار سند، كه بخشي از   ۲30چنین، بیش از  دست آمد. هم هزار پیام سري در اتوماسیون به   ۴0الكترونیك سري و  

 آوران افتاد. آنها اسناد محرمانه است، به دست رزم
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اسناد سري و محرمانة اتوماسیون شامل شناسنامه و هویت مزدوران و جاسوسان خارجي، گزارشهای محرمانه از   
ارزیابیها و اقدامات در خارج از كشور، مالقاتها و اماكن حساس و مخفي، مبالغ پرداختي و فیش حقوق مزدوران،  

 .گزارشهای اقدامات غیرقانوني است
عالي این سازمان زیر نظر یك شوراي  .تأسیس شد  13۷۴سازمان موسوم به »فرهنگ و ارتباطات إسالمي« از سال   

متشّكل از چند تن از وزیران رژیم مانند وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئیس رادیو و تلویزیون 
شود و نهادي براي صدور بنیادگرایي و ارتجاع، جذب افراد خارجي براي مقاصد تروریستي و ارتجاعي ره مي رژیم ادا 

سازي، استفاده از حهاي جنگ رواني و شیطان این سازمان مأموریت اجراي طر  .كشور جهان است  ۷0در بیش از  
راي پیشبرد اهداف و خطوط رژیم علیه زبان بهاي فارسي كارگیري رسانه ساز و بهگروهها و اپوزیسیونهاي دست 

 .مجاهدین و مقاومت ایران را به عهده دارد

هاي تروریستي در كشورها و جوامع و مساجد تبلیغ و گسترش نظریه و دیدگاه »والیت فقیه«، سازماندهي هسته 
مسلمانان، هماهنگي عملیاتي با نیروي قدس از طریق جذب و به كارگیري محافل مذهبي افراطي در كشورهاي  

نگي با وزارت اطالعات و نیروي قدس و اصطالح فرهنگي در هماهها و مؤسسات به مختلف و دایركردن انواع شعبه 
 اطالعات سپاه از دیگر وظایف این سازمان است. 

نقل از حیدري، عضو مجلس ارتجاع، نوشت: »ما چند بار مورد به    1۴01تیر1۸خبرگزاري حكومتي »انتخاب«   
مراقبت و نظارت   دهد كهطور مرّتب به دستگاههاي مختلف هشدار مي ایم. وزارت اطالعات هم بهحمله قرارگرفته

 ویژه داشته باشند«.  
 

دوربین كنترلي مورد   13۸موفق شدند پنج هزار و    1۴01خرداد  1۲روز  آوران آزادي در داخل كشور در  ـ رزم   9۷
اي و مقر رئیسي جّلاد، وزارت اطالعات، سپاه پاسداران، نیروي سركوبگر انتظامي و قبر خمیني خامنه  استفادة بیت 

را، كه در   اي«، شهرداري تهران نصب شده بودند، تسخیر كنند. شعار »درود بر رجوي«، »مرگ برخامنهدّجال 
همراه با عكسهاي رئیس جمهور برگزیدة شورا و مسئول شورا در سایتهاي شهرداري تهران پخش شد. بیش از 

خمیني تسخیر و سایت و سامانة ارگانهاي حكومتي در شهرداري تهران تسخیر شد. دوربینهاي مراقبتي قبر  150
خوان در منطقة مركزي تهران، دوربینهاي كنترلي ستاد  كنترلي پالك از دسترس خارج گردید، كلیة دوربینهای  

و   هزار  دو  مشخصات  گردید.  تسخیر  تهران  شهرداري  شامل    3۵3بحران  كنترلي  دوربینهاي  سرور   168سرور 
متي در مركز فناوري اطالعات در شهرداري تهران، مدیریت امنیتي افشا شد. دوربینها و سرورهاي ارگانهاي حكو 

چنین مشّخصات دوربینهاي كنترلي ساختمانهاي معاونت مالي و معاونت حقوقي شهرداري تهران تسخیر شد. هم 
دوربین كنترلي بزرگراهها در تهران، مشخصات سه هزار و   1376دوربین كنترلي در مركز تهران، مشخصات    273
 269سرور تسخیرشده در تهران، مشخصات    1۸۵یلستون در تهران، مشخصات دو هزار و دوربین كنترلي ما  ۲۲۲

( افشا شد. اضافه بر آن، بیش 98تا قیام آبان    60هاي شهیدان ) از سال  دوربین در بهشت زهرا براي كنترل خانواده
هرداري رژیم در تهران بر  درود بر رجوي از سرور شاي رئیسی، برخامنهمرگ  هزار پیامك لعنت برخمیني،    585از  

 روي موبایل شهروندان ارسال گردید. 
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دنبال این تهاجم، شهرداري تهران اعالم كرد: »اختالل عمدي در سامانة شهرداري تهران براي دقایقي )!( این به 
ز بررسي سامانه را با انتشار تصویري موهن )!( از دسترس خارج كرد. ماهیت اختاللگران و شیوة فعالیت آنها پس ا

 نهایي توسط نهادهاي مسئول اطالع رساني خواهد شد«.  

با   تهران  شهرداري  در  ارتباطات[  و  اطالعات  ]فناوري  فاوا  »سازمان  نوشت:  رژیم  تلویزیون  و  رادیو  خبرگزاري 
هاي مسئول در حال بررسي ابعاد موضوع و اقدامات پیشگیرانه است« )خبرگزاري صدا و سیماي رژیم  همكاري نهاد

 . (1۴01خرداد   1۲، 
اي در تهران، از سركردگان بسیج و گردانندة یكي از هارترین باندهاي رژیم است كه در زاكاني، شهردار خامنه 

نقش فعال و مستقیم داشته است. رسانه هاي   1378تیر    18هاي گذشته، از جمله قیام  كشتار و سركوب در دهه
فساد و سوءاستفاده و رانتخواري او منتشر كرده اند. وي از رژیم در جریان جنگ گرگها گزارشهاي متعددي از  

سركردگان بسیج دانشجویي بود كه عالوه بر سركوب دانشجویان، در حمله به سفارتخانه هاي خارجي در تهران 
نقش گرداننده داشت. رقباي زاكاني او را متهم كردند كه براي »عناصر نفوذي« در شهرداري تهران راه باز كرده 

   است.
 

 خرداد سالمرگ دّجال ضدبشر  13صبح جمعه    9آوران در شهرداري رژیم در تهران تا ساعت  ـ عملیات رزم  9۸

تصاویري  روز تحت كنترل آنها قرار داشت.ادامه یافت و مركز عملیات و كنترل رژیم در شهرداري تهران یك شبانه 
بود، متعاقبًا منتشر شد. عوامل و  افت ضربهكه نشاندهندة سراسیمگي و آشفتگي در شهرداري تهران پس از دری

روز ادامه كردند عملیات تسخیر دوربینها و انهدام سایتها و سرورها یك شبانه هاي سركوبگر رژیم گمان نمي ارگان 
و استمرار پیدا كند كه باعث متهم كردن مضاعف زاكاني به وارد كردن »عناصر نفوذي« با خودش به شهرداري 

 گردید.  
خرداد گزارش كرد: »گزارشها حاكي از آن است كه دوربینهاي نظارتي ارگانهاي حكومتي در   1۲آسوشیتدپرس   

پایتخت ایران روز پنجشنبه مختل شدند... باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به تلویزیون دولتي ایران، در توییتر به 
  این اختالل اعتراف كرد«. 

نیوز«    »نامه  روز   1۴01د  خردا1۸سایت حكومتي  زندان، یك  روز دوربین  اختالل! یك  نوشت: »اختالل پشت 
، یك روز هم سیستمهاي شهرداري از تابلوهاي شهري گرفته تا دستگاههاي شارژ بنزینها، یك روز صدا و سیما پمپ

 شود«. بلیت مترو؛ حتي بلندگوي فالن پاساژ در مشهد هم هك مي 
تهران، در مورد تسخیر دوربینهاي شهرداري گفت: »حمله و عملیات  مزدور چمران، رئیس شوراي شهر رژیم در   

 .(1۴01خرداد ۲۲هاي شهرداري تهران وارد شد« )»خبرگزاري مهر« رژیم، بسیار وسیع و بزرگي به سامانه 
خرداد نوشت كه سازمان   ۲۷هاي شهرداري تهران خبرگزاري نیروي قدس در روز  روز پس از تسخیر سامانه 1۵ 

العات و ارتباطات شهرداري تهران اعالم كرده است: با توجه به لزوم ارتقای سطح امنیت سامانه »تهران فّناوري اط 
در صورت عدم   .خردادماه نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام كنند  31من« از كاربران خواهشمندیم حداكثر تا  

سامانه، تا زمان تغییر توسط كاربر غیرفّعال تغییر رمز عبور در بازة زماني اشاره شده رمز عبور توسط كارشناسان  
 خواهد شد. 



117 
 

خرداد روزنامة حكومتي »جهان صنعت« نوشت: » با وضعیتي كه در حال حاضر وجود دارد تهاجم بسیار ۲۷در   
ابعاد بسیار گسترده یي به سیستمهاي شهرداري شده است. این خود نشان مي گسترده  یي  دهد كه این حمالت 

ارشناسان بسیار مهم است كه بتوانیم تمام ابعاد حادثه را بررسي كنیم و از راههاي نفوذ احتمالي داشته و از نظر ك
 پیشگیري كنیم«.

نیروي قدس روز    قّلابي شهر تهران   ۵خبرگزاري  به نقل جعفر شربیاني در هفتاد و سومین جلسه شوراي  تیر 
 ایط قبل باز نگشته است«. طور كامل به شرگزارش كرد: »مركز اسناد و آرشیو شهرداري به

تیر به نقل از زهرا شمس احسان، عضو شوراي قّلابي شهر تهران، خبرداد:  1۲خبرگزاري حكومتي »انتخاب« نیز در 
چنان در دسترس  هایي نظیر تحلیل اطالعات« و »پرتال معاونتها« همگذرد »اما سامانه بیش از یك ماه از حمله مي 

 نیست. 
ستقبال هموطنان و همشهریان در تهران از این عملیات بود كه باعث شد مدتي از پرداخت نكته قابل توجه دیگر ا 

در جریمه رژیم  شوند.  معاف  تهران  صادقیه  مترو  قبیل  از  ایستگاههایي  در  بلیط  پول  پرداخت  و  تحمیلي  هاي 
 میلیارد تومان خسارت دید.  ۵00شهرداري تهران در دو هفته اول حداقل 

اندازي نشده بود غارتگران شهر تهران این حمله و خسارتهاي ه هنوز برخي سیستمهاي كنترلي راهدر اواخر مرداد ك 
 كردند.  آن را در گفتگوهاي خود به »كابوس« تشبیه مي 

 
 كارزار بزرگ افشاي جنایات سازمان زندانها و قضاییه جّلادان:  ـ 99

ترین و جنایتكارترین ارگانهاي فاشیسم دیني حاكم بر ایران در سركوب و شكنجه سازمان زندانها یكي از مخوف  
 و اعدام است. 

در شصت و هشتمین قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در رژیم آخوندي مصوب مجمع عمومي ملل متحد در   
از »تعداد زیاد هشداردهندة اعمال و اجراي مجازات اعدام«، »استفادة گسترده و سیستماتیك از    1400آذر    25

ان و تجهیزات پزشكي كافي«،  خودسرانه«، »محروم كردن عمدي دسترسي زندانیان به درمو بازداشت   دستگیري 
»به ویژه َاعمال وحشتناكي كه توسط زندانبانان زندان اوین انجام شده«، »آزار و اذیت، ارعاب، از جمله آدم ربایي،  

هاي دستگیري و اعدام مخالفان سیاسي«، »دستگیري و بازداشت خودسرانه و شكنجه و سایر رفتارها یا مجازات 
تحقی یا  غیرانساني  موارد مرگ ظالمانه،  و  اعتراف،  گرفتن  براي  از شكنجه  »استفاده  و  تظاهركنندگان«  با  رآمیز 

 مشكوك در زندان« قویًا، ابراز نگراني شده بود.  
متعاقبًا مسئول شورا از كمیسیون امنیت و ضدتروریسم خواست حقایق مربوط به قضاییه جّلادان در ایران به ویژه  

المللي گذرد، در اختیار عموم هموطنان، ملل متحد و سازمانهاي بین ته و مي چه را در زندانهاي این رژیم گذشآن 
 . گذردمدافع حقوق بشر قرار دهد تا دنیا بداند كه در ایران چه مي 

كارزار بزرگ افشاي اطالعات قضاییه جالدان را در دستور كار قرارداد و  »كمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا«   
اطالعات گسترده و ذیقیمتي را در مورد آمار زندانیان، وضعیت فاجعه بار و ضد انساني   1۴01در اواخر اردیبهشت  

 زندانها و اسامي و مشخصات زندانبانان و دژخیمان قضائیه رژیم افشا كرد. 
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در اولین اطالعیه كمیسیون امنیت در این رابطه،    1۴01اردیبهشت    ۲۲در نخستین قسمت این مجموعه، در روز   
ها عمدًا عكس از آنها منتشر شد. شماري از عكس   22000هاي رژیم همراه با  عوامل زندان  33000اسامي بیش از  

 از سوي قضاییه رژیم پنهان شده و به جاي آن امضاي صاحب عكس گذاشته شده است. 
هاي نفر اعضاي ستاد سازمان زندان  169اردیبهشت، اسامي هزار و    ۲3در اطالعیة دوم كمیسیون امنیت به تاریخ   

نفر رؤسا، سركردگان، دژخیمان اطالعات و اجراي احكام تحت عنوان   223فقیه افشا گردید كه شامل لیست  والیت 
ره كارشناس بود. همچنین اسامي پرسنل ستاد مركزي در تهران همراه با شماره تلفنهاي مستقیم و داخلي و شما

 فكس آنها در اختیار عموم قرار گرفت. 
اردیبهشت منتشر گردید، وضعیت فاجعه بار و ضد انساني زندانها در رژیم والیت فقیه   ۲۴در اطالعیة سوم كه روز   

 استان افشا شد.  ۲3قطعه عكس از زندانها در  100با انتشار 
ها بیش ره نوشت: »ساخت بسیاري از این زندانخود در این با  3كمیسیون امنیت و ضد تروریسم در بیانیة شماره   

كار تلنباركردن و انباشت زندانیان به تر از این، خطها به غایت فرسوده است. مهمنسال قبل بوده و ساختما   50از  
میزان فوق نامتعارف براي شكنجة مضاعف جسمي و رواني و ارعاب جامعه است«. اطالعیه افزود: »آمار و ارقام 

دهد یك "ظرفیت اسمي" براي هر زندان زندان است، نشان مي  277یك سند قضاییة رژیم، كه شامل    مستخرج از
اند اما در ستون بعد "تعداد تخت" در همان زندان خیلي بیشتر از ”ظرفیت اسمي“ است. سپس در در نظر گرفته

به عنوان مثال ظرفیت اسمي   ها خیلي بیشتر است.ستون آخر "تعداد زندانیان" ثبت شده است كه از تعداد تخت
برابر    2،5نفر است كه     ۷۸۸هزار و  ولي تعداد زندانیان سه   660نفر، اما تعداد تخت دوهزار و  1500زندان تبریز  

نفر و تعداد زندانیان    651نفر، تعداد تخت    290هاي سنندج ظرفیت اسمي  ظرفیت اسمي است. در یكي از زندان
 اسمي است.برابر ظرفیت  3،37نفر یعني  978

در سند قضاییة رژیم در موارد متعددي ظرفیت اسمي یا تعداد تخت یا تعداد زندانیان عمدًا نوشته نشده است. به  
اسمي زندان كرج نوشته نشده در حالي كه    عنوان مثال، تعداد زندانیان در اوین و قزلحصار سفید است. ظرفیت 

برابر بیشتر از    3،6نفر یعني    ۸00تعداد زندانیان هفت هزار و  اند ولي تخت منظور كرده   1۵0براي آن دو هزار و  
 كنند«.خوابي" دست و پنجه نرم مي ها، ثبت شده است. در نتیجه زندانیان با پدیدة پر رنجي به نام "كف تعداد تخت

روز    تروریسم  و ضد  امنیت  اسامي    ۲۵كمیسیون  اطالعیة خود،  در چهارمین  واردیبهشت  زنداني    ۲۷3دوهزار 
را همراه با  و یك نمونه از لیستهاي »خیلي محرمانه« شامل زندانیان قیام فقیهسیاسي و عقیدتي در قضاییة والیت 

 اصالح و تربیت، متعلق به سازمان زندانهاي رژیم منتشر كرد.  و كانون  و اردوگاه  و بازداشتگاه  زندان ۲6۷لیست
بازداشتگاه جداگانه   1۴۷بازداشتگاه و وزارت اطالعات    1۵9نیروي انتظامي    1399بر اساس این افشاگري در تیر   

 است.  داشته 
یك نمونه از لیستهاي »خیلي محرمانه« مربوط به زندانیان سیاسي و عقیدتي در قضاییة جّلادان است كه شماري  

ردیف اسامي زندانیان است   ۲۵6۷اند. این لیست داراي  از زندانیان قیام و كانونهاي شورشي نیز در آن ثبت شده 
كرار شده است. اّتهامها و محكومیتهاي قضایي شامل مورد آن به خاطر تنوع اّتهامات و جرایم انتسابي، ت  ۲9۴كه  

موارد زیر است: »توهین به مقام معّظم رهبري«، »اهانت به حضرت امام خمیني، بنیانگذار جمهوري اسالمي«،  
به  »توهین  انقالب«،  كبیر  رهبر  به  »اهانت  رهبري«،  معّظم  مقام  و  ره  امام  حضرت  مبارك  تمثال  به  »توهین 

ه مسئولین كشور«، »ارتباط با گروهك تروریستي« و »توهین عملي و لفظي به مأمور دولت«، مقدسات«، »توهین ب
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»اخالل در نظم دادگاه«، »عضویت در جمعیتهاي معارض كشور«، »عضویت و فعالیت در گروه برانداز«، »اجتماع  
مي ایران«، »عضویت در و تباني براي ارتكاب جرم علیه امنیت«، »فعالیت تبلیغي علیه نظام مقدس جمهوري اسال

گروه معاند نظام و فعالیت تبلیغي علیه نظام از طریق آتش زدن بنر منّقش به عكس سردار سلیماني«، »عضویت 
هاي معاند از طریق شعارنویسي و ارسال كلیپ براي در گروه با هدف برهم زدن امنیت ملي، فعالیت به نفع گروه 

»همكاري با دول خارجی متخاصم« و »تهیة عكس از ساختمان اداره   منافقین« و »عضویت در سازمان مجاهدین«، 
 گاه«. به عنوان كسب خبر و معرفي به عنوان شكنجه 

منتشر شد، چند سند مهم از قضائیه جّلادان افشا    1۴01اردیبهشت    ۲6در پنجمین بخش این افشاگري، كه روز   
 شد. 

زنداني، زیر حكم اعدام یا با حكم قصاص نفس، به   19۷پنج هزار و  نشان مي داد كه در مجموع    1سند شمارة   
نفر زنداني داراي حكم   ۸31هزار و  سهنفر آن زنان هستند و    39حكم اعدام كه    366هزار و برند. شامل  سر مي 

 ها زنان هستند. نفر از آن 1۴۴قصاص نفس كه 
را افشا  1399تیر    ۲0عضو در    زنداني محكوم به قطع   10۷سند دیگر یك سند »خیلي محرمانه« بود كه اسامي   

است   ها كه راجع به جزئیات آن در سند چیزي نوشته نشده معطوف به سرقت فقره از این مجازات   ۷۷  مي كرد.
دهند هاي مردم ایران مسابقه مي آن هم در شرایطي كه كالن دزدان و غارتگران نظام براي چپاول اموال و دارائي 

  و از آزادي عمل كامل برخوردارند.
ها نفر آن  ۲3افشا شد كه    1399نفر محكوم به سنگسار در شهریور    ۵1در سند »خیلي محرمانة« دیگر اسامي   

 زنان هستند. 
 است.  1399سال محكوم به اعدام و قصاص در مهر  1۸نوجوان زیر  60سند »خیلي محرمانه« دیگر آمار استاني  
ة خود در كارزار بزرگ افشاي اطالعات قضاییة جالدان، كمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا در ششمین اطالعی 

تا   1360خرداد    30فقیه از  میلیون زنداني در رژیم والیت  12منتشر شد، لیست اسامي    1۴01خرداد    ۲كه روز  
زنداني از    ۷6۲زن زنداني است. جرم هشت هزار    579015را افشا كرد. این لیست شامل    1401اردیبهشت    16

ها د، توهین به ولي فقیه، شركت در اغتشاشات، آتش زدن و نابود كردن بنرها و بیلبردهاي ارگان به بع  96  دیماه  
ها و دادستاني ارتجاع  نیست. آنها در اختیار كمیته  60و سران رژیم است. این لیست شامل زندانیان سیاسي دهة  

نفر به جرم فعالیت یا عضویت در   ۲۲۵ر و  همه در این لیست دوهزاو سپاه پاسداران و وزارت اطالعات بودند. با این
 است.  98هاي آبان مورد آن دستگیري 400اند كه بیش از سازمان مجاهدین ثبت شده 

»صرفًا جهت   1394در این اطالعیه افشا شده كه طبق یك »گزارش محرمانه و غیر قابل انتشار« كه در شهریور   
است، »سالیانه تهیه شده  روحاني  به    اعضاي هیأت دولت«  زندانها مي   600نزدیك  وارد  زنداني  و  هزار   2شوند 

نفر خانواده   400میلیون و   آنان درگیر مسائل و مشكالت عدیده هزار  این اطالعیه آخرین هاي  یي هستند«. در 
 استان منتشر شد.   31ها در قضاییة جالدان در زندان و بازداشتگاه سازمان زندان  325جدول كدبندي شدة 

زندان و بازداشتگاه و اردوگاه و كانون موسوم به اصالح و تربیت مي   325اسناد این اطالعیه شامل    یكي دیگر از 
 نیروي انتظامي و وزارت اطالعات در آن منظور نشده است.   بازداشتگاه  300باشد كه بیش از 

ع اجتماعي آبشخور گفت: »فجای  1۴00الزم به یادآوري است كه مسئول شورا در رابطه با جرایم عادي در بهمن   
و ریشة سیاسي دارد. در تحلیل نهایي باید آن را به حساب رژیم ضدبشري و زن ستیز آخوندي گذاشت كه خاستگاه  
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اي ولي هاي این برهه از تاریخ ماست«. مسئول شورا افزود: »سرچشمة همة مفاسد در زمانة ما، خامنهكالن عقده 
 فقیه ارتجاع است«. 

خانم مریم رجوي در مورد افشاگري ارزشمند و شوكه كننده كمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا گفت: »اسناد  
است كه در چهاردهه تنها  یي از جنایات رژیمي  یي كه از سازمان زندانهاي آخوندي فاش شده، گوشه دهنده تكان 
به قتل رسانده است. تشكیل یك هیأت تحقیق   هزار اعدام سیاسي داشته و هزاران نفر را در اعتراضات مردمي 1۲0

پروندة جنایات فاشیسم دیني، كه ننگ بشریت   .ملل متحد براي بازدید از زندانها بیش از همیشه ضروري است
اي و رئیسي در برابر عدالت قرار ویژه خامنهمعاصر است، باید به شوراي امنیت ملل مّتحد ارجاع شود و سرانش به

اروپا بر اساس آن متحد و اتحادیه  است كه ملل  ر برابر جنایات رژیم آخوندي، نفي ارزشهایی عملي دبي   .گیرند
 اند«. خاطر آن جان باختهتشكیل شده و دهها میلیون به

 
 دیدگاههاي شورا 

 و همبستگي براي استقرار یك نظام جمهوري دموكراتیك
 

چون سالهاي گذشته، بار دیگر بر  شوراي مّلي مقاومت ایران در آغاز چهل و دومین سال حیات خود، همـ  100
 اساس برنامه و مصوبات خود خاطرنشان مي كند:  

ما بر اساس خط مشي اصولي خود مبني بر مخالفت با هرگونه مداخلة نظامي خارجي در ایران و مخالفت با ⚫
یي، بر ضرورت قطع همة حمایتها و امدادرسانیها  آلترناتیوسازي پوشالي از جانب قدرتهاي بزرگ و منطقههرگونه  

 كنیم؛به دیكتاتوري مذهبي و تروریستي حاكم بر ایران، تأكید مي 
گر طلبانة كارگران و مزدبگیران علیه نظام حاكم و از مطالبات معّلمان، پرستاران، پزشكان و دیما از مباررة حق ⚫

اقشار معترض و به پاخاستة میهنمان، حمایت و همبستگي خود را با آنان اعالم مي كنیم. خواست كارگران ایران 
كار بر حقوق كارگران ایران براي حق اعتصاب و حق ایجاد تشكّلهاي مستقل كارگري و نظارت سازمان بین المللي  

 ن است؛ و لغو كار كودكان، از خواستهاي شوراي مّلي مقاومت ایرا
منظور جلوگیري از نقض حقوق بشر در ایران و بازدید درنگ شوراي امنیت ملل مّتحد به ما خواستار اقدام بي ⚫

هاي شهیدان و زندانیان سیاسي هستیم اي و مالقات با خانوادهگزارشگر ویژة حقوق بشر از زندانهاي والیت خامنه 
گسترده و خودسرانه به اقدام عملي و جدي دست بزند. چشم خواهیم براي توقف اعدامهاي  و از جامعة جهاني مي 

 پوشي قدرتهاي بزرگ از نقض حقوق بشر در ایران به بهانة توافق اتمي )برجام(، محكوم و غیرقابل قبول است؛  

بر لزوم محاكمة آمران و عامالن این نسل كشي   67ما بار دیگر در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسي در سال  ⚫
نیافتة حكومتي، كه از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است، به ویژه، در مورد ابراهیم رئیسي، كه از جانب سازما

ولي فقیه نظام در یك نمایش انتخاباتي بر منصب ریاست جمهوري برگمارده شده، تأكید مي كنیم و از كمیسر 
 تشكیل دهد؛  6۷قتل عام سال  خواهیم كه یك كمیسیون مستقل براي تحقیق در موردعالي حقوق بشر مي 

 دانیم:یي خانم رجوي به شرح زیر حمایت كرده و در ایران فردا خود را متعهد به آن مي ماده  10ما از برنامة ⚫

 گرا؛ نه، به والیت فقیه. آري، به حاكمیت مردم در یك جمهوري با رأي آزاد و كثرت ـ 1
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اجتماعات، آزادي مطبوعات و فضاي مجازي؛ انحالل سپاه پاسداران، نیروي  آزادي بیان، آزادي احزاب، آزادي ـ ۲
تروریستي قدس، لباس شخصیها، بسیج ضد مردمي، وزارت اطالعات، شوراي انقالب فرهنگي و همة گشتها و  

 ها؛ نهادهاي سركوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاهها، ادارات و كارخانه 
و حقوقـ  3 آزادیها  و   تضمین  انحالل دستگاههاي سانسور  بشر؛  اعالمیة جهاني حقوق  اجتماعي طبق  و  فردي 

 تفتیش عقاید، دادخواهي قتل عام زندانیان سیاسي، ممنوعیت شكنجه و لغو حكم اعدام؛ 
 جدایي دین و دولت، آزادي ادیان و مذاهب؛ ـ  ۴
تصادي و مشاركت برابر زنان در رهبري برابري كامل زنان و مردان در حقوق سیاسي و اجتماعي و فرهنگي و اقـ    ۵

كشي از زنان سیاسي، لغو هرگونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طالق، تحصیل و اشتغال، منع بهره 
 تحت هر عنوان؛ 

المللي، مبتني بر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهي،  دادگستري و نظام قضایي مستقل طبق معیارهاي بینـ    6
داري از محاكمة علني و استقالل كامل قضات. الغای قوانین شریعت آخوندي و بیدادگاههاي انقالب حق برخور

 اسالمي؛ 
خودمختاري و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیتهاي ایراني، طبق طرح شوراي مّلي مقاومت براي خودمختاري ـ    ۷

 كردستان ایران؛ 
كار و بازار آزاد براي تمام مردم ایران، احقاق حقوق كارگر و عدالت و فرصتهاي برابر در اشتغال و در كسب و  ـ    ۸

 دهقان، پرستاران، كارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان؛ 
 شده در حكومت آخوندها؛  عام حفاظت و احیاي محیط زیست قتل ـ  9

 یي.منطقه المللي وایرانِ غیر اتمي و عاري از تسلیحات كشتارجمعي، صلح، همزیستي و همكاریهاي بین ـ  10
 
كنند، سرنگوني رژیم حاكم با همة خواست مبرم و مقدم مردم ایران، كه همة شیفتگان آزادي در راه آن پیكار مي  

دسته بندیها و باندهاي دروني آن و به سرانجام رساندن انقالب دموكراتیك و استقرار یك نظام دموكراتیك و عرفي 
 در ایران است. 

زمین و نیروهاي سیاسي و رنگین   چون هر سال، همة زنان و مردان ایران، بار دیگر همشوراي مّلي مقاومت ایران 
خواند تا پیرامون شعار محوري »مرگ بر اصل والیت فقیه، مرگ كمان نیروهاي اجتماعي و فرهنگي ایران را فرا مي 

حد و متشّكل شوند. به باور ما، اي« در هزار و هزاران كانون شورشي و اشرف دیگر، مّتبر دیكتاتور، مرگ بر خامنه
یابي حول شعار محوري حل عملي براي سرنگوني رژیم حاكم بر ایران، در گام اول، به سازماندهي و تشّكل راه  

زمین را به ایجاد كانونهاي شورشي و پیوستن به مؤسسان پنجم مبارزه منوط است. از این رو، ما زنان و مردان ایران
 خوانیم.سر میهن دربند فرا مي ارتش آزادیبخش در سرا 

جنبش بیشماران و قیام مردم ایران، در هر كوي و برزن، در هر كارخانه و شهر و روستا و در هر اداره و مدرسه و  
دانشگاه، قادر است نظام اهریمني، ضدمردمي و ضدایراني والیت فقیه را به زیر بكشد و حاكمیت مردم را برقرار  

 كند. 
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ار مردم ایران با كانونهاي شورشي و ارتش آزادي و جایگزیني دموكراتیك در صحنه عمل جنبش مقاومت پاید 
انقالبي و با مرزبندي اساسي »نه شاه ـ نه شیخ« و با تضمین و پشتوانة خون یك صد و بیست هزار شهید راه 

 آزادي، مصمم است دیكتاتوري دیني را سرنگون و ایران آزاد آینده را بنا كند. 
 
پیرامون اّتحاد و همبستگي گفت: »ابتدا باید به این سؤال جواب داد كه چگونه    1۴01خرداد  ۲0مسئول شورا در   

خواهید این رژیم را با سپاه پاسدارانش تغییر بدهید و سرنگون كنید؟ اینجاست كه با توجه به   و از چه طریقي مي 
راه۴0تجربة   و طیف  پرهیز  بي  حلها  ساله، حرفهاي مفت خشونت  رنگ مي  ي  و هزینه  كانونها  و حقانیت  بازد 

 شود.  شهرهاي شورشي و ارتش آزادیبخش ملي اثبات مي 
شود. وحدت و همبستگي براي استقرار  شرط كافي در اصل وحدت و همبستگي نیروهاي جبهة خلق خالصه مي   

یك نظام جمهوري دموكراتیك و مستقل، مبتني بر جدایي دین از دولت. اینجاست كه با توجه به تجربة یك صد  
شود. این، تنها  ري و وابستگي نتیجه مي معني نفي هر گونه دیكتاتویي ”نه شاه ـ نه شیخ“ به سال گذشته، اصل پایه 

این فریب و  از  است. هر چیزي غیر  ملیتهاي تحت ستِم مضاعف  و  ایراني  و  ایران  براي  و میهني  مّلي  سیاست 
 غیرواقعي است«. 

آقاي مسعود رجوي پیوسته تأكیدكرده است كه طبق مصوبة شوراي مّلي مقاومت ایران در بارة جبهة همبستگي  
فقیه، كه خواهان  گوني استبداد مذهبي، هر نیروي جمهوریخواه و ملتزم به نفي كامل نظام والیت ملي براي سرن

استقرار یك نظام سیاسي دموكراتیك و مستقل و مبتني بر جدایي دین از دولت است، از ما و با ماست و ما با او 
 هستیم. 

 ران یا  مقاومت یملّ  یشورا

 ۱۴۰۱مرداد  ۳۱


