
 
 

    
  ن سالگرديو هشتم یس انيۀيب

  رانیمقاومت ا یملّ  یس شورايتأس
  
 یقانون یه استبداد، بيک مشروطه، که بر پرچم آن مبارزه عليدموکراتـ  یزده سال پس از انقالب ملّ يصد و س 

 و ضدّ  یه دولت ملّ يشاه عل ۀکه توطئ ر،يت ٣٠ یخیام تاريق ازسال پس  ۶٧نقش بسته بود و  یدادگريو ب
 یشه و با گامهايم تر از همران مصمّ یمقاومت ا یمل یدکتر محمد مصدق را نقش برآب کرد، شورا یاستعمار

  شود. یات خود مين سال حيو نهم یاستوار وارد س
دن ي، برنتابیاستعمار یدر مقابل توطئه ها یاريخ، هشيشاه و ش ۀامان با استعمار و استبداد مطلق یب ۀمبارز 

عدالت و حقوق  ی، مبارزه برایت ملّ ي، دفاع از حاکمینيتا خم یخ فضل هللا نوري، از شیارتجاع مذهب
شدن صنعت نفت  یملران در انقالب مشروطه و جنبش یبخش مردم اییجنبش رها یتهاک مردم، سنّ يدموکرات

   کند. یم یندگیتا کنون، شورا آن را نما ١٣۶٠سال  تير ٣٠است که از 
و از  ١٣٣٢مرداد سال  ٢٨ن يننگ یت، از کودتايانقالب مشروط یران از ناکامیرا که مردم ا یشورا درد و رنج 

ل یتبد ییرها یمبارزه برا یرويل کردند، به نتحمّ  ١٣۵٧در بهمن سال  یانقالب ضد سلطنت یغارت دستاوردها
کر نهضت يه ارتجاع و استعمار از پيسال گذشته در مبارزه عل ١١٣ یکه ط یقطره خون ب هرين ترتیکرد. بد

ن است که یره شد. راست ايه ذخيت فقیم والیه رژيمبارزه عل یرويخته، در نین ريران بر زمیبخش مردم اییرها
انقالب مشروطه و جنبش  یشد، دستاوردها یه گذاریپا یمسعود رجو، که شورا به ابتکار ١٣۶٠ر سال يت ٣٠از 
نه یار و هزيبس یبهايشاه ، با وجود کالن توطئه ها و فراز و نش یکتاتورید شدن صنعت نفت و انقالب ضدّ  یمل
  ا و فشرده شده است. يحو اِ  ین شورا نگاهبانی، در ایو مال یجان گزافِ  یها

 ۶ام يو متعاقب آن ق ١٣٨٨خرداد سال  ٣٠ام يسال پس از ق ١٠و  ١٣۶٠سال خرداد  ٣٠سال پس از  ٣٨اکنون  
ن سال يو نهم یوارد س ی، شورا در حال١٣٩۶ماه ید یامهايسال پس از ق دو(روز عاشورا) و ١٣٨٨ سال ید
ر يش رسانده و در مستين وضعیف تريم بر کشور را به ضعحاک ینیشود، که استبداد د یات خود ميح

  سوق داده است. یسرنگون
م و کم حاین مردم با رژيتضاد ب یعنیجامعه،  یه بر تضاد اصليسال گذشته تک ٣٨ یعمل ما ط یراهنما 

 یبحران انقالب یبوده است. اعتال یو مردم یت مليمکق حاتحقّ  یبرا ینیاستبداد د یام و سرنگونيضرورت ق
ده یرا که ما برگز یت راهان توده ها، صحّ يدر مهار جامعه و عص یت خامنه ایوال یسال گذشته و ناتوان دو یط
توهم پراکنی هوده بودن ين بيچنآن، هم ۀنیراه و پرداخت هز ۀن نقشيد بر هميکأم اثبات کرده است. تیا

» شدن ییه یسور«و » رانیا یۀتجز«، »یجنگ داخل«م در مورد جاد ترس و توهّ ی، ا»تيمکاصالحات از درون حا«
مرگ بر « یگرفتن شعارهاو در باال ١٣٩۶ماه سال ید یامهايق به قيک نگاه عمیرا برمال کرده است. در 

ملت  کند ـ یم ییآخوند خدا« ،»مرگ بر اصل والیت فقيه« ،»یمرگ بر روحان«،  »یمرگ خامنه ا«، »کتاتورید
- یم«و » دیگه تمومه ماجرا - طلب، اصولگرااصالح «،»ديکتو رها کنلـ ممد يکن ايآخوندها ح«، »کند یم ییگدا
ک قرن گذشته و به ین در يران زمیرزم زنان و مردان ا ۀتوان عصار ی، م»میريگیرانو پس می، امیريمیم، ميجنگ

   د.یها را دت مالّ يچهل سال حاکم یژه در طیو
ها و از جان یفداکار ن اغراق بار ماست که بدويخلق در زنج یبرا یروزين پین و پرشکوه ترین بزرگتریا 

  ر شده است.سّ يآنان م ۀافتین و مقاومت سازمانيران زمیزنان و مردان ا یهايشتگگذ
 یسال گذشته، برا ١١٣ه در ک ،را یزنان و مردان ۀهم ۀاد و خاطریه کداند  یخود م ۀفيشورا وظ ،ن رویاز ا 

 یگرامدند، يبه شهادت رس یآزاد ،کار ،نان یو عدالت و برا یراسکدمو ی، برایت مردمياستقالل و حاکم
  بدارد. 

م يش از نيکه ب ،مقاومت و از مجاهدان پرسابقه یمل ی، عضو شورایکاشان یديد ساد محمّ یزنده  ۀما خاطر 
و یاد مجاهد  و عدالت گذراند یخ و در راه آزاديشاه و ش یکتاتوریه دو ديمداوم عل ۀخود را در مبارز یقرن زندگ

که پرچم  ،یاسيان سيزندان ۀرانيم و به مقاومت دلیدار یم یگرام را ،زاده، عضو دیگر شوراخلق عبدهللا جعفر 



 
 

 یخانواده ها یخود را با تمام یم و همبستگيفرست یرا برافراشته نگهداشته اند، درود م یداریمقاومت و پا
   م.ينک یاعالم مدشان هستند، يفرزندان رش یخواهیه در راه و رسم آزادک ،یاسيان سيدان و زندانيشه

ارگران، ک ر و مستمرّ یناپذ یخاموش ی، جنبشهایمردم یزشهايمبارزات و خ«شورا به طور قاطع و مداوم از  
تها و مردم به پاخاسته در يمل ۀحق طلبان یتهاکسبه، جوانان و حرکان و یشاورزان، پرستاران، بازارکمان، معلّ 
ق استقالل و و تحقّ  ینیاستبداد د یسرنگون یدرفش مبارزه براران یا ۀگوش ه در چارکهنمان، ياطق مختلف ممن

آن، برافراشته  یها نهیمخاطرات و هز ۀرا، با قبول هم یو مذهب ی، ملّ یض جنسيهرگونه تبع یو نف یآزاد
ده يوشکران و جهان ین جنبشها به گوش عموم مردم ایا یرساندن صدا یرده و براکت یحما نگهداشته اند،

  ال قبل شورا).س يۀاني(ب» است
ت به يدوران انتقال حاکم یشورا برا ۀدیس جمهور برگزي، رئیم رجویر خانم مریناپذ یخستگ یشورا از تالشها 

ت یان، در حماينجه زندانکوبگرانه و موج اعدامها و شکات سریجنا ین الملليت بيومکران، در افشا و محیمردم ا
 ینيبرخاسته از خالفت خم سمِ یو ترور ییادگرايبا بن ییارویدر روم و یرژ یسرنگون یران برایام مردم ايامل از قک

  ند.ک یم یقدردان ،شوم ۀدین پدیده از ایدرنج یبا ملتها یو همبستگ یامنه او خ
م در گرداب بحرانها و یشتر رژيرفتن هرچه ب، ضعف و فرودر جامعه یبحران انقالب ۀدر سال گذشته ادام 

وران خشم اقشار گوناگون ا، فَ ن بحرانهیمهار ا یه برايفق یابتکار عمل ول، فقدان یو جهان یداخل یچالشها
سابقه در د تضاد کمیجامعه، تشد یت انفجارينشان داد، تداوم وضع یکه خود را در هزاران حرکت اعتراضمردم، 

و  یاسيس ۀنيدر زم ینیافته و استبداد دین مقاومت سازمانيب یاسيس یبند، تکامل قطبرم قدرت و باالخرههِ 
  نمود. یر تکامل خود را طيان داشت و مسیهمچنان جر ،یاجتماع

به  یبرا یجدّ  ۀر آنان شده، شورا به مداخليبانگیکه گر یاز فقر و فالکت ییرها یران برایمردم ا ۀدر رزم روزان 
آن و  یدرون یها و باندهایبنددسته ۀه و هميت فقیم والیرژ یق سرنگونین مبارزه از طریسرانجام رساندن ا

 یبرا یاصل یرويافته به عنوان نیران اقدام کرد. شورا و مقاومت سازمانیک مردم ايانقالب دموکرات یروزيپ
ت خود عمل کرده و يت به مردم، به مسئوليانتقال حاکم یک برايو دموکراتيلترناتآ م و به عنوان تنهایرژ یسرنگون

  و برجسته کرده است. یشه ضروريش از هميرا بت يت و مسئولين موقعیک سال گذشته ایالت تحوّ 
گر و ید یم با کشورهاید تضاد رژیرم قدرت، تشدد تضاد در درون هِ یتشد ۀنيسال گذشته در زم یک یرخدادها 

 هاینل زده در استايبا هموطنان س یر مردمينظیب یو همبستگ یاجتماع یجنبشها ۀکم سابق یاعتال
ه محصول ک یعیقرار دارد و غلبه بر تمام فجا یط انقالبیجامعه در شراه کمختلف کشور، نشان از آن دارد 

  ت حاکم بر کشور آغاز خواهد شد.ینظام جهل و جنا یاست، با سرنگون ینیت استبداد ديمکحا
 ١٣٩٧آبان  ١٢ــران در یا یمـلّ بخـش یآزادارتـش  ١١ ۀام شماريمقاومت در پ یمل یهم چنان که مسئول شورا 

بشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو  ضدّ  یه آخوندهاک ،مماشات و استمالت یبا گسستن بندها«کرد: اعالم 
 یب و فراز داشته باشد، سرنگونيشد و هر چند نشکم. هر چند طول بیشو یبرده بود، وارد دوران آماده باش م

 یایخود در در یآماده ساز یند و براکد عزم جزم یز بايقبل از هر چ یمحتوم است. ارتش آزاد یدشمن ضدبشر
ست؟ اصل موضوع را به ياصل موضوع چ قل داد...يد جال و صیرها را بايرجه بزند. شمشيشورش و انقالب ش

ده و به لرزه یم را درنوردیرژ یسراپا ١٣٩۶ماه یه از دکافت یدر یاميق ۀافتن هستکتوان در ش یم یروشن
ف شده است. يتضع یفکيطور ش بهیهایبندو با تمام دسته ت يم آخوندها در تمامینده است. رژکاف یسرنگون

  ». ردیپذ ینم یامها خاموشيگردد و آتش قیط به عقب بر نمیشرا
 یهایق روشنگری، از طرییاندوره يم یاجالسها یبحثها ۀجيق انتشار نتیمقاومت از طر یمل یشورا 
، یخانم رجو یهایريها و موضعگيسخنرانق یژه از طریعضو شورا و به و یتهايونها و سازمانها و شخصيسيمک

  مواضع خود را به اطالع عموم رسانده است.
ه با کاست  یالتن تحوّ یرامون مهمتريما پ یابیاز ارز ییو فشرده یع و جمعبندیوقا مّ هَ حاضر، شرح اَ  يۀانيب 

  وند دارد.يران پیا ۀافتيسرنوشت مردم و مقاومت سازمان
  

  :فصل اول
  اميق ی، پس لرزه هایق بحران انقالبيتعم

  
انداخت که پس لرزه ها و  یت خامنه ایکر واليبر پ ییآن چنان لرزه ١٣٩۶ماه سال ید یسراسر یامهايق - ١

زشها بود. بدون هرگونه اغراق و گزافه يترسناک تر از آن خ یت بسيحاکم یسال گذشته برایکآن در  ۀادام
 یبرا ١٣٩٧رساند که سال  یجه مين نتیجامعه وجود داشت، ما را به ا ۀدر صحن ینيچه به طور ع، آنییگو
 ۀت در محاصريم بوده است. حاکمین رژيعمر ننگ ین سال طین و پرمخاطره تریه سخت تريت فقیم والیرژ



 
 

ن سال ین که در ایه نظام، جا به جا، به خاطر ايفق یزند، ول یدست و پا م یرونيو ب یعالج درونیب یبحرانها
کند و همزمان  یه ميق روحیج تزرينظام در سپاه و بس ۀرگون نشده به خودش و به کارگزاران و عمله و اَکَ سرن

  »!شان جمع باشدد حواسیهمه با«دهد که  یهشدار م ١٣٩٨سال  یبرا
کا در یآمر یهانقشه «د: یگو یه میم در سوریان جنگ رژيقربان یخانواده ها یبرا یک سخنرانیدر  یخامنه ا

گر یکه بتوانند آن را عمل بکنند و ضربه وارد کنند د یینقشه  .ه نظام] لو رفتهيفق ید ولي[بخوانران یمورد ملّت ا
کا با یآمر ۀان هم لو رفته است. هدف و نقشش ندهیآ یها اند، نقشهتوانستند کرده  یکه م یندارند، هر کار

 ۀجانب م همهیدو سال گذشته کردند که قلم درشتش تحر یکین یکه در ا یین کارهایاـ ر ياخ ین کارهایا
 یبرا ین مخصوصیأمورکنند که م یکه دارند م ییها کنند، توطئه یکه دارند م ییو کارها ـ است یاقتصاد
 یکمک م -نهاین خلق] و امثال این [مجاهديمنافقران ـ یذارند، به دشمنان گوناگون اگ یران میم] ایبا [رژ مقابله

 ینها در جمهوریو مانند ا یتّ يضدامن یم و به کمک کارهاین است که بلکه بتوانند به کمک تحریکنند، ا
جاد کنند؛ یو مشکالت ا یداخل و اختالف و جنگ ی[نظام] ما دو دستگ یران اسالمیز ای، در کشور عزیاسالم

 - است  ٩٧امسال که سال نها اوّل ین راه مصرف کردند. ایتالش خودشان را هم در ا ۀن است، همیشان اهدف
خواهد داشت؛  یران تابستان داغیاعالم کردند که ا -یحيمس یل ساِل جاریقبل از امسال، اوا یا اندکی

دا خواهد کرد؛ يران تحّقق پیما در ا یها م و نقشهیرو یران مین بود که ما در تابستان به سراغ ایمقصودشان ا
ن گروه با آن گروه، آن گروه با ین اياور در عرصه و بيابان و آن را بيخ ن را بکِش بهین اختالف و دعوا و ايهم یعنی

چشم آنها تابستان  ین بود. به کوری؛ هدف شان امیانداز یم، دعوا راه میانداز یگر، جنگ راه میآن گروه د
 یچنان مم، يکن ین ميما چن ٩٧نها گفتند در سال یکه ا نیسال بود... ا ین تابستانهایاز بهتر یکیامسال 

ن ممکن است یا - شان لو رفتدر واقع نقشه  یعنی- ابراز کردند  یاسالم یجمهور یرا برا ییها م و نقشهيکن
باب مثال. همه  نبکشند؛ مِ  ٩٨سال  یبکنند، نقشه را برا ٩٧سال  یب باشد؛ ممکن است جنجال را برایفر
  ).١٣٩٧آذر  ٢١،یت خامنه ای(سا» د حواس شان جمع باشدیبا
  
  :وسته قابل توجه استيدونکته به هم پ یخامنه ا ین روضه خوانیا ۀدر بار - ٢
سال  ین تابستانهایاز بهتر یکی] ١٣٩٧تابستان امسال [«شود که  یم یعبه دروغ مدّ  یخامنه ا ،اول آن کهـ  

 ١٣٩٧شود. در سه ماهه تابستان  یتابستان سال گذشته برمال م یدادهایمضحک با مرور رو یعان ادّ یا». بود
 ،ران صورت گرفت. به طور مثالیاز جانب اقشار گوناگون جامعه در سراسر ا یهزار حرکت اعتراض ک به سهینزد

 یان جاده یين ميسنگ یون و خودروهايرانندگان کام یمرداد، دور دوم اعتصاب سراسر ٢٣در روز سه شنبه 
استان کشور که با در نظر گرفتن تکرار اعتصاب در  ٣١شهر از  ٢٠٠و گسترش آن در  یروز متوال ٢٣پس از 

رانندگان به طور  یاز خواسته ها یق برخشود، پس از تحقّ  یروز را شامل م ١۶٠٠ش از ياز شهرها ب یاريبس
  افت.یان یت پاموقّ 

ک یم. ین در تابستان سال گذشته شاهد جنبش پرشور کشاورزان شرق اصفهان در ورزنه و ... بوديهمچن 
ن شهر یدان دروازه عباس ايشان در معر بود که کشاورزان ورزنه به تجمّ يت ۴برجسته آن در روز دوشنبه  ۀنمون

ن یز در ايشهر پرداختند. زنان و دانش آموزان و فرزندان کشاورزان ن یابانهايادامه دادند. سپس به تظاهرات در خ
   :ان عبارت بود ازتجمع و تظاهرات شرکت کرده بودند. شعار تظاهرکنندگ

 یم حقمونو ميجنگ یم ،ميستیا ینده رود ما کو؟/ میدروغگو، زا یحاد/ روحاناتّ  ،حادمردم ستمکش اتّ  یا« 
  ...و »میريگ
ران هستند یرا که مردم ا یخواهد دشمن اصل یکند، م یرا برجسته م یدشمن خارج یخامنه ا یوقت 

  دهد. یترسد و هشدار م ین دشمن مياز هم یکند. خامنه ا یالپوشان
ان یکشور جر یاسيو س یاقتصاد ۀکه در صحن یفاقاتو اتّ  یت خامنه ایدر وال» ن تابستانیبهتر«ف يدرتوص 

به  ٩٨مرداد١٨کار آمد، روز  ی) رو٩٧مرداد٣( که در همان تابستان ،میرژ یس کل بانک مرکزيرئ ،یتداشت، همّ 
خوابم  هاماه اول سال شب۶م یتوانم بگویکه گذشته است واقعاً م یک سالین یاز ا: «گفت یون حکومتیزیتلو
چه  ٩٧بعد هتابستان ب ۀميدانند نیخود مردم م م.يکه وجود دارد را کنترل کن یشارم آن فين که بتوانیبرد. ا ینم

  ).٩٨مرداد١٨ ،میون رژیزی(تلو »کشور افتاد یاسيو س یاقتصاد ۀدر صحن یاتفاق
مردم  یامهايبت دادن قنس ک دروغ بزرگ و چهل ساله است،یهم  ، که آنیخامنه ا یدوم در روضه خوان ۀنکت 
چهل سال گذشته همواره و بدون استثنا،  یط یاخامنه یعاست. برخالف ادّ »کایآمر ینقشه ها«ران به یا

 بوده است؛ یبداد مذهباشات با استت و ممیران حمایم ایدر مورد رژ یجهان یه قدرتهايکا و کلیاست آمريس
 !اوباما! اوباما« یابان به شعار مردميدر کف خ ١٣٨٩و  ١٣٨٨ یسالها یامهايش در قيکه ده سال پ یاستيس

هشت سال بعد با دور  یستاد و طیا ،باشد ین خامنه ايکه هم» اونا«کا در کنار یراه برد و آمر ،»ا بامایا با اونا ی



 
 

ارد و هشتصد هزار دالر پول نقد يليک میهمراه با  ،یساز یبرجام با غنک ی ،تيامن یشورا ۀزدن شش قطعنام
  ش گذاشت. یر نقد هم رويارد دالر غيليم١۵٠و 
آن  ییکایاصحاب آمر یوارد شده، ول یجدّ  ۀکا ضربیاست مماشات در آمريس نیاگر چه به ا درحال حاضر هم 

کا هم بارها گفته و یآمر یده اند و دولت کنونيگر با تمام قوا به آن چسبید یجهان یقدرتها یهمراه با تمام
   .میر رژييتغ ینه در پ م است،یرژ جنگ با یپ د که نه دریگویم
  
است مماشات همراه با چشم بستن بر نقض حقوق بشر و قتل عام و اعدام و يس یقهاکه مشوّ  یدر حال - ٣

ن یاان ندارد، ياست که حاجت به بان يع آن قدر ینید یکتاتوریشده در د یو قانون یش رسمق و توحّ شالّ 
 یکتاتورهایدهد، فقط تکرار مبتذل ترفند د یربط م» کاینقشه آمر«جامعه را به  یکه مخالفتها یخامنه ا یعاادّ 

و  یهم در مواجهه با بحران انقالب خيش ن راه رفت.يام به هميانقالب و قده است. شاه در برابر يبه آخر خط رس
  دشمن باشد! ۀاز توطئ یناشکه  نیست؛ مگر ايت نيه حاکميدر جامعه عل یتحولچ يد هیگو یام ميتوفان ق

 ۀد در چهار دهيبه تعداد طلوع و غروب خورش یاتا خامنه  ینيران از خمیرا مردم ا یغاتياست تبلين سیا 
ه يتها که علیجنا، چه یغاتياست تبلين سیبا ا یاو خامنه  ینينمود که خم یادآورید یاند. با گذشته تجربه کرده
 یبرا یکتاتوریاعمال د یک ناندانیاست در واقع ين سیاند. ا ن چهار دهه مرتکب نشدهیا یمخالفان حکومت ط

از نماز جمعه و مسجد و  اعمّ  ،یغاتيتبل یتهايبوده و هست. تمام دستگاه و تدارکات و موقع یارتجاع آخوند
  ه بوده و هست. يفق تیه مردم و مخالفان والين خط علیا شبرديار پيدر اخت یون حکومت آخوندیزیو و تلویراد

ران و یمردم ا یعنینظام،  یو اصل یکردن دشمن واقع یالپوشان یغات کالن حکومت برايهمه، تبلنیبا ا 
ن مقاومت و یه در مقابل ايت فقیم والیش و اضمحالل رژیتواند فرسا یآنان، نتوانسته و نم ۀافتيمقاومت سازمان

ت آن قدر سترگ است که خود ين واقعیبپوشاند. ا ،شود یتر م یکه روز به روز ضرور ،را یم و انقالبايق قيتعم
  کند.  یل ميز تحميه نيفق یبر زبان ول ی، بلکه حتیران از نگاه هر ناظر خارجیا یاسيرا نه فقط در سپهر س

 یت خامنه ایته والین اتوريران زمیا ونها تن از زنان و مردانيليم ١٣٨٨سال  یامهايکه در ق یش، وقتيده سال پ 
ت یاصل وال«، »ساختارشکنانه« یه اعتراف کرد که مردم در حرکتيفق یابان لََگدمال کردند، وليرا در کف خ

ن جنبش یماه (عاشورا) ُپرشکوه تر ید ۶در روز  ١٣٨٨در سال  وده ییرا نشانه گرفته اند. اوج جنبش ت» هيفق
در مقابل چشم » یمنه ا، مرگ بر خایکتاتوریه، مرگ بر ديت فقیمرگ بر اصل وال«شعار خ را با یتا آن تار یمردم

کار و زحمت با هزاران حرکت  یروهايژه نیران و به وی، مردم ا١٣٩۶سال  ید ٧داد. از آن پس تا روز همگان قرار
   دند.يت مالها را به چالش کشیکوچک و بزرگ، نظام جهل و جنا یاعتراض

 ١٣٩۶ماه سال ید ٧ا خلق ما در روز را مهار کرد. امّ  ١٣٨٨سال  یزشهايخ هانيوحش یبا سرکوبها یخامنه ا 
ده روزه در سراسر  یامهايشروع کرد. ق یه استبداد مذهبيکار عليرا در پ یگر مارش ظفرنمون آزادیک بار دی
و عدالت بود.  یق آزادو تحقّ  هيت فقینظام وال ۀلطاز سُ  ییرها یران برایخواست مردم ا یان مبارزاتيران بیا

به  ١٣٩٦ ید ٧آغاز شده بود، در روز  ١٣٨٨ماه  ید ۶انه که از يوحش یسرکوبهادر برابر ران یمردم ا خشم
نقطه انفجار رسيد. خيزشهای سراسری رعشه بر اندام رژیم انداخت و اراده مردم برای سرنگونی را به جهانيان 

  ب درو کرد.يمه یتوفان ١٣٩۶ماه سال یباد کاشته بود و در د ١٣٨٨سال  یامهايبا مهار ق یخامنه ااعالم کرد. 
قرار گرفته  یط انقالبیشرا ما همچنان در ۀ، جامع١٣٩۶ماه  یاول د ۀميپرشکوه ن یم پس از روزهايک سال و نی

  کر جامعه را دربر گرفته است.يپ یر تمامييو تب و تاب تغ
  
 ۀندیامام جمعه و نما ،یدم الهُ لَ بر زبان احمد عَ  ده سال خودش را نیدر ا یق بحران انقالبيتعم تِ يواقع - ۴

سال هم از آن  ٩گذشت،  ٨٨ ۀفتن« :ل کرده استيتحم ن گونهیبد ١٣٩٧ ید٧در مشهد در روز  یاخامنه
م هست. مقام معظّ  ٨٨هست که در سال دهم فتنه  ٩٨ما فتنه  یشد اما آن که مهم هست برا یسپر
دارد  ،ن هستکه اآل ٩٧و دشمن در سال  یار جهانراً فرمودند که استکبيشان اخشاتیاز فرما یدر بعض یرهبر

فتنه از  ٩٨دشمن درصدد هست در سال  یعنی ٩٨سال  ۀفتن یکنند برا یم ییها ینينه چيها و زمینه سازيزم
 ۀطور که در فتنهمان یعنی...  ستآن فتنه ا یبرا یسازنهيمشغول زم ن هماز اآل ،جاد کندیا ٨٨نوع فتنه سال 

در  ،ستادیا یعبور کرد و آمد مقابل رهبر ،ان به آن مربوط بودیکه جر یاز اصل آن کس یانیک جریدشمن در  ٨٨
 ،یمشکالت اقتصاد ،یشتيمشکالت مع ،ستن ایدشمن ا ۀنقش ٩٨ ۀدر فتن ،یعنی .ن استيهم هم ٩٨ ۀفتن

نها مربوط به یچکدام ايله کند که هيرا وس ،نهایا ،یزندگر در عرصه یپذبيصال قشر آسياست ،مردم یناتوان
است که در دولت و مجلس  یر کسانيمربوط به سوء تدب ،ن استيت مسئولیریمدمربوط به سوء ،ستين یرهبر

ن هم مطلب را به حساب ن اآلياز هم .دگذاشتن یبه حساب رهبرنها را یا .ندیا مجریزند یاح و برنامه را طرّ ی



 
 

 ٨٨ ۀت اول فتنيدو خصوص ،تیو وال یحمله به رهبر یله کنند براين را وسیهم ا ٩٨گذاشتند و در سال  یرهبر
 ».تکرار کند ٩٨را دشمن در سال 

ن یل فرورديس ق بحران را بايو تعم یتیان انباشت نارضاید حجاريهم، سع یحکومت یف باندهايط یدر آن سو 
 یم شاه هشدار میبه سرنوشت رژ یم آخوندیشدن رژها و دچاران توده يطغ ۀدر بار کند و یسه میمقا ٩٨

 یم یاست، به حضور توده یيو در س یابانيل خيعت، به سيدر طبش نشدن، یپارمترقبه بودن و يغ«دهد: 
زا و ز و عوامل بحرانيخش از آن نقاط بحرانيچه پچنان. ن مثال استیشاهد ا ١٣٩۶ماه یع دیانجامد. وقا

ش نشدن و یت بود. پایریو مد ینيش بيماه قابل پیشد، اعتراضات د یم ییق شناسامعوّ ن مطالبات يچنهم
ن جامعه یریز یه هاینسبت به آنچه در ال یشاه تا مقطع .م داديز تعمين یتوان به انقالب اسالم یتبعات را م

مخبر »(دم"يرا شن انقالب شما یکباره اعالم کرد، "صدایکه  یتا زمان تفاوت بود یا بیاطالع و  یگذشت ب یم
  ).١٣٩٨نیفرورد٩ ،وزين

که گواه تعميق بحران انقالبی و اصالت قيامهای اذعان می کند  یبه واقعيت ٩٨مرداد  ۀدر نيم حجاریان
را اعالم کرد. او در  »اصولگرا  –اصالح طلب « ۀپایان ماجرای شيادان در شعارهای خود سراسری است که

اگر شرایطی به وجود بياید و مانند کشورهای دموکراتيک «: نویسدد غالب حاکميت، میهشداری به بان
گونه حمایتی صورت نگيرد، نه تو مانی و نه من! نه پالستيک گلخانه را بردارند و انتخابات شفاف شود و هيچ

  ).١٣٩٨مرداد ١۴، ت سازندگییسا( »طلبیماند و نه اصالحاصولگرایی باقی می
  

 فصل دوم:
  یشدن روحان ینژاد یبرجام، احمد یفروپاش

  
دولت  کنکدن بادکيتر«آن و » ر خالصيت«ف را یم ظریمقاومت تحر یمل یوراکه مسئول ش ،برجام یفروپاش - ۵

ک توافق دارد. مسئول ی یبسا فراتر از نافرجام یتياهم یم آخوندیسرنوشت رژ ف کرده، دريتوص» یاعتدال
ن و کارچاقک، یمانيده شد. همزاد قاسم سليچيف پیم بر گردن ظریطناب تحر«د: یگو ین خصوص میشورا در ا
م توسط دولت سابق یرژ ۀد استحاليه به امک ،یدولت اعتدال ۀرخارجیت در مقام وزیوال یالمللنيپاچالدار ب

 یآخوند روحان یر خالص به برجام و دولت اعتداليت ۀن به مثابید. اکيتر کنکا باد شده بود، همچون بادیکآمر
 ی" به معنییایدر یروباسکآ"، به یم آخوندیدر رژ یز از سرنگونیگر یماسوپلیه دکن است یت اياست ... واقع

ه با کن دل بسته است یبه ا یعمان راه برده است. خامنه ا یایج فارس و دريدر خل "کیآب یهایبندباز"
  است.  یم قطعیباخت رژ االّ  ا متوقف خواهد شد ویم کا یکها فشار آمریشتکف يو توق یگذاربمب

 یره براکه مذاکافته است یدر یار نابرابر، به خوبيبس یتعادل قوا یعنیط ین شرایدر ا یم خامنه ایاز حق نگذر 
  است.  مضاعف" سمّ مش "یژر
ت یفتگان والن بابت به واریوسته از ايفه ارتجاع پيا سر جنگ ندارد و خلیکه آمرکنان دارد يم اطمیرژ ،گریاز طرف د 

ن ستون به آن ستون، هر طور شده تا یوشد خود را از اکیرو با تمام قوا منیم از ایرژ دهد.ینان خاطر مياطم
مهار اوضاع به هر  یو پاسدار برا یجيبس ۀق افزودیدالر به بازار تا تزر یق مصنوعیشاند. از تزرکا بیکانتخابات آمر

 ۀاند تا به گفتنظور به صحنه آمدهن ميمان به همير دژخیو سا یو پورمحمد ینیو راز یسيار. رئیشهر و د
  نند.که حساب ين تصفیخودشان با مجاهد

د ينکم ندارد. گوش ک یپورمحمدو  یسيز از رئيچ چين، هیز با مجاهديف بر دهان، در خصومت جنون آمکف، یظر 
ست ين خلق را از لیمجاهدآنها  ٢٠١٢قرار داد و در  یستیست ترورين خلق را در لیا مجاهدیکآمر ١٩٩٨در : "

ست است. یترور یک ،ستیترور یکالزم است متوقف شود.  ین بازیا .است یباز یکن یردند. اکخارج 
 یارد. جان بولتون برک ین خلق سخنرانیمجاهد یروز گذشته برا یانيجول ینند. رودک یر نمييستها تغیترور

  ).٩٧بهمن  ٢٨ـ  خينفرانس مونک( رده است"ک ین خلق سخنرانیمجاهد
ر را تا یدر تقد یهااميجامعه و ق یت انفجاريتواند وضعیه ميت فقیم والیا رژیه آکن است ینون سؤال اکا 

ه يتواند با زدن و بستن و تصفیا میر؟ آيا خیند ک، مهار م به آن چشم دوختهیه رژک ،ایکآمر سرفصل انتخابات
ن ید اجازه داد. ایتواند و نبای: هرگز نمار روشن استيبس ر؟ جوابيا خیرد يام را بگيق ن، جلوِ یحساب با مجاهد

 ۀشمار يۀ(اطالع» ییاگر از پس امروز بود فردا یست. وایو ارتش آزاد یشورش یهاانونکحرف خلق قهرمان، 
  ). ١٣٩٨مرداد١٠ ،رانیا یبخش ملیارتش آزاد١۴
  
، در روز یآن از دست روحان یاسيدن سيقاپ یبرا ی، خامنه افیرظ یدر اوج مذاکرات برجام با صحنه گردانـ ۶
ن یا«کرد و گفت:  یمعرف »ن منطقهياز محترم یکی«ق یکا از طریمذاکره با آمر ۀخودش را شروع کنند ١٣٩۴ريت۵



 
 

رات کمذا یمتقاض .هاستیيایکره با آمرکاست، مذا یک ۀعالورات ما با پنج بهکه در واقع فراتر از مذاک یراتکمذا
  ». رات شروع شدکن مذاین دولت ایمربوط به زمان دولت دهم هم هست. قبل از آمدن اها بودند، یيایکآمر

ات اداره يجزئ یتمام زه کرده بود آن را دریتئور» نانهنرمش قهرما«که مذاکرات برجام را تحت عنوان  یخامنه ا 
است مماشات، يو استمرار س یاسيـ س یتيامن ک چترین، از آن به عنوان یشدن توافق و ییکرد و پس از نها

 کرد. اما با خروج یمصارف سرکوبگرانه و جنگ افروزانه در خدمت حفظ نظام، بهره بردار ین فروش نفت برايتضم
ت يخت و حکومت آخوندها در تمامیدرهم ر یم به کلّ یرژ یدفتر حسابها ١٣٩٧بهشتیارد١٨کا از برجام در یآمر

» یدولت روحان یفروپاش« و» ت استثنايوضع«آن را  ٩٧ان در مرداد ید حجاريمواجه شد که سع یتيآن با وضع
برجام با  یعنیکه آن پروژه  یو زمان ک پروژه داشت،یتنها  یست که روحانن ایت ايواقع«ف کرد و گفت: یتعر

 یرفتن دارند، بعض یوزرا سودا یکه بعض ینحوخت. بهینه از درون فروريکاب ییانداز مواجه شد، گودست
ن یترها مهمیالبته دولت .فه دولت نرمال کردن بودين وظیترهذا... مهم یس علن جدا شدند و قِ مشاورا

که  ینحوب، دولت اکنون در هر دو مورد ناموفق بوده است، بهيبه هر ترت یف کردند. ولیشان را برجام تعرفهيوظ
بولدوزر در حال حرکت است. از طرف م ... اکنون ترامپ همچون یات استثنا شدهيمتأسفانه مجدداً وارد وضع

من، یکرده بدون حضورش در حال مرتفع شدن است.  ینیآفرها نقشران در آنیکه ا یم، مسائلينيبیگر مید
 یکرد ول نهیدان وارد شد، هزيران به میدهند ایهستند که نشان م یخوب یهامثال یه و عراق همگیسور
هستند. خالصه  یی ران از معادالت منطقهیرج کردن ا، در حال خایمحدان اسالواقع متّ یدش نشد. فیعا یسود

 یی منطقه یم. پس دعواهایر شدیناگز م،یکمرنگ شو ییاست منطقهيخواست در سیاز ما م کایکه، آمر آن
 .»ميبازگشت یاست داخليما تمام شده است و باز هم به مبحث س

د از آن یل شده بود که فقط بایتبد حکومت یبرا» شرّ «ک یم در عمل به یرژ ییهسته  ۀپروژکند  یاو اذعان م 
که  ییهسته ۀپروژ است که ما را از شرّ  ن بودهیت برجام ايمعتقدم حداقل خاص«د: یگو یشد. او م یخالص م

ن يو همچن UF6 ید گازهايکرد، رها کرد. تولیل مينه به کشور تحمیب نبود و فقط هزبر آن مترتّ  ییدهیچ فايه
 یها به ما رویم و قطعاً خارجیکردیم یداریگر خرید ید از کشورهایها را بادر داخل ممکن نبود و آنک زرد يک

توانست خوراک یشد، نمین استخراج ميت معادن ساغند و گچيدادند. در واقع اگر تمام ظرفیخوش نشان نم
 ییهسته ۀکه پروژ نیاما ا ،نمورود ک یات فنيخواهم به جزئین کند. من نميروگاه بوشهر را تأميسال نکی

 ،۴١شماره  ،»ران فردایا« یۀ(نشر» ن دستاورد برجام استیترماند، مهم یباق یشگاهیآزما بسته شد و در حدّ 
  ).١٣٩٧مرداد 

  
در جنگ  ینيبرجام، مانند شکست خم یو سپس در فروپاش یدر پروژه اتم یشکست مضاعف خامنه ا - ٧

 م نامشروع است.یرژ نیا یسرنگون یبا جنبش مقاومت برا ییارویرو ک دریک شکست استراتژیهشت ساله، 
و  یار از شکست پروژه اتميبس یبا تأسف و تلخ کام ١٣٩٨ر يت١١روز  ،میس مجلس رژيرئ ،یجانیالر یعل

را  ییک ماجرایمرتبه کی ییهسته ۀران در مسألیا یشرفتهايشما در کوران پ«گفت:  یم خامنه ایتحر برجام و
جاد کردند ین خلق] آمدند و آن ماجرا را این [سازمان مجاهديکه منافق یش، موقعيسال پ٢٠د. حدود یخلق کرد

وجود آمده ا بهيدر دن ییها راه اندختند و سر و صدایيکایسر و صدا آمر ران ویآمد ا یو برادع ییدر مسأله هسته
ه يعل یات روانيد و شروع کردند عملنکنینمت یچطور ضوابط آژانس را رعا ،کندین کار را میبود که چرا دارد ا

ن یهست که ما تو ا یسال٢٠باً یجاد کردند و بعد امروز تقریجاد کردند و بعد فشار ایا یالمللنيب ۀران در صحنیا
رهبر انقالب که مرجع  یخواهم بسازم، وقتینم یید من سالح هستهیگو یران که میم. چرا؟ ايماجرا هست

ن قابل یبه هر حال ا ین را، ولینها بفهمند اید است اين حرام است، بعیکند که ایفتوا صادر م ،د استيتقل
د، يم بکنیخوب تحر .م کردندیرا تحر یترامپ رهبر یم آقایدیراً ديخورد که اخیف مآدم تأسّ  یليست، خير نييتغ
  ).١٣٩٨ر يت ١١م یون رژیزی(تلو ،»ديم بکنیشون که شما تحریدارد ا یچ
حکومت  ین فرصت سازی، که مهمتریمقابله با پروژه شوم اتم ران دریمقاومت ا ملی یکارزار شورا ۀدربار 

ش يسال پ١٣ل کرده، ما یتبد یسم مذهبيفاش یمرگبار برا یدیرا به تهد یهنيآخوندها پس از جنگ ضدم
 یمل یر، شورايسال اخ سه ژه دریگذشته و به و ۀدوده یط«م: يشورا نوشت ه ساالنهياني) در ب١٣٨۵(مرداد 

 یاتم یقاطع در برابر طرحها استيس یکج شگام و مروّ يه پکم بلیرژ یاتم یمقاومت نه فقط افشاگر طرحها
 تگر وین نقش هدایا است غالب است.يه هنوز هم سکت بود ن مماشایاست فاجعه آفري، در مقابل سمیرژ

به جامعه  ین خدمتيه همچنک، بلشورک یمصالح عال فه در قبال ملت و دفاع ازيوظ ی، نه تنها اداسمت دهنده
ن یا ر وين مسیل، اين دليانه است. درست به هميصلح و ثبات منطقه پرآشوب خاورم یدر راستا یجهان

ن يران و هم چنین مردم ايپرطن یشعارها و شور با تظاهراتکخارج  مقاومت در داخل و یمل یاست شورايس
  مختلف در پارلمانها رو به رو شده است.  یندگان ملتهایع نمايت وسیبا حما ین الملليسطح ب در



 
 

ه ک ییهایشرو و صلح دوستانه و از روشنگرياست پين سین خود را از اکي م بارها خشم ویسردمداران رژ 
ران است، ابراز یا ۀان دانشمندان و اقشار مختلف جامعين مقاومت در میان ايروها و حامين یارکمرهون فدا

  ).١٣٨۵مرداد ١۴ ،مقاومت یمل یشورا يۀاني(ب» اندداشته
  
نطنز و اراک  یمراکز اتم ین کننده افشاييتع تياهم است شورا ويس یح مبانيز در توضيش نيپانزده سال پ- ٨

است يم و در برابر سیاست تعرض و تجاوز رژيدر مقابل س«ه ساالنه شورا آمده بود: يانيدر ب ١٣٨١در مرداد سال 
ران یمردم ا یبر اساس منافع عال یاستي، سیاسالم ییادگرايمنظور صدور ترور و بنبه یتماستفاده از سالح ا

م احساس کما به ح ند.کیم را افشا میرژ یرانیو ضد ا یضد مردم یهاه بتواند نقشهکرده و تا هر جا کخاذ اتّ 
 یبرا یومت آخوندکح هک ،یز مخفکمرا یخود، به افشا ۀطلبانو مواضع صلح یهنيو م ی، ملیت انسانيمسئول

ن یقوع ااز و یالمللنيتا مراجع مسئول ب ميپرداخت وجود آورده بود،به کنظنز و ارا یدر شهرها ید بمب اتميتول
 یهالحاظ موضوع پروژهن حد هم بهيم در همیها وجود نداشت و اگر رژین روشنگریاگر ا نند.ک یريفاجعه جلوگ

رده بود. به گزارش کر يغافلگ یردن سالح اتمکنون جهان را با روکچه بسا تا  گرفت،یر نظارت قرار نمیز یاتم
 یشهایران در حال انجام آزمایا گفت: یاتم یانرژ یالمللنيآژانس ب یسخنگو ،٨٢آذر١۵در  ی.سی.بیب

چند دستگاه  دست آورده بودند و ازوم را بهيگرم پلوتون یکمتر از ک یزيعنوان مثال تنها چآنها به بود. یمتعدد
ن یشف اک ن مورد داشته باشند,یدر ا یه اطالعاتکنیبازرسان، بدون ا یردند. براکیفوژ استفاده میسانتر

شد, یق انجام ميدق یار بازرسکاست و هر قدر هم  یار بزرگيشور بسکران یه اک چرا شها ساده نبود،یآزما
گروه  یکق یت از طریم و در نهاياز داشتيبه اطالعات نما  شف شوند.کن موارد یه اکشد انتظار داشت یلزوماً نم
م. از یدست آوردن اطالعات را بهیا اطالعات دادند، کزات نطنز و ارايعنوان مثال در مورد تجهه بهک ،یرانیمخالف ا

ش رفت و در مورد ين اطالعات گام به گام پیردن اکبا دنبال  یاتم یانرژ یالمللنيه آژانس بکماه اوت بود 
   ).١٣٨٣مرداد  ،مقاومت یمل یشورا يۀاني(ب »ردکشف کا را ن معمّ یح خواست و جزء جزء ايران توضیها از اافتهی
  
نکته  یدرست خاذ کرد کهاتّ  یشد، مواضع یین نهایکه در و یدر همان روز یران در قبال توافق اتمیمقاومت ا- ٩

 یازهايمبودها و امتکهمه «ن توافق را با وجود ی، ایم رجویده است. خانم مريبه نکته آن، امروز به اثبات رس
د و ياما تأک» دانست یخامنه ا یبرا یليتحم ینيعقب نش یک، ان داده شدهیم مالیه در آن به رژک یهناموجّ 

ن يب یمعاهده رسم یکه الزامات ک ،توافق بدون امضا یکت و يامن یدور زدن شش قطعنامه شورا«رد: کح یتصر
زان ين مين همه همیبندد. با ا یرا نم یآنها به بمب اتم یابيان و دستیمال یارکبیرا ندارد، البته راه فر یالملل

 یرده است، در هم مکران از قبل خاطرنشان یه مقاومت اکرا همچنان  یخامنه ا یهژمون ،ینيعقب نش
دادند  یج مت به خريقاطع ۵+١ یشورهاکاگر  …ندک یف و متزلزل ميرا تضع ینیسم ديت فاشيند و تمامکش
 یبه بمب اتم یابيدست یاز تالش برا یدن دائميشکامل و دست ک ینيجز عقب نش یچ چاره یيران هیم ایرژ

د ینون هم باکنداشت. ا یبمب ساز یامل پروژه هاکل يو تعط یساز یو مشخصاً دست برداشتن از هرگونه غن
  ».نندک یانه پافشاريدر سراسر منطقه خاور م مید از رژیعدم دخالت و خلع  یت بر رويبا قاطع

نترل کد تحت یبا«ن پولها یا :ز گفتيشود ن یخته میب مالها ريکه به ج ینقد یدر مورد پولها یخانم رجو 
ارگران و معلمان کو پرداخت نشده  کژه حقوق اندیبه و ،رانیمبرم مردم ا یهایازمنديد سازمان ملل صرف نیشد

ان در چارچوب کماکپولها را  ین صورت خامنه ایر ايدر غ ،توده مردم شود یغذا و دارو بران يمأو پرستاران و ت
ب يند و قبل از همه، جک یر میمن و لبنان سرازیه و یارتجاع به عراق و سور سم ویاست صدور تروريس

  ).١٣٩۴ريت٢٣ ،مقاومت یمل یرخانه شورايه دبياطالع( »ندک یشه ميپاسداران نظام را ُپرتر از هم
  

ح کرده بود: یشورا تصر ۀدیس جمهور برگزيرئ ١٣٩۴بهشت یارد ١۵ز، در يبرجام ن یچند ماه قبل از امضاـ ١٠
ران یا یکم ین رژیا یقاً با آن مخالفند. ما رو در رويران عمیاست و مردم ا ی، تماماً ضد ملیاتم یپروژه ها«

سم، یو ترور ییادگرايبشر و صدور بن، نقض حقوق یبه بمب اتم یابيدست م.يخواه یم یر اتميو غ يکراتکدمو
ران و مشخصاً ید از آخوندها در خارج از ایران و خلع یم است. حقوق بشر در داخل اکحا یراسکچهار ستون تئو
م از بمب ین رژیدهند ا یه نشان مکهستند  یواقع یمن و افغانستان، شاخصهایه و لبنان و یدر عراق و سور

و  یبیخودفر، ده و عرضه شوديچيه پکهم  یین در هر لفافه یمتر از اک یزيده است. هر چيشکت دس یاتم
ت يه آخوندها تنها زبان قاطعکمقاومت نشان داده است  ۀتجرب ز به بمب است...ان مجهّ یمال ۀردن فاجعکقبول 

ز یدادن به استبداد خونراز يبزرگ، دست از مماشات و امت یه قدرتهاکفهمند. زمان آن است  یو قدرت را م
را  یمقاومت و آزاد یران برایاعدام بردارند و حق مردم ا یوردار جهانکسم و ریترور یزکدار مرک، بانینید

  ».ت بشناسنديرسمبه



 
 

هن بر بادده هسته يم یاستهاير سيگي، شورا به طور قاطع و پیاست نه چندان قاطع جامعه جهانيبا وجود س 
 یمهایمتعدد و اعمال تحر یب قطعنامه هایسوق داد که با تصو یتحوالت را به سمتک افشا و یک به یرا  یی

مان يک پیرش یو پذ» نهنرمش قهرمانا«) مجبور به ٢٠١۵ه يژوئ ١۴( ١٣٩۴ر يت ٢٣در  ین، خامنه اينه چندان سنگ
  (برجام) شد. ٣+٣ا ی ١+۵ یا کشورهاچند جانبه ب

 یشورا یامل قطعنامه هاک یاجرا«هشدار داده بود: ١٣٩٢آذر  ٣در  یرات هسته یکدر شروع مذا یخانم رجو 
 ین الملليآزادانه بازرسان آژانس ب یو دسترس یل الحاقکرش پروتی، پذیساز یامل غنکژه توقف یت، به ويامن
   .»است یدن آن از بمب اتميشکم، الزمه دست ین رژیا کوکسات مشيز و تأسکبه مرا یاتم یانرژ

  
ران را نشان داد. به طور یمقاومت ا یدها و هشدارهايکها، تأيابیت ارزچهار سال گذشته، صحّ  یتهايواقعـ ١١

من یه، عراق، یانه در سوریورونق گرفت و همزمان دخالت ماجراج یديب مردم شد و نه تولينص یخالصه نه پول
  افت.یش یانه افزايج در خاورمجاد تشنّ یو ا بالستيک یاخت موشکهاز سين و ... و

 یشورهاکدر  یستیترور یران با دخالتهایم بر اکحا یاستبداد مذهب«د کرد: يکش تأيه سال پيانيشورا در ب 
ه خود يشورها را علکن یا یت، دولتهايمکت حايو امن یکردن عمق استراتژکل یض و طویانه به منظور عريخاورم

ت جنگ یت و هدایبشار اسد، حما یتاتوریکاز د یت خامنه ایوال یچون و چرا یت بیرده است. حماکحد متّ 
در پروسه  ینکارشکعراق به سود مزدوران خود،  یاسيس یدر پروسه ها یارکمن، خرابی یه دولت قانونيعل

 یخشم و نفرت توده ها قا و...یه در آفريفق یسته به ولواب یروهاين یل، سازماندهين با اسرائيصلح فلسط
موجود  یالت و بحرانهاکدام از مشکچيه هيت فقیم والیبا وجود رژخته است. يمنطقه را برانگ یشورهاکمردم در 

ن رو ما خواستار یبحران است. از ا یه بخش اصلکاز راه حل  یران نه بخشیم ایشود. رژ یدر منطقه حل نم
ران سوز یا یاستهايان سیم. پايه و عراق هستیژه در سوریمنطقه و به و یشورهاکه در يت فقیامل والکد یخلع 

 ،ه شوراياني(ب» ران خواهد بودیملت ا یم اشغالگر به دست تواناین رژید از ایو خلع  یم البته با براندازیرژن یا
  ).١٣٩٧مرداد

  
گر به طور ید ید انبوه موشک و دخالت در کشورهايبرجام را با تول یرش اجباریپذ یُخسرانها یخامنه ا- ١٢

 یهایشد به علت افشاگر یم یبزرگ همراه یهااست که با مماشات کشورين سیجبران کرد. اما ا ینسب
  جاد کرد. یا یط انفجاریانه، شرايخاورم یکشورها یتیگسترده مردم و خشم و نارضا یتیمقاومت، نارضا

ق ين (برجام) خارج شد و تعلیمان ويمها، از پیق تحريد تعلیکا پس از چند دور تمدیدولت آمر یطین شرايدر چن
م را اعالم یمناسبات با رژ یزسا یعاد یشرط برا ١٢کا یر امور خارجه آمریوز یاز مدتان داد و پس یمها را پایتحر
  : کرد

 یاتم یانرژ ین الملليخود را به آژانس ب یین هسته يشيبرنامه پ یابعاد نظامات يه جزئيد کلیران بایا-١«
  ؛اعالم کند

ن شامل بستن یا م نرود.يد پلوتونيتول یفرآورنبال وم را متوقف کند و هرگز به دياوران یسازید غنیران بایا -٢
  ؛شودیز مين نيرآکتور آب سنگ

ت از همه مراکز و یبدون محدود یاجازه بازرس یاتم یانرژ ین الملليد به بازرسان آژانس بیران بایا -٣
  ؛سات را در سراسر کشور بدهديستأ
ت حمل يد با قابلیجد یموشک یهاسامانهد متوقف شود و پرتاب یران بایک ايستيبال یتوسعه برنامه موشک -۴

  ؛گر انجام نشودی، دییسالح هسته 
در  یهامات ساختگدوست و متحد ما، که به اتّ  یگر کشورهاین شهروندان ديکا و همچنیهمه شهروندان آمر -۵
  ؛د آزاد شوندیهستند، با یران زندانیا

از جمله حزب هللا لبنان، حماس و گروه  ـ انهيدر منطقه خاور م یستیترور یهات از گروهید از حمایران بایا -۶
  ؛دست بردارد - یجهاد اسالم ینيفلسط

آن کشور خلع سالح  ۀعيان شيت شناخته و اجازه دهد شبه نظاميت دولت عراق را به رسميد حاکمیران بایا -٧
  ؛ج نکنديو منحل شود و دوباره آنها را بس

ک راه یافتن به یدست بردارد و به سمت دست  یعه حوثيان شياز شبه نظام یت نظامید از حمایران بایا -٨
  ؛من گام برداردیز در يمسالمت آم یاسيحل س

  ؛د از آن کشور خارج شوندیه بایران در سراسر سوریتحت امر ا ینظام یروهايه نيکل -٩
در افغانستان و منطقه و پناه دادن به رهبران  یستیترور یهاگر گروهیت از طالبان و دید به حمایران بایا -١٠

  ؛ان دهدیارشد القاعده پا



 
 

اش در سراسر  یسم و متحدان شبه نظامیاز ترور یقدس سپاه پاسداران انقالب اسالم یرويت نیحما -١١
  ؛د متوقف شودیجهان با

ان یپا -کا هستندیاز آنها متحدان آمر یاريکه بس -گانشیز در برابر همسايدآمید به رفتار تهدین بايران همچنیا- ١٢
ن شامل ی. ایو امارات متحده عرب یو پرتاب موشک به عربستان سعود یل به نابوديد اسرائیدهد، از جمله تهد

  ).١٣٩٨خرداد ١ ،کایآمر یت صدای(سا »شودیز مين یبریات خرابکارانه سايو عمل ین الملليب یرانيد کشتیتهد
د کرده يکأن دهه بر آن تیچند یران طیاست که مقاومت ا یمورد ٣گانه همان  ١٢ ین خواسته هایجوهر ا 

  گر.ید یسم به کشورهایو ترور ییادگرايو صدور بن ی، موشک سازیاست. پروژه خطرناک هسته ی
  

م یخارج شد، خانم مر یم آخوندیبا رژ یکا از توافق اتمیس جمهور آمريرئ ١٣٩٨بهشت یارد١٨که در  یوقتـ ١٣
ران یا یکم و پرچمدار ین رژیا یاتم یسات مخفين افشاگر برنامه و تأسيه نخستکران یاز جانب مقاومت ا یرجو

ردن مردم و مقاومت ک یو قربان ینیسم دي: پس از چند دهه استمالت از فاشبوده است، اعالم کرد یراتميغ
 یگفت: پرداختها یم آخوندیبا رژ یشور از معامله اتمکن یاالت متحده همزمان با خروج ایس جمهور ايران، رئیا
ن يه نخستکران یم بر اکار مخوف حايم بسیز بوده و رژيم آخوندها فاجعه آمیا به رژیکآمر یغ دولت قبلیدریب

غما بردن ثروت یق به یآشوب و ترور خود را از طر یومت طوالنکنه حیهز«امروز است  یايسم در دنیترور یحام
  ». رده استکن يمردمش تأم

ت یم والیت آن است. رژياز تمام یم در خالصین رژیسم ایو ترور یاز خطر اتم ید کرد: خالصيکتأ یخانم رجو 
م ین رژیا یبر رو یه گذاریوجود ندارد. هرگونه سرما یشتار جمعکحات يوب و تسلکسم و سریه بدون تروريفق

رده کوسته اعالم يران پیمقاومت اه کست است و همچنان کوم به شکز مانند گذشته نافرجام و محينده نیدر آ
ران، ید مردم ايت آمران و عامالن قتل عام فرزندان رشیآشام و تقوخون ینار آخوندهاکاست، قرار گرفتن در 

  ند. کیتر میسم جریو ترور ییادگرايو صدور بن یافروزرا در جنگ ینیسم ديفاش
از  یران آزادینشان داد، خواست عموم مردم اماه گذشته ید یام سراسريه قک: همچنان فزودا یخانم رجو

ان یانداز است. پاران آزاد در چشمیر و ایران اجتناب ناپذیدر ا يکراتکر دمويياست. تغ ینیستم و استبداد د
ان ین تنها راه پایت و ثبات در منطقه است. ايو امن یراسکصلح و دمو ۀران الزمیدر ا ینیسم ديو فاش یتاتوریکد

  جنگ بزرگتر است.  یکاز  یريبحران در منطقه و جلوگ دادن به جنگ و
 یتهایسم و نقض حقوق بشر و جنایخاطر ترورران را بهیم اید پرونده سردمداران رژیت ملل متحد بايامن یشورا 
  ارجاع دهد. ین الملليد و به دادگاه بیباز بگشا ،یاسيان سيژه قتل عام زندانیوبه ،رانیه مردم ايشمار آنها عليب
  

کند که  یصحبت م ینه و مواضع فرصت طلبانه به گونه یبا نعل وارو یکا از برجام، خامنه ایپس از خروج آمر- ١۴
را سرزنش  یگوناگون دولت روحان یوه هايشته است. او به شان کننده ندييرش برجام نفش تعیا او در پذیگو
  پردازد. یخواند و همزمان به انسداد جامعه م یکا و اروپا روضه توپ و تََشر میآمر یکند، برا یم
گفت:  ی، به تلخییدر مشهد در اذعان به شکست برجام اروپا ٩٨ن یخود در اول فرورد یدر سخنران یخامنه ا 
ها يکه غرب نیخاطر ا یم. برايد باشیم، منتظر آنها نبايها چشم بپوشیغرب ید از کمک و همراهیبا یبه کل«

چ يم به آنها هيتوان یشود داشت... نم یتوان از آنها انتظار کمک داشت، انتظار توطئه م ینشان دادند که نم
که در  نیها چه بود؟. عالوه بر ا ییفه اروپايه برجام، وظير، در قضيه اخين قضيم. در هميداشته باش یديام

ند که مبادا از برجام خارج کن ید کردند و ميکبه ما تأ یکه ه نین ايستادند، خودشان هم در عیکا نایمقابل آمر
 یشود که کانال مال یگفته م یراً هيهم که اخ ین کانال مالیا از برجام خارج شدند. د، خودشان عمالً یبشو

باز  ما، ین الملليله بن مسأی. در آخراست.. یتلخ یه تر است، البته شوخيشب ین به شوخیدرست کردند، ا
 ینم یچ توقعيه ؛شود داشت یع نمنها توقّ یانت کردند، از ايبه ما خها مثل گذشته از پشت خنجر زدند، یياروپا

 ». شود داشت
  

 ١٩کا در یآمر یستیست تروريقرارگرفتن سپاه پاسداران در ل یعنیسه ضربه بزرگ،  یط بحرانین شرايدر چن- ١۵
 یت اتميبهشت و لغو دو معافیارد ٨م در ید نفت از رژیهشت کشور در خصوص خر یتهاين، لغو معافیفرورد

 یچارگيب ، تنها چارهیکا، خامنه ایبهشت توسط آمریارد ١۴ن) در يشده و آب سنگ یوم غني(فروش مازاد اوران
است را ين سیاول اعالم او خروج مرحله به مرحله از برجام جستجو کرد و در قدم  یاسيس یک خودزنیخود را 
فرجامش را به دست خود  یگذاشت تا برجام ب یبه عهده روحان» یت مليامن یعال یشورا يۀانيب« در قالب

  سرببرد. 



 
 

که  یدو اقدام م که ازیامروز ما به سران پنج کشور اعالم کرد«اعالم کرد:  ١٣٩٨بهشت یارد ١٨روز  یروحان 
ما  یعنی ،ان ساده دو فروش بودهيک بیاقدام در واقع به  ن دویا م کرد.يخواهم صرف نظر یدادیتاکنون انجام م

م و در عوض يفروخت یم یما اضافه بر آن را به کشور ،ديرس یلوگرم ميک  ٣٠٠به   شده ما یواد غنهر وقت م
ن بود که هر وقت آب يفروش دوم، فروش آب سنگ شود... ین فروش متوقف میاز امروز ا ،ميگرفتیزرد مکيآن ک
ن فروش را هم یامروز ا .ميفروختیم یرا به کشور یکرد ما آن مقدار اضافیتن تجاوز م ١٣٠ن ما از يسنگ

  ».ميکنیمتوقف م
م گرفت که برنامه قبل از توافق برجام يم خواهيروز ما نسبت به اراک هم تصم ۶٠بعد از «اضافه کرد:  یروحان

شود  یروز فرصت داده م ۶٠،در مرحله دوم هم باز ،ن هم بازیم و ايل کنيم و اراک را تکميخودمان را ادامه بده
م به صراحت یکه به پنج کشور داد یامين پیمورد نظر ما هست. البته در ا یم اقدام بعدیديجه نرسيو اگر به نت

ک یت برگردانند با يامن یران را به شورایبکنند و پرونده ا یین اقدام ما بهانه جویم که اگر بخواهند از ایگفته ا
  ».روبرو خواهند شد یار قاطعياقدام بس

که همان خروج » ار قاطعياقدام بس«از  یش از هرکسيسردرگم و متناقض، خودش ب یتيدر وضع یا روحانامّ  
م و یم از برجام خارج بشويخواه یامروز ما نم«ه خورد که یآن رو قسم و یکامل از برجام باشد، واهمه دارد. از ا

  ».ستيان برجام نیامروز روز پا
متأسفانه « د:یافزا یت است، برمال کرده و میوال یاصلافته را که درد يام و مقاومت سازمانياو سپس ترس از ق 

 ،از امور را در دست دارد یاريد امروز بسيکه در داخل کاخ سف ییبه تعهدات خودشان عمل نکردند، و گروه تندرو
ر پا گذاشتن تعهدات یز یبرا ٩۶ماه سال  یس جمهور هم گرفته... بعد از ديار کار را از شخص رئياخت یحت

 ٩۶ماه یان همان دیرد و در پايقرار بگ ید مورد بحث و بررسیخود با ین در جایدوارتر شدند که ايام خود یبرجام
  ».از برجام خارج شدند ٩٧بهشت یارد ١٨م و در یشو یاعالم کردند که ما از برجام خارج م

  
 یشد. احمد ینژاد یبعد، جا به جا احمد یبرجام بود، درقدمها یاش رویه گذاریکه تمام سرما یروحانـ ١۶

د اظهار يخواهیاگر م«د: یهم گو ید که قطعنامه دانتان پاره شود، روحانيگفت آن قدر قطعنامه بده ینژاد م
ر يت ١۶د، ين حاال بدهيد از هميه بدهيانياگر هم بناست ب .دیين حاال اظهار تأسف بفرمايد از هميف بکنتأسّ 

که دلمان  یم به هر مقداریگذار ین تعهد را کنار میما ا ،نخواهد بود ۶٧ز يمم ٣گر یما د یساز یسطح غن
ر به بعد در يت ١۶د از ينم باال و بدایبریم ۶و ٣ن را از یاز ما بود اين ،که ضرورت ما بود یبه هر مقدار ،خواست

اراک را کتور رآد ما يعمل نکن یطبق برنامه و زمانبند ،دیکه به ما کرد یکتور اراک اگر به تمام تعهداتنه رآيزم
- یوم ميد خطرناک است و پلوتونيگفتیها مکه به قول شما یطیبه شرا یعنیق. ط سابیم به شرايگردانیبرم

  ) .١٣٩٨ريت١٢ ،یت روحانی(سا »م به آنيگردانیما برم ،د بکنديتواند تول
ف متخلّ  ین کشتیسپاه پاسداران شجاعانه ا«گفت:  یدگهم با لو یسيانگل یشتکف يپس از توق یروحان 

ق و يار دقينظر من کار بسه ب .زد از همه دستورات و مقرارت یچون سرباز م ،ف کرديرو با قدرت توق یسيانگل
 ٢ ،یت روحانی(سا» تشکر بکنند! ید از سپاه پاسداران انقالب اسالمیا هم بايهمه دن ،انجام گرفته یدرست
  ). ١٣٩٨مرداد 

 ییکایک پهپاد مدرن آمریکه ما نیا: «دیگویهم دارد و م ینژاد یز احمدا یشتريب ی، هنرهایاعتدال یروحان 
ن پهپاد را با یکه انیا ؛هنر دوم است ،مين پهپاد را با موشک خودمان بزنیکه ما انیا ؛ک هنر استیم يرا بزن

ستم خودمان الک يم با سين پهپاد را بتوانیکه ما انیا ؛هنر سوم است ،ميخودمان سرچ کن یستم راداريس
آن وقت ما  .ار ارزشمند استيما بس ین برای، خب، اما ین هنر است برای؛ اهنر چهارم است ،ميقفل کن م ويکن

  ).١٣٩٨مرداد ١۶ ،میون رژیزیتلو» ( ما یدارد برا یگریک لذت دیم، خب، يزنیرا م ییکایپهپاد آمر
  

کند، توسط پنج  یم یتداعده را يترس یسگها ۀديحاکم که پارس خواب یآخوندها ۀروز ۶٠ یجلهااالَ ضرب - ١٧
از اعتراض و انتقاد به  ین کشورها را وارد روندی، اگرفته نشد. به عکس یزيمانده در برجام به پشيکشور باق

 یرو یگرفتند، ول یراد میکا به خاطر خروج از برجام این کشورها هم چنان به آمریا یتين موقعيم کرد. در چنیرژ
ن و ين چيان، فرانسه و همچن(آلمان، انگلست ١+  ۴ ید. کشورهايچرخم آخوندها یحرفشان به سمت رژ یاصل

د تعهداتش در برجام را به ید برجام برخوردار شود، بایخواهد از فوایم گوشزد کردند که اگر می) بارها به رژهيروس
 ت کند. یطور کامل رعا

 هيانيه اروپا با صدور بیو اتحادطرف برجام  ییاروپا یکشورها« :ه اروپا بالفاصله اعالم کردیاتحاد یک سخنگوی 
 یاالجلچ ضربياعالم کردند ه یو نفت یدات بانکتعهّ  یاجرا یران برایروزه ا ۶٠مشترک در واکنش به مهلت  یی

  ).٩٨بهشتیارد١٩ ،وزيورونی» (رندیپذیتهران نم یرا از سو



 
 

 یر خارجه فرانسه، جرمیوز ،انیولودریاروپا، ژان اه یحاداتّ  یاست خارجيس سيرئ ،ینیکا موگریدرهمان روز، فدر 
مخالفتشان با ، ضمن تکرار یه مشترکيانيرخارجه آلمان در بیوز ،کو ماسیر خارجه انگلستان و هایوز ،هانت

ران در رابطه با تعهداتش در یم ایه داده شده توسط رژيانيما نسبت به ب«کا از برجام، اعالم کردند: یخروج آمر
ران یم ایو از رژ ميمتعهد هست امالً کامل برجام همچنان ک یم. ما به حفظ و اجراينکید میشد ینگران برجام ابراز

نون انجام داده است، ادامه دهد و از که تاکهمانطور  ،امل تعهداتش طبق برجامک یه به اجراکم يخواهیم اً یقو
 یران را بر مبنایم ایرژ یبندیم و پاينکید مماتوم را ريند. ما هرگونه اولتک ین خودداریتنش آفر یهرگونه گامها
ر يثکمنع ت ۀ(معاهد "یت .یپ .ان"آن در تعهدات مرتبط به برنامه هسته مطابق برجام و  ییاقدامات اجرا

  ).٩٨بهشتیارد١٩ ،ون اکسترنال اکشنيونین يوروپی» (م داديقرار خواه یابی) مورد ارزیحات هسته یيتسل
 

 یشمردن غنمجاز یعنین اشتباه برجام یمهمتر امديدر برجام را پ یم آخوندیتعهدات رژکا کاهش یدولت آمر - ١٨
 یشورا یژه ترامپ، سخنگو و مسئول امور ارتباطیار ويس، دستيکرد. گرت مارک یابیم ارزیرژ یسبک برا یساز
ران فقط به یم ایرژوم ياوران یسازیغن یهابرنامه«تر گفت: یبه رو١٣٩٨ريت١٠روز دوشنبه ،ديکاخ سف یملتيامن

دنت ترامپ به یآنها را محفوظ نگه داشت. پرز یهایيتوانا یاست که انعقاد آن توافق بد اتم ریپذل امکانين دلیا
 یاتم یخواهباج برسد. یساخت سالح اتم ییران به توانایم ایطور واضح گفته است که اجازه نخواهد داد رژ

  .)١٣٩٨ريت١٠ ،کایآمری(صدا» روبه رو شود یالمللنيش فشار بید با افزایم، باین رژیا
ش یرامون افزايپ ییدر واکنش به انتشار خبرها ١٣٩٨ر يت١۶کشنبه یز روز يکا نیر خارجه آمریوز ،ک پمپئویما 
م و یش به تحرایبرنامه اتمران در یم ایر رژيتوسعه اخ«، اعالم کرد: یتوسط حکومت آخوند یساز یزان غنيم

در  یسازیت غنيچگونه فعاليبر وجود ه ینه مبنیرید ید استانداردهاید. کشورها بايخواهد انجام شتريب یانزوا
 ». ران را باز گردانندیم ایرژ یبرنامه اتم

 یسازیزان غنيش میافزا یران برایم ایاقدام رژ ،فرانسه یجمهورسي) امانوئل ماکرون، رئ٩٨ريت١۶( درهمان روز 
داتش د به تعهّ یبا یاسالم یجمهور«ز اعالم کرد يوزارت خارجه انگلستان ن یسخنگووم را محکوم کرد. ياوران

  ».داتش در برجام است، متوقف کندرا که در تضاد با تعهّ  یبند بماند و بالدرنگ همه اقداماتیپا
  

  :فصل سوم
  جدال در درون هرم قدرت و ثروت، تیانقباض وال

  
 ، راهییل نهايمردم مواجه است در تحل ۀندیفزا یو اعتراضها یت جوشان اجتماعيکه با وضع یخامنه اـ ١٩
اش در اول سابقهیمختلف و به خصوص در حرف ب یبتهاابد. او در مناسی یجز سرکوب و انقباض نم یحل

 یلهک دولت حزب الّ یکار آمدن  یش با رویکند که غصه ها یح میت اذعان کرده و تصرين واقعیبه ا ١٣٩٨خرداد 
ک یکار آوردن  یرو ینه را برايد و زمیش بروين حرکتها پیاگر چنانچه انشاء هللا شما جوانها با ا«بد: ای یان میپا

شما و  یهاشما و دغدغه  یهاين نگرانیاز ا یاريد، بنده معتقدم که بسيآماده کن یلهالّ دولت جوان و حزب 
  ». ستيمخصوص شماها نها هم البتّه فقط ن غصّهیرفت؛ ایان خواهد پذیشما پا یهاغصّه 

 یسيم رئيدولت مورد نظرش، آخوند جالد ابراه یبستن جامعه به طور نقد و قبل از مهندس یبرا یخامنه ا 
 یاست جمهویر یرا با وجود شکست مهندس ۶٧در سال  یاسيان سين عوامل قتل عام زندانیاز رسواتر یکی
ردگان سپاه کن سریکرد. همزمان سه تن از هارتره منصوب يه خالفت فقياست قضائی، به ر١٣٩۶سال  در یو
  رد.کن مقامات سپاه منصوب یرا به باالتر یو محمد رضا نقد ی، فدوین سالميحس یعنی
در واکنش  یکند. و یشتر شماتت ميب یقدرت خواه یرا برا یروحان یو پنهان یه نظام به صورت علنيفق یول 

ن محترم که ياز دوستان سؤال کردند از ناطق یکی«ل گفت: در اول خرداد امسا یروحان یارات خواهيبه اخت
اش یکه شماها بعض ین اشکاالتين کمبودها و هميم هميکن یکه امروز ما در جامعه مشاهده م ی"اشکاالت

 یاشکال یعنیاست،  یساختار خوب یا کارگزاران؟" ساختار قانون اساسیگردد  ین به ساختار برمید ايرا گفت
نم. بله، ما يبینم یهر حال، من در ساختار مشکلشوند. به  یل ميندارد؛ البته ساختارها در طول زمان تکم

م، يکن یاشتباه م یما وقت ست،ين یاشخاص عاد هم مثل اشتباه اشتباه ماها م؛یکارگزارها اشکال دار
  ».آوردیدر متن جامعه به وجود م یبزرگ یاشتباهمان شکافها

  
که مداخله فعال مقاومت با  یسيرئ یاست جمهوریه کردن نظام با ریکپایدر  یابعد از شکست خامنه ـ ٢٠

ه به ی، دولت سادر آن نقش داشت ۶٧قتل عام  یجنبش دادخواه و »ادينه ش ،دنه جالّ «م با شعار یکارزار تحر
 ٢۴در  ییم در فرانسه) در مصاحبه یر اسبق رژي(سف یدرضا آصفيل شد. حميتشک یليد جلياست سعیر



 
 

شکست برجام  یبرا یادیها تالش زست. آنياما پاسخگو ن ،دارد یادیقدرت ز دولت پنهان«گفت:  ٩٧ور یشهر
 ۵ د تظاهراتیگو یدر ادامه م یآصف». اند کرده یی، تالشهایدولت روحان یکردند و بعد هم به دنبال سرنگون

ه ي[عل یگرید یبود که جوانان آن را برهم زدند و شعارها یه روحانيدولت پنهان عل یکودتا ۀبرنام ٩۶ماه  ید
ل مرداد یدر اوا یا د خورد. خامنهيکل یحذف روحان یاوج تالش برا ٩٧کل نظام] سر دادند. پس از آن در مرداد 

 یاو سؤال از روحان ۀررا دنبال کند و با اشا» شت مردميمع« یريگياز خبرگان خواست که نظارت بر دولت و پ ٩٧
 یا«پالکارد  ٩٧مرداد  ٢۵ه قم هم در يضيب در مدرسه فقرار گرفت. طالّ  ٩٧ور یشهر ۵در دستور کار مجلس در 

 ۵در  یجدّ  ییاز رودررو یحاک یاسيس یرا بلند کردند. فضا» استخر فرح در انتظارتـ آن که مذاکره شعارت 
  .بود ٩٧ور یشهر

  
نظام، خط له و لورده کردن  یخطرناک برا یاسيک بحران سیجاد یو ا یحذف روحان یکه به جا یااما خامنهـ ٢١

به  یاميبا پ ٩٧ور یشهر ۴کرد، در  یرا دنبال م عيمط ینژاد یاحمد کیل کردن او به یر آوار برجام و تبدیاو در ز
 ۵ن شد که در یخواهان اکند و مقدمتاً یت مینان داد که قصد حذف او را ندارد و از او حمايبه او اطم یروحان
را  یبرخالف انتظار دوستانش متن ٩٧ور یشهر ۵هم در روز  یور در مجلس به اختالفات دامن نزند. روحانیشهر

دار با یدر د یاسپس خامنه ه حرف بزنديفق یول یکه آماده کرده بود کنار گذاشت تا در چارچوب سفارشها
بعد از تن دادن به خط  یت کرد و روحانیحما یاز روحان ٩٧ر ویشهر ١۵و با خبرگان در  ٩٧ور یشهر ۶دولت در 

د باند غالب قرار گرفت. يف و تمجیسازمان ملل، مورد تعر یش در مجمع عموميدر سخنران یمورد نظر خامنه ا
  سر باز کرد. اورد و تضادها مجدداً يک ماه هم دوام نیش وحدت ین نمایاما ا

ب مجلس به نفع خودش يبود و از ترک FATF بیازمند تصوياروپا، نبرد خط مماشات با شيپ یبرا یروحان 
ن رابطه جواد یدر ا ستادند.یص مصلحت نظام در مقابل آن اينگهبان و مجمع تشخ یشورا یاستفاده کرد. ول

م به یاز مبرم رژيص مصلحت نظام شرکت کرده و نينگهبان و مجمع تشخ یف که چند بار در مجلس و شورایظر
متهم کرد و گفت:  ییح را به دست داشتن در پولشویح داد بود، مخالفان لوايح را توضیوان لیب ایتصو

را  یین پولشویخواهم ا یمنفعت بردند. من نم ییها از پولشويليت در کشور ماست و خيک واقعی ییپولشو«
دارند که دهها  یتوان مالقدر حتماً آن  ،کنند یم ییارد پولشويليکه هزاران م یینسبت دهم، اما جاها ییجا به

 یابا واکنش تند جناح خامنه  ین افشاگریا». ح] کنندیه لواي[عل یغات و فضاسازينه تبلیارد هزيليو صدها م
ف يتوص» خنجر به قلب نظام«ف را یظر یافشاگر ،ه وقتيس قوه قضائيرئ ،یجانیمواجه شد. آخوند صادق الر

که امضاها  نیرغم اف شدند. بهیضاح ظرير خواستار استمحو ١١امضا و در  ٣۴با  یاندگان باند خامنه یکرد و نما
  .ل به سه سؤال از او شدیتبد یا با دخالت پشت پرده خامنه ید ولينصاب رس به حدّ 

  
 ند،يب یرا از درون جامعه م ید اصلیم تهدیکه رژ یحال ت و دريحاکم یب نزوليش ن است که دریت ايواقع - ٢٢

 یقباضت نشده و به رغم تاخت و تاز انیوال یدرون یحاد باندهام، منجر به اتّ یرون بر کل رژيفشار از بکردن وارد
  شود.  ید میِهَرم قدرت و ثروت تشد یدرون ی، تضادهایخامنه ا

ست ين نیاصالً بحث ا«گفت:  یخرداد سال جار ۴ار ندارد، در يهم اخت یک تدارکچی که در حدّ  یحسن روحان 
اجرا  یبرخوردار است! به نظر من اگر قانون اساس یاراتين است که دولت از چه اختیامروز مشکل ما اکه حاال 

ما چرا  .متفاوت است یط عادیط جنگ با شرایاما شرا ،دارد یرا طبق قانون اساس یارات کافيبشود دولت اخت
 یعال یشورا ،اراتيم اختم. تمایک شورا جمع کردیارات کشور را در يط جنگ هشت ساله تمام اختیدر شرا

همه  اصالً  ،توانست بدهدیدستور م ،توانست اصالح بکندیارات با او بود. قانون را ميجنگ تمام اخت یبانيپشت
از به ساز و کار ين یط فعلین که ما در شرایم ایگو یآنچه من م .ن شورا دادیارات را به ايامام تمام اخت .کاره بود
گفتم امروز  گفتم. یخدمت رهبر ،د آغاز شدیم جدیکه تحر ین روزيمن به صراحت از اولن را یم و ایدار یروان تر

ن یشان گفتم که بهتریو خدمت ا ،خواهدین جنگ فرمانده میامروز جنگ است و ا، خواهدیکشور فرمانده م
فرمود نه و شان ید. ایريرا به عهده بگ یشما فرمانده .ميع هستيما هم همه مط ،ديفرمانده شخص شما هست

چ مهم يه ،خواهد فرمانده بشود ید. اشکال ندارد هر کس میريرا به عهده بگ ید فرماندهیبعد فرمود خودتون با
ارات يم ما. اختيرس ینم ییجه؟! به جاي خوب اَنا [من] فرمانده، نتمهمه و االّ  یارات فرماندهيست، اما اختين

 یکشور از دست م ،یکه بدون فرمانده نیباشد، نه ا یماندهارات فريمهم است. فرمانده اگر با اخت یفرمانده
» نيم همينه کمتر بدهیکا ما هزین جنگ با آمرین است که در ایتمام بحث من ا .میگو ین رو نمیمن ا .رود

  .)یت روحانی(سا
  



 
 

 یبا استفاده از فرصت سخنران یت، روحانيحاکم ییهرم باال گرفتن مخاصمات دراز نقاط اوج باال یکی در - ٢٣
را که » م انقالبگام دوّ « یی هياني، در ب٩٧بهمن  ٢۴در  یا خامنه ابهمن مسأله رفراندوم را مطرح کرد. امّ ٢٢

مذاکره بود، اعالم و شروع به است انقباض در مقابل خط سازش و يه سيتوج یاز مهمالت برا ییمجموعه 
ق آخوند یاز طر یاشد و خامنه یبست نظام مجدداً علنو بن یدرون ن تقابل آشکار، جنگیکرد. در ا یسازفضا
امضا جمع کرد و  یه روحانيمحور عل ١۴ذوالنور حول  ٩٧بهمن  ٢٨ضاح کرد. در يد به استیرا تهد یور، روحانذوالنّ 

گفت: ضاح ين استیدر ضرورت ا یک نشست خبریدر  ٩٧اسفند  ۶در  یااز باند خامنه  یگرینده دیدهقان نما
- ا به بنده است. امّ يبست رسرا شروع کرد که به بن یر دولت راهيست. در چند سال اخين یت خوبيوضع«

 یست. خطايران نیدن کشور و ملت ايبست رسبه بن  یگرا به معنامسئوالن غرب یدن برخيبست رس
انجام  یررسميغ یاداقتص یتهايکند و فعالکار یصورت رسمن بود که تالش کرد فقط به یدولت ا یاستراتژ

 به یچ اعتقاديه ر نفتّ یوز ،م در دست وزارت نفت است. زنگنهید اقتصاد کشور در زمان تحريندهد. کل
ر دولت را يتوانند مسد است بيبع اند،کرده  یر اشتباه را طيسال مس ۶که  ی... افرادندارد یداخل یهایتوانمند

 ق عدمیمجلس از طر یاحکه با جرّ  یريمس اامروز برود بهتر از فرداست. امّ  ني.. لذا اگر دولت همر دهند.ييتغ
 ییم نهاياصوالً تصم .کند یثباتیبا ب ر را مواجهدارد و ممکن است کشو ینيسنگ یها نهیهز ،شود یت طیکفا

رفتار خشن و ن بوده است که ین زمان ایتا ا ینگاه رهبر م انقالب است.با رهبر معظّ  یاحن جرّ یدر خصوص ا
  ».سوء استفاده کنند یثباتین از بيکشور شود و منافق یثباتیسخت دولت ممکن است موجب ب یاحجرّ 
  

ار اسد را ف، بشّ یو ظر یو بدون اطالع روحان یمانيتوسط پاسدار قاسم سل یاخامنه  ٩٧اسفند  ٧روز  - ٢۴
خواهد یاطالع دادند که بشار اسد م یکه در تهران بود به روحان یبه تهران آورد و زمان یادار با خامنه ید یبرا

 یزده و بدون اطالع وکه وزارت خارجه را دور نیف در اعتراض به این اقدام جواد ظریدار کند. به دنبال ایبا او د
   .بشار اسد را به تهران آوردند، اعالم استعفا کرد

ک نفر یاگر در کشور «... گفت:  FATF در رابطه با یدر بانک مرکز یدر سخنان یاسفند) روحان ٧همان روز ( در 
در رابطه  یريگانه تأث ۴ح یمانده از لوايباق ۀحیدو ال ا ردّ یب ین سخن من است و معتقد است که تصویمخالف ا

نفر  ٢٠ ،١٠شود کشور را به  ی... نممروز مصاحبه کرده و آن را رد کندن ايجهان ندارد، هم یکشورمان با بانکها
ن کشور، ملت بزرگ یست و صاحب اين نيم؛ چنيز تابع هستيما ن رند.يآنها بگ یميم که هر تصمیيبگوداده و 

نه حرف خواهند ين زمیز در ايو بانکها ن یدرون قدرت] هستند و حتماً مردم و بانک مرکز ید باندهايران [بخوانیا
  ».زد
در  ،س مجمعيرئ ،یجانیو باندش گران آمد و آخوند صادق الر یابر خامنه » مجمع«ه يعل یروحان یريگموضع 

ض یرا به تعر یص مصلحت نظام مطالبيراً در خصوص مجمع تشخيجمهور محترم، اخ سيرئ«اسفند گفت:  ١١
یم ميمردم تصم یاند و برا نفر نشسته ٢٠، ١٠ر که "ين تعبیست و ايقبول ن شان قابلیان کردند که لحن ايب
  ».ر استیهضم ناپذ یرند!" سخنيگ
 ،ییکدخدا یو عباسعل یلمانند احمد توکّ  ،یاان باند خامنه یاز سران و سخنگو ینفرات یجانیبه دنبال الر 

  موضع گرفتند. یه روحانيعل ،نگهبان یشورا یسخنگو
 در جلسات«م، گفت: يستين یط عادیک شرایکه ما در  نیان ايجان بابيدر اله یحسن روحان ٩٧اسفند  ١۵در  

ک یم تا همه مردم و ارکان نظام با یک فرمانده داریاز به ين مرحله نیم انقالب گفتم که در ابا رهبر معظّ 
جنگ  یعنوان رهبر نظام، فرمانده شان بهیشنهاد دادم که ايواحد دشمن را شکست دهند و پ یفرمانده
ن جنگ یفرمانده ااز به يجنگ است و نط یگفتند اآلن شرا یم رهبرا مقام معظّ امّ  ،رنديرا بر عهده بگ یاقتصاد

رات گر در چارچوب مقرّ ید ین مبنا دستور دادند تا دولت و قوایجمهور باشد و بر اس يد فرمانده آن رئیم که بایدار
  ».کردم یز در آن جلسه اعالم آمادگيدر کنار دولت باشند و من ن

در زمان جنگ ما مشکل «گفت:  یاسيفعاالن ستن از  ۶٠) با یدار (افطاریدر د یروحان ٩٨بهشت یارد ٢١در  
اآلن هر دو مشکل  یم. ولیرو نبودا روبهيدر فروش نفت به دن یم و با مشکليبا جهان نداشت یمراودات بانک

م که يکه توجه کن نیم. مهم ايار هستيعک جنگ تمام یط یاقتصاد کشور را بسته است. ما در شرا یدست و پا
ار يدولت اخت یمالقات کرد، ول یبار از من تقاضا ١٩دارد؟ اوباما  ار"ي"اختلت چقدر ست و دويحل مشکالت چراه 

  ». پاسخش را نداشت
  

سران قوا و  یدر افطار ٩٨بهشت یارد ٢۴کرده در کا از جنگ حساب بازیز آمريپره یوکه ر یاخامنه  - ٢۵
ت ید والي[بخوان رانیملت ا یقطع ۀنیگز: «گفتو کته کرد یخود را به آنها د یضاست انقبايمسئوالن نظام س

 کا سمّ یآمر یهاست، چرا که مذاکره با دولت کنوننه ي] در مواجهه با دشمن، مقاومت در همه زمیخامنه ا



 
 

د توجه کرد که در مواجهه با یست.... باها نخواهد شد بلکه برخورد، برخورد اراده یمضاعف است، البته جنگ
 یکا تمام تالش خود را به کار گرفته تا با فشارهای. آمرینينش ا عقبیمقاومت  :شتر وجود ندارديدشمن دو راه ب

 ،اً يم شوند و ثانيدهند تا آنان مجبور به تسلرييتغ ییگونه مسئوالن را به ینظام محاسبات ،الً ، اوّ ید اقتصادیشد
  ». مردم را در مقابل نظام قرار دهند

 یعال یبهشت شورایارد ١٨ه ي، اطالعیجيد بسيان و اساتیدانشجو دار بایدر د ٩٨خرداد  ٨او در قدم بعد در  
 یريو باجگ یچانه زن یاست خودش به عنوان اهرم فشار برايم در باره نقض گام به گام برجام را سیت رژيامن

فشار هم بر خالف آنچه  ین ابزارهایا م.یدارفشار  یکا ابزارهایآمر یما در مقابل فشارها«اعالم کرد و گفت: 
اگر الزم  یک وقتیحاال  ست.يزها نين چیو مانند ا ینظام یاند، ابزارهیغ کنند و بگويخواهند تبل یه آنها مک

نه، ما ابزار فشار  ست.ين ابزارها نیست، اين مسائل نیباشد، آنها هم هست، لکن آنچه مورد نظر ماست، ا
 ...فشار است یاز ابزارها یکین ی، اانجام داد و ابالغ شد یت ملّ يامن یعال یراً شورايکه اخ ین کاريم. همیدار

معنا  ن حدیشه توقّف در ايهم یعنی باشد. یکه مقتض یزيست، و بعد هر چن ایا یعال یفعالً مصوّبه شورا
هم  یگریفشار د یاز اهرمها یبعد ۀشد، در بره یاگر چنانچه الزم شد، مقتض ن است.یندارد، بلکه فعالً ا

  ». ده کردشود استفایم
  

ز مانند يره و عربستان و عراق نيدر فج یستیات تروريکرد که عملاذعان  یخامنه ا ین سخنرانيهم در - ٢۶
او کاست. یآمر یردن از فشارهاکم ک یبرا او خود ین، ترفندهايشده و آب سنگ ینوم غيد اورانيش تولیافزا

ا یرا کم کند ا فشار ی تواند متوقّف کند. یطرف را ماگر چنانچه از آن ابزار فشار استفاده کرد، آن وقت «گفت: 
ب دعوت به مذاکره را خورد، با خودش یاگر از ابزار خودش استفاده کرد. اّما اگر چنانچه، فر فشار را متوقّف کند.

که  یفشار یست که من از اهرمهاين نیبه ا یاجيم، پس احتيم مذاکره کنیيايد بیگوین میخب حاال که ا :گفت
 یعنی ده و رفته،یب را خورد، لغزین فریااگر  م.يکنیدارد؟ مذاکره م ی، چه لزومارم هست استفاده کنميدر اخت

  ».است یباخت قطع
دانست  یت نظام آخوندیرا به خطر افتادن موجود ییو منطقه  یمذاکره موشک» یناموس«با کلمه  یخامنه ا 

 ییدر مورد توانا«و» ستي، قابل مذاکره نیچون مسائل دفاعهم یو اساس یموضوعات ناموس: «ح کردیو تصر
هانشان آب ترامپ در ژاپن د یهم که از حرفها یف و روحانیبه ظر». ميکنیمذاکره نم یمان با کسینظام یها

کرد که  حاال که طرف خسته شد، احساس اورند.ين است که فشار بیا یره برامذاک«افتاده بود، گوشزد کرد: 
ز مذاکره، همان ينند پشت مينش یم م.يم مذاکره کنیيايخب، حاال ب یليند خیگویندارد، م یقعاً چاره یگر واید
ن یا ایکره با آمرککنند. مذایکنند، نقد میت مين را تثبیا ،نه اش را با فشار فراهم کردنديرا که در واقع زم یزيچ

  ». است
ها باال یيرگوش را در مقابل زویران دستهایخواهد ملت ا یکا میآمر«ز گفت: ين ینيخرداد سر قبر خم ١۴او در  

نه یشتر از هزيمراتب ب م شدن بهينه تسلینه دارد، اما هزیهز یستادگی. مقاومت و ام شود..يببرد و تسل
  ».مقاومت است

  
جامعه ر و ببند و انقباض ياست بگيت سيموفق یبرا یخامنه ا ییعدم توانا یط کنونیشرا یهايژگیاز و یکی - ٢٧

ن یش را مستحکم کند و بنابراتیوال یدهد که چفت و بستها ینم اجازه یبه خامنه ا یط انقالبیاست. شرا
ک سال ی یتهايل پروسه انقباض، ناکارآمد خواهد بود. واقعيتکم یبرا» یلهدولت جوان حزب الّ « یمهندس

ها حاضرند به شکل ینیيتوانند به شکل سابق حکومت کنند و نه پا یها مییگذشته نشان داد که نه باال
  گذشته روزگار بگذرانند. 

د تضاد در ینده و هم تشدیم فزاو تورّ  یگران و اعتراضات مردم به ستوه آمده از یهم گسترش جنبش اجتماع
  دهد. یت را نشان مين واقعیچپاولگر ا یهرم قدرت و باندها

 ١٠٠کنندگان در نماز جمعه در کل کشور بهتعداد شرکت«که به این  موسوی تبریزیآخوند دژخيم حسين اذعان 
، رواج کارتن خوابی، ماشين خوابی، نشينی بيش از یک پنجم جمعيت کشور، حاشيه »رسدهزار هم نمی

  است. رژیم فاسد و منفوراین تبهکاری  ۀنتيج گورخوابی و فجایعی چون خودکشيهای جمعی و خانوادگی،
  
با همه  ،ها یبا همه سخت ،م کرديما امسال هم کشور را اداره خواه«د: یگویط مین شرایح ايدر توض یانروح 

. من ستين یط عادیالبته شرا ؛ار هستندو فش یالبته مردم در سختم. یکه پارسال اداره کرد نیمشکالت کما ا
ر را پارسال چند يم شیگویکنم. م یمد ین بازدین، روز اول فروردیاول سال، اول فرورد ،ريروم کارخانه ش یم

ن یچکس ايبرد. از پارسال تا امسال هینم دامدار صددرصد دارد سود ميبی؟ میخریامسال چند م یدیخر



 
 

کس چين را هیا ،دارد یط بهتریفشارند، دامدار شرار بخرند دريکه اگر مردم رفتند ش دید بگویآ یطرفش را نم
ن گوسفند یکردند و اها بازیاز کشورها را قاچاقچ یروازه بعضکه د نیبه خاطر اک دامدار ما یاگر  کند. یان نميب

ن را ید ایآ ینم یرود باال، کس یچه که بوده در عرض چند روز مدامش هر ،مت گوسفندشيکهو قیرا بردند 
شه آن یشد؟ ر یشده؟ چ ید چه جوریما آمده بگويچ وقت صدا و سيه ؟زنند دولت کجاست!ین کند. داد مييتب

اورد آن يمصرف دام] ب یما نهاده [برا یکه قرار بود برا یی یخت؟ کشتیک مرتبه به هم ریکجا بود؟ اصالً چرا 
 یمجاز یکه وارد کننده است در فضا ییک آقایم و يم منتقل کنيف شد و نتوانست. و ارز ما رفتيتوق یکشت

ح ين را توضید ایبا یر کرد، کييوضوع در بازار تغک مرتبه میرسد و همان باعث شد که یاعالم کرد به من ارز نم
 یت هست پس کيم واقعیگوین که من میها؟ اگر اا شما رسانهیح بدهم؟ يد توضیجمهور باسيبدهد؟ من رئ

ن جا در حضور یمن به عنوان مسئول کشورم، ا .ديست پس من را به محاکمه بکشيت نيره نگفته؟ اگر واقعمقصّ 
ار يط بسیک شرایط ما یکنم که شرا یمهم کشور دارم به صراحت اعالم م یاز رسانه ها یارين بسيمسئول

  ).١٣٩٨خرداد ۴، یت روحانیسا( »هست یسخت
  

د تا مصرف را همراه با يقفل شده و فاسد آن از تول ۀر، چرخيدر کارخانه ش یط سخت که روحانین شرایا - ٢٨
ن نظام ی. سرکردگان ادهد، مشت نمونه خروار است یح ميضتو یو الپوشان یقاچاق و رانتخوار از ییره يزنج

ن خاطر حرفش را یبا آن ندارند و حاال فقط به ا یمشکل چيجاد کرده اند، البته هیرا ا طین شرایتبهکار که خود ا
مواجه کرده  یام و سرنگونيجامعه آنها را با خطر مبرم ق یت انفجاريو وضع یتیزنند که انباشت نارضا یم

د برون رفت از يند، تنها کلينش ینظام م ییمسند اجرا که بر یو هرکس ی، روحانیتيوضع نيچن است. در
و در  یکار آمدن روحان یقبل از رو هم یند. خود خامنه ايب یمها میو رفع تحر» مذاکره با کدخدا«بحران را 

 را ین مذاکرات برجام هم حرفيحن راه را رفت و در يبا اوباما هم یبه برجام، در نامه نگار یشروع مذاکرات منته
ن یزهر برجام به تلخ تر ۀحال حاضر که آثار جرع مها بود. البته دریکرد رفع تحر یتکرار م یپ در یکه به طور پ

کا تمام تالش یآمر: «دیگو یند و ميب یمضاعف نم کا را جز سمّ یبا دولت آمرداشده، مذاکره یش هویصورت برا
ر دهند تا ييتغ ییگونه مسئوالن را به یالً نظام محاسبات، اوّ ید اقتصادیشد یفشارهاخود را به کار گرفته تا با 

  ».اً مردم را در مقابل نظام قرار دهنديم شوند و ثانيآنان مجبور به تسل
 یصحبت م» هفت گانه آن یدرها«مها و یزدن تحراز راهکار دور یکه روحان یر، وقتت فالکت باين وضعیدر ا 

ودش هم به او خ یشوند! عقول منفصله و مشاوران اردو یم باز من درها به جهنّ یشود ا یکند، معلوم م
م را به یتحر یکه باز نیست مگر اياد نیز یليم خیط تحریدر شرا یقدرت مانور دولت روحان«کنند که  یگوشزد م

استفاده از ابد و با يها بمیشکستن تحر یبرا یم، راهيزنیم را دور میکه شعار بدهد تحر نیا یجا هم بزند و به
 »را لغو کند یو بانک ینفت یهامیکا بپردازد و تحرینظام، به مذاکره با آمر یو جهان یی منطقه یهاتيظرف ۀهم

  ). ٩٨ نیفرورد۵، سنایتاجزاده، ا ی(مصطف
  

  :فصل چهارم
  اميشماران، آتشفشان قيجنبش ب

  
جز فقر و فالکت نبوده  یزيران چیت قاطع مردم ایاکثر یبرا یت استبداد مذهبيدستاورد چهل سال حاکمـ ٢٩

 یورش برده است. بحران ساختاریشت شهروندان يو مع یه به طور روزانه به سطح زندگيت فقیم والیاست. رژ
کشور، بحران  یه های، چپاول و غارت اموال مردم و سرمایتيو امن یسرسام آور نظام ینه های، هزیاقتصاد

ش یم، افزانه شده، گسترش رانت، صعود نرخ تورّ یت نهادست، فساد به شدّ یط زيعت و محيب طبیو تخر یآب یب
اردها يليم یو مناطق مولت» یالکچر« یصاحبان قدرت و ثروت که در برجها یاشراف ی، زندگیکاريقاچاق، ب

مردم  یو فالکت برا ی، تنگدستیخانمان یاز فقر، ب یاهچاله یي... سید شکاف طبقاتیتشد کنند و یم یزندگ
کند. بر اساس  یم یه فرودستان را قربانجاد کرده که به طور روزمرّ یگوناگون کار ا یروهاين یژه برایران و به ویا

به  ٩٧م) در زمستان سال و نرخ تورّ  یکاريمرکز آمار، شاخص فالکت (مجموع نرخ ب منتشر شده توسط یآمارها
  دهد.یش نشان میدرصد افزا ١٠حدود  ٩۶به در سال ده است که نسبت به مدت مشايدرصد رس ٣٩

د از موار یاريروز الغرتر کرده و بسمردم را روز به  ۀک چهارم خط فقر است، سفریکم حداقل دستمزد که دست 
 یحقوقها ۀلمسأ ،نیدم حذف شده است. عالوه بر اار ساده از سفره مريبس یک زندگی یبرا یه ضرورياول

، یساز یبه نام خصوص کردن" یا "خصولتی یساز یز طرف کارفرما، خودمانمه ايحق بقه، عدم پرداخت معوّ 
مستقل است که  یلهااختن تشکّ ت نشنيط آزاد و به رسمیفقدان شرا و از همه مهمتر یمانيپ یچپاول شرکتها

   رو کرده است.روبه یکتاتورید کار را با سدّ  یروهاين



 
 

کنند تا بتوانند بدون مانع به چپاول اموال مردم و انهدام اقتصاد  یرا نابود م یکتاتورها در گام اول دموکراسید 
  کرده است. یط یانگذاريران از روز بنیم ایاست که رژ ین راهیبپردازند. ا

ها عدالتی بيش از کمبودها و تحریمتبعيض و بی مردم از: «ندک یم اعتراف مینده مجلس رژینما یکنون کا 
گونه انتظار دارید معلمان آموزش و پرورش با دستمزد حقوق روزی دروغ گفتن بيشتر. چهستند و از  عصبانی

های دانيد بيشتر بازنشستگان در بنگاه.. آیا مین فرزندان ما را خوب آموزش دهند.پنجاه تا هفتاد هزار توما
د زندگی کارگران دانيآیا می کنن؟با سيلی صورت خود را سرخ می دهند واقتصادی کار خدماتی انجام می

  ).١٣٩٨ن یفرورد ٢٧ ،میدر مجلس رژ ،یی(رضا» ؟شبيه دوران بردگی است
  

د، زندان، شکنجه یتهد یعنی یشگيهم ۀمهار جنبش فرودستان و زحمتکشان به حرب یبرا یت خامنه ایوال - ٣٠
جوانان معترض و ... ان، ی، معلمان، دانشجویاالن کارگرفعّ  یريشود. دستگ یل مو صدور احکام ظالمانه متوسّ 

   بوده و خواهد بود. یاعتراض یمهار جنبشها یراهکار حکومت برا
و  یانسان یزندگ یبرا یداریجز مبارزه و پا ی، اقشار گوناکون مردم راهیت فاجعه بار زندگيدر واکنش به وضع 

  شرافتمندانه ندارند. 
ماه اول سال  ٩کند که در  یاعتراف م ،تهران بزرگ یانتظام یروياز سرکردگان ن ،یمين رحيپاسدار حس 

  ). ١٣٩٧ ید ١٠ ،لنایع در تهران بزرگ وجود داشته است (اتجمّ  ٩٣٢تعداد  ١٣٩٧
 ین مدت اعتراف ميهم یط یکارگر یحرکت اعتراض ۶۵٠ز به ياستان خوزستان ن یانتظام یرويسرکرده ن 

  ).١٣٩٧ ید ٣ ،رنایکند (ا
ن خلق یسازمان مجاهد ین شبکه اطالع رسانيران و همچنیمقاومت ا یمل یشورا یهاونيسيمکرخانه و يدب 
ورزان، اعتصاب و تظاهرات شکوهمند ه کارع و اعتصاب روزمرّ ش مثل تجمّ يسال پ یاعتراض یران به حرکتهایا

در شبکه راه آهن، اعتراض  یفوالد اهواز، اعتصاب سراسر یشکر هفت تپه و کارگران گروه مليکارگران ن
معلمان،  ۀن گستردکشاورزان شرق و غرب اصفهان، اعتصاب و تحصّ  یونداران، جنبش اعتصابيگسترده کام

ن ُپرشمار سپرده گذارا یان و پرستاران، حرکتهایدانشجو یاعتراض یمداوم بازنشستگان، حرکتها یعهاتجمّ 
  دادند. یو .... پوشش خبر یمانيپ یه شرکتهايها علیورزان شهردارمداوم کار یغارت شده، اعتراضها

  به عهده گرفتند. یران نقش برجسته ییال گذشته زنان ادر مبارزات س
  

را منتشر کرده است. بر  ١٣٩٧در سال  یاعتراض یران ترازنامه حرکتهایخلق ا ییفدا یکهایسازمان چر - ٣١
، از جانب کارگران، کشاورزان، معلمان، بازنشستگان یحرکت اعتراض ٩۴٧٣ن سال ین ترازنامه در ایاساس ا

ش از يان صورت گرفته که بیست و بازاریط زيونداران، پرستاران، طرفداران حفاظت از محيغارت شدگان، کام
که در  یاعتراض یاز حرکتها یاريالن بسين بیونداران مربوط است. در ايافته کامياز آن به جنبش سازمان یمين

حرکت  ٢۴٣تعداد  ١٣٩٧آذر  ١۶تا  ١٣٩۶آذر  ١۶ن از يامده است. همچنينداشته ن یرسانه ها پوشش خبر
  ان صورت گرفته است.یدانشجو یاعتراض

حرکت  ٣۶٠ش از يب یحکومت و ی، مذهبیالت نوروزيبا وجود تعط ١٣٩٨ان خرداد ید تا پایاز آغاز سال جد 
  صورت گرفت. یاعتراض

 یاعتراض یحرکتها) ٩٨ريران، در ماه گذشته (تین خلق ایله سازمان مجاهديبر اساس آمار ثبت شده به وس 
حرکت  ٢۶٧ن ماه دست کم تعداد یا یدهد. ط ینسبت به سه ماه اول سال را نشان م یش نسبیک افزای

  شکل گرفته است.  یتجار ـ یشهر، روستا و منطقه صنعت ٧٨در  یاعتراض
، ، غارت شدگاناني، فرهنگکارگرانتوسط  یحرکت اعتراض٩ن آمار، به طور متوسط روزانه یبر طبق ا

 یحرکت اعتراض ١٣٠ :ورت گرفته که از جمله عبارتند ازر اقشار صیل زدگان و سايبازنشستگان، کشاورزان، س
قه، ن ماه حقوق معوّ یافت چندیبه خاطر عدم در یو شهرک صنعت یتجار ۀمنطقشهر،  ۴١توسط کارگران در 

قطع  شرکت، اخراج از کار، یساز ی، خصوصیشغل یفيمه، بالتکليافت بی، عدم دریعدم استخدام رسم
  ن بودن دستمزد. یيو پا یالعاده کارفوق

  ر است:یبه قرار ز ین اعتراضات کارگریمهمتر 
  ؛مختلف یشگاه نفت در شهرهایکارگران پاال ۀع چند روزتجمّ  -
  ؛ع چند روزه کارگران قند فساتجمّ  -
  ؛داماش یع چند روزه کارگران کارخانه آب معدنتجمّ  -
ز، خرم آباد، یرجان، دورود، تبريبندرعباس، نورآباد شازند، احمدآباد، س ،شابوريروزه کارگران راه آهن نتجمع چند  -

  ؛مشکیاند



 
 

ل، اردل، بروجرد، ي، اهواز، رشت، آبژدان، لوشان، منجیالل یدر شهرها یتجمع چند روزه کارگران شهردار -
   .ید، آغاجارراحمیه و بویلوياب در استان کهگین شهر، سرفاريرفت، شاهيج
 یحرکت اعتراض ٧، بازنشستگان یحرکت اعتراض ٩ان ي، فرهنگیحرکت اعتراض١٣ن ماه غارت شدگان يهم در 
  داشتند. یحرکت اعتراض ٣کشاورزان  و

  ز توسط اقشار مختلف شکل گرفت. يگر نید یحرکت اعتراض ٨١
  صورت گرفته است. یاسيان سيمورد اعتصاب غذا توسط زندان ٢۴ن ماه يهم یط 
  

ن حرکتها، یشرکت کننده در ا یروهاين یرغم تفاوت خاستگاه اجتماع، بهیاعتراض یحرکتها یريجهتگ - ٣٢
   ر داشتند.ثّ در آن مداخله مؤ یشورش یو کانونهات آن بود يت در کليه حاکميعل

کنند.  یم حاکم مقابله میرژدستان شهر و روستا با يران و تهيمعترضان نشان داد که کارگران، مزدبگ یشعارها
گردد/ د یآزاد با یزندان ید گردد/ دانشجویآزاد با ید گردد/ معلم زندانیآزاد با یکارگر زندان« :چون ییشعارها

مجلس  ـ کند یانت ميم ماست/ دولت خحق مسلّ  ،م ماست/ دستمزد عادالنهحق مسلّ  ـ ینان، کار، آزاد
به  یه را رها کن، فکریهن، پشت به دشمن/ سوري/ رو به میروحان، پاسخ بده یگران ،مکند/ تورّ  یت میحما

م/ یريگ یحقمونو م ،ميجنگ یم ،ميستیا یکاست/ میگن آمرين جاست، دروغ ميحال ما کن/ دشمن ما هم
 یدر حرکتها یگوناگون اجتماع یکه بارها توسط گروهها ،ر آنیو نظا /»تبا ذلّ  یت بهتر از زندگمرگ با عزّ 

  کند.یقت را برجسته مين حقيزده شد، هم ادیفر یاعتراض
مقامات  یبرخ: «گفت نيز شهر های متعدددر ١٣٩٧مرداد  هایدر مورد جنبش ١٣٩٧مرداد  ٢٢در  یخامنه ا

نه ین حوادث مرداد بود که با وجود هزيد، منظور آنها هميد شنيران خواهیاز ا ییگر خبرهایماه د ۶کا گفتند یامر
  ». دشمنان، چند جا و چند نفر جایی جمع شدند و شعاری دادند یاسيو س یفراوان مال یها

 یآنان و کانونها ۀافتيران و مقاومت سازمانیمردم ا ،او و نظام حاکم یداند که دشمن اصل یم یخامنه ا 
   کند. یرا عنوان م یخارج یرويت، نين واقعيپنهان کردن هم یهستند و برا یشورش

  
 را، است مماشاتيان سينگر و حامیگران سطحليپوچ تحل یعاهاادّ  یابعادن يدر چن یاعتراض یحرکتها - ٣٣

 یم یابیمردم ارز یتراضهام را باعث فروکش اعیم رژیکردند و تحریت شده فرض ميتثب یه را نظاميفقتیکه وال
ن و يخون یسرکوبهان نظام تنها با ابزار یکردند که اید مردم پنهان میقت را از دين حقیبرمال کرد. آنها ا کردند،

   دهد.یات خود ادامه ميبه ح یعشکل تصنّ  است که به یان غربیجواستمالت ۀژیو یازهايامت
زه از آن گرفته شود با سه ياد جامعه است و اگر سرنيقدرت بر بن یواقع یها فهه فاقد مؤلّ يت فقیم والیرژ 

  زد.یر یسوت فروم
ن جاست، يبه حال ما کن/ دشمن ما هم یرا رها کن، فکره یهن، پشت به دشمن/ سوريرو به م« یشعارها 

   ه را برمال کرد.يفق تیت نظام واليو عدم مشروع ی، سستیشکنندگ» کاست...یگن آمريدروغ م
ِد يتول کند: بسته شدن کارخانه یان را مشخص ميرانیخواست قاطبه ا ،یاعتراض یام جنبشهايمضمون و پ 

  ن حکومت.یا یدرون یان کار جناحهایه و پايفقتیسم نظام والیفساد، سرکوب و ترور
  

 ینهايونداران و رانندگان ماشيافته کاميدر سال گذشته جنبش سازمان یاعتراض ین حرکتهایاز مهمتر - ٣۴
ده اند. ید یادیز یسرانهام خُ یرژ یضد مردم یاستهايو س یاز بحران اقتصاد ین گروه اجتماعین است. ايسنگ

درصد حمل  ٩٠ش از يران دارند. بیا یات اقتصاديدر ح یمخصوص حمل و نقل کاال نقش مهم نِ يسنگ یخودروها
   شود. یجا م جا به یی مل و نقل جادهق حیکشور از طر یو نقل کاالها

سهم دولت، مه يونها، عدم پرداخت حق بيکام یر و نگهداريتعم ینه هایسابقه هز یش بین، افزایيدستمزد پا 
 یون شرکتهايسيحق کم یو درصد باال یدکیک و قطعات يمت الستيش قی، افزاییو جاده  یعوارض باربر

گذارنند به  یکه روز و شب را در جاده ها و به دور از خانواده م را، ونيرانندگان زحمتکش کام ی، زندگیباربر
  کشانده است. یتباه

ست، ين یحق دادن«و با شعار  یوان قبلن با فراخيسنگ یونداران و رانندگان خودروهايدر سال گذشته کام 
 ینهايون و ماشيدوره دست به اعتصاب زدند. اعتصاب قدرتمند رانندگان کام ۵ یط» است یبلکه گرفتن

  ن، کارگزاران حکومت را به شدت هراسان کرد. يسنگ
 ٢٣پس از  ییان جاده ين ميسنگ یون و خودروهايرانندگان کام ی، دور دوم اعتصاب سراسر١٣٩٧مرداد  ٢٣روز 

آنان به طور  یاز خواسته ها یاستان کشور ، پس از تحقق برخ ٣١شهر از  ٢٠٠و گسترش آن در  یروز متوال
  افتیان یموقت پا



 
 

  
ن در مشهد، يسنگ ینهايونداران و رانندگان ماشيکام ی، دور سوم اعتصاب سراسر١٣٩٧ور یشهر ٣١روز ـ  ٣۵

گرگان، مهران، تهران، سمنان، سرپل ذهاب،  یج به شهرهایبه تدرآغاز شد و  یاهواز و اصفهان با فراخوان قبل
شابور، اسالمشهر ي، آمل، قائمشهر، نیشهر، سار یسرخس، مهد کن، اراک، ساوه، گمریزنجان، ساوه، زر

  افت.یر نقاط گسترش یرجند و ساي(واقع در استان تهران)، ب
نقطه  ٣٨١ن مدت به یا یدا کرد و طيروز ادامه پ ٢١ ییونداران و رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ياعتصاب کام 

   افت.یاستان کشور گسترش  ٣١در شهرها، شهرستانها و جاده ها در 
 یدر استانها یتيسرکوبگر امن یروهاين یاستان از سو ٢٠راننده در  ٢٧٠کم  ن جنبش پرتوان دستِ یان ایدر جر 

، کرمان، یاري، چهارمحال و بختیجان شرقیفارس، آذربال، اصفهان، خوزستان، ين، البرز، تهران، اردبیقزو
بازداشت  یو خراسان رضو یگلستان، کردستان، سمنان، کرمانشاه، زنجان، بوشهر، همدان، خراسان شمال

  شدند.
شهر  ۶۵روز در  ١١شروع شد و  ١٣٩٧آبان  ٢٠ن در يسنگ یونداران و رانندگان خودروهايدور چهارم اعتصاب کام 

   ادامه داشت.استان  ٢۴در 
مختلف آغاز شد و  یدر شهرها ١٣٩٧ ین در اول ديسنگ یونداران و رانندگان خودروهايدور پنجم اعتصاب کام 

   ان داشت.یاستان جر ٢۵شهر در  ۶٠ن اعتصاب در یافت. ایان یپا ید ١٠در 
  

عمق و  یضد حکومت یم با شعارهایدر مقابل مجلس رژ ١٣٩٨خرداد  ٢٨در  یع بازنشستگان کشورتجمّ  - ٣۶
همچون  ییشعارها یین گردهمآیبازنشستگان در ا ت را نشان داد.يمردم و حاکم ین توده هايوسعت شکاف ب

، معلم کند/ دانشجو یت میـ مجلس حماکند  یانت ميبه حال ما کن/ دولت خ یفکر ـ را رها کن یجنگ افروز«
د گردد/ یآزاد با ی/ معلم زندانجان مردم ی، بالمتورّ  یگران داد/ين همه بیاز ا ،ادیفر ،ادیاتحاد/ فر ،اتحاد ،ارگرک

  سردادند.  »کاستیگن آمريدروغ مـ ن جاست يرد/ دشمن ما همیپذ یت نمذلّ ـ رد يم یبازنشسته م
مردم به  ،ام مشخص داشت: اول آن کهي، دو پ»به حال ما کن یفکر ـ را رها کن یجنگ افروز« شعار

مقاومت  یهایافشاگر ،ن کهیدارند و دوم ا یآگاه یت خامنه ایباد ده وال هن بريو م یضد مردم یاستهايس
تحت نام  ییادگراياع و بنم به منظور صدور ارتجیاست جنگ طلبانه رژيرامون سيگذشته پ ۀن دهیچند یران طیا

  گذاشته است. یرات خاص خود را بر جايثاسالم تأ
  

آموزش  یرويت وخامت بار نيرد، هم وضعيگ یصورت م یمعلمان که با فراخوان قبل یسراسر یحرکتها - ٣٧
ان آگاهند و از استبداد و يدهد و هم نشان از آن دارد که فرهنگ ین را نشان ميران زمیدهنده فرزندان ا

 یزدند. برا یران در سال گذشته دست به چند رشته حرکت سراسریزارند. معلمان ايض بيو تبع یکتاتورید
  :مثال

ز، بابل، یزد، تبریجان، يز، رشت، الهمختلف از جمله تهران، سقّ  ی، معلمان در شهرها١٣٩٧مهر ٢٢روز ـ  
م آباد، البرز، ه، گرمه، مشهد، خرّ واندرّ یوان، دیراز، سنندج، آمل، مريکرمانشاه، بهبهان، سرپل ذهاب، ش

ن شهر ، بجنورد، یوار، زرّ روان، بابل، اسالم آباد غرب، اصفهان، سبزيروزکوه، مبارکه، تربت جام، روانسر، شيف
ه، یدياسوج، بهارستان، پاوه، اسالم شهر، پلدختر، سروآباد، امیوان غرب، همدان، ی، کرج، ایجوانرود، سار
 ینين شهر، خميوان غرب، شاهیروزآباد، مهاباد، اين، فین دژ، قزويکمار جلفا، شاه یرم، روستايکازرون، سم

نگان پاوه، یه، المرد فارس، سروآباد کردستان، بایدريالم، گناباد، تربت حیشهر (اصفهان)، رومشکان (لرستان)، ا
ل کرده و يدرس را تعط یه، لنگرود و ... کالسهايه، آستانه اشرفيه کردستان، پل دختر، ارومیویتاکستان، ز

  دست به اعتصاب زدند.
  

انجام دادند.  یُپرشمار یاعتراض یآب در شرق و غرب اصفهان حرکتها ۀدر سال گذشته، کشاورزان تشن - ٣٨
 یگر جنبش منتقل مید ین بار مطرح و به سرعت به بخشهاياول یبرا ییزش پرتوان کشاورزان شعارهايدر خ

  از آن جمله است. »پشت به دشمن«، شعار »ن جاستيدشمن ما هم«شد. شعار 
خود در  یتراکتورها عبا تجمي ین روز متواليکمیو  یس یا، کشاورزان شرق اصفهان بر١٣٩٧مهر  ٣٠روز ـ  

، کشاورزان شرق و غرب ١٣٩٧آبان  یروزها ین در تماميع زدند. همچنمعابر شرق اصفهان دست به تجمّ 
ن و اعتصاب زدند. آغاز شده، دست به تحصّ  یکه از آغاز مهر سال جار ،خود ۀاعتراض گسترد ۀاصفهان در ادام

در نقاط مختلف شرق و غرب اصفهان انجام  یعتراضحرکت ا ٧٠کشاورزان اصفهان در ماه آبان در مجموع حدود 
  ن کردند.ع و تحصّ بار خوراسگان تجمّ  دان ترهي، در م١٣٩٧دادند. کشاورزان خوراسگان در تمام آذر ماه 



 
 

کشاورزان اصفهان  یبرا ینده رود همچنان مسأله مهمیزا یآب و بستن آب بر رو ۀلأز مسين یدر سال جار 
  است.

  
م و ین رژيتعادل قوا بر ييدر تغ یادیرات زيثالد اهواز، تأشکر هفت تپه و فويزش کارگران نيخدر سال گذشته،  - ٣٩

   گذاشت. یبرجا یجنبش توده ی
شکر هفت تپه با يمجتمع ن یشاغل بخش صنعت و کشاورز یو روزمزد ی، کارگران رسم١٣٩٧آبان ١۴روز ـ  

زش کارگران ين روز خيع کردند. در هفدهمشرکت تجمّ  یه، مقابل ساختمان اداريانيو صدور دو ب یفراخوان قبل
شکر هفت تپه، کارگران يندگان کارگران نیتن از نما ۴ یشکر هفت تپه و پس از فاش شدن خبر کذب آزادين

استان لرستان  ۀژیان وکی یروهايش نيپ یقیم کردند که دقاخود اعال یشکر هفت تپه در تماسهايشرکت ن
ن شهر یا یانتظام یروين یفت تپه وارد شهر شوش شدند و در ستاد فرماندهشکر هيجهت سرکوب کارگران ن

  مستقر شدند
شوش آغاز  یع مقابل فرماندارن روز اعتصاب خود را با تجمّ يشکر هفت تپه هجدهميروز اول آذر، کارگران نـ  

م انواع یمدت رژن یا یآذر ادامه داشت. ط ١١ست و هشت روز تا يکردند. اعتصاب و تجمع در مجموع به مدت ب
  ار بست.کارگران به که يها را علترفندها و توطئه

 یابانير خيحال اعتصاب و تجمع و تظاهرات چشمگدر فوالد در اهواز  یصنعت یارگران گروه ملکام ین ايدر هم 
، کارگران در ١٣٩٧آبان  ٣٠رد. در روز کدا يآبان آغاز شده بود و در آذر ماه ادامه پ ١٩بودند. اعتصاب و تجمع آنها از 

از مردم اهواز، به تجمع و  یادیآذر، کارگران و تعداد ز ٣خوزستان در اهواز تجمع کردند. روز  یمقابل استاندار
فوالد  یزش کارگران گروه مليپرداختند. خ ییمايبرخاستند و در سطح شهر به راهپ یاعتراض در مقابل استاندار

  افت. یآذر ادامه  ٢٨ران تا روز یا
  

  پنجم:فصل 
  آن یهاامدياقتصاد، منشأ و پ یمد رکود تورّ یتشد

 
ق و يسال گذشته، بر تعم ه دريت فقیت نظام واليتحت حاکم رانِ یاقتصاد ا یاصل یل شاخصهاتحوّ  ريس - ۴٠

درصد  ۵٠ یم باالآن داللت دارند. غوطه ورشدن اقتصاد کشور در تورّ  یو عوارض اجتماع یمگسترش رکود تورّ 
  ن روند فقرافزا هستند.یدرصد، شواهد ا ۵حدود  یسقوط نرخ رشد اقتصاد به منفم) و رتورّ (ابَ 
درصد  ۴/ ٩ ی، منف١٣٩٧مرکز آمار در سال  ۀت محتاطانینرخ رشد اقتصاد کشور بنا به روا ۀن کنندييشاخص تع 

کشورها  یالت اقتصادتحوّ  پول که بر ین المللي). صندوق ب٩٨خرداد  ٣٠ ،»اقتصاد یايدن«اعالم شده است (
اقتصاد  یخود را برا یقبل ینيش بيق تر از پيعم یخود رکود ٢٠١٩ل یماه آور نظارت مستمر دارد، در گزارش

 یالديم ٢٠١٨ران در سال ی، نرخ رشد اقتصاد این المللين مرجع بیا یابیکرده است. بنا بر ارز یابیران ارزیا
٣ یمنف ز ين یکرده است. گزارش بانک جهان ینيش بيدرصد را پ ۶ یمنف ٢٠١٩سال  یدرصد بوده و برا ٩

 یاست که رشد اقتصاد یران تنها کشوریقا، ایانه و شمال آفريخاورم یان کشورهايکرده که در م ینيبشيپ
مثبت خواهد  یمواجه است، رشد اقتصاد یمن که با جنگ داخلی یکند. حتیتجربه م یرا در سال جار یمنف

 داشت. 
  

 یشده و برا ٩۶رتر از سال يدرصد فق ۵ک به ینزد ٩٧سال  ران دریاقتصاد، جامعه ا بنا بر شاخص نرخ رشد - ۴١
  .افتیخواهد ش یافزا ٩٧درصد نسبت به سال  ۶ش از يب یعموم فقر ٩٨سال 

م) خبر داده درصد (ابرتورّ  ۵٢ ینقطه به نقطه به باال مِ دن نرخ تورّ يخود از رس ٩٨بهشت یمرکز آمار در گزارش ارد 
 ٩٧بهشت سال یدرصد نسبت به ارد ۵٢ش از يب ٩٨بهشت سال یمتها در ارديق یده که سطح عمومو اعالم کر

  افته است.یش یافزا
 ٩٨بهشت یدر ارد ییمواد غذا یعنی ،موت مردمیال قوتِ  متِ ين گزارش اعتراف شده است که سطح قيدر هم 
 گرانتر شده است.  ٩٧بهشت ینسبت به ارد ،درصد ٨٠ ش ازيب
درصد، گسترش  ۵٠ یم باالو تورّ  ی، گرانیشدن نرخ رشد اقتصاد ی، منفیمسترش رکود تورّ گ آمد ملموسيپ 
دارند. آنها با  یاست که درآمد ثابت یرانيران و حقوق بگيت خاص مزدبگيو محروم یعموم و فقر یکاريب

ون و يليک می ۀ. حداقل دستمزد ماهانر اقشار مواجه هستندیق تر از سايگسترده تر و عم یت و فقريمحروم
ک خانوار سه و سه ی ۀشت ماهانيمعنه یهز ون تومان با برآورديلي، دو میکارگران در سال جار یهزار تومان ٧۶٠

شت يکار در بهمن سال گذشته سبد مع یعال یمزد شورا ۀتيدر سال گذشته، تفاوت دارد. کم یدهم نفر



 
 

جهش  ته بر اثرين کمیا یبخش کارگر یابیبر ارزهزار تومان اعالم کرده بود. بنا  ٧۶٠ون و يليماهانه را سه م
٣ ۀخانواد» شت ماهانهيسبد مع«حتاج کارگران، یما یمتهايق  ،تومان هزار ۴٠٠ ون ويليم ۶کارگر به  ینفر ٣
٣ یعنی   ده است. ين قشر محروم رسیبرابر حداقل دستمزد ا ۶
مجلس اعالم کرد که خط فقر در  یخبرگزار گفتگو با در ٩٧مرداد  ١٠ زرو ،م در مجلسینده رژینما ،یضررسول خِ  

تواند محرومان جامعه را محروم تر و قشر  ین روند شوم، میده است. ايون تومان رسيليم ۶بزرگ به  یشهرها
 ت بکشاند.يمتوسط جامعه را به محروم

  
 ۀن کنندييعوامل تع یرو یرکود اقتصاد یاسيس بدون پرداختن به منشأ یداخل یناساز منابع کارش یبرخ - ۴٢

م با ه ها توأیفرار سرماو  یه گذارید نرخ سرمایکنند که کاهش شد یگذارند و اعالم م یآن انگشت م یاقتصاد
 یه منفیل سرمايبوده است. سال گذشته نرخ رشد تشک رکود ۀن کنندييد، از عوامل تعيت تولياستهالک ظرف

۵ ۶ ین آالت به رقم منفيه در ماشیل سرمايدرصد بوده و رشد تشک ۶  ،»اقتصاد یايدن«ده است (يدرصد رس ٩
 ینه سازيزم یمعلول علتها ،یه گذارینرخ سرما ینينچنیشدن ا ید و منفیا کاهش شد). امّ ٩٨خرداد  ٣٠

  حکومت است. یخارج و یداخل یاستهايآن س است که منشأ» کسب و کار یفضا«شدن مانند نامساعد 
ر يازات چشمگياز امت ،میرژ یت رهبريسپاه و ب یعنی ،متعلق به دو رکن حکومت یشرکتها یانحصار یبرخوردار 

 یتهايو فعال یه گذارین برده و سرمايب در عرصه اقتصاد را از یط رقابتیکه شرا ،اتيت از پرداخت مالير معافينظ
ن یکشانده است. ا یبه رکود اقتصاد کاهنده داده و ییرا ناممکن کرده، سمت و سو یواقع یبخش خصوص

 یواقع یط رقابتینبود شرا«ن آنها یبه همراه آورده که مهمتر یمتعدد یخود مشکالت اقتصاد با یاسيعلت س
، »ایخبرنامه گو«» (ندک یباز یداشته باشد و نقش مساو بتواند سهم برابر یال اقتصاده در آن هر فعّ کاست 

  ). یادکارشناس اقتص ،یديرش یبه نقل از عل ،٩۵ن یفرورد٢۵
» ین مشکل اقتصادیمهمتر«ن یست که اا ت آنين فراتر روند! اما واقعیتوانند از ا ینم یکارشناسان داخل 

شده  یران ناشیا در هيت فقیالزامات نظام وال یشه ییو ر یز مشکل اصلاست که ا یفرع یز مشکليکشور ن
  است.

  
رانت خوارانه و  یت اقتصاديفعال ران ازیاقتصاد ا یط انحصاریشرا ،گریو به عبارت د یر رقابتيط غیشرا - ۴٣

ران یاقتصاد ا ۀه در عرصيفق یت وليسات وابسته به بمتعلق به سپاه پاسداران و مؤسّ  یبالمعارض شرکتها
 یو داخل یخارج ینظام ـ یتيامن ینه هایاز هز یتها، بخش مهمين فعالیمحل درآمد ا حاکم شده است. از

سرکوبگر  یروهاين یو خدمات یاتينه عملیشود. هز ین ميه تأميت فقینظام والو حفظ  یمربوط به پاسدار
رون مرزها يسپاه پاسداران در ب یو کمک رسان یاتيعمل ینه هایداخل کشور و هز ج و سپاه دري، بسیانتظام

 ب سپاه ومخرّ  یت اقتصادياست. فعالمن و... یه، عراق، لبنان، یسور ت گسترده سپاه قدس دريشامل فعال
است که استمرار آن به  ین مشکل اقتصادیمهمتر ،یو انجصار یر رقابتيغ یع آن فضابَ ه و به تَ يفق یت وليب

 برد. ینظام راه م یت و نابودیموجود یبه نف ین مشکل اساسیه گره خورده و رفع ايت فقیت نظام والیموجود
  

 یميمحصوالت پتروش نفت خام ود صادرات یمها که به کاهش شدید تحریاز تشد یناش یشوک اقتصاد - ۴۴
 یکشورها یثبات کردن برخ یو ب ی، موشکیاتم یم به شرارتهایدارد و اگر رژ یاسيس یشه ییمنجرشد، ر

کرده و ریب پذيف و آسيه را به شدت تضعيت فقیم والیرژ ن شوک،یاب بود. اداد، قابل اجتن یمنطقه خاتمه م
محمل  یعنیر است که اقتصاد یم اصالح ناپذین رژیکر ايپ بر یینها یآوردن ضربه هاوارد یبرا ییاستثنا یفرصت

  قرارداده است.  یمعرض نابود شت مردم را دريمع یماد
ن کشور یخاص ا یۀثانو یو بانک ینفت یمهایکا از توافقنامه برجام و بازگشت تحریه با خروج آمرکن شوک یا 

و  یاسيت سیبه صادرات نفت است و موجود یکه معتاد و متّ يت فقیم والیشکل گرفت، به وضوح نشان داد رژ
  وابسته به صادرات نفت است. یان به طور ساختارکماکآن  یت اقتصادیریمد

 یم میرژ یاسيس یخت و پاشهاین ريمت، خرج تأیود اولَ يدر اساس با ق یميو صادرات پتروش یدرآمد نفت 
را  یواردات یو مواد مصرف یداخلد يتول ۀواردات مواد واسط ی، ارز الزم برایتياز آن با هدف امن یشود و بخش

سال گذشته در دو مرحله انجام گرفت،  یککا که در یآمر یه نفتیثانو یمهای. بازگشت تحرکرده است ین ميتأم
  ن کننده داشته و دارد.ييتع ینقش یشدن رشد اقتصاد یدر سقوط و منف

ات) صادرات ایران به اتحادیه اروپا، که در چهار ماه اول سال به گزارش نهاد آماری کميسيون اروپا (یورواست
ميليون یورو رسيده و صادرات ایران  ٢۶٠به  ٢٠١٩ميليون یورو بوده، درچهار ماه اول سال ٧٩٠سه ميليارد و٢٠١٨

۴۶به چين نيز در پنج ماه اول سال جاری    درصدکاهش یافته است.  ۶



 
 

 
  

م آخوندها وارد آورده است، صادرات نفت بعد از لغو یمها بر رژیتحر یريسرگ که از یدرمورد برآورد ضربه مال - ۴۵
 ٢٠١٩تر در ژوئن یک گزارش رویکا طبق یآمر یوارد کننده آن توسط خزانه دار یکشور اصل ٨ یواردات یتهايمعاف

٢ ، از)٩٨(خرداد   د. يه در روز رسکهزار بش ٣٠٠ون بشکه به يليم ٨
سازمان  یو هماهنگ یمعاون امور اقتصاد ،یبه نقل از پورمحمد ١٣٩٨ريت ٣در رنا)یام (یرژ یرسم یخبرگزار 

 ٣٠٠ارد تومان و بر اساس فروش يليهزار م ۴۴٨به مبلغ  ١٣٩٨سال  یبودجه عموم: «، نوشتبرنامه و بودجه
  ». هزار بشکه نفت در روز بسته شده است

دار تا یاست به خر مها مجبوریزدن تحرق دوریطر زان نفت ازين ميفروش هم یبرا میکه، رژ نکته قابل توجه آن 
 ٣سال به حدود  م دریرژ یصادرات نفت از یدرآمد ناش ابد کلّ یت ادامه ين وضعیف بدهد. اگر ايدرصد تخف ۵٠

مها تاکنون یتحر«اعالم کرد که  ٩٨ر يت ۵کا در یران در وزارت خارجه آمرید. مسئول امور ايارد دالرخواهد رسيليم
 ».ارد دالر نفت محروم کرده استيليم ۵٠فروش  ران را ازیا
 طور به هيژوئ ماه در رانیا میرژ گزارش داد که یرانیکشت و یصنعت منابعمرداد به نقل از  ٨تر در روز یرو 

تواند به  یم یفروش نفت حکومت آخوند ین روندي. با چناست فروخته نفت بشکه هزار ١٠٠ روزانه متوسط
  سمت صفر برود.

کصد یش از يساالنه ب یاقتصاد -یاسيردن سکنژاد به خرج  یم از زمان دولت احمدیه رژک نیبه ا با توجه 
توان  یاز درآمد نفت معتاد شده است، م ین ابعادياز صادرات نفت پرداخته و به چن یارد دالر از درآمد ناشيليم

 برد. یم پیرژ یآن بر رو یم نفت و عوارض اجتماعیتحر از یناش یبه فشار مال
  

 یم به دست میرا که با دورزدن تحر ینفت یدرآمد ارز ن فشار عجالتاً یم در واکنش به ایرژ یت اقتصادیریمد - ۴۶
 یبخش یزادر اِ  ین ارز وارداتيمرساند و جز تأ یخود م یبرون مرز یاسيس ینه هایشتر به مصرف هزيب ،آورد
 یرنفتيمردم از منابع غ یارز یازهاير نیکند سا یم یتومان، سع ۴٢٠٠ یمت دالريبه ق» یاساس یکاالها«از 

(نظام » ماين«موسوم به  یاز واردات کاال توسط واردکنندگان را به سامانه ارزيارز مورد ن فراهم شود. مثالً 
را  یرنفتياز صادرات غ یارز ناش ،کنندهن سامانه، صادرید. قرار است در اکنی) موکول میه معامالت ارزکپارچی

از  یب برخعَ است توسط شُ  از مسافران خارج کشور قراريارز مورد ن کاال بفروشد. ۀ، به وارد کنندیبا نرخ توافق
 یکنند، از فروشندگان اندوخته ها ین و اعالم مييکه هر روز صبح تع ،ک به نرخ آزاد ارزینزد یبانکها، با نرخ

  فروخته شود.و به مسافر  یداریخر» یخانگ یدالرها«موسوم به  یارز
  

ل توسط سپاه پاسداران، مکمّ  یمياز صادرات محصوالت صنعت پتروش یدرآمد ناش ،رياخ یسالها یط - ۴٧
 یميمجتمع پتروش» نگیُهلد«ت بوده است. سپاه ين رکن حاکمیا یاسيس یتهايفعال ۀدرآمد نفت و پشتوان

آن است،  ۀر مجموعیمستقر در خارج ز یو چند شرکت صادرات یميپتروش یديشرکت تول ٣٩ج فارس را که يخل
ارد يليم ١٢که مبلغ آن را بالغ بر  ،کشور یميدرصد صادرات پتروش ۵٠ ن مجتمع بالغ بریار گرفته است. ايدر اخت

کا با استناد به قرارگرفتن سپاه پاسداران یآمر ین مجتمع توسط خزانه داریدالر گزارش کرده اند، در دست دارد. ا
 ۶به  یابيم را از دستیتواند رژ یم مین تحریم شد. ایتحر ١٣٩٨خرداد  ١٧، در یستیترور یانهایست جريدر ل

ارد دالر يليم ٣ران به حدود ینفت ا یکه درآمد صادرات یطیب کند. در شراينص یگر بید یارد دالر درآمد ارزيليم
  کند. یرد مسپاه پاسداران وا یستیترور یرويبر ن یگرین ديسنگ یم ضربه مالین تحریده، ايرس

  
هنگفت  یرا با کسر یدولت روحان یم نفتیز، تحريبودجه ن یالیر ی، به لحاظ کسریارز یکسر عالوه برـ ۴٨

 یاستگذاريس یعال یوراش«ر عنوان یم زیرژ ۀسران سه قوّ  یمواجه کرده و به خواست خامنه ا یبودجه عموم
  کنند. یاستگذاريم، سیدولت با تحر ۀاصالح و انطباق بودج یاند که برامور شده مأ» یاقتصاد

ن يمبودجه مثل تأ یالین ريم درمورد تأمین رژیرفته اند، اما انگ یم مشخصين مورد تصمیم هنوز در ایمقامات رژ 
م تورّ  ینگید حجم نقدیش شدیبا افزا یکه شرح آن داده شد، بدون هرگونه دست بستگ ،یتجارت خارج یارز

  آورد. یم یرو یستم بانکيو س یمرکزبانک زا، و استقراض دولت از 
 یکاالها یمت و گرانيش قیه طبعاً افزاکمت ارز، يق ۀندیر فزايو س یثبات یب مده دارد:ع م موجود دو منشأتورّ  

ل ين روند البته بر پتانسیآورد. ا یاز جامعه را به همراه ميکاالها و خدمات مورد ن یع آن گرانبَ و به تَ  یواردات
  د.یافزایجامعه م یانفجار

  



 
 

 ال دریر یارزش برابر ٩٨مه خرداد يت متالطم شد و در نمت ارز در بازار آزاد به شدّ يدر سال گذشته، قـ  ۴٩
٢مقابل دالر   هزار ١۴هر دالر به حدود  متيسقوط کرد و ق ٩٧خرداد  ١١به  یبرابر نسبت به هفته منته ٢

  د.يتومان رس
صورت گرفت و آغازشد که هنوز  یان هنگامين طغیبود. ا ٩۶ماه  ید یامهايمت ارز قيان قيطغ یداخل منشأ 

 ع اوضاعبَ نشان دادند که به تَ  یامها به لحاظ اقتصاديکا از سرگرفته نشده بود. در واقع قیآمر یمهایتحر
اندوخته ط صاحبان ین شرایا ثبات به خود گرفته است. در یدار و بیناپا یکشور روند ی، اوضاع اقتصادیاسيس
کشور  یالیر ینگینقد یکه صاحب بخش اصل یو سوداگران خود یالیحفظ ارزش اندوخته ر یراب یالیر یها

 ت باال بردند. ارز را در بازار به شدّ  ی، وارد بازار ارز شدند و تقاضا براییجوسود ی، براهستند
خارج  ماه قبل از یکحدود  یعنی ،٩٧ن یفرورد ٢٠، درمانده از مهار و کنترل بازار ارز، در یدولت و بانک مرکز 

ند و شد» نرخ ارز یکسان سازی« یعانه دست زدند و مدّ ينا به هنگام و ناش یکا از برجام، به اقدامیشدن آمر
درصد نرخ  ۵٠تومان، حدود  ۴٢٠٠را به نرخ هر دالر » انيمتقاض یارز یازهايه نيکل«که  نداعالم کرد یه یيانيدرب

شود و  یمحسوب م» قاچاق«ن نرخ، یفراتر از ا ۀگذارد و هرنوع معامل یار آنها مياد، در اختآز ، در بارازروز ارز
 سرکوب را بر یرمجاز فضايغ یهايافو صرّ  یابانيالن خدالّ  یريز با دستگيگرد قرارخواهد گرفت. در عمل نيتحت پ

 بازار آزاد ارز حاکم کردند.
نرخ ارز را به اجرا بگذارد، رانت  یکسان سازی یعاکرد ادّ  یسع یکه دولت روحان یمدت کوتاه ب درين ترتیبه ا 

مت ارز در بازار آزاد، به سرعت يدرصد با ق ۵٠ک به یمت نزديب زدن رانت و اختالف قيبه ج یبرا یخواران حکومت
واردات آنها هجوم آوردند و بنا بر  یبرا یتومان ۴٢٠٠ افت ارزیبه سمت ثبت سفارش واردات انواع کاالها و در

 ۴٢٠٠ یمت دالريرا به ق یبانک مرکز یر ارزیارد دالر از ذخايليم ١٢ن مدت کوتاه بالغ بر ياز منابع در هم یبرخ
 ن بانک خارج کردند.یتومان از ا

 
 یرياز سرگ یط برایو آماده شدن شرا ٩٧بهشت یارد ١٨ کا از برجام دریهمزمان با خارج شدن آمرـ  ۵٠
ان داد و اعالم کرد ینرخ ارز پا یکسان سازی یعابه ادّ  ین کشور، دولت روحانیخاص ا یو بانک ینفت یمهایتحر

 یصعود ريط سین شرایدهد. در ا یاختصاص م یاساس یواردات کاالها را فقط به یتومان ۴٢٠٠پرداخت ارز 
 د.يهزار تومان هم رس ١٩به بازار آزاد  در مت دالريق افت ویادامه  یشتريمت ارز با سرعت بيق
از  ین بازار، به طور مقطعیا یرحکومتيد سرکوب عامالن غیارز به بازار آزاد و تشد یق مقداریبا تزر یبانک مرکز 

به خواست  کرد. در واقع یريهزارتومان جلوگ ٢٠باالتر هر دالر از  یمتهاينرخ ارز به ق یان و سرکشيطغ ۀادام
کنندگان کاال جمله با وادارکردن وارد افت و ازیگسترش  یسرکوب معامالت آزاد ارزاست يس یدولت و بانک مرکر

است به اجرا ين سیا» ماين«ر سامانه ينظ یاز خود از مجاريد ارز مورد نیه و خريارز به ته ۀان عمديگر متقاضیو د
از آن همچنان اقتصاد  یشنا» یم ارزتورّ «بازار ارز همچنان پا برجا مانده و  یثبات یا علل ب. امّ گذاشته شد

 کشور را دربرگرفته است.
 ن وامها عموماً یشود. ا یداده م یو حکومت یدولت یبه دولت و شرکتها ، وام بانکها عمدتاً یدر بخش پول 

 اد دارد که بانکها را که اغلب ورشکسته شده اند با استقراض ازیشود و سوخت و سوز ز یبازگشت داده نم
 یپول یۀش پایباعث افزان نشده، ييموعد بازپرداخت آن تع ن استقراض کهیسرپا نگهداشته است. ا یبانک مرکز

   شود. یم زا متورّ  ینگیزان نقديش میافزا ،ع آنبَ و به تَ 
  

ارد يليهزار م ١٨٢٨را  ینگی، حجم نقد٩٧ان سال یدر پا یاقتصاد یده آمارهایبا انتشار گز یبانک مرکزـ  ۵١
٢٣معادل  ٩۶ان سال یکه نسبت به پاتومان اعالم کرد  است که  ین در حالیدهد. ایش نشان میدرصد افزا ١

٢٢سال گذشته  ۀمشاب ۀش در دورین افزایا  ).٩٨ر يت ١٧ ،»ميتسن یخبرگزار«( درصد بوده است ١
نرخ رشد  نیشود که با ا یشده و برآورد م ٩٧ران در سال یا ید مليشتر از ارزش تولي، بینگین حجم نقدیا 

م زا اضافه تورّ  ینگیزان نقديارد تومان بر ميلي، هر روز حدود هزار م٩٨سال  مانده ازيباق یماهها یط ینگینقد
  خواهد شد.

ک یحدود  ،ه پس از انقالب تجربه شدهياول یماهها که در یهمانطور ،رانیاقتصاد ا یالزم برا ینگیزان نقديم 
ارد تومان يليهزارم ۵٠٠حال حاضر حدود  زان درين میکه ا کشور بوده است. حال آن ید مليهفتم ارزش تول

هنگفت  ینگیک هفتم از نقدین مبنا با دست به دست شدن کمتر از یا شده است. بر ید مليشتر از رقم توليب
ران را یا یکنون ید مليتول یو خدمات ییداد و ستد کاال یالزم برا یتوان داد و ستد پول یم یبخش خصوص

م زاست و به صورت ه تورّ از اقتصاد است و به صورت بالقوّ ين مازاد بر یکنون ینگیانجام داد و شش هفتم رقم نقد



 
 

کشور بالفعل  یديد کاال و خدمات تولیخر یبرا از مقاطع یتواند در برخ یم یرضروريه، و البته غبالقوّ  یتقاضا
  م آنها شود.و تورّ  یشود و باعث گران

 دارد و به ساختار یاسيس ران، منشأیاقتصاد ا یفقرافزا یمرکود تورّ  یم و به طورکلو تورّ  یادرکود اقتص 
 ،کشور ما حاکم است بر یاسين نظام سیکه ا یمادام ،نیگردد. بنابرا یه برميفق تینظام وال یاسيس
ما  ۀدر جامع یکاريست و فقر و بين ش رويپ ران دریا ۀدر اقتصاد بحران زد یساختار یچگونه اصالح اقتصاديه

 شود.یتر مقيعم تر وگسترده
  

  فصل ششم:
  ؛را برمال کرد یکه چهل سال تبهکار ییالبهايس

  عتيبحران آب و قتل عام طب
  

ر هستند. ياست که مردم در نقاط مختلف با آن درگ یمهم یست از چالشهایط زيب محیآب و تخر ۀلـ مسأ ۵٢
ست دارند. فساد یط زيب محیرا در تخر یو سپاه منفور پاسداران و وابستگانشان نقش اصل یت خامنه ایوال

ان سال یدر پا یفاجعه بار یهايرانیموجب و ،ژه سپاه پاسدارانیبه و ،ب حکومتمخرّ  یاستهاينه شده و سینهاد
غلبه  یبرا یمردم یتيتوانست با وجود حاکم ید امسال میشد یهايگذشته و در بهار امسال شد. بارندگ

ن یتوانست از ا یخواست و نه م ینه م یت آخوندیت جهل و جنايد باشد. اما حاکميمف یبر خشکسال ینسب
   دا کرد.يهمچنان ادامه پ یآب یل بکنه کند و مشيها استفاده بهيبارندگ

ن امسال یل در فرورديب سنه ساز آثار مخرّ يو سپاه پاسداران زم یت خامنه ایوال یطيست محیز یهایتبهکار 
سبب سپاه در بستر رودخانه صورت گرفت و  یراز بر اثر ساخت و سازهايل در دروازه قران شيشد. فاجعه س

  د.ل کنیران را به عزا تبدید مردم ايجاد شود و عیراز ايدر ش یمرگبار ۀحادث یی قهيک رگبار ده دقیشد که در 
  ت را برمال کرد. يحاکم یب و ضد انسانمخرّ  یمايس ،گلستان، خوزستان، اتفاق افتاد یآن چه در استانها 
ن بودند. یفرورد یلهايم سيرمستقيم و غير مستقيون تن تحت تأثيليم ١٠حدود  آمار کارگزاران حکومت، یۀبر پا 

هزار واحد  ۴٠ل قرار گرفت. ير خسارات سيران تحت تأثیاستان ا ٢۵روستا در  ۴٣٠٠ش از يشهر و ب ٢٣۵
هم  ییو روستا یشهر یهزار واحد مسکون ۴١کامل داشت و  یاز به بازسازين ییو روستا یشهر یمسکون

  ر شدند.يازمند تعمين
  

ک يشرفت علم و تکنيو مستقل از اراده انسانهاست. اما با پ یعيداد طبیک رویل ين است که سیت ايواقعـ  ۵٣
ل در ياز س یناش یانهایمهار و کاهش ز یر براثّ سودمند و مؤ یو تجربه شده، روشها یعلم یو دستاوردها

  ست. يران به مردم پاسخگو نیست. اما حکومت احکومتها ۀار مسئوالن همياخت
ها م مالّ یو رژ یله را به طور روشن به ثبت رساند که استبداد مذهبن مسأیا یل بهار سال جاريس یبررس 

   ل است.ياز آن س یناش یعيطب ـ یکالن انسان یسرانهارانگر و خُ یمسئول ابعاد و
ل نداشتند. برعکس قتل عام يشا سير پيچ برنامه و تدبيآن ه یدرون یباندها ۀو هم یت چپاولگر خامنه ایوال 
ل يران شده، دست بردن در مسیا یاز جنگلها یمين یکه منجر به نابود ،عتيطب یمحابا یرحمانه و ب یب

وابسته  یکه توسط شرکتها ،کالن یه با بودجه هایرو یب یسازم رودخانه ها، سدیبه حر یت اندارل و دسيس
ران و عراق به منظور یدر مرز ا» ميهورالعظ«ژه یو به و ها»ُهور«اران ساخته شده، خشک کردن به سپاه پاسد

آب و  یعير طبيانه مسیر سودجوييمتعدد در اطراف ُهورها، و تغ یبندهاليجاد سی، ایر نفتیذخااز  یبهره بردار
   کند. یل چند ده برابر ميشدن س یب را در زمان جارین اقدامات ابعاد تخریا ت است.ياز اقدامات حاکم... 

  
 یرودخانه، از نشانه ها یعير طبير مسييب جنگلها و کوهها و تغیها، تخریسازبا سد یـ مخالفت عموم ۵۴

آباد کالپوش در  نيحس یروستا ی، اهال١٣٩٨خرداد  ٢٢م است. در یب رژمخرّ  یاستهايمردم به س یآگاه
ر ين سد را غیع کردند. تجمع کنندگان احداث ام تجمّ یکالپوش، مقابل مجلس رژ اعتراض به احداث سدّ 

  خواندند. یکارشناس
فاق که به اتّ  یدیسال گذشته در بازد«کند:  یف مين توصيل قم را چنيت سيوضع یک کارشناس حکومتی 

 یات ساختمانيس از عملن عکیاستان از منطقه داشتم، چند یعيو منابع طب یقات کشاورزيهمکاران مرکز تحق
گرفتم. ظاهراً اغلب  منظر ـ یباسازیز یان بود ـ آن هم برایرود در جر در بستر خشکهکه  یی نابخردانه

قم مخالفت کرده و هشدار داده بودند که  یو استاندار ین اقدام شهرداریکارشناسان امور آب استان هم با ا
ز سال یيدر پا یوقت .ل شودياز س یخسارت ناشش یسبب افزا ،یکیزيها و موانع ف ن سازهينممکن است، چ



 
 

 ن پاسخیدادم، با ایرا هشدار م ین روزينگ رودخانه قم صحبت کرده و به او وقوع چنيگذشته با مسئول پارک
م که اگر همه یادرآورده نگ يقدر پول از محل پارکآن مهندس! نگران نباش، یآقا"ز مواجه شدم: يانگرت يح

  . "مياز آن، مجدداً خسارتها را جبران کن یم با بخشيسات ما را هم آب ببرد، دوباره بتوانيتأس
کم دو قم کامالً نابوده شده است، بلکه دست یسات شهرداريتأس یتنها تمام ده و البته نهيحاال آن روز فرارس 

ن یترن احمقانه یدر بروز ا یر اصلمقصّ  یاند. به راستود شده گر هم مفقینفر د ۴نفر از هموطنان ما کشته و 
  ).١٣٩٨ن یفرورد ۶ ،»یکلون یگاه خبریپا«» (ست؟!يل جهان کيس
  

 یدر گفت و گو با خبرگزار یبانس انجمن جنگليل آسا، رئيس یرانهاش از شروع بايپ یمدت کوتاهـ  ۵۵
ن رفتن يکند که از ب یره ميهزار مترمربع آب در خودش ذخ ٢طبق آمار هر هکتار جنگل تا «دانشگاه آزاد گفت: 

ب جنگل از عوامل یو تخر یالسازیو تر کند... یهم بحران یت فعليوضع ت آب را ازيتواند وضعين پوششها میا
با حجم کم داشته  یآن که باران طوالن یشود به جا یط سبب مین شرایند. ایآ یم به حساب ميرات اقلييتغ

 کند... ید میشمال کشور را تهد ین موضوع استانهایم که ایل آسا رو به رو شويس یبارانهام با يباش
ن يشمال از ب یجنگلها ید گفت تمامیط باین شرایب داشته اند و با ایدرصد تخر ۴٢ش از يشمال ب یجنگلها

   ).١٣٩٧اسفند  ١٠ ،»آنا«» (از آن نخواهد بود یگر اثریرفته و تا چند سال د
به «و » در اسرع وقت«م يتاالب هورالعظ یريبر لزوم آبگ یخطاب به روحان یدانشگاه اهواز در نامه ی استاد ١١۵

ان نامه خود نوشته اند: ید کردند. آنها در پايکخوزستان تأ ینجات شهرها و روستاهاجهت » یصورت دائم
داده شود تا از خطرات  یمم به صورت دائيتاالب هورالعظ کلّ  یريم که در اسرع وقت، فرمان آبگیخواستار«

ست یر زیسات و خسارات جبران ناپذاز مردم، گروهها، نهادها و مؤسّ  یاريت بسيو فلج شدن فعال یو مال یجان
م از جمله در حوزه يدر تاالب هورالعظ یت اقتصاديگردد. هر گونه فعال یريشگيبه مردم خوزستان، پ یطيمح

  ).١٣٩٨ن یفرورد ٢۴ ،»لنایا«» (ست تاالب باشدیط زيد با حفظ محینفت، با
  

ل يان سیاست. در جر یاست مردميک سیشود هم فاقد  یم یل جاريکه س یزمان یبرا یم آخوندیرژـ  ۵۶
دگان به طور لزيل را مهار کرده و به سيتواند شدت س یافته و با امکانات کالن ميمتمرکز، سازمان یرويک نیتنها 

  ه است. يفق یار آن دست وليارتش و سپاه است که اخت ییروين نيران چنیر کمک کند. در اثّ مؤ
انات سپاه کام«ن مساله اشاره و اعالم کرد: یال به يشدن س یام خود به مناسبت جاريدر پ یم رجویخانم مر 

رد يار مردم قرار بگيدر اخت د تماماً یکه سرقت شده از مردم ماست، با ،یومتکح یج و ارتش و دستگاههايو بس
  ».نندک یريها جلوگیرانیگسترش و تا خودشان از

نه یارتش و سپاه هز یبرا یاسالم یات جمهوريکه در دوران ح یاردها دالريلين است که چند صد میت ايواقع 
؛ یـ خاک یپرقدرت آب ینهايو ماش کمتحرّ  یاز پلها یانبوه :ن به کار گرفته نشدیل فرورديشده، هرگز در س

ل يگر سیو د (T Wall) کمتحرّ  یبتون یوارهایاز د یانبوه ؛ت دارديکه تا چند ده نفر ظرف ییقهایقا یادیز تعداد
 ،یغرب یژه در استانهایبه و ،کشور یز در استانهامجهّ  یدهها مرکز اسکان و تونلها ؛ک و َسُبکمتحرّ  یبندها

ش از ينمونه ب یکوپتر (براياز انواع هل یادیتعداد ز و باد؛ز و ضد آب از چادر مجهّ  یانبوه ؛رمتعارفيط غیشرا یبرا
ره يعات ذخیروز اصفهان) و انبوه غذا و مايدر هوان یبانيگاه چهارم پشتیمتوسط فقط در پا یکوپتر ترابر یهل ٣٠٠

چ استفاده يل از آن هيان سیاز امکانات موجود سپاه پاسداران و ارتش است که در جر یبخش شده در انبارها،
  امد. يبه سود مردم به عمل ن یرمؤثّ 

  
ن فاجعه باز هم اثبات کرد که چپاول و یا: «ن ماه گفتیل فرورديدرباره س یگریام ديدر پ یخانم رجوـ  ۵٧

 یل و زلزله جان و زندگيکارانه است که در هر ستیاست جنايک سیسال ۴٠ن یم حاکم در ایرژ یرانگریو
 یريجمع کث یقه یيدق١٠ یک بارندگیراز فقط با يچه شد که در ش یکند. راستیپناه را نابود میب یهاانسان

راز ياشغالگر بر سر ش ین بال را آخوندهایا ؟یرانیهمه مجروح و مصدوم و ونیبا ا ،شدند یاز هموطنان ما قربان
ودخانه ر رين بردند. در مسياز ب ،ها بودالبيت سیرا که محل هدا ییل و تنگهيو مردم دالور آن آوردند. مس

ا یب خود يی کالن نصهاها پولن طرحیل ابَ و از قِ  بنا کردند یسات شهريخشک کنار دروازه قرآن تأس
 اند، کرده یرودخانه گرگان خوددار یريگچند سال است که از رسوب ،در استان گلستان شان کردند.همدستان

اند. طفره رفته یزداريآبخ یهارحط یزارع و اجرام یکشاند و از ِزه ن بردهيها را از بتع و جنگلاز مرا یادیبخش ز
 یاند و در اجرارا بسته یعيطب یهار آبراهيا مسی ها ساخت و ساز کرده اندودخانهر میر شهرها در حریدر سا

 یت عموميکه در مالک ،ها راها و جنگلهیپااها و کوهیها تا سواحل دررودخانه ۀکناراست پرفساد، ين سیا
  .»اندد و فروش کردهیب و خریاست، تصاحب و تخر



 
 

ن راه یتنها راه و بهتر«د کرد: يلزدگان فراخواند و تأکيبه س یکمک رسان و یاريهموطنان را به هم یخانم رجو 
مردم ما  یهمبستگ یرويرتر از ننقدتر و مؤثّ  ییرويچ نيچ کس و هيم. هیزيکمک هم برخن است که خودمان بهیا
  ».ستين
  

 یل بر رويرانگر سیل ها، آثار ويان رودخانه ها و مسيها و آرام گرفتن طغيو قطع بارندگ پس از آرام شدن جوّ ـ  ۵٨
مراکز جاده ها، پلها،  یلزدگان را آب برده است. بازسازيس یو هست یدا و معلوم شد که زندگین هويزم

بدان دست  یبود که حکومت به طور قطره چکان یموارد یه زندگيل اولین وسايممردم و تأ ی، خانه هایآموزش
 ،ار دارديکه در اخت یعيرغم امکانات وسم بهیدهد که رژ ینشان م یقبل یهاليزد. تجربه زلزله ها و س یم

کند  یجاد میمانع ا یمردم یط، در مقابل کمکهايکردن مح یتيبا امن یکند و حت یش مردم اقدام نمیآسا یبرا
  کند. یرا بازداشت م یاز امدادگران مستقل و مردم یبرخ یو حت

 یسيم رئيد ابراهل را در مقابل آخوند جالّ يشده در سجادیط این کالم شرایاتریرب به گواز هموطنان ع یکی 
بود  ییهايت خواهيانتها و تراکم تماميست، تراکم دروغها، تراکم خيمعضل خوزستان تراکم آب ن« ان کرد:ين بيچن

  ».ميگرفت یت و ضد انقالب را ميترب یکه در اعتراض به آنها، عنوان ب
  

  فصل هفتم:
  افتهيسازمان ه مقاومتيعل یطان سازيسم و شیترور

  حفظ نظام و برون رفت از بحران یبرا یزگاه خامنه ایگر
  

ن یزمان مجاهدآن ساران و بر محور یافته مردم ایه مقاومت سازمانيعل یت خامنه ایوال یاست راهبرديسـ ۵٩
م در یرژ یاست حداکثري، سیکیزيکامل ف یاستوار است. نابود یو حداقل یحداکثر ۀفلّ ران، بر دو مؤیخلق ا

سم و ین خلق است. استفاده از تروریآن، مهار مقاومت و مجاهد یاست حداقليمقابله با مقاومت است و س
دهد که  یم، نشان میاقدامات رژ یت. بررسدن به هدف اسيرس یم برایرژ یاست کاربردي، سیطان سازيش
و  یک از آنها امکانات مختلف داخلیکرده که در هر یجاساز یمتعدد یستگاههای، ایم در محور مهار و نابودیرژ

  شود.  یآن به کار گرفته م ینه هایبا صرف هز یجهان
در عراق مستقر بودند در  یبرتين در اشرف و لیکه مجاهد یسم، در هنگامیو ترور یطان سازياست شيس 

 ت نظامیموجود ید اصلیم در برابر تهدیرژ ینه ساز آن، راهبرد اصليزم یهایطان سازيو در ش یحمالت موشک
جبهگان و همدستان و ف همياست مماشات و طيبود و س یونسرنگ یافته برايجنبش مقاومت سازمان یعنی

  رساندند.  یم به آن سوخت میعوامل رژ
رماه سال يدر ت یم جویکردن آن، خانم مر یخنث یاست شوم و کارزار همه جانبه مقاومت برايسن یا ۀدر بار 

همدستان آنها  ایم کحا ین سالها آخوندهایدر ا«بزرگ مقاومت گفت:  ییگردهما خود در یدر سخنران١٣٩١
ن یه اکگفتند  شند؛ک ینند و مک ینجه مکخود را ش ن مقاومت خودشانیا یه اعضاکار گفتند و نوشتند يبس
ردها را که آنها در عراق کگفتند  ندارند؛ یاهگیران پایا ۀه در جامعکت است، يش شخصکيت مبتال به کس یک

ه کرده اند و گفتند کرا در اشرف پنهان  ییايميحات شيه تسلکگفتند  ؛رده اندکان را قتل عام يعيشته و شک
  زور نگه داشته اند... ه ها را بيهفتاد درصد اشرف

وس کاز اسپارتا ،مقاومت یخواهان و جنبشهایه آزاديعل یطان سازيش کو دردنا یخ طوالنیه در تارکد يدان یم 
 ییاستثنا ۀتجرب یکران، یدر ا ین فرانسه تا مجاهدان آزاديدر هم یستيضدفاش ح تا قهرمانان مقاومتيو مس

و البته با  یو روشنگر یارکخود با فداتوانسته در زمانه  یه جنبشکن بار است ين نخستیرا ایواقع شده است. ز
 ین دروغ را از دست و پایستبر ا یرهايا و اروپا زنجیکآمر یدر محضر دادگاهها ین المللين بيبه قوان یبندیپا

  ند.کخود باز 
 یم استانداردهايما توانست ؛میان بگذاریپا ۀوبگرانه جنبش مقاومت نقطکسر ۀم بر محاصريما توانست ،یآر 

نو  یم طرحيتوانست ما ؛مينکرنگ را در هم بشيافترا و ن ۀم چرخيما توانست ؛ميعدالت را در جهان امروز ارتقاء ده
طرح احترام  ؛قت و عدالتيو حق ییو روشنا تيبر اساس شفاف یطرح؛ میيرا بگشا ییم و دوران تازه یدر انداز

حقوق  ۀطرح اعاد ؛به دفاع از حقوق بشر یالمللن يب یو بازگشت نهادها یبشر یلتهايبه دستاوردها و فض
خ ورق خورده یآمده است، تار دانيت و عدالت به ميانسان یروين ،بله .یارکارزش مقاومت و فدا یايا و احخلقه

ر ييد تغیه حافظ آنها بود باکز ين ییاستهايس ،نیشوند. بنابرا یسرنگون م یگریپس از د یکیتاتورها یکداست، 
ر... يين تغر دوران و دوراييتغ ین است معنایا ،رد. بلهکم يق خواهدر توان ماست و ما آن را محقّ  ريين تغیا ؛ندک

شتار ک یک یبرا ینه سازيه هدف آن، زمک یضدانسان یگر فشارهای، از طرف دیطان سازيطرف ش یکبله، از 



 
 

ن از حقوقشان و حقوق و یمجاهدن فشارها ید با اينک یر مکه اگر فکنم کح ید تصریا بگذاراست. امّ  یبرتيدر ل
  د... يند، سخت در اشتباهیآ یوتاه مکمردمشان  یآزاد

دانند و آن را  یت خود مین اولوین جنبش را باالتریچرا آخوندها انهدام ا یه راستکد ينيد و ببينکلطفاً چشم باز 
حدان و وابستگانشان در منطقه، متّ  یخودشان و برا یر، برايين دوران تغیرا آنها در اینند؟ زکیرانه دنبال ميگيپ

  ». ننديب ینم یینده یچ آيه
  

است مماشات از يان سیو پا ١٣٩۶ماه  یام ديو ق ین به آلبانیمجاهد ۀافتیبعد از انتقال امن و سازمان- ۶٠
م از یرفت رژران، تنها راه برونیه مقاومت ايسم علیو ترور یطان سازيش یاست کاربرديا، سیکدولت آمر یسو

سم در جهان است، با اختصاص یترور ین حاميه پدرخوانده و نخستک ینیاستبداد د است. یبحران سرنگون
 یبانان گوناگون تالش ميها و عوامل و همدستان و پشتهکق شبیران، از طریالن از اموال مردم اک یبودجه ها

ران نسبت دهد. ین و مقاومت ایاهدهامات را به مجن اتّ یالنه تریو پخش اطالعات دروغ، رذ ینکپراند با لجنک
 ین دروغ بزرگ به طرف حسابهایا یگر، القاید یشتار و قتل عام و از سوکوب و که سريتوج ،سو یکهدف، از 

د سرنگون یندارد و نبا یويم آلترناتین رژیه اک نیجه ايم حاکم هستند. نتین بدتر از رژیه مجاهدکاست  یغرب
  رد. يقرار گ ت و استمالتید مورد حمایشود و با

 یبه نحو یومتکح یهایها و مطبوعات و خبرگزارتیون و سایزیو و تلویعالوه بر منبرها و راد یم آخوندیرژ
ن انتشار مقاله و ياصطالح مستندها و هم چنه ، بیونیزیتلو یالهای، سریینمايس یلمهايد فيز به توليآمجنون

ق یپردازد. از طریابانها مين در خیه مجاهديعل یشینما یشگاه و جشنواره و نصب پرده هاینما ییکتاب و برپا
ژه یبه و ،گوناگون یهاشور در پوششکرانش در داخل و خارج يمأموران و مزدبگ ۀف گسترديها و طهکشب
 ١٨۴لمها به يو ف ۵٢۶تابها به کتعداد  ند.کیم ینکپران لجنیه مجاهديم علین رژيساز همون دستيسیاپوز

ار گرفتن کهسال گذشته با بیکم در یه رژک یونیزیو تلو یمطبوعات یهااست. تعداد پروژهفقره بالغ شده 
به طور  ین و استقرار آنها در آلبانیه مجاهديا علیکاروپا و آمر یدر رسانه ها» ه خبرنگاران دوستکشب«

   مورد است. ٣٠ش از يالن پرداخته بکآن پول  یشده رقم زده و برا یزیهماهنگ و برنامه ر
م از یرژ یاز پرداختها یگریشور به مورد دکن ین سخنان خود در پارلمان ايد انگلستان در نخستیر جدینخست وز 

ن یشتريسال گذشته بیکرد. از قضا در کاشاره  ،م در لندنیرژ یونیزیتلو کۀشب ،»یو.یت.پرس«ق یطر
در آنها ف یم و شخص ظریر رژيسف یپا س انجام شده و رديران در انگلین و مقاومت ایه مجاهديعل ینکپرالجن

  ). یسيره انگلین، آبزرور و الجزیپندنت، گاردیندی، ا۴انال کار است (کر قابل انيغ
ران نشدند. ظاهراً یو اسناد مقاومت ا کها و مدارهينها حاضر به انتشار جوابیاز ا یکچيه هکن است یجالب ا 

  گذارد. ینم یباق یستيژورنال یطرفياصل ب یبرا ییآن، جار يو غ »یو.یت.پرس«ق یاز طر یافتیمبالغ در
و انتشار کتاب و  یونیزیال تلویلم و سريد خبر و فيران دست اندکار تولیکه در داخل ا یارگانها و مراکز حکومت 

  عبارتند از:  ،از جمله ،کنند ین مينه ها را هم تأمین هستند و هزیه مجاهديعل یريمقاله و موضعگ
 یرويه، نیيقضا ۀقو ،یاخامنه ۀطريتحت س ی، آستان قدس رضواطالعات، اطالعات سپاه پاسداران وزارت
 یهماهنگ یغات، شورايم، سازمان تبلیرژ یمايه، صدا و سيت فقی، وزارت کشور ، ارتش تحت امر والیانتظام

ان ترور يت از قربانیحماون يائمه جمعه، فراکس یگذاراستيس ی، شورایغات خارجيتبل یعال یغات، شورايتبل
هان، وزارت يمؤسسه ک ، انتشارات سپاه پاسداران،یانقالب اسالم یم، انتشارات دادستانیدر مجلس رژ

بان، دهیران دی، واحد اسناد ابان (وزارت اطالعات)دهید ۀم)، مؤسسیرژ یوزارت خارجه (شامل سفارتها ،ارشاد
م (موسوم به یاطالعات رژ یهاانجمن یو استان یمحل یاهان ، شعبهيليشعبه وزارت اطالعات به نام هاب
 وزارت اطالعات، یخیاسناد تار یشاه)، مرکز بررس کساوا یای(شامل بقا ینجات)، مرکز اسناد انقالب اسالم

 یتهایو سا ییرهيزنج یتهایها، سایخبرگزار عات،وزارت اطال یاسيس یهاسه مطالعات و پژوهشمؤسّ 
  غات.يوزارت اطالعات و سپاه پاسداران و سازمان تبل یپوشش

د و منتشر ين تولیه مجاهديمطلب عل ٢١٨٩ک سال گذشته یدر اطالعات استانها ضمن  »نجاست« یانجمنها 
 ۀتابع یتهایرد. مزدوران و سايند تا پول بگکد و منتشر يا دو مطلب تولی یک ید هفته ییبا کرده اند. هر شعبه

 ینکپرالجن ین قاعده هستند و به ازايز مشمول همين یعرب یشورهاکا و اروپا و یکوزارت اطالعات در آمر
  نند.کیافت میازات معادل دريا امتیپول  یهفتگ

رده کغ يرق مختلف تبلن منتشر و در مورد آنها به طُ یه مجاهديسال گذشته علیکم در یه رژک ییتابهاک یبرخ 
ن خلق بدون یمجاهد«، »نیسازمان مجاهد یشناس انسان« ،»ن غربیبرگ زر« ،»مرصاد«: عبارتند از

خاطرات بهمن «( »افتهیزمان باز«، »ات مرصادياسناد و اسرار عمل«، »الت در زندان شاهخاطرات و تأمّ «، »روتوش
  . »چيگر هیو د یاستراتژ«)، »یبازرگان



 
 

، یثميد لطف هللا ممانن یاز مستخدمان یسفارش یهاها و مصاحبهو نوشته یطان سازيج شيم در بسیرژ 
- تمثل عزّ  یمانيو دژخ یمان و بهمن بازرگانيب هللا پيل حبياز قب ی، خدمتگزارانی، جواد منصوریمیرکاحمدرضا 

ه ها و یند تا در نشرکیاستفاده م یونسیو آخوند  یشهر یآخوند ر ان،يني، آخوند حسکیوشک، صادق یشاه
ام و ين و جنبش مقاومت، هرگونه قیه مجاهديعل ییگواوهیتحت امر نظام با  یونهایزیتلوو یروزنامه ها و راد

  مت بدانند.يآن را تخطئه کنند و وضع موجود را غن یبرا یابيو سازمان یه استبداد مذهبيانقالب عل
  

ردگان و کسر ه گاهکگسترده است  یران به حدّ ین و مقاومت ایه مجاهديم علیابعاد مطالب و انتشارات رژـ ۶١
ار به که اذعان آشکرا  یها و مطالبتها و نمونهکفهم موارد و فا یا حتیم فرصت حذف یرژ یهایسانسورچ

رود و دستگاه دروغ و یمات از دست آنها درکن یاريبسرو نیمقاومت است، ندارند. از ا یبازکت و پايحقان
عنوان نمونه ه ند. بکیمخدوش و متناقض ما یند کش یرا ناخواسته در هم م ینکپراو لجن یسازطانيش
صورت  ١٣٩٨آن در بهار » میکچاپ «ه کرا مثال زد » چيگر هیو د یاستراتژ«تاب وزارت اطالعات به نام کتوان یم

ه کاست  یميبا سر دژخ ١٣٩۴در زمستان  ییه در مقدمه اش آمده گفتگوهاک چنانتاب آنکن یگرفته است. ا
 لّ ک ۀادار« ران یو سپس در وزارت اطالعات از مد» بخش التقاط«رده کسداران سردر اطالعات سپاه پا قبالً 

 خودش ۀه به گفتکاست  »ین انقالب اسالمیمجاهد« یستين فرد از نفرات باند فاشیبوده است. ا» التقاط
ن خلق یتقابل با مجاهد یبرا قاً ي، دقینيآن توسط خم» فیو شرح وظا یهدف گذار«و » لکيس و تشيتأس«

 ینهادها در یتيامنـ  یاز مسئوالن اطالعات ،یناصر رضو«شود: یم ین معرفيچن هبوده است. او در مقدم
ش يه بک) بوده است  یاسالم یو وزارت اطالعات جمهور ی(اعّم از سپاه پاسداران انقالب اسالم شورک ۀعمد
 ن خلقیزه با سازمان مجاهددرمبار اخصّ  به طور التقاط و ۀحوز در ش را صرفاً یخو یخدمت سال عمر یاز س

  .»رده استک ین) طي(منافق
اه شده و يس یادید و سطور زش صورت گرفته، صفحات متعدّ يم پيش سه سال و نیه گفتگوهاکتاب کن یدر ا 
ه در کمه چند نمونه روشنگر را هنیبا ا». ده استیراستار حذف گردیاز طرف و یل مالحظاتيبه دل« :دیگو یم

  م:ينک یر مکذ ،آن فراهم نشده است ییا وارونه گویها فرصت حذف یطان سازيب و شیاذکانبوه ا یالبال
 ست:کي یاسالم واقع ۀندیا نمایاسالم  یواقع ۀندیه نماکاشتند ک ان توده هايم ن بذر را دریا«ن یـ مجاهد

 یاشد، ولل بکمش ن امریا د باورین موضوع دعوا دارند. شایا سر هم بر هنوز ؟! وینيا امام خمیسازمان است 
آن است  یند... براک ید مکيه و تأکيت شتريب یمسائل مذهب ین هم رون اآلي، همه سازمانکديست بدانيبدن

اسالم  یواقع ۀندیه نماکرا دامن بزند  کيکتش د وین تردی، ار خودهودا یبه خصوص توده ها ان مردم ويم ه درک
  ».بس فقط سازمان است و

را نداشت. سازمان  راژ "مجاهد"يت یه ییچ نشريرفت. ه یار نسخه فروش مهز پانصد "مجاهد" یۀنشر« -
ه پنجاه کد يرو داشتيون نيليم ن طرف، دویدند. شما در ایخر یه را میرو داشت و همان تعداد نشريپانصد هزار ن

  ».دندیخر یه نمیدند؛ ده هزار نفرشان هم نشریخر یه هم نمیتا نشر هزار
و روابط و مناسبات و  یاسيسبه لحاظ  یشدند، ول یوزن محسوب نم یاز نظر اجتماعن] ی[مجاهد« ـ  

  ».داشتند یزيرت انگيد، ثقل و وزن حينکر آن چه تصوّ  ها و هرتيظرف
د و یايام به صدّ کن یس. اکداد، نه بالع یام درس مبه صدّ  یه رجوکنم ک ید، من عرض ميپرس یاگر از من م« -

رد؛ يه برود از صدام درس بگکنبود  یآدم ید، قبول ندارم... رجویدان شويموقع وارد من یه اکد یبگو یبه رجو
ه يوس قضکن... معکار را نکن و آن کار را بکن ید ایبگو ید به رجویايه بکقرار نداشت  یگاهیصدام هم در جا

رد کام القا را به صدّ  جهين نتیا یهم رجو ا "مرصاد"یدان" یهم دارد: در "فروغ جاو یخیت تارکح تر است، فايحص
  ».نک ییت هوایتو هم حمام، ينک ین و چنان ميم و چنیرو یم ه ما جلوک
در سازمان سراغ  یارکنده کبه اسم پرا یزينده وجود نداشت... چکبه صورت پرا یارکچ يدر سازمان، ه« -

  ».دیيايرون بيت بين ذهنیاز ا م،یندار
ن دستگاه داشتند و یما داشت؟ ششصد نفر هوادار در ايس صدا و در ید سازمان چند نفوذيدان یشما م« -

ارت ن نسبت در وزيبودند. به هم یشدند و نفوذ ینم یه هوادار تلقّ کبودند  یسانکچهل نفر هم  یحدود س
رو در ارتش داشتند و چند نفرشان ضربه يه چقدر نکد يدان یم گر ارگانها و دستگاهها.یع، در ارتش و دیصنا

  ». ند؟خورد
ن یرده باشد. اصالً پول در اکار که پول گرفته و کم سراغ ندار یچ نفوذيه به شخصه هک میگو یبه جرأت م« -

  ». ندارد ییستم چندان معنايس
  ».هزار نفر مسلح داشت یچون س سازمان بزرگ بود، ۀجثّ « -



 
 

و دارد  یخطّ  یدهد، حتماً معنا یرا انجام م یارک ین خلق وقتیالت منسجم مثل سازمان مجاهدکيتش یک« -
چ گاه يدهد. ه یار را انجام نمکها نباشد، آن نیاز ا یکچ ي. اگر هیا استراتژی است يکتکا تاین اساس، یبر ا

 یطیخواهد شرا یا میدارد  يکیتکتا یا معنایاتش يدهد. عمل یانتقام صورت نم یرا برا یاتيچ عمليسازمان ه
  ». دارد یکاستراتژ یا معنایاورد يب یدر درون استراتژ یط را به نفع استراتژیند و شراکرا دگرگون 

ده است. يرود، اصالً سازمان را نفهم یجا منجا و آنی، به ان و آنیش اکيد سازمان با یگو یه مک یسک«-
د، به خاطر یآ یازمان به عراق ماگر س ن طور به فرانسه.يرود، هم یراق نمش من و تو به عکيسازمان با 

  ».زه شده استیتئور ین" موضوعین "جنگ نویا ن" است وینوجنگ "
استفاده  ،ت خود سازمانياب ها و در واقع از ظرفه از توّ کن بود یم، ایردکه ما ک یارکن یمهم تر«-  
  ». ..م.یردک
ده بودند، ید یه در ستاد انزلک ییم، اغلب نسبت به چهره هایبرد یه ما به گشت مکاب توّ  یبچه ها« -
  ».شناختند یم یابانيخ یهازود آنها را با مشاهده در گشت یليداشتند و خط و تسلّ  شرافاِ 
ه سازمان خورد، از ک یاز ضربات اساس یکی. بود یانوريحدود صدوهفتاد نفر س احمد طبامحصول گشت  « -

  ». ها بودن گشتيهم
ب کين تریست ایبا یم ما اب الزم داشت ون تعداد توّ يو هم یادر اطالعاتکال، سه چهار فعّ  یتور بازرس یک« -

  ». میردک یرا در همه جا مستقر م
تا  م و چهاريجنگل نداشت یکما م. یشمال بپرداز یهاضربه سازمان در جنگل یبه ماجرا«-

  ».الن]يجنگل گـ  جنگل مازندرانم...[جنگل رودبار ـ جنگل رامسر ـ يداشت
واقعاً بدون آنها  باالتر بود... یليخودما خ یشان از بچه هاواقعاً خلوص یاب بودند، گاهه توّ ک ییبچه ها«-

 یميت ۀه مثالً به خانک آوردند یها را دوتا دوتا مرفتند و آن یاب متوّ  یخورد... بچه ها یضربه نم سازمان اصالً 
  » . میآورد یسپاه م م و به مقرّ یچانديپ یها را مببرند. بعد ما آن

و هر  یتفنگ کنجو نار "یج.ی.پآر"م... با یچهارده تا خانه را زدزده يمرتبه س یک. میستان ضربه زدکدر پا« -
بار  یک. ندکیران به هند حمله میه ... اکن بار است ين دومیاء الحق گفت اي. ضمیم، زديه داشتک یانکام

  » . دیردکبار شما حمله  یک، ردکنادرشاه حمله 
از مسئوالن  یليه خکن است یت ايواقعشد...  یل مکار مشک، گرفت یرمانشاه را مکاگر سازمان « -

  ».ت بوديواقع یکن یا نند.که فرار کرده بودند کا آماده خود ر یهام]، پاسپورتی[رژ
ودشان عقب ه سرباز را جلو بفرستند و خکن ها متفاوت است يردنشه از لُ کدارد  یژگیو یکسازمان «-

 ید و خودش را به آب و آتش میآ یه جلو مکهستند  ییروين ؛هستند یکدئولوژیمعتقد و ا یرويها ننینند. ايبنش
  ».دیايب یپشت یرويزند تا ن

قادر  ن افراد اصالً یم. ایه در قرارگاه اشرف نفوذ داده بودکبود  یسانکما ارتباط با  یشگياز معضالت هم یکی«-
نداشتند.  یان ارتباطکامچ يه در قرارگاه اشرف بودند، هک یسانکچون  نبود. یشدن به ارتباط با ما نبودند. اصالً 

افات به ما کفاق افتاده بود، با مش اتّ يوقت پ یليه خک یفاقاته از اتّ کرا  یاطالعات سوخته ی هم بعضاً  یآن نفوذ
 ». رساند... یم
جه ين نتیم... ما به اين داشتيمبارزه با منافق یارهاکها و راهدر روش یدنظر اساسیتجد یک، ٧٠ال در س«-

ها شتر به آنيست... هرچه بين ینظام ات و ضربه زدنيار انحالل سازمان در انجام عملکهه راکم یده بوديرس
 ید میها تشدت آنينند و فعالکتوانند جذب  یم یشتريب یرويشوند و هم ن یضربه بزنند، هم منسجم تر م

 یات روانيعمل در ز شود...کجداشده ها متمر ید رویه عمدتاً باکد یبرو یات روانيه سراغ عملکن یمگر ا، شود
  ». نباشد یليان آن ها خيان بکد امیه شاکم یردکار کار يهم بس

ما ضعف  یتيدستگاه امن ین برایم و ايم پرداختک یلينفوذ خ ۀگذشته به مسأل یسالها ی، طهکن یدوم ا« -
سخت ار يفوذ در جوامع بسته بسه نکن یضمن ا م.ينداشته باش یازمان نفوذس یداخل یه هایه در الکاست 
  ». ار هستند...کار فدايآن ها بس یه اعضاکن یه واقعاً منفذ ندارند و هم اک یجوامع است؛

ل بود و يات خودش دخیم. نظریشراف دارجدا شد، اِ  یمنتظر یه چه شد آقاکله ن مسأیقاً به ايرمردها دقيما پ«-
م. يرفتیتاً قطعنامه را پذیجنگ نهات سازمان است. ما در ياز آن مرهون فعال یبخش ید ندارم، ولیمن در آن ترد

ما نقش م يه در تصمکبود  ییزورهاياتالکسازمان ازجمله  یشد، ول یرفته میپذ یلید قطعنامه به دالیشا
هت ما را بّ داد، سازمان اُ  یرد، سازمان اطالعات مک یات ميچون سازمان عملد. يداشت و به آن سرعت بخش

  ». ستکدر جبهه ها...ش
 یه رجوکن بود یم ايه ما داشتک یاطالعات فاق افتاد...اتّ  ٨٠سال  باران در کبود و موش ٧٧سال بمباران در « -

  .»مينکات و بمباران يه ما عملکط بود ین شرایند...و بهترک یت مکفطر شر ديدر نماز ع



 
 

ن یا ۀدر بار یردم... وقتک... صحبت ییهوا یروين ۀه رفتم با فرماندک من بود ۀه خلبانها هم برعهديتوج« -
 یم، ولیما زد ردند...کت يامن یشان من را دعوت به جلسه شورایردم، اکصحبت  یخاتم یموضوع با آقا
  ».شته نشدک یمتأسفانه رجو

ر صِ ه مُ ين قضیدر ا یعنیم، يباران داشت کموش ۀن را در بارينمرد. هم یانه رجوردند و متأسفکرفتند بمباران «-
م يت اشرف را ساختکم... مايشته هم گرفتکم، یهم زد کم. موشيه دارد بزنک یعه سازمان را در تجمّ کم یشد

ت يبه موفق یم. ولیشاخص ها را هم داد ید. تمامیآ یگران در م یليت هم خکم. مايان گذاشتیآقا یو جلو
  ». میدينرس یچندان

ت داشتند. کها در جنگ مشار یسيچون انگل ها بود، یسيم عمدتاً با انگليه داشتک ییها یارکهم«-
شته هم کپنجاه  ـ ردند و چهلکنند. بمباران هم که قرارگاه اشرف را بمباران کرفتند یها هم پذ ییایکآمر

  ». گرفتند...
  

 ی، بیت خامنه ایسال گذشته، ارگانها و مراکز والیکه در ک ییلمها و به اصطالح مستندهاياز ف یتعداد- ۶٢
عبارت  ،ردندکغ يآنها تبل ۀپخش و در بار د،يران، تولین و مقاومت ایاهدمج هيکالن عل ینه هایدنده و ترمز و با هز

، »ان راهیپا«، »تقاص«، »یذنفو«، »شکسته بلوط یهاهشاخ« ،»یمانیتو م«، »خلقبه نام : «است از
، »آنچه گذشت«، »فراز چهلم«، »سوخته یاحطرّ «، »مه شکن« ،»سازمان«، »سازمان ترور«، »خشت خصم«
و » ترور یشهدا«، »نفوذ«، »توطئه و نفاق«، »صدا پر سر و یقبرها« ،»ستیترور«، »یپدرطالقان«، »کوپاژد«
  .»یت رهبریروا«
  ن و مقاومت اختصاص داشت. یه مجاهديعل ییلمهايم به فیفجر رژ ۀلم دهيوال فيز فستين ١٣٩٧در بهمن  
 یمختلف حکومت ی، مصاحبه در شبکه هایخبر مستمرّ  ی، گزارشهایونیزیتلو یدائم یهاعالوه بر برنامه ،نیا 

  شود.  یر ميتابعه باز تکث یه مقاومت در رسانه هاياست که عل یغاتيتبل یپهايو کل
 از ییایگو ۀه شد، نمونياد تهینه زیه با هزيفق یم ولير نظر مستقیکه ز ،»مروزين یماجرا« یتيلم مبتذل و َدرپيف 

ژه آن جا که وارد ُفرم و ساختار یلم، به وين فیاز ا یاد خامنه يف و تمجیآخوندهاست. تعر فيثکم یاقدامات رژ
  نماست.ياو در مورد هنر و صنعت س یبالهت و نادان ۀدهندشود، نشان یلم ميف
شروع شد.  ١٣٩٧ه پخش آن از آذر کاست » نام خلقبه « یقسمت ٢٨اصطالح مستند گر، بهید ۀنمون 

 ۀه از شبکک ،یقسمت ٢٨ن مستند یا«رد: کن مورد اعالم ی، در اجير گروه مستند بسیمد ،یل ارجمندياسماع
هم پخش شود. انتخاب  "مستند"و  "افق" یهار از شبکهيخ، قرار است با چند روز تأشودیما پخش ميسوم س

 »آن تا دهه فجر بود یکشور و تمرکز مخاطب رو یط فعلیدر حال حاضر به خاطر شرا "نام خلق به"زمان 
  ).٩٧آذر  ٢٧، قدس یروين یم، خبرگزاري(تسن

چ يل مطرح شود، هیک بدیکه به عنوان  نیا ین سازمان برایا: «ن گفتکيظ و يبعداً با غ یجيور بسن مزديهم 
 ران است.یون ايزاسیران شرکت کند و آن هم سوریه ايبزرگ عل ۀک پروژیتواند در یم تاً یندارد و نها یگاهیجا

ر تالش ين مسیل کنند و در ایگر تبدید یی هیران را به سورین هستند که ایاشان به دنبال یهایزیرآنها در برنامه
» خفته سوءاستفاده کنند یهاال خودشان از گسليه کرده و به خيمردم تک یخواهند کرد، بر مطالبات اقتصاد

  ).١٣٩٧اسفند  ١٦ ،سپاه پاسداران ی(فارس، خبرگزار
 ید ٢١د و نظارت دارد. او در يکن بار تکرار شد، تأیک سال چندی یطلمها که ين فید ايشخصاً بر تول یا خامنه 

که  یزيچ« به آنها گفت: یبا مستندسازان حکومت یداریدر د ،ده بودیت گزبه شدّ  یام سراسري، که از ق١٣٩۶
  ». شماست ین مستندهايتواند ذهنها را روشن کند هم یم
ک نبرد یما در حال «ز گفت: يون نیزیو تلویسازان راداز برنامه یدار با جمعیدر د ١٣٩٧آبان  ٢۴در  یاخامنه 

ار يسشرفته و بيپ یهم با ابزارهابه ما تهاجم شده؛ تهاجم نرم، آن یعنی ،ميک نبرد جنگ نرم هستی، یفرهنگ
ن یم که ايجاد کنیا ییتوانا یقو ۀجبهک ی یستیبه ما حمله شده... در مقابل، ما با ار باال،يبس یینو و با توانا

شماها  یعنی؛ یست؟ از هنرمند، روشنفکر، عنصر فرهنگيل از کجبهه بتواند پاسخگو باشد. آن جبهه متشکّ 
د ابتکار يست که شما اگر بخواهين یالبته شک ،برد. خُ يانجام بگ یستین کارها بایت بلند اد، واقعاً باهمّ يهست

ن را ید ندارم، من این تردیمن در ا الزم است. یتیریمد یبانيد، پشتیاوريبرجسته ب د و کار نو، کاريبه خرج بده
به شما نشان  یعنیبکنند  یت معنویهم حما ت بکنند.یاز شماها واقعاً حما یستیران بایمد کنم،یق میتصد

  ».بکنند یت مادیاند، هم حماکار شما ارزش قائل یرا قبول دارند و برا بدهند که کار شما
که او را وادار به  را، یخامنه ا یت نظام بارها علت و ابعاد نگرانيسرکردگان دستگاه سرکوب و اطالعات و امن 
  : ميکن یاند که چند نمونه را ذکر مان کرده يب ،مه کرده استيج سراسين بسیا



 
 

ن و هنرمندان سندگایز، نویخبرنگاران عز«د: یگو یت میوال دادستان کلّ  ،یجعفر منتظرم محمديآخوند دژخ -  
م ید بگذارین] را بشناسانند... نبای[مجاهد ۀن امر مهم مصروف بدارند و چهریا یرو یشتريت بد دقت و همّ یبا

  ).١٣٩٧بهمن  ١٧ ،زانيم ی(خبرگزار» جامعه و نسل جوان غافل باشند
 ۀکه دست اندرکار چند مستند و برنام ،»چيگر هیو د یاستراتژ«، مصاحبه گر کتاب طلبیمحمدحسن روز 

ر شد و يدرگ یاسالم یکه با جمهور یانقالبن گروه ضدّ یترمهم«د: یگو ین است، میه مجاهديعل یونیزیتلو
ن خلق بود... یسازمان مجاهد ،الت بوداز تحوّ  یاريبس به نظام و مردم وارد کرد و منشأ را ینيضربات سنگ

که نظام خورد از  یاز ضربات یليم که خينيبیم ميکن یر بررسياخ یدر سالهان را اگر يسازمان منافق ۀکارنام
ون یزی(تلو» مهم است یلين جنگ خیخ سازمان و عملکرد سازمان در ایت کردن تاریکانال سازمان بود... روا

  ).٩٨ر يت ٧ ،میشبکه چهار رژ
 ٣٠ش از يب یاسناد انقالب اسالممرکز «گفت: » مهر« یحکومت یبه خبرگزار ٩٧ن شخص در بهمن ماه يهم 

ها از دهیاز زبان "بر یمثال مطالب یاست. برا ن موضوع پرداختهیمختلف به ا یایعنوان کتاب چاپ کرده که از زوا
 گذاران را شرح داده است...انين سازمان و بنید ایرورها، عقاات، تيمنتشر کرده، عمل سازمان"

 یینمايلم سين خلق از مستند و کتاب گرفته تا فیسازمان مجاهد ۀدربار یادیدات زيسال گذشته تول ۵، ۴در  -  
  ها مربوط به مرکز بوده است... آن یدرصد از کار پژوهش ۵٠ یصددر صد و گاه یم که گاهیاداشته

ما را به خود مشغول کرده است.  یتياز دستگاه امن یادیسازمان هنوز باز است و بخش ز ۀم پروندیرید بپذیبا -
  م...ين مسائل ورود کنی[وزارت اطالعات] به ا یو کمک متصدّ  ید با همراهیل باين دليهمبه 

ش یها به نمادر دانشگاه ین را در مدارس و حتیمجاهد ۀداتمان دربارين است که تولیما ا یبعد ۀفيوظ-
  ).٩٧بهمن  ٢٨ ،»مهر« ی(خبرگزار» میبگذار

امور و  مّ هَ از اَ ن] یمجاهدپرداختن به موضوع مذکور [«د: یگو یز ميوزارت اطالعات ن یااز شعبه ه ،»انيليهاب« 
 یاز دولت تا نهادها ،یاسينظام س یها و نهادهاارگان یتمام یتعامل و همکار ن راهیباشد و در ا یات میضرور
ات يتا به مانند عمل طلبد،یگر را میکدیبا  یو پژوهش یسات مطالعاتسّ پاسداران و مؤچون سپاه  یانقالب

  ).٩٧مرداد  ٣ - ان يلي(هاب» ميگر خلق کنید یز مرصادين یفرهنگ ۀ، در عرصینظام ۀدر عرص "مرصاد"
سد: ینو یم ،سازان وزارت اطالعات، از مستندیمان گودرزیز به نقل از ايسپاه پاسداران ن ۀن روزناميهمچن 
بود که در انتخابات سال گذشته  یفاقاتم، اتّ ین] رو آوریکه ما را مجاب کرد به موضوع [مجاهد یلیاز دال یکی«
ر ينمودند به تعب یسع ۶٧سال  یهابا استناد به بحث اعدام یانتخابات یرقبا یافتاد و برخ یاست جمهوریر

 ). ١٣٩٧ ید ۴، »جوان« ۀ(روزنام» د را عوض کننديد و شهجالّ  یرهبر انقالب جا
 

 کۀدر سال گذشته چند بار شب »رانیمقاومت ا یمل یسم شورایت و ضد تروريون امنيسيکم« یه هايالعاطّ - ۶٣
را  یغرب یدر رسانه ها ینکلجن پرا یالن، پروژه هاکافت پول یکه با در ،وزارت اطالعات را» خبرنگاران دوستِ «

و  یبردارلميو با ف یدر آلبان ٣ده به اشرفسرز ۀاز آنها با مراجع یبه اجرا در آوردند، افشا کرده است. برخ
نده از جعل و کآ ییاد، گزارشهاپهپ ۀليوسبه  ی، حتو مشکوک یرقانونيصورت غن اجازه و به بدو یس بردارکع

  ه و پخش کردند. يدروغ ته
و خبرنگاران  ره خورده، در ارتباط با رسانه هاو دروغ گ یاديتش به شیکه موجود ینید یکتاتورید یاستهايس 

ها و م در رابطه با رسانهیرژ یست. ترفندهايسه نیقابل مقا یگریک ديکالس یکتاتوریچ ديه ، بایخارج
   م است.یرژ ید اصلیض ترس از تهدياز حض کین حال حايز و در عيانگرتيح یراسته مطبوعات، ب

رده کران سفر یه سال گذشته به اک ،»لوپوئن« یفرانسو ۀاالصل مجل یرانیا یخبرنگار فرانسو ،ین عارفيآرم
رد. کران را فاش یمه نگاران در انترل روزناک ۀنحو ٩٧بهمن  ١۶در  »ونينياپ« یفرانسو ۀدر مصاحبه با روزنام ،بود

مه ياژانس ن یکه با کبرود مجبور است  یاسالم یخواهد به جمهوریه مک یهر روزنامه نگار«د: یگویم یو
 یتو یمترجم رسم یکرد و يگمیاز شما  یند و روزانه مبلغکیارت مطبوعات صادر مکه کند کار ک یرسم

ردن کن گزارش يران و همچنین در ايالمات شما با مخاطبکم ۀتش ترجمیه مأمورکگذارد یشما م یدست و پا
  ت شما در صحنه است...کن حریترکوچک
 یه به جمهورکبرم و او به من اجازه داد یتابم از او اسم مکه من در کاست  ینجات ین افراد آقایاز ا یکی 

ر ی، مرا زبروم، به دفترش رفتم یاسالم یهوره نگذاشتند به جمکسال  ٩ه بعد از ک یوقت یبرگردم. ول یاسالم
 ۀه مجلک ،رسانه ام یت من برایر نظر دارد. در نهایه مرا زکفهماند یم یگذارد و به من به نوعیفشار م

و  سمینویه مک را یه هر مقاله یکهست  یکیه پشت سرم کدانستم یم یران رفتم ولیبه ا ،است »لوپوئن«
ن ياز مسئول یسر یکب مالقات من با ين فرد ترتی... ا، زیر نظر داردنمکیه در محل مکرا  یتکن حریترکوچک

ن یه با اکخواهد ین خلق هستند... او از من میسابق مجاهد یه اعضاکدهد یرا م یرانیا یها .او"ی"ان.ج



 
 

سم. در ینها بنویدر مورد ا یزيه چکنم ک ین نميا تضم، امّ نمينها را ببیم حاضرم ایگوینم. من مکدار یافراد د
ه نخواهم ک یزي، چس را هم داشته باشمین] در پاریهده بتوانم نقطه نظر آنها [ مجاکسم ینویم یصورت

اله : مقندکیمن استفاده م یفشار رو یارت براکن یاز ا ینجات ی، آقان موقعیندارم]. در ا ی[دسترس داشت
راجع  یزيه چکد است ي" تو مفسکي" ی؟ بهت گفته بودم خوب است و براجاستکن خلق یات در مورد مجاهد

  !یسیبه آنها بنو
ل به یتبد ین به نوعیو اتوانم انجام بدهم  ینم ،ون نقطه نظر طرف مقابل را ندارمه چکردم ک یادآوریمن به او  

ه کنجا آمده ام یه من اکم یگویشوم و میم یعصبان یشود. بعد از مدتین خلق میشانتاژ بر سر مجاهد یک
ن اشتغال ذهن یخرن آیمجاهد ۀران و مسألیردن اخبار اکدنبال  یراجمله بام را انجام بدهم، از یشغل خبرنگار

  ».من است...
وزارت فرهنگ و  یخارج یاسبق مطبوعات و رسانه ها رکلّ یمد ،ن خوشوقتيمحمدحس ،گریه یی ددر نمون 

ک بار در سال یپور خانم امان«د: یگویم میرژ یرسم یبه خبرگزار ،یخاتم یاست جمهوریارشاد در دوران ر
منتشر کرد که در آن دروغ  یکا برگشت گزارشیبه آمر یران آمد. وقتیپوشش انتخابات مجلس، به ا یبرا ١٣٨٢
ران داده یت در ايفعال ۀشان اجازیبه ا یتا اطالع ثانو شده بود. من دستور دادم یادیز ییاه نمايو س یپرداز

ت در يم که از فعالیشان اعالم کردید. ما به ایايران بیبه ا شان درخواست کرد که مجدداً ینشود. چند ماه بعد، ا
شان گفته بودند شما یده بود. به ايپرس "ارشاد"ربط من در یذ ۀشان علت را از مجموعیا ران محروم هستند.یا

  د چه کار کنم؟ین با: اآلده بوديشان پرسید. ایودفاصله گرفته ب یتان از اخالق حرفه ییدر سفر قبل
ران یرا در ارتباط با ا یاخالق حرفه ین پس، ید دهد از اکند و تعهّ  ید عذرخواهید بایيشان بگویمن گفتم به ا 

ن نامه یما فرستاد... ا ینوشت و برا یکتب یعذرخواه د وک تعهّ ی ن کار را کرد.ی. خانم امانپور هم ات کندیرعا
 یرسم ی، خبرگزار»رنایا«» (وزارت ارشاد موجود است یخارج یرسانه ها کلّ  ۀشان در اداریا ۀدر پرونداکنون 

  ).١٣٩٧ ید ٢٣ ،میرژ
خانواده  یدادن اعضاسپاه پاسداران و تحت فشار قرار د اطالعاتیع و تهديتطم ۀرامون نحويپ گرینمونه د یکدر  

بهشت امسال، یانادا در اردکدر  »رآوایا« یویمسئول راد ،یخانم نرگس غفار ۀشجاعان یران، روشنگریها در ا
ش از آن در يخانواده ام که چند روز پ یاز اعضا یکی ٩٨بهشت یارد ٢دوشنبه «: ان توجه است. او نوشتیشا

موران ان بگذارد، با من تماس گرفت. مأيمد با من در ی" را بایمهم یليخبر داده بود که "موضوع خ یاميپ
ران را تحت فشار گذاشته اند تا من که در کانادا ین عضو خانواده ام در ایپاسداران، ا یستیتروراطالعات سپاه 

ق یو ضد زن آخوندها دست بردارم. آنها از طر یرانیم ضد ایه رژيخواهانه ام علیآزاد یتهاياز فعال ،کنم یم یزندگ
  ا : ید کرده اند که ی، به من دستور داده و مرا تهدیو
 .نخواهند داشت ین صورت با من کاریم بردارم. در ایه رژيغ عليدست از تبل-
 .ران بازگردمیبه ا-
  .ران برنگردم و به کارم ادامه بدهمیبه ا -
 .کنم یبا اطالعات سپاه همکار یدر کانادا بمانم ول -
م یپا یورم، جلوران دیلومتر از ايک ٩٩٨١من که  یه برایران و سورین مردم اين قاتلیا یینه هاید چه گزينيب یم 

- ی، به خود جرأت مهستند یستیست ترورينک در لیکه ا ،نين قاتلین است که چگونه ایب اگذاشته اند. تعجّ 
دات، البته ین نوع تهدیا ین کنند؟ ناگفته نماند که عامل مهم و اصليينه تعیمن گز یا برايطرف دندهند از آن

  .ان بوده و هستين سالیران در ایمقاومت ا یمل ین خلق و شورایمن از سازمان مجاهد یتهایحما
ن چهار ید، عضو خانواده ام را تحت فشار گذاشته اند تا من از ایشنو ین پست ميکه در هم یل صوتیدر فا 

 یکس یرم که برايبگ یميدو هفته فکر کنم و تصم یکیرا انتخاب کنم. به من وقت داده اند تا  یکینه، یگز
 .ن اآلن جواب را حاضر دارميندارم و هم یازيا دو هفته وقت نیک یمن به  .دیايوجود نه" بی"مشکل

له به ين وسیاف بوده و هستند، انتخابم را بدشه روشن و شفّ يکه مواضع من هم ییاز آنجا  و اما جواب من: 
و یراد ۀه کننديو ته یو حقوق زنان، مجر یاسيال س، فعّ یرسانم. انتخاب من، نرگس غفار یعموم م یآگاه

ن راه همراه با یر است و در ايران اسیدر ا یو آزاد یکراسودم یو برقرار م آخوندهایت رژيتمام یرآوا، سرنگونیا
ن اهداف استفاده خواهم کرد و تا یشدن ا یعمل یکه در دست داشته باشم، برا یران از هر امکانیمقاومت ا

 یبرا یاقفم که هر گونه اتّ ید بگویجا بانيدر همن راه قدم بر خواهم داشت. یآنجا که در توان داشته باشم، در ا
پاسداران  یستیدانم. به اطالعات سپاه ترور یرا مسئول آن م ت نظام آخوندهايفتد، تماميران بیخانواده ام در ا

ت حکومت يه تماميمن عل یتهايد فعالیندارند و تنها باعث تشد یگر اثریدها دین تهدیم که اید بگویهم با
 .د گرفتيدر دست عدالت قرار خواه یزوده ان است و بیخواهند شد. عمر حکومت شما رو به پاآخوندها 

  .»٢٠١٩ل یآور ٢۴ ـ ٩٨بهشت یارد ۴، ینرگس غفاره ـ يت فقیـ مرگ بر اصل وال یزنده باد آزاد



 
 

  
مقاومت ه جنبش يسال گذشته با تمام قوا عل یم طیرژ یبری، ارتش سایخامنه ا یطان سازيج شيدر بس- ۶۴

 یپس از بسته شدن حسابها ،م در لندنیر رژيسف ،نژاد یديف و اظهارات بعیت جواد ظريبه کار گرفته شد و توئ
ه يورق را عل یسيانگل ۀریالجز کۀس و شبيانگل ۴انال کهات رّ داشتند به استناد تُ  یه سعک ،میرژ ینترنتیا

  نگذاشت.  ید باقیترد یبرگردانند، جا ،یژه در آلبانیبه و ،نیمجاهد
ه ک نیپس از ا ،فیمحمدجواد ظر ،رانیا ۀر خارجیوز :ردکگزارش  ١٣٩٧ور یشهر ٢۵ترز در یرو یخبرگزار 
 یکدر » ران را بستندیمنتسب به ا یغاتيات تبليجمعاً صدها حساب مرتبط به عمل ،تر و آلفابتيو توئ کسبويف«

که  ،ران رایم در ایر رژييتغ یغيتبل ۀکه برنام ،رانايدر ت یواقع یبه روبات ها«تر از او خواست ير توئیت به مديتوئ
ل، عربستان ياسرائ ،رانیا یرسانه ها«ه کندازد. چرا يب ینگاه» دهند ی، ادامه مشود ینگتن غرغره مياز واش

هم به متّ  مستقر هستند، یآن در آلبان یاز اعضا یکه بعض ،ن خلق رایشامل مجاهد ،ونيسیاپوز یو گروهها
- یم یکنند که فراخوان به سرنگون ساختن دولت اسالمیم یاجتماع ۀشبک یهانيپشت کمپبودن در 

  ».دهند
ف در چارچوب یتر ظرکد یبه درخواست رسم«تر خواست که ياز توئ ،حانهيوق ،م در لندنیر رژيهمزمان سف 

 یران میه ايبراندازنده عل یهاکه اقدام به ارسال هشتگ ،یجعل یهابستن حساب یخود برا یقانون ۀفيوظ
ف به یدکتر ظر یپس از آن که آقا یخود نوشت: زمان کوتاه ینژاد در کانال تلگرام یدياقدام کند. بع کنند،
 ۀس و شبکياشاره کردند، کانال چهار انگل یجعل یهاتير توئيد و تکثيتول ۀگسترد ۀت تلخ وجود شبکيواقع
 یومتکح ی(خبرگزار» ت تلخ را افشا کردين واقعیپنهان ا ۀچهر پخش کردند که یمستند یره برنامه هایالجز

 ).١٣٩٧ور یشهر ٢۵ ،سنایا
 ۵٠٠هزار و ١١تر يسال گذشته فقط در توئ یکه در ک ردکقدر فضاحت آن یسازطانيم در جعل و دروغ و شیرژ 

  حساب آن بسته شد.
ران در یها و مطالبات مردم اگذاشتن پرسشان يا به در میکآمر ۀر خارجیبه دنبال فراخوان وز ٩٧ ید٢٧در  

از » استارتیر«ژه یگوناگون به و یت با اساميآخوندها با هزاران توئ یبری، ارتش سایاجتماع یهاهکشب
ج شدند. سوابق يران بسین و مقاومت ایه مجاهديعل ینکپرالجن یزد و تهران برایز ، یمشهد، تبر

از  یخامنه ا» سبز«رده و بعد از کار کم شروع به یون رژیزی) از تلوینيه گرداننده آن (محمد حسک ،»استارتیر«
 ٢٠١٣او در اوت  ۀپ مصاحبيلکست و يده نيپوش یسکا سر در آورده است، بر یکامارات و قبرس و سرانجام آمر

 در ه مأموران وزارت اطالعاتکند کیح میاو تصر نترنت در دسترس است.یا یبر رو یون لس آنجلسیزیتلو یکبا 
ان گذاشتند و يدر م با اوون یزیتلو یک یراه انداز یبرا را شنهادشانيپ یو در جلسه ی» ردندکمحبت «امارات 

ات تو اگر مشکل وجهه .یدهیم که به نفعت است. تو به ما فحش هم ميدهیهت مبِ  ییگفتند خبرها«
 ،یزنیون میزی. تلوانتخاب کن خودت« و» م بگویيگویبهت م یم. اخباريکنیات را درست مما وجهه ،هست

  ».م] استی[از رژیم که همه اش انتقاديدهیهم به تو م ییخبرها ،ستم اش هستيس د،یآیاش م یآگه
  

 ی، ارتباطات اطالعات آخوندییقدرتنما یتف سرباال برا یکم در یرژ یونیزیتلو یه هاکشب ١٣٩٧اسفند ١١در - ۶۵
تا به  ش گذاشتندیبه نما» دروغ یانیستگاه پایا«به نام  یدر مستندار يرا با دود و دم بس» وزيه آمدنکشب«با 
جه يرا نت» اقتدار یسالگنظام و چهل  یکامل ضدانقالب از برانداز یدينا ام« یسيپلـ  ییجنا یالمهيوه فيش
   رند.يبگ
ن يدر ع »ران!یا یاسالم یجمهور یتيو امن یستم اطالعاتين است سیا« د:یگویم میرژ یارگردان اطالعاتک 

آیند ن] میید [مجاهدیاگر قرار باشد آمریکا بيا«ه کست ا نیا ییترسان لولوخرخرهبچه یز هشدارهاا یکیحال 
 یتيست امنیسنار». کشند تا ایران صاف بشودهمه را می ،کنند، یک ميليون، دو ميليونل مییک کشتار اوّ 
تروریسم چه رفتاری طی ماههای اخير با ما شما ببينيد همين فرانسه در موضوع : «ندکیخاطرنشان م
واهی که هنوز یک برگ  ۀکنند به یک بهانمات ما را اخراج میودیپل ،کنندمات ما را دستگير میوداشتند؟ دیپل

المللی و دات بينخالف تعهّ  ،مات ما را دستگير کردندوواهی دیپل ۀبه بهان اند.عا به ما ندادهسند در مورد این ادّ 
گذشته در پارلمان  ۀگروهک تروریستی منافقين هفت ۀسرکرد المللی این را دستگير کردند.بين خالف حقوق

 .کند که ما در ایران از سال گذشته کانونهای شورشی ایجاد کردیمصراحتاً اعالم می فرانسه سخنرانی کرد.
دازی هستيم و در حال ایجاد گوید ما در حال برانگوید کانونهای شورشی یعنی رسماً دارد میوقتی می ،ببينيد

  ...». ناامنی در این کشور هستيم 
وزارت بدنام و سپاه  یتهایخطوط و مأمور یدر راستا» ونيسیاپوز« گوناگون در پوشش یهاهکشب یراه انداز 

ران در یا یبخش ملیت ضد اطالعات ارتش آزادیریاست. مد ینیسم ديج گشتاپو و فاشیت، صنعت رایجهل و جنا



 
 

ن یند. اکیرا خاطرنشان م ین جهانشاهيرحسيم به نام امیمأمور رژ یکاز  یینمونه ١٣٩٣ماه یگزارش د
 ٨٨ام يدر رابطه با ق» بیفر یبرا یالماس«لم يم در فیلو رفته رژ ینفوذ ،یه از همدستان پاسدار مدحکشخص 

انتخاب  یمن برا: «دیگویگارو ميف ۀداشته به روزنام» موج سبز«و يآلترنات یبرا ینکارچاق ک يۀاست و داع
س يدر لندن تأس ٢٠١٢ ه در سالک "، را،رها"زبان خود به نام یفارس ییون ماهوارهیزیز تلويها و نهکشب یروحان

خواهند  یکه م ،میار خواهم گرفت تا آن دسته از مسئوالن رژکردم. من تمام تالشم را به کال فعّ  رده بودم،ک
  ) .١٣٩٢بهمن  ١٩ ،گارويف» (کشور را نجات بدهند موفق شوند

ر ييه تغکنم کاعالم  یصورت علنه خواهم بیم: «گفته بود یونیزیتلو کۀشتر در همان شبين پیاز ا یجهانشاه 
ه ک ،ن تجربهیبا در دست داشتن ا یا فردیو  یاسيگروه س توسط هر یاسالم ینظام جمهور یا براندازیو 

آبان  ٣٠ا"، ره"ون یزی(تلو» انت نخواهد بوديمتر از خک یامر شور خواهد بود،ک یۀو تجز یعواقب آن جنگ داخل
١٣٩٣ . (  

ن و یه مجاهديتا عل شدیار گرفته مکدر آن به  »تشنه به خون وابت«ه کهمان است  یونیزیانال تلوکن یا 
  د. بپرداز ینکپراران به لجنیمقاومت ا یمل یشورا

آن «دنده و ترمز ادامه دارد تا یب یاطالعات آخوند ینترنتیو ا یونیزیتلو یهاهکگر شبینون در دکه اک یتیمأمور 
  »! شور را نجات دهند، موفق شوندکخواهند یه مکم یدسته از مسئوالن رژ

افسار پاره کردند.  یام و انقالب، به راستينظام از خطر ق» نجات« یه ها براکل شبين قبیا ل گذشتهک سایدر  
ت دارند یال حقوق بشر مأمورلگر و پژوهشگر و منتقد و فعّ يمضحک تحل یبرچسبهااران با کانتيخ و ده مزدورانیبر
ت و با ینهایت، تا بیان والیها و بازجو یاطالعات یسپاه پاسداران و برا یبریها و ارتش سايجيبس یۀتغذ یبرا
ت یموران والند. حرف مأین ناسزا بگویمقاومت و به خصوص به سازمان مجاهد یمل ین الفاظ به شورایترکيکر

ن یگذارد. حرف اینم یاقه بر عهده دارند بک یتیت آنها و در مأموريد در ماهیترد یساده و روشن است و جا
مرداد  ٣ یو یهن تيم- یرج مصداقی(ا» یکی از بزرگترین جنایتکاران عليه بشریت مسعود رجوی است«ه کاست 
 یت از وليتبع یو به روشن یو پورمحمد یسيم رئيابراهد جالّ  یآخوندها یار براکان دادن آشکدم ت نی). ا١٣٩٨

 ۀدر بار یااو قتل عام است. خامنههد در موضوع اعدامد و جالّ يشه یض جایتعو یه ارتجاع در فتوايفق
- من توصيه میفاق افتاد... شور اتّ که در کحوادث بزرگی است  ۀده ۶٠ ۀده: «گفت» نيست ها و منافقیترور«
ض نشود.. نند، جای شهيد و جالد عوکیقضاوت م ۶٠ ۀاند راجع به دهلاهل تأمّ  ،ندرکفه اهل کسانی کنم به ک

  ).ینيبرسر قبر خم ١٣٩۶خرداد  ١۴» ([شعار مرگ بر منافق]
 ی(برا» نیدر درون مجاهد کوکمش یقتلها«غان ه مبلّ کست يسبب ن ی، بآخر خط ین گرد و خاکهایدر ا 

مه اند. يسراس یگرفتن جنبش دادخواهم) از باالیرژ یتهایردن جناکنس نمودن و باالبارمکو هر چه  یماستمال
ت یجنا یکتحت عنوان " یاسيان سيل عام زندانقت ن سالگرديامین الملل در سيه گزارش عفو بک چنانآن

گزارشگران عفو را به خاطر نام بردن از  یت، حتینظام وال یرکتابند و در چا یرا هم برنم ت"یه بشريادامه دار عل
رات یو تعز یشرع ره و مستوجب حدّ يمرتکب گناه کب دار و مصاحبه و گفتگو با همبندان آنهامجاهدان سر به

  دانند!یم یحکومت
به  یانسالياست که در م ییده يگان و مستخدمان نورسار گرفتن مزدور بچکن وحوش، به یا یگر طرفه هایاز د 

از “ یمغزیب یشستشو”ا با ین آنها را به اجبار یم سن و سال بوده اند، مجاهدک یافتند که وقت یم صرافت آن
توان از بار یب میاذکف و اين اراجیردن اک یبندالحساب با سرهمیعل بخش برده اند!یکا به ارتش آزادیا آمریاروپا 

 یدرصد خط شکنها٩٠« که نیو ا ینيم خمیتوسط رژ یهنيجنگ ضد م یهاهزار دانش آموز به جبهه ۴۵٠اعزام 
ما دانش  ن که: بریجه ايرد. نتکه بدتر کبل یهماننیم این رژین را با ایاست و مجاهدک» جبهه دانش آموز بوده اند

ام يح است و گرد قمقاومت مرجّ  یمل یشورا ینیگزیجا شود که وضع موجود بریز واضح و مبرهن میآموزان عز
خ به شاه مجاز و نسبت به ين وزارت، نظر به عقب از شیمجتهد "ۀبه فرمودگشت. البته و "د یدگر نبا ینقالبو ا

  ار دارد!ياست، استحباب بس "یه خط قرمز و "حرام شرعکن یمجاهد شورا و
  

 ،ایران ۀمعلمان آزاد ۀ، نمایندگوناگون توسط وزارت اطالعات، هاشم خواستار یه هاکشب یدر مورد راه انداز- ۶۶
وجود آمده است... از هگروه فرزانگان توسط ارتش سایبری، برای شکار آزادیخواهان ب: «نوشت١٣٩٨ تير ٣٠ در

  ».وجود آمده استههمکاران خواستم که هوشيار باشند که این گروه توسط ارتش سایبری ب
پسر شاه پرداخته  ۀرم و در بایخط قرمز رژ ۀگر در باریار قابل توجه دير دو موضوع بسکگاه به ذمعلمان آن ۀندینما 

که نيروهای امنيتی با فشار ملت قهرمان ایران مجبور شدند مرا از بيمارستان  ٩٧آبان  ١٩در روز «د: یگویو م
تی به سراغم آمدند و از من خواستند که چون سازمان مجاهدین روانی سينا آزاد کنند، دو نفر از نيروهای امنيّ 

خلق از تو حمایت کرده اند، باید بر عليه آنها بيانيه بدهی و خط قرمز ما رهبری هم نيست بلکه سازمان 



 
 

ی که در حمایت از یآنها را به مقاله مجاهدین خلق است. به آنها گفتم یعنی حکم اعدام خود را امضا کنم؟
 حواله دادم. ،بان منتشر کرده بودمته بودم و روز دستگيری یعنی اول آانی آقای عبدالرضا قنبری نوشمعلم زند

از من پرسيدند که چرا با شاهزاده رضا پهلوی  ،موران اطالعات به باغم آمدندأکه م ٩٧باز پارسال در اردیبهشت 
  ».نه :ه با او صحبت کنی؟ که گفتمموبایل شاهزاده را بگيریم ک ۀن شمارخواهی اآلهمکاری نمی کنی؟ می

غرض از نوشتن این مقاله، حمایت و یا مخالفت با تشکيالت خاصی نيست «ه کند ک یح میتصر یمعلم زندان 
ست یا دموکرات بلکه بيان حقایق است تا هر کس بداند که در کدام اردوگاه مبارزه کرده و آیا دموکرات واقعی

  ...». کوتوله 
 یه اطالعات آخوندکر شد. واضح است يدستگ ٩٨مرداد  ٢٠گر در ین مقاله بار دیسه هفته بعد از نوشتن ا یو 

  دهد. ین اظهارات تحت فشار قرار میپس گرفتن ا یشدت براهاو را ب
 

و  ی، خبرگزاریدر آلبان ٣روزه مقاومت در اشرف  ٥ یهایین روز گردهماير امسال نخستيت ٢٠از روز  - ٦٧
برند و یسر مهب ییط بستهين در محیبودند مجاهد یعنون مدّ که تاک ،اطالعات آخوندها یتهایون و سایزیتلو

 ینترنتیاز ارتباطات ا ییسهاکاهو به پمپاژ خبرها و انتشار عيندارند، به ناگهان و با ه یچندان یرونيارتباطات ب
   ردند.کمبادرت  ٣دراشرف  یت و هشتگ سازين و توئیمجاهد

ران یت ايه امنيعل یدین] اقدامات جدی[مجاهد یهاستیترور«ن باره نوشت: یم در ایرژ یرسم یزارخبرگ 
ناامن کردن روح و  یبرا یخود به هشتگ ساز یستید در کمپ ترورمتعدّ  یکردند... با ساخت سوله ها یاحطرّ 

» برگزار کنند یگر در آلبانید یرانیضدا یک شوینده هم یآ ۀآورده اند... قرار است هفت یران رویروان مردم ا
  ).١٣٩٨ر يت ٢٠ ،رنای(ا
ن خلق منتشر شده یاز مجاهد یریتصاو یبه تازگ: « ردکعا اطالعات آخوندها ادّ  »انجمن نجات«در همان روز  

وتر، مشغول يدهد که پشت کامپ ینشان م ٣ن را در کمپ اشرف یسازمان مجاهد یر اعضاین تصاوی. ااست
 ».کشور هستند یبر فضا یرگذاريثتأ یبرا یمجاز یت در فضايفعال

را به صحنه آورد تا در  »اب تشنه به خونتوّ «ا يفرنيالکاطالعات آخوندها در  ینترنتیون ایزیتلو یکدر سوم مرداد -  
 ،»م استیش هم دست رژیسهاکع«وتر نشسته اند و يامپکنفر در آن پشت  ١٠٠ه ک ٣در اشرف  یسالن ۀبار

 یکسال گذشته سابقه نداشته است ٤٠ نیدر ا«م افزود: یرژ یهانه در باب قدرقدرتابل یداد سخن بدهد. و
آمده  یس از درون آلبانکد عينکرش را بک. فرون آمدهيه اآلن بک، چگونه شده دیايرون بين بیس از درون مجاهدکع

 کیسها دزدکن عیس است. اکده ع ، الاقلّ سکع یکنه نهاست... یا یفروپاش ۀدهندن نشانیم، ایدست رژ
  ).١٣٩٨مرداد  ٣» (هم گرفته نشده

نفوذ زیادی هم توی «، در تلویزیون رژیم گفت: از سرکردگان سپاه پاسداران ،در ششم مرداد پاسدار ناصحـ  
سفير جمهوری اسالمی را در یک مرحله بيرون کردند از اونجا  ی مثالً ی که حتّ همين اآلن در حدّ  .آلبانی کردند

، فعاليت یک ؛فعاليت اطالعاتی هست ،یکی :دهندعاليت عمده توی اونجا دارند انجام می.... اآلن سه تا ف
کنند و ش کار میفعاليتی هم بحث سایبری است که اآلن شدیداً دارند روی ،گری و سياسی است و یکالبی

کنند و ما فعاليت می ،گيرندعامل می ،گذارندکه روی جوانهای ما اثر می چونجدای از بحث عضوگيری است... 
افتد که ره میفاقاتی که داکنيم که با اتّ منفی توی جامعه ایجاد کردیم و می ۀنقدر زمينفانه آخودمان هم متأسّ 

  .)١٣٩٨مرداد  ٦، تلویزیون افق» (جوانها گرایش پيداکنند 
م یه در آن مأموران رژکش گذاشت یرا به نما یزيانگبتعجّ  یهام صحنهیرژ ونیزیو تلویراد یمرداد خبرگزار ٩در ـ  

دادند تا یمن يوتر را به مخاطبيامپکدر پشت  ٣ن در اشرف یمجاهد یسهاکهمان ع یحاو یهاتکابان پايدر خ
رش را کاصالً ف .دارند، یی یبانيچه پشت«ب گفت: س با تعجّ کافت عیپس از در یجيبس یکنند. کاظهار نظر 

نوع  یکهم خودش نیرده اکر ييا تغين دنردند اآلکیم یبمبگذار یزمان یک: «ی افزودگرید یجيبس». ردمکینم
  ».است یمجاز یداخل فضا یگذاربمب

مربوط به صدها  ،شده یش جاریهاابانها و در رسانهين توسط خودش در خيچننیه اکم یترس و وحشت رژ 
در  ٣س از اشرف یبزرگ مقاومت در پار ییهمزمان با گردهما، ١٣٩٧ر يت ٩ه در روز شنبه کاست  یسکقطعه ع

ا رده امّ کافت یم هم در همان روز دریه رژک نیا نبوده است. االّ  یز مخفيچ چيمنتشر شده و ه یمجاز یفضا
ن در یند مجاهدکعا ن فاصله بتواند احمقانه ادّ یده تا در ایسال به مصلحت نظام ندیکرا  نشر و بازپخش آنباز

  برند. یسر مهبسته ب یفضا
  

خ و دو روز يمون یتينفرانس امنکت در کشر یف به آلمان برای، همزمان با ورود محمدجواد ظر٩٧بهمن  ٢۶در - ۶٨
 یسابقه برایلت بیرذ یکگل در ياشپ ۀاران اشرف نشان در ورشو، مجلیوهمند هموطنان و کبعد از تظاهرات ش



 
 

ارتقا داد. آش مماشات  یدیرا به مدار جد رانیاز مقاومت ا یسازطانيران، شیدر ا ینیسم دياستمالت از فاش
هفته  یکمتر از که دادگاه فوراً در کقدر شور بود ن آنین با مجاهدکيقد و حِ  افزوده از سرِ  یهااوهیب و یاذکبا ا

مارس برابر با  ٢١م (در روز کبر آن با صدور ح )٩٧اسفند  ٢۴برابر با  ٢٠١٩مارس  ١۵ت (در روز یاکپس از ثبت ش
  ) دهنه زد.٩٨ن یفرورداول 

ت نفت و خون به آسمان رفته یان والياد حافظان و حامیگل، فغان و فري(!)در اشپسانده شدهینو ۀمقال یدر ابتدا
». م تهران استیرژ یسرنگون ه خواهانکنند کیت میحما یاسيس تکس یکدولت ترامپ از  یاعضا«ه ک بود

 هایدبند سبز مشغول آموزشهِ  با »راهيان نور«و  »دختران معاویه« ران بينیها در اماه هک یخبرنگار زن سپس
، یآلبان یغرب جاده در شمال یک نارکدر «ه ک ردکیم شده بود، گزارش گلينون شاگرد آشپز اشپکو ا یجيبس

ه کشود یهستند. گفته م سرنگونی رژیم ایران در یک اردوگاه در حال آماده شدن برای یبيو زنان عج مردان
ها را نند، چشمکبش بدرند، دستها را هم ه گلوها را با چاقو ازکنند کن مییهفته بسياری از آنها تمر در بارسه 

  ».نندکاورند و دهانها را پاره يبدر قهدَ انگشت از حَ  با
در  ٩٧روز قبل از آن در پنجم آذر  ٢٠ماه و  ٢رد، کمنتشر  ٩٧بهمن  ٢۶گل در يچه اشپه آنک نیب روزگار ایاز عجا 

» هشدانگيز یک جداسرگذشت غم«ت عنوان اطالعات آخوندها در کرمانشاه، تح »انجمن نجاست«سایت 
ا، (اینترلينک، آورده بودند ک به بازنشر آن اقدام اطالعات آخوندها بالفاصله ییرهيهای زنجمنتشر شده و سایت
  ران).یانجمنهای موسوم به نجات در داخل ا هایسایت یاران ایران و سلسله

به  ینامه ی یگل طي، اشپ٩٧آبان  ١٣م در یرژ یم نفتیشدن تحر ییروز پس از اجرا ١٠ه ک نیگر ایب دیاز عجا 
شورا  یندگینده از افترا و دروغ ارسال و خواهان پاسخ شده بود. متعاقباً نماکشورا در آلمان سؤاالت آ یندگینما

چ اثر و يا هامّ  ،ردکگل ارسال ياشپ یاز اسناد برا ییهمراه با مجموعه ل و مستدلّ مفصّ  یهادر آلمان پاسخ
ه نفت آن توسط ک ،ینیسم ديفاش یآدم سوز یهاورهکن در یسوزاندن مجاهد یرا فتواینداشت ز ییدهیفا

ه کد يگل پرسير اشپيشورا از سردب یندگیشود، صادر شده بود. هر چند هم نماین ميد تأمجالّ  یآخوندها
 ٣و اطراف اشرف یگل در ورودينار زن خبرنگار اشپکدر  ،یران در آلبانیم ایمزدور سفارت رژ ،»یازچی یاولس«

گل را يت صادر و اشپيومکم محکح ٩٨نیه دادگاه در روز اول فروردک نیداده نشد. تا ا یپاسخ به آن ند؟کیچه م
 ٢۵٠هر مورد نقض با  یبرا االّ  کند و یز خوددارينشر آن نافترائات را حذف و از بازساعت  ٢۴ یرد طکف موظّ 

  شود.یرو مهماه حبس روب ۶ا ی یمه نقدیورو جریهزار 
، یبرتيد و طبق تمام تجارب اشرف و لیز بود. بدون ترديانگبهت یبه راست یلت آخوندیو رذ یسازطانيابعاد ش 

ن آخوندها و يخون ین و دستهایر خونفشان مجاهديکرا به دنبال دارد. پشتار کسم و یترور ،یسازطانيش
اسدهللا  یريدستگ یکه در ماجرا یتيواقع ؛ستين یردنکغان و مأموران و مزدوران آنها پنهان ارگزاران و مبلّ ک

ه يعل یستیان توطئه تروریجر در ٩٧ن آلمان در تابستان يدر هم ،یست حکومت آخوندیپلومات ترورید ،یاسد
  د. يگر به اثبات رسیس بار دیبزرگ مقاومت در پار ییگردهما

از  یخارج یتهايشخصو  یم رجویه با حضور خانم مرک ،ین در آلبانیمجاهد ١٣٩٧شتر در مراسم نوروز ين پیاز ا 
 یست اعزامیو برمال شده بود. دو ترور یو انفجار خنث یگذاربمب ۀبرگزار شد، توطئ یانيجمله شهردار جول

س کمشغول ع یريردند و در زمان دستگکیخبرنگار استفاده م شاز پو یستیترور ۀتوطئ یاجرا یبرا میرژ
من معتقدم در «: ر گفتیوزرد. نخستکن توطئه را شخصاً افشای، ایر آلبانینخست وز ،راما یگرفتن بودند. اد

م... ما در یجا داد ،ب بودنديو تعقرابطه با مجاهدین ما کار درستی را انجام دادیم. ما به گروهی که مورد آزار 
م که به شيوه مشابه مورد يهست يکآتالنتـ  ییاروپا یگروه کشورها ما جزء ت درست تاریخ قرار داریم،سم

 ،ژن پالسیون ویزی(تلو »نندکیتهدید هستند. من معتقدم تمام این کشورها عليه تهدیدات تروریستی اقدام م
   ).٢٠١٨ل یآور ١٩

ام يشود، همزمان با قیم یشتار منتهکسم و یه به ترورک ،نیه مجاهديوار علوانهید یو خصومتها یدروغپرداز 
 ین سازماندهیام توسط مجاهديه قک نید بر اکيبا تأ ٩۶ ید ١٩در  یت گرفته بود. خامنه اشدّ  ١٣٩۶ماه ید

 :و گفت» تقاص نخواهد ماند یبار کن یا«ه کرد کد یتهد ،رده بودندک یزیآن برنامه ر یش برايشده و از ماهها پ
اما  ،ردک ید صحبت و روشنگریبا ،ر دانشجويچه دانشجو چه غ ،وارد ماجرا شده اند یجانيه هک یسانکبا «

  ». ن] جداستیحساب [مجاهد
پاسخ مناسب را از «ن یه بود: مجاهدگفت ،میت رژيامن یعال یشورا ريدب ،یهفته قبل از آن پاسدار شمخان یک 

  ». افت خواهند کردیدانند، دریکه نم ییجا
ما از دولت فرانسه می خواهيم که عليه این «ت برد و گفت: یاکشس جمهور فرانسه يز به رئين یآخوند روحان 

  .)١٣٩۶ ید ١٢» (روریستی اقدام کندگروهک ت



 
 

حسن  کشد.روحانی بار دیگر داستان مجاهدین را پيش می«نوشت:  ٩۶ماه ید ١۴بعد در گارو دو روز يروزنامه ف 
در «گارو افزود: يف». دست به اقدام بزند وی روحانی از امانوئل ماکرون خواسته است عليه مخالفان در تبعيد

ی موضوع مجاهدین به رخ ما ها نداشته ایم که طی آن در نقطه ی: هيچ گفتگویی با ایرانيشوداليزه گفته می
  ».کشيده نشود

 یبحرانها ۀم در مهلکیه چرا رژکافت یتوان دریم یگفته شد به روشنن فصل یه در اک ییهااز شواهد و نمونه 
 یشخص عالوه بر مزدوران لباس ،رونیافته است. از ایسم یو ترور یسازطانيرفت خود را در ش، برونیسرنگون

 ۀدر مرحلم شاه هم یند. رژکید نمیز تردين یگذارش در بمبیپلوماتهاینما در به کارگرفتن دونيسیو مأموران اپوز
   افت.یینم یوب نظامکو سر کو گلوله و تان یجز چماقدار ییچاره یانیپا
 ده است.يه اروپا فرا رسیحادا و اتّ یکآمر یستیست تروريم و مزدوران آن در لیوزارت اطالعات رژ یزمان نامگذار 
مه و مجازات و کد محایبا ،هستنده ک یدر هر لباس ،مین رژیاربران اکستها و عوامل و مزدوران و یمات تروروپلید

  اخراج شوند. 
  

  :فصل هشتم
 سپاه پاسداران یستیترور یست گذاريل

  ر خارجه آخوندهایه و وزيفق یول می، تحریامل نفتکم یتحر
 یسم مذهبيم فاشیران به طرد و تحریمقاومت ا یفراخوانها

 
از  ،مهایاز تحر ییعمال سلسلهبا اِ  یا پس از خروج از توافق اتمیکه گذشت، دولت آمرک یسالیکدر ـ  ۶٩

و دفتر و دستگاه  یام خامنهین تحريات و همچن، فلزّ یميم پتروشی، تحرکیم بانی، تحریامل نفتکم یجمله تحر
ست يبا گذاشتن سپاه پاسداران در ل ،گرید یو از سو ینیسم دير خارجه فاشیوز ،فیم ظریاو و باالخره تحر

 رد. کتر هر چه تنگ یم آخوندیعرصه را بر رژ ١٣٩٨ن یفرورد ١٩در  یخارج یستیترور یسازمانها
ش در داخل یهایق البیرد از طرکیبا تمام قوا تالش م یم آخوندیه رژکصورت گرفت  یدر حال ین نامگذاریا 

 ند. ک یريا و اروپا از آن جلوگیکآمر
ت يرسمخارجه، به وزارت یسابقه به رهبرین اقدام بیا«گفت:  ین نامگذاریا به هنگام ایکس جمهور آمريرئ 

ه سپاه پاسداران کسم است، بلیترور یحکومت حام یکران نه تنها یم ایه رژکت است ين واقعیشناختن ا
دهد. سپاه پاسداران ابزار یرا اشاعه م کرده و آن یت مالیاست، حمايابزار س یکبه عنوان  ،سمیاالنه از ترورفعّ 

 ی، برایگذارستين لیم است. در این رژیا یستیترور یج جهانيت و اعمال بسیران در هدایحکومت ا یاصل
 یست گذاريل یست خارجیسازمان ترور یکعنوان ه گر را بیدولت د یکاز  یا بخشیکه آمرکن بار است ينخست

ر دولتها فرق ین با رفتار سایاديطور بنه ران بیا میعمال رژه اَ ک نیاست بر ا یدکيتأ یست گذاريل نیکند. ا یم
ران را گسترش خواهد یم ایرژ یما رو یثرکابعاد و وسعت فشار حدا ییزان قابل مالحظهين اقدام به میادارد. 
هرکس که به آن مبادرت  یا دادن کمک به سپاه پاسداران را برای خطر هرگونه تجارتسک و ین اقدام، ریداد. ا

سم ید از ترورید، شما دارياگر شما مشغول تجارت با سپاه پاسداران هست ،یعنیسازد.  یروشن م ،کند
 یسم عواقب جدّ یتش از تروریه حماکفرستد یتهران م میروشن به رژ یامين اقدام پید. اينکیم یت مالیحما

 یستیترور یهاتيتش از فعالیران به خاطر حمایم ایرژ ینه برایش هزیو افزا یش فشار مالیدارد. ما به افزا
  ».نار بگذاردکخود را  یرقانونيم و غيه رفتار بدخک م تا آنيدهیادامه م

 
ران، یت به مردم ايو انتقال حاکم یم آخوندیرژ یسرنگون یس خود برايسمقاومت از آغاز تأ یمل یشوراـ  ٧٠

م یرژ نیاخراج ا ،یم آخوندیرژ یحاتيتسل و یم نفتیژه تحریوههمه جانبه ب یمهایخواستار تحر ،وستهيپ
 ،مین رژیک ايو دموکراتيگانه آلترناتی ،مقاومت یمل یران به شورایا یهايکرس یحد و واگذارنامشروع از ملل متّ 

  بوده است. 
 یزار اصلبر نقش سپاه پاسداران به عنوان اب به طور مستمر، ،گذشته ین در دهه هايران همچنیمقاومت ا 

 رده است. کدکيه تأيت فقینظام وال حفظ
همه  یمهایعمال تحراِ  یرا برا ییارزار فشردهک، خصوص در چند سال گذشتههب ،آن یها یندگینما شورا و 

 یگر ارگانهایو د یات خامنهيران و وزارت اطالعات و بگذاشتن سپاه پاسدا یو برا یم آخوندیه رژيجانبه عل
 ش برده اند.يپ یستیترور یهاستيربط در لیذ
 یسيپلـ  ینظام یکتاتوریک دیه يفقتیوال یکتاتورید: «گفت ١٣٧٧بهمن  ٢٢ مقاومت در یمل یمسئول شورا 

است. سپاه پاسداران  یکم عمدتاً به آن متّ ین رژیه اکه است يفقتیاست. سپاه پاسداران ابزار حفظ نظام وال



 
 

آن صدور  ک سپاه و روح حاکم برموتور محرّ  یعنیسم ينامیاست. د یاعمال قهر و سرکوب نظام یارگان محور
حات يبا تسل یأت ارتشيت جهانشمول است. سپاه پاسداران در هیوال یۀنظر بر یمبتن یارتجاع و جنگ طلب

که  نیساله شکل گرفت. ا ٨ان جنگ یهمان جر ، دریو قدرت موشک ییایو در ییهوا یروين یدارا ن ويسنگ
لش روشن است. چون ياست، دل هيت فقیحفظ نظام وال یاصل ۀليو وس یاعمال قهر نظام یسپاه ابزار اصل

 یشه برايراز و اسالمشهر، همين و شی، از مشهد تا قزوزش شهرهايتظاهرات مردم، در خ سپاه در هرکجا، در
 ینيخم یکند. وقتیکنترل ممختلف خود شهرها را  یق قرارگاههایراق است و از طریسرکوب حاضر به 

ت، یسپاه پاسداران در حفظ نظام وال ین نقش محوريممنظورش ه "،اگر سپاه نبود، کشور هم نبود": گفتیم
 » . از جهات مختلف بود

سم و جنگ یترور ۀبه توسع یبزرگ کمکسپاه پاسداران  یست گذارير درازمدت در ليه تأخکن است یت ايواقع 
که پاسدار محسن  یهم درحال رده است. آنک ییو منطقه ین الملليدر سطح ب یوندم آخیتوسط رژ یافروز

 ١٩٨٣روت در سال يدر ب ییایکتفنگداران آمر در مورد انفجار مقرّ  ،ر سابق سپاه پاسدارانیوز ،ق دوستيرف
  ران رفته بود. یآن از ا ۀو هم مواد منفجر یدئولوژیهم ا :اعتراف کرد

 ) در سالیر (در عربستان سعودران در انفجار خوبَ یم ایدر مورد نقش رژ »یآ.یب .اف«س وقت يرئ ،یفر ییلو 
سپاه پاسداران  یستیترور یضرورت نامگذار د دریترد یز جايگر نیهزاران سند و گزارش د .شهادت داد ١٩٩٦

ه ران را بیا یبخش ملیسپاه پاسداران، ارتش آزاد یجاه ن استمالت بياست ننگيا سگذاشت. امّ ینم یباق
 ست گذاشت.ين در لیعنوان همنام مجاهد

ن کشور، از یون تن از مردم ايليم ميه و شراکت در کشتار نیسورام ينقش سپاه پاسداران در سرکوب ق 
مرار چنان در استت، همیه بشريت علیدر جنا یهمدستاست.  یم آخوندیرژ یهاتیوراق جنان ایاهتريس

   ادامه دارد. ـ باال گرفته١٣٩٨که از آغاز سال در ادلب ـ  یسازرانیکشتار و و
در اثر حمالت، مجدداً هزاران خانواده از مناطق جنوب و  هکرد کگزارش  ٩٨ن یفرورد١۵روز  یآناتول یخبرگزار 

 ییهاتعداد خانواده. ه پناه برده انديمستقر در مرز ترک یهاحما به اردوگاه یادلب و حومه شمال یجنوب شرق
 ٤٢٧هزار و  ٧٦خانواده ( ٥٤٩هزار و  ١٦ردند به کمهاجرت  ٢٠١٨ن مناطق در نوامبر و دسامبر یکه از ا

  ده است.ي) رسیرنظاميغ
انش يم اسد و حامیرژ یروهاين ینيو زم ییاعالم کرد بر اثر حمالت هوا ٩٨ مرداد ٩ه در یبشر سورحقوق ۀشبک 

  کودک، جان باخته اند.٢٠٨زن و ١۴٠شامل  یرنظاميغ ٧٨١مرداد در ادلب  ۵بهشت تا یارد ۶در فاصله 
معاون  ،ت محکوم شد. مارک لوکاکادلب به شدّ  کشتار در ت ملل متحد،يامن یدر اجالس شورا ٩٨مرداد ١٠در 

ت یه با حمایسور یین جلسه گفت: بمبارانها و حمالت هوایدر ا ،دوستانهمتحد در امور انسانرکل ملل يدب
ل کرده یاصطالح کاهش تنش را به منطقه کشتار گسترده، تبد منطقه به ر در ادلب،يروز اخ٩٠ یه، طيروس

  است.
ن یا یزیع خونرلَ ن کننده دارد. وَ ييه نقش تعیمناطق سور ۀهم م اسد دریات سرکوبگرانه رژیآخوندها در جنام یرژ 

 ۀحمله بزرگ به ادلب، جامع یبرا ٩٧وریشهر١۶ درجانبه تهران در اجالس سه  یم و اصرار آخوند روحانیرژ
در استان ادلب  »یانسان ۀفاجع«در مورد  و گوترزيخصوص که دو روز قبل از آن، آنتونهرت زده کرد. بيرا ح یجهان

نسبت به طور جداگانه ت بهيامن یگر عضو شورایکشور د ١٠کا و یت هشدار داده بود. آمريون جمعيليبا سه م
  ).١٣٩٧وریشهر١۴ ،فرانسه یکرده بودند (خبرگزار» قيعم یاظهار نگران«ه ادلب يعل یات نظاميعمل

  
د کرده است، در يم نامشروع آخوندها تأکیم رژیهمواره بر طرد و تحرش يکه از سه دهه پ ،رانیمقاومت ا- ٧١

م و قطع یر رژيياست به تغين سیا یل و ارتقايقدم، لزوم تکم وسته و در هريکا، پیآمر یمهاید تحریقبال تشد
 یسرنگون یحق مقاومت برا یعنیران ین حق مردم ایتریت شناختن اساسيکامل مماشات و به رسم

 ا خاطر نشان کرده است. ر ینیسم ديفاش
ات یاز جنا یان با اشاره به برخيرانیجوامع ا ین المللينفرانس بکدر  ١٣٩٧آذر  ٢٤در  یم رجویخانم مر 

 یکنه  ها،تین جناید اسم و تعدّ یبه ترور مین رژیآوردن ا یرو« :ران گفتیم آخوندها در خارج از ایرژ یستیترور
 یبقا و مقابله با بحران سرنگون یم برایرژ یار و برون رفت در استراتژکراه یکه ک، بليکیتکنش گذرا و تاکوا

رد و اخراج کیار مکش یمات در اتروپلیکه تحت پوش د ،میرژ یک مقام اطالعاتی یريدستگ« :افزود یو». است
ر يبا سف یکینزد ۀه رابطک ،کست در دانماریترور یک یريم از فرانسه و هلند، دستگیست رژیمات تروروپلیسه د

ت يامن یعال یکند که از شورایا اثبات ميم در کنیست رژیدو ترور ۀم در نروژ داشت و محاکمیو سفارتخانه رژ
م، یرژ یهاخانهخارجه و سفارت قدس و وزارت اطالعات و وزارت یستیترور یرويپاسداران و ن آخوندها تا سپاه

ها و ش در احکام دادگاهيه از دو دهه پک یقتيحقهستند...  هيت فقیسم والیاه تروردستگ یاجزا ،همه و همه



 
 

د بر يکن با تأيس و آرژانتیيا، سويتالیا کا،یاز جمله آلمان، آمر ،مختلف یدر کشورها ییقضا یهادستگاه
م و سران سپاه پاسداران به ین رژیاطالعات اریخارجه و وز ریجمهور، وزسيو رئ یام خامنهيت مستقيمسئول

  ». صادر شده است یالمللنيها حکم جلب باز آن یبرخ یبرا یده و حتيرس اثبات
 یادآوری یو روحان یاها درباره اقدامات خودسرانه و بدون اطالع خامنهیبافیطالن تئورد بر بُ يبا تأک یخانم رجو

، همه یعالوه بر روحان یرات اتمکه در مذاکم گفت یدر مجلس رژ ٩٧ در آبان ،ر خارجه آخوندهایوز ،فیظر :ردک
ه سر خود کم يستين یما دستگاه: «ح کردیانجام شده و تصر یاخامنه ات، با اطالع و موافقتيز با تمام جزئيچ

 ».ميه گزارش بدهک نیم، بدون اينکب یارکشور کن یم در ايتوانیم... مگر ما مينکعمل 
 یم آخوندیسم خودسرانه در رژیاقدامات و ترور یتئوره کد يتوان فهمینجا میاز ا«کرد:  یريجه گينت یخانم رجو 
 یهاتیو سرپوش گذاشتن بر جنا یمنطقريغند، کینترل مکمردم را هم  یخصوص یزندگ یز حتيه همه چک

 یهاست سازمانيد در لیبا یومتکغات حين تبليسپاه پاسداران و وزارت اطالعات و ماش». «آخوندهاست
راه  یعنیم یرژ یمال یهاانیشر». «رنديه اروپا قرار بگیحاداتّ  یستیترورست يا و لیکآمر یخارج یستیترور
  ». د مسدود شودیبا ینید یقدس و گشتاپو یستیترور یرويو سپاه پاسداران و ن یاخامنه تيب ین ماليتأم
  

گر یا دیکآمر«ه ک نیبر ا یا در قاهره مبنیکر خارجه آمری، پس از اظهارات وزیز خانم رجوين ١٣٩٧ماه ید ٢١در - ٧٢
 یم» ستنده یو حسابرس یران که خواهان آزادیبه مردم ا«و » کندیران محافظت نمیکم بر احا یاز آخوندها

ان آن ين قربانيران نخستیه مردم و مقاومت اک ییاستهايا از سیکاز فاصله گرفتن آمر« ضمن استقبال وندد،يپ
  د قرار داد: کير را مورد تأی، ضرورت اقدامات ز»اندبوده

  ؛یبه آزاد یابيو دست ینیسم ديفاش یسرنگون یران برایت شناختن حق مقاومت مردم ايبه رسمـ  
  ؛اروپا یۀحادا و اتّ یکآمر ۀخارج وزارت یستیست تروريت سپاه و وزارت اطالعات آخوندها در ليقراردادن تمامـ  
  ؛ا و اروپایکقدس از آمر یستیترور یروياخراج مزدوران اطالعات آخوندها و نـ  
 ؛حدت در ملل متّ يومکبار مح۶۵ت پس از يامن یران به شوراینقض حقوق بشر در ا ۀارجاع پروندـ  
  ؛ین الملليبه دادگاه ب یاسيان سيعام زندانقتل ۀت از ارجاع پروندیحماـ  
  ؛رانیمقاومت عادالنه مردم ا یندگیت شناختن نمايرسمحد و بهان از ملل متّ یم نامشروع مالّ یاخراج رژـ  
 ؛من، لبنان و افغانستانیه، عراق، یآن از سور یروهايران و نیم بر اکحا ینیسم ديفاش ۀاخراج قاطعانـ  
سازمان  یحات و قرارگاههايزات و تسليها، تجهییدارا یومت عراق به پرداخت مابه ازاکردن حکوادارـ  

 ه شده و اسناد آن موجود است.يخود آنها ته ۀنیطور کامل با هزبهه ک ،رانیا یبخش ملین و ارتش ازادیمجاهد
 

بخش یارتش آزاد ١٢ ۀشمار يۀدر اطالع یمسعود رجو یسپاه پاسداران، آقا یستیترور یپس از نامگذار - ٧٣
ا و الجرم یکآمر ۀد در رابطیسپاه پاسداران البته آغاز فصل جد یگذارستيل«نوشت:  ٩٨نیفرورد ١٩در  یمل

 یاسياست. حاصل س یباش سرنگوناست. از عالئم دوران آماده یم آخوندیدر قبال رژ یالمللنيب ۀجامعتمام 
 ۀشده و در منطقه و در عرصهن اشغاليوبگر در داخل مکسر یروين نیه ايارزار پر رنج و خون علک ینظام ـ
اطالعات  یگذارستيگفته است، با لات رّ کمقاومت به  ۀدیس جمهور برگزيه رئکچناند همیاست. با یالمللنيب

 ل شود. يمکت یبوت خامنه اکت العنيآخوندها و ب
در استبداد عقب  یوب نظامکقهر و سر یارگان اصل ؛ه استيفق تیم والیحفظ رژ یاصل یرويسپاه پاسداران ن 

و  یدر آلمان ناز» اس .اس« یحفاظت یگردانها یه دارینسخه و برگردان مادون سرما ؛است ینیمانده د
ار کمحصول ش ؛ت و جنگ استیشبهه محصول بالفصل جنا یه بک ،ايتالیدر ا ستياهان فاشيراهن سيپ

ان جنگ ین، در جريشور است. با سالح سنگک یدر خارج از مرزها یافروزوب در داخل و جنگکون و سريانقالب
  ل گرفته است... کش یهنيضدم

د. بدون جنگ يد با آن جنگیه هم برقرار است. بايت فقیو وال یظلمت آخوندت هست، یتا سپاه جنگ و جنا 
ن يدر هم یشورش یانونهاکشده و ه بناین پاياز آغاز بر هم یملبخش یارتش آزاد یشود. استراتژیساقط نم

 ر هستند...يمس
به  ر است،ؤثّ د و ميار مفيسپاهش البته الزم و بس یست گذاريم و لیم رژی، تحریدر جبهه خلق و سرنگون 

هن، همچون ين میا یابانها و شهرهايرا در خ ، آنیو با ارتش آزاد یانون شورشکا به خود، با که با اتّ ک نیشرط ا
ه ختن مردم بيم. با برانگيزمان و مزدوران آن ارتقا ده کان بر فرق ضحّ يآتش ین و گرزيسنگ کیآهنگر به پت ۀاوک

د بر یدهند. با ینمگان یرا به را یه حق و آزادکمت. چرا يبه هر ق یطلبام و حقيجان آمده به برخاستن و ق
  ». ديشکرون يشان بکیزان و آزاديمال پرداخت و از حلقوم حق ستکمت آن را به تمام و يق "س نخاردکاساس "

 



 
 

فرستادگان ترور ـ «تحت عنوان  یتابک ١٣٩٨بهشت یا در اردیکمقاومت در آمر یمل یشورا یندگینماـ  ٧۴
تاب ضمن بر شمردن کن یرد. اکمنتشر » نندکیت میرا هدا یقتل و جاسوس کۀان شبیمالّ  یچگونه سفارتها

ژه در یوه م بیرژ یسفارتها یديلکبه نقش  ٢٠١٨ا در سال یکدر اروپا و آمر یم آخوندیرژ یستیترور ۀتوطئ ١٠
 پردازد. یم یستیاقدامات ترورن یه در اکيس و تريا، سوئد، سوئيتالیش، فرانسه، آلمان، ایر، اتیلبانآ
 ۀژیخصوص نقش دفتر وه و ب یستیاقدامات ترور ۀدر بار یريم گين به نحوه و ساختار تصميچنتاب همکن یا 

قدس و اطالعات سپاه  یرويت، وزارت اطالعات، نيامن یعال یم مانند شورایرژ یگر ارگانهایو د یخامنه ا
 یستیترور ۀرده و پروندکف يتوص» انین ترور مالّ يماش یديلکعنصر  یک« م را به مثابهیخارجه رژ پرداخته و وزارت

ر تاب دکقرار داده است.  یم را مورد بررسین رژيشيو پ ینونک ۀخارج یوزرا ،فیو ظر کی، متّ یتیوال
 : رده استکح یش تصریهایريگجهينت
 ؛م شوندیقرار گرفته و تحر یستیست تروريد در لیژه اش بایو دفتر او مخصوصاً دفتر امور و یخامنه اـ  
 ؛رندياروپا قرار گ یۀحاداتّ  یستیست تروريد در لیوزارت اطالعات و سپاه پاسداران باـ  
  ؛رديا قرار گیکآمر یخارج یستیترور یست سازمانهايد در لیوزارت اطالعات باـ  
 ؛رديگم قرارید تحت تحریام بیرژ یميبخش گاز و پتروشـ  
  ؛د به عدالت سپرده شوندیم بایرژ یستهایترورـ مات وپلیدـ  
   ؛م هستندیو ترور رژ ید بسته شوند. آنها سلسله اعصاب جاسوسیم بایرژ یسفارتهاـ  
 ا اخراج شوند.یمه کد محایا بایکاروپا و آمر مأموران و جاسوسان وزارت اطالعات و سپاه پاسداران درـ  
 

: اعالم کرد یبخش ملیارتش آزاد١٣ ۀشمار يۀدر اطالع یمسعود رجو ی، آقایام خامنهیتحر ۀدر بارـ  ٧۵
ز ترور و کمافوق دولت و مر یقدرت و به واقع دولت یه نهاد اصلک ،تیبوت والکالعنتيو ب یام خامنهیتحر«

بر  یفکي ۀالن ضربک ه،يت فقیسپاه پاسداران وال یگذارستيل پس از لن تحوّ یت است، مهمتریوب و جناکسر
گماشتگان و افراد  ۀه همکه، بليفقیه نه فقط ولک ییاست؛ ضربه یت آخونديمکو رأس حا ینیفرق استبداد د

ص ينگهبان و مجمع تشخ یه منحوس تا شوراياز قضائ ؛رديگیندگانش را هم دربرمیمنصوب او و دفاتر و نما
  جمعه و جماعت... یهاون و گردانندگان شعبدهیزیو و تلویمصلحت تا سازمان راد

نهادها و  ۀاست. مجموع کیدهشتنا یران است، هزارتویم بر اکقدرت حا یز اصلکه مرک یاخامنهت يب
و  یو ورزش یو فرهنگ یو آموزش یتيو امن یو نظام یاسيسات ست در مؤسّ یاختاپوس وال یهایندگینما
هزار  ١٠٤، حدود "یاسيان سیحت عنوان "هادت یانتظام یروي؛ در ارتش و نیردولتيو غ ی، اعم از دولتیغاتيتبل

شور کل کآنان در  ۀنندکجمعه بازار و واعظان جمعه و دستگاه اداره  یستادها ،نیرد. عالوه بر ايگیمنفر را دربر
بوت دهها کالعنتين آمار افزود. بید به ایز باکگر را هم در مریر ديارمند و مزدبگکهزار پرسنل دارد. هزاران  ١١

ان کن هزار دیمعاونت و صدها بازارچه تحت عنوان ستاد و سازمان و چندمچه و بازار تحت عنوان دفتر و يت
 خواهد.یجداگانه م یتابکن مطلب واقعاً یح ايح و توضیشور دارد. تشرکدر داخل و خارج  یندگینما

ه قبالً دفتر کرا مثال زد  یرحجازياصغر م یار علکتیت آخوند جنايبه مسئول یتيو امن یاسيتوان معاونت سیم 
ت يمکحا یتيالن امنک یهااستيشود. سیص ممشخّ  "١٠١اداره اطالعات "د کژه نام داشت و با یاطالعات و

 یبرا یسازنترل دارد. پروندهکنظارت و  یتيو امن یاطالعات ینهادها ۀشود و بر همین ميينجا تعیدر ا یآخوند
ن یث ايدگان خبگردانن یرد. برخيگیمنجا صورت يآنها در هم یهاب و رسانهيمخالفان و باندها و عناصر رق

س يرئ ،انينيهللا حسر اطالعات سابق، احمد سالک، روحیوز ،یدر مصلحي: آخوند طائب، حدستگاه عبارتند از
ب مخالف بر ون و طالّ يوب روحانکنترل و سرک .معاون سابق وزارت اطالعات ،عيو شف یمرکز اسناد انقالب اسالم

   هاست.ان حوزهعهده معاونت ارتباطات و سازم
وبگر ضد کسر یروين یکه به کاست  یاحان در معاونت فرهنگمدّ  ۀگسترد کۀگر شبیان توجه دیمثال شا 

 ل شده است.یتبد یو لمپن یفرهنگ
مشاوران امور  کۀمختلف، شب یشورهاکصدور ارتجاع به  یر، ستادهاکاز من یامر به معروف و نه یستادها 
 یالنکارات و بودجه يطه و اختياز ح یمجاز ینترل فضاکو  یروابط خارج یراهبرد ی، شوراین الملليب

   برخوردارند.
جا نيران در همیها و اموال مردم اییو چپاول دارا یاقتصاد یهایالن دزدکو  یاسيس ین زد و بندهایشتريب 

 است.  ینيفرمان خم یینمونه آن ستاد اجرا یکه کرد يگیصورت م
 ین قربانيران نخستیه مردم اکز غارت و چپاول در جهان است کن چراگاه و مریبزرگتر یت خامنه ايه بک یراست 

 آن هستند. 



 
 

ران و یمت را مردم ايامروز است. ق یايوب در دنکت و سریز جرم و جناکن مریبزرگتر یاخامنه تيه بک یراست 
 ». دهندیده، با گوشت و پوست و استخوان مین خلق ستمدید ايفرزندان رش

م، در ین رژيگران و مزدوران همبانان و مشاطهياهل مماشات و استمالت، پشت: «ردکسئول شورا خاطرنشان م 
جز  یسکسال گذشته چه  ٤٠ه در کست يفقط معلوم ن دهند.یز مير هماهنگ از جنگ با آن پرهک یک

آن در تهران را داشته  یران و سرنگونیران، قصد و حال و رمق جنگ با دشمن ملت این و مقاومت ایمجاهد
ف زدن و غش و کم و ین رژيبا هم یالوگ انتقادیالوگ سازنده و دیگر هم به دیسال د ٤٠توانند یآنها م است؟!

ه کند یگویران میادامه دهند. اما مردم ا یخ حسن روحانيش یروانهيو م یخاتم یاصالحات حاج یسه برایر
دن سر مار به يوبکد، نیده است. تهديرسم فراین رژیا ینگونسر یگر ماجرا تمام است. دوران آماده باش براید

 ». ردکام يد قیده، خلع سالح و منحل شود. بايوبکد درهم یت بایسپاه جهل و جنا سنگ است.
  

 یارکبیه بساط فرکم بود یر رژيکبر پ یگرید کا ضربه دردنایکدولت آمر یمرداد از سو ٩ف در روز یم ظریتحرـ  ٧۶
 ۀه به امامزادکرا  یسانکرد و کجمع  یلّ کبه  ،ساد شده بودکش يه از مدتها پک ،آنها را ییآخوندها و مدره نما
 رد. کن يو غمگمضطرب ه شّدت ل بسته بودند، بيدخ ینید یسم وحشياعتدال در درون فاش

ن یتراز بدنام یکیکه با برعهده دارد  ییخارجه وزارت مسئوليتف، یجواد ظر«: کا گفتیآمر یدارر خزانهیوز 
خاطر ش بهيشاپيه مقاماتش پکند کیقدس سپاه پاسداران هماهنگ کار م یروين یعنی یدولت ینهادها

 ».اندشده یبشر، نامگذارم و حقوقسیترور
کن کارچاق«و » هيفقیول ۀکنندثباتیب یهااستياز س یاريشبرد بسيابزار پ«ف را یکا ظریر خارجه آمریوز
 رد.کف ياو توص» یايماف«از  یو جزئ» راسر جهاندر کل منطقه و س یاخامنه یهااستيس یديکل
 یمیرژ یسر و پا و بلندگویباز بهک کالهبردار و حقّ ی«ف را یا ظریکس جمهور آمريرئ یت مليمشاور امن 

  خواند.» نامشروع
بود  یسانک یق برايأس عمی یکف و هم یو ظر یتنها دستاورد روحان ،ر خالص به برجاميف، هم تیم ظریتحر 
  ا چشم دوخته بودند. یکره با آمرکه به مذاک
ن باره به سوز و گداز و آه و یبارها در ا یا قرار گرفت آخوند روحانیکآمر یمهایست تحريف در لیه ظرک یاز روز 

 ،ره اسم بردکبار از مذا ٤٠ه کمرداد  ١٥خارجه در  اش در وزارت یدر سخنران یروحان افسوس پرداخته است.
مقام  ،بعدش آمدند چند روز بعد ،ميم مذاکره کنید و شرط حاضريق ینها آمدند و گفتند ما بیخوب، ا: «گفت
م مذاکره ياگر ما بخواه یک روزیفرض  م پس! بريمذاکره کن یچه جور ،خوب .م کردندیرا تحر یم رهبرمعظّ 
د ... که بدون نظر مقام يدان یما را م یشما که قانون اساس .رديکشور بگ یرا تو ییم نهايتصم دیبا یم کيبکن

 ید ما ميباز هم گفت م...یش ببريم پيامر مهم را ما بتوانک یشه يم یشون چه جوریبدون توافق ا ،یم رهبرمعظّ 
م فردا يخواه یاصالً م م؟!يره کنمذاک یجورچه  ،ديکنیم میران را تحریا ۀر خارجیبعد وز م ...يم مذاکره کنيخواه

د با یاو با .ستر خارجه ایکند؟ مسئول مذاکره وزخواهد مذاکره  یم یک ،ميمذاکره بکن یچه جور ،ميمذاکره کن
ران اهل مذاکره یا یاسالم یجمهور .ميکن یم و تکرار هم مین را بارها گفته ایشما حرف بزند ... ما البته ا

حاال  .م را برداردیتحر د کلّ یبا یخواهد قبل از هر کار یمذاکره م کا واقعاً یاهل گفتگو هست و اگر آمر ،هست
 »میبه آن ندار یداند کارید خودش میايا نید یايبرجام ب یخواهد تو یم
 

 :فصل نهم
  ،در سراسر جهان یابانيران، تظاهرات خیدر سراسر ا یشورش یکانونها

  ٣در اشرف  روزه پنج یهاییگردهما
  

 ۀرد همکد کيد تأیل ذکر شد. باز هم بايبه تفص یط انقالبیبحران و شرا یگذشته عالمتها یدر فصلهاـ  ٧٧
از آن است که  یحاک یو روان ی، اجتماعی، اقتصادیاسياز نظر س ین الملليو ب یداخل ینشانه ها

 ،هاینیيپا«توانند به شکل گذشته حکومت کنند و  ینم» ینیسران فاسد و تبهکار استبداد د یعنی ،هاییباال«
ستند به يخواهند و حاضر ن ین حکومت را نمیا» ت آخوندهایانت و جنايمردم به ستوه آمده از غارت و خ یعنی

  کنند.  یشکل گذشته زندگ
نامشروع به م ین رژیا رييرا تغ ینیسم دياز فاش یخالص یبرا یقطع راه حلّ س خود يتأسشورا از همان روز  

و  ١٣٩۶ماه  یتا د ١٣۶٠خرداد  یران از سیآنان اعالم کرده است. مردم ا ۀافتيمردم و مقاومت سازمان دست
 ام کرده اند. يم خود قمسلّ  ن حقّ ینشاندن ا یبه کرس یبرا یوسته و درهر فرصتيبعد از آن، پ



 
 

ن يب ۀران و در عرصیالت در داخل ار تحوّ يرده است، سکه مسئول شورا اعالم کچنان، همیط کنونیدر شرا 
ت خود وارد دوران آماده باش يمقاومت در تمام ر است و جنبشييتغم رو به یرژ انیزنده به یفزا ی، با شتابیالملل

  شده است.  یسرنگون
و  یسازمانده یشور و با ارتقاکر در نقاط مختلف يثکبا گسترش و ت یشورش یانونهاکک سال گذشته یدر  
 یو شوراها یمردم یدند و به همراه شوراهايشکهن به چالش يم ۀگوش م را در چهاریرژ ،خود یهايکتکتا

 یمردم یزشهاياعتراضات و خ یآنها هستند، برا یاسيو س ی، اجتماعیل صنفمّ کم یه بالهاک ،مقاومت
ن يقهواداران مناف، نام یشورش یانون هاک«م نوشتند یرژ یتهایاز سا یردند. برخک ییو راهگشا یسازنهيزم

زنند و روزها با نام  یارانه مکات خرابيدست به عمل" یشورش یانون هاکه شبها با نام "کدر داخل است 
ل، امداد يس یبر رو ینند تا با موج سوارک یدا ميلزده حضور پين مردم مناطق سيدر ب "یمردم یها یشورا"

  .)١٣٩٨بهشتیارد ١٤، »قابوس نامه(« »دنینما یرسان
  

-یند و با تمام قوا مکیفروگذار نم یشورش یهاانونکمقابله با  یبرا ییوبگرانهکچ اقدام سريم از هیرژـ  ٧٨
  ند. ک یريامها جلوگيق یردن راه براکو هموار یسازنهيهد از هرگونه زمخوا

ن یمجاهدم سازمان يت ١١٦ یريش جمعه از دستگین در نمایفرورد ٣٠روز  ،ر اطالعاتیوز ،یآخوند محمود علو 
ت يفعال ٩٧در سال «رد: کبهشت اعالم یارد ٤ز روز ين یجان شرقیاطالعات آذربا لّ ک ریدر سال قبل خبر داد. مد

اطالعات را در دستور  یل جمع آورياز قب ییهاتیأمورز مين ٩٨سال  ین] در استان گسترده تر شده و برای[مجاهد
خود  یهاتيش آمده فعاليپ یاجتماعو  یط اقتصادیاز شرا استفاده ن] با سوءیکار دارند. در سال گذشته [مجاهد

گر ینفر د ٥٠شدند و   رين] در ارتباط بودند، دستگی[مجاهد یهاکه با سرپل ینفر از عناصر ۶٠را گسترش دادند و 
  ».ه شدنديتوج

نترل، در کن نفرات تحت يچنم هستند و همیرژ یم دادگاههاکه در انتظار حک یها و نفراتیريدستگ یآمار واقع 
چگاه آنها را اعالم يم هیه رژکاز بازداشت شدگان  یصات شمارو مشخّ  یشتر است. اساميار بيشور بسک لّ ک
 یدهایخواهان بازد به طور مستمرّ،ران یگذاشته شده است. مقاومت ا ین الملليار مراجع بيدر اخت ،ردهکن
 یريمخالفان با دستگ کوب وحشتناکسر«از  ینگرانن الملل با ابراز يم است. عفو بیرژ یهااز زندان یالمللنيب
  رده است. کاعالم » سال شرم«ران یرا در ا ٢٠١٨سال » هزار نفر ٧ش از يب
، گسترش یآخوند نظام دنير کشیز به یرامقاومت ب یو شوراها یشورش یگر آماده باش کانونهاید یاز سو 

جاب یران ایام مردم ايت از مقاومت و قیحما یرا برادر خارج کشور  ین الملليو ب یاسيکارزار س تها ويفعال
  کند. یم
و  یی، گردهمآیافشاگر ینارهاي، سمیمطبوعات یتها (کنفرانسهاين فعالیت ايفيت و کيدر سال گذشته کم 

را  یجامعه جهان ،سو یکاز  اران مقاومتیافت. هموطنان و یمختلف گسترش  یشورهاک) در یابانيتظاهرات خ
همه  یمهایعمال تحرو اِ  یستیو ترور یمذهب یتاتوریکاز دادن به دياست مماشات و امتيبه س ان دادنیبه پا

 ،ران و منطقهیه تنها راه حل بحران اکفشردند  یقت پاين حقیا بر ،گرید یه آن فراخواندند و از سويجانبه عل
ن بوده یهمواره ا یالملنيب ۀام شورا به جامعيران است. پیدست مردم و مقاومت اه ب یم آخوندیرژ یسرنگون

ن یا یسرنگون یو حق مقاومت برا یآزاد یران برایران از محترم شمردن نبرد مردم ایا ۀاست که راه حل مسأل
 یه توسط جامعه جهانيت فقیم والیک رژين دموکراتیگزیت شناختن جايگذرد. شورا خواستار به رسمیم میرژ

  .است
  

اعضا و  یمصاحبه ها ها ویونها و روشنگريسيرخانه و کميدب یه هايمقاومت عالوه بر اطالع یمل یشوراـ  ٧٩
از توطئه  یاتيجزئ ٢٠١٩ه یفور ٤و  ٢٠١٨تبر کا ٤ اوت و٨سل در کدر برو ین المللينفرانس بکها، در سه يندگینما
 :س را فاش و اعالم کردیپاردر  ١٣٩٧ر يت ٩ان در يرانیبزرگ ا ییه گردهمايم علیرژ ۀست خوردکش یستیترور

 ،یاسدهللا اسد ،میست رژیترور ـ ماتوپلین سفر کرده و با دیبه و ،معاون وزارت اطالعات ،ممقدّ  یريرضا ام
ت يامن یعال یدر شورا یستیترور یجدّ  یتهايفعال یمات برايالزم را انجام داده است. تصم یها یهماهنگ

ن وزارت اطالعات و يب یدر اروپا در هماهنگ یستیترور یتهايشود. فعالیخاذ ماتّ  یاست حسن روحانیم به ریرژ
  رد. يگیم صورت میرژ ۀوزارت خارج

و  ییاروپا یکشورها م دریسم رژیترور یح اسلوبها و ترفندهایشده سخنرانان به تشرادی یانسهادر کنفر 
 یند و خواستار مقابله قاطع کشورهاپرداخت یستیات ترورياز عمل یبانيپشت یآن از سفارتها برا ۀاستفاد سوء
 یمه و اخراج مزدوران و نامگذارکم و محایها و دفاتر رژيندگیسفارتها و نما یلي، تعطیسم آخوندیبا ترور ییاروپا
  .شدند یسپاه و وزارت اطالعات حکومت آخوند یستیترور



 
 

 ١٧ر شده بود در يشور دستگکن یه در اک ،یاسدهللا اسد ،ستیمات تروروپلیآلمان ددادگاه م کسرانجام با ح 
 یم برایو سلسله اقدامات رژ ل داده شدیتحو یکبه بلژ ،مهکمحاادامه توضيحات و در نهایت  یبرا، ٩٧مهر 
  ست خورد. کران شیردن و انتقال او به اکآزاد

 یستیترور ۀطئتو ۀدر بار کیمشتر يۀربط در فرانسه در اطالعیر ذیسه وز ٩٧مهر  ١٠هفته قبل از آن در روز  یک 
ژوئن امسال خنثی ٣٠قصد در ویلپنت در تاریخ  یک تالش سوء«ردند: کران اعالم یمقاومت ا ییه گردهمايعل

وزیر کشور،  ٢٠١٨اکتبر  ٢طبق دستور  توانست بی پاسخ بماند.م در خاک ما نمیيچنين عمل بسيار وخ شد.
جنایی در رابطه با مبتکرین، مجریان و ـ قضایی  ۀ، فارغ از نتيجه پروسییر اقتصاد و دارایر داخله، وزیوز

 یسوء قصد، فرانسه اقدامات پيشگيرانه هدفمند و متناسب به شکل تصویب اقدامات مل ۀن پروژیهمدستان ا
 یهایيتباع ایرانی، و همچنين دارام، اَ مسدود کردن دارایی های اسدهللا اسدی و سعيد هاشمی مقدّ  یبرا

خود در جنگ عليه  ۀخاذ نمود. با این تصميم فرانسه بر ارادت اطالعات ایران را اتّ ت داخلی وزارمدیریت امنيّ 
  ».کيد می کندأت ،به طور خاص در خاک خود ،تروریسم

د يو سع یز اسدهللا اسدياروپا ن یۀحاداتّ به دنبال تالشهای تروریستی دیگر رژیم آخوندی در دانمارک  متعاقباً  
خود  یستیست تروريرا در ل یدم آخونیدر وزارت اطالعات رژ یت داخليامنت یرین مديم و همچنمقدّ  یهاشم

  داد.قرار
  

تخت و شهر بزرگ جهان در بزرگداشت یپا ٢٠در  یرانیجوامع ا یکنفرانس سراسر ١٣٩٧ور یدر سوم شهرـ  ٨٠
 یشمال یکایآمر ان اروپا ويرانیه به ابتکار جوامع اک ،نفرانسکن یبرگزار شد. در ا ۶٧ن سالگرد قتل عام يام یس

 یرا گرام ۶٧قتل عام شده در سال یهزار زندان٣٠ ۀانجمن، خاطر ٣٠٠ یاز سو یرانیبرگزار شد، هزاران ا
م یک رژين دموکراتیگزیمقاومت به مثابه جا یمل یم و از شورایرژ یسرنگون یران برایام مردم ايداشتند و از ق

  ت کردند. یحما
م و ین رژیسران ا ۀبات محاکميمتحد را فراخواند تا ترتت ملليامن یشورانفرانس کن یدر ا یم رجویخانم مر 

جاسوسان و  :د کرديت را فراهم کند. او تأکیه بشريت علیو مسئوالن چهار دهه جنا١٣٦٧عام مسئوالن قتل
خدمت  را به يکپلوماتیانات دکه امک ،مین رژیروابط با ا ؛غرب اخراج شوند ید از کشورهایم بایمزدوران رژ

نار مردم کدر  یجهان ۀه جامعکست ا آن بسته شود. زمان آن یهاد قطع و سفارتیبا ،درآورده یسم دولتیترور
ت يبه رسم میر رژييتغ یرا برا آنها ۀرد و اراديران قرار بگیم بر اکحا ینیسم ديه فاشيامشان عليران در قیا

  بشناسد.
 ۶٧قهرمانان سال یهایشه در فداکاریران ریام امروز در ايق :گفت یشورش یبا درود به کانونها یک کندیپاتر 

 یک جمهوریحاکم را رد کرده و خواهان  یمذهب یکتاتویشاه و د یکتاتوریران دیرد مردم اکخاطرنشان  یدارد. و
اخراج  یستیبا ،کنند ین مختلف عمل میکه تحت عناو ،کایران در اروپا و آمریم ایعوامل رژ ۀآزاد هستند. هم

  شوند. 
ا برگزار يو استرال یشمال یایکشهر در اروپا، آمر ٤٢در  یرانیجوامع ا کنفرانس مشترکز ين ١٣٩٧آذر  ٢٤در روز  

د در یبا یومتکغات حين تبلي: پاسداران، وزارت اطالعات و ماشردندکنفرانس اعالم کن یدگان در اننکت کشد. شر
م یرژ یمال یهاانیشر رند.ياروپا قرار گ یۀحاداتّ  یستیست تروريا و لیکآمر یخارج یستیترور یست سازمانهايل
م در برابر عدالت قرار یت برود و سران رژيامن یت به شورایه بشريم علیرژ یهاتیجنا ۀمسدود شود و پروند دیبا
  رند.يگ
د و کيتأ یخانم رجو ۀت از برنامیمختلف بر حما یشورهاکدر  یرانیا ۀانجمن و جامع ٣٠٠ش از يندگان بینما 

و  یم آخوندیرژ یشانده، سرنگونکپرتگاه  ۀه منطقه را به لبکران یا ینونکحل بحران  اعالم کردند تنها راه
 یرويوزارت اطالعات و ن یهاطرحها و توطئه یران است. آنها افشایت مردم در ايمکو حا یراسکاستقرار دمو

 یرا بخش يکراتکو دمويه آلترناتيعل» دوستخبرنگاران «ه کاز جمله شب ،میرژ یگر ارگانهایقدس و د یستیترور
  م اعالم کردند. یرژ یام و سرنگونيق یفه خود در راستاياز وظ

  
 یران برایام و مقاومت مردم ايام قيپخ يس، ورشو و مونیدر پار١٣٩٧در بهمن  یاپيسه رشته تظاهرات پ ـ ٨١

  به اوج رساند.  ین الملليب ۀرا در عرص یسرنگون
چهل سال بعد از «رد: کبهمن گزارش  ١٩س در یان در پاريرانیتظاهرات ا از یتدپرس در گزارشيآسوش یبرگزارخ 

س یران در پاریون ايسیان اپوزين هزار نفر از حامیچند ران سرنگون ساخت،یه سلطنت را در اک ،یانقالب اسالم
استمداران ياز س ،سخنرانهاان يشدند. در م یم آخوندیافتن رژیزدند و خواهان خاتمه  ییمايدست به راهپ

ر يه حضور داشتند. ژان پیون سوريسیاز اپوز یینده یر و نمایر سابق الجزایفرانسه تا نخست وز یسابق و فعل



 
 

پا قرص  و پر یک حامیمن  :گفت یمصاحبه ی یبود که ط از سخنرانان یکی ،سناتور سابق فرانسه ،شليم
ه ها را بیير درست است. او اروپايان در مسریحده در رابطه با ااالت متّ یکنم ا یا فکر مامّ   ستم،يترامپ ن یآقا

ن خلق را یداد و سازمان مجاهد، مورد سرزنش قراراست نرمتر نسبت به تهران خوانديآن را س یچه و خاطر آن
  ».ستود ،ران استین از دولت در اید ییو جدا یدموکراس  د خواهانیگو یکه م

م آخوندها در یسم رژیو ترور یه جنگ افروزيدر لهستان عل ین الملليبهمزمان با کنفرانس تظاهرات ورشو  
ان یوين شي، مارچیانيجول یبرگزار شد. رود بزرگ یک کنفرانس مطبوعاتیهمراه با بهمن ٢٥و  ٢٤ یروزها

 یون خارجيسيس کميب رئی، ناریشارد مای، سناتور رن تجارتيشير پیوزپارلمان لهستان و  ۀندینما ،یتسکيچ
نندگان کت کاز شر یر غزالیو نخست وز یسلیخون از لهستان، سناتور توريو چيگنيبیلهستان، سناتور ز یسنا

   بودند.
الزم است که  ،ميانه داشته باشيکه صلح و ثبات در خاورم نیا یبرا: «درسخنان خود در ورشو گفت یانيجول 
ه د بیبا یکتاتورین دیرد. ايصورت بگ ،حاکم است یمذهب یکتاتوریددر آن که  ،رانیدر ا یر اساسييک تغی

ن دولت يم آخوندها، نخستیفاق نظر وجود دارد که رژباً اتّ یتقر م.يابد تا صلح و ثبات داشته باشیان یسرعت پا
است دولت من است که ين سیکنم ایمن فکر مانه بلکه در جهان است... ير خاورمسم، نه فقط دیترور یحام

نداشته  یکه با آنها معامله ی یه نحوک موضع قاطع بی اذ شود؛خران اتّ یم ایه رژياست قاطع عليک سید یبا
شان را عوض کنند و اگر یاستهايم که سيم آنها را وادار کنيتوان یم و تا آنجا که ميزوله کنیم و آنها را ايباش
و  یو دموکراس یآزاد یران برایما از اعتراضات مردم ام منجر شود... یر رژييکنند، به تغاستشان را عوض نيس

ن صورت ممکن یکه به واضح تر را ارائه داد یطرح ده ماده ی یم رجویم. خانم مريکنیت میحکومت قانون حما
 ؛ران اعتقاد دارندیمنتخب در ا یک رهبریا سلطنت به یکتاتور و یک دی یرا که به جا ییآنها ۀان شده و هميب

در  ،د برابر باشدیرا که اعتقاد دارند حقوق زنان با ییآنها ۀهم مذهب اعتقاد دارند، و یرا که به آزاد ییآنها ۀهم
 ». رديگیبر م

د. ف شدنیرون انداختن جواد ظريد، هموطنانمان خواستار بیبهمن برگزار گرد٢٨خ که روز يدر تظاهرات مون 
ام، ستاده یخ ايمون یدر مقابل ساختمان کنفرانس اصل یمن در محل: «ردکوز گزارش ين یخبرنگار اسکا

ف حق یام را برسانند که ظرين پیبرگزار کرده اند تا به شرکت کنندگان در کنفرانس ا یران اجتماعیون ايسیاپوز
ران از کنفرانس یم ایأت رژين کنفرانس شرکت کند. آنها خواستار اخراج هیران در ایمردم ا ۀندیعنوان نماه ندارد ب

ش یدر حرفها یو است و حتيو پاس یخ عصبانيس مونف در کنفرانیرسد جواد ظر ینظر مه خ هستند. بيمون
رسد  یانتظار داشت. به نظر م یتریت قویها حمایيران از اروپایم ایچون رژ ،نکرد ییبه طرف اروپا یمثبت ۀاشار

و  در مورد دخالتها یادیز یس، حرفهان روز کنفرانيشده، به خصوص که در اول ین کنفرانس منزویران در ایم ایرژ
  ).٩٧بهمن ٢٨، وزين یاسکا » (ش در منطقه وجود داشتیهایو جنگ افروز یاختالف افکن

د صلح و ین تهدیرا بزرگتر یکا، حکومت آخوندیس جمهور آمريک پنس، معاون رئیخ، مايمون یتيدر کنفرانس امن 
کرده است. زمان آن  یاحدر خاک اروپا را طرّ  یستیم حمالت ترورین رژیا«ف کرد و گفت: يانه توصيت خاورميامن

 ؛ستندین و دوستان ما در منطقه بایحدنار متّ کران، و ینار مردم اکنار ما و در کما در  ییاروپا یاکه شرکاست 
   ».وندند...يران خارج شوند و به ما بپیا یما از توافقنامه هسته ی ییاروپا یاکه شرکزمان آن است 

 
اران یاز هموطنان و  ١٣٩٨ن یفرورد ١٩ران، در یا یبخش ملیارتش آزاد ١٢ ۀام شماريمسئول شورا در پ - ٨٢

مقاومت را به موازات اعتراضات مردممان در داخل  ۀساالن ییامسال گردهما«شورشگر و اشرف نشان خواست 
د یشانند. بگذارکنند، بيبیه مناسب مک یط و زمانیانها در شراکابانها ، در شهرها و ميران، به تظاهرات در خیا

نگتن يخ ، واشيس، ورشو ، مونیدو ماه گذشته در پار یهاشود. تجربه یان جاريرانیاز ا یل خروشانيسامسال 
  ».ديستان باشیران و ارتش آزادیمردم ا یرسا یر است. در همه جا صدایان تقدیا و شایو لندن گو

ان يدان و زنداني، روز شه یخرداد سرآغاز مقاومت انقالب٣٠ن فراخوان، هموطنانمان در سرفصل یدر پاسخ به ا
ام مردم يت از مقاومت و قی، پنج رشته تظاهرات بزرگ در حمایبخش ملیس ارتش آزاديو سالروز تأس یاسيس

مرداد) برگزار ۵ر) و لندن (يت٢٩هلم (کر)، استيت١۵ن (يخرداد)، برل٣١نگتن (يخرداد)، واش٢۵ران در بروکسل (یا
  کردند.

و سياسی مقاومت ایران با رژیم آخوندی به خيابانهای مهمترین پایتختهای اروپا  ۀبه این ترتيب نبرد همه جانب
در رویارویی با راتيک را و عزم مقاومت ایران و آلترناتيو دموک بار دیگر گستردگیآمریکا کشانده شد و جهانيان یک

  جانيان حاکم به چشم دیدند و به آن گواهی دادند.
داشت يگرام یان آزاده برايرانیرا به پاخاستن ا ین تظاهرات جهانید اخو یامهايدر سلسله پ یخانم رجو 

را  رد و آنکف يتوص یآخوند ۀت مردم در برابر سلطنت مطلقيو حاکم یخاطر آزاده ب یخیسرفصل مقاومت تار



 
 

 یکه صفد، مگر آنیآیدست نمبه یآزاد: «خواند. او گفت یم شرف و وجدان ملّ د و تجسّ يفروزان ام یهاشعله
آن  ی، پایهرگونه منفعت شخصاستوار و بدون چشمداشت به  ی، با عزماز زنان و مردان از خودگذشته

 یمردم یو شوراها یشورش یهاکه در کانون ی. درود بر زنان و مردان شجاعستند و مقاومت کنندیبا
در نقاط مختلف جهان ن صف را یاند و افتخار بر شما که ال دادهيران تشکین صف را در سراسر ایمقاومت، ا

  ».ت شناخته شونديرسمد بهیبا یمقاومت و سرنگون یران براید مردم ایيگو یامتداد داده و م
  

ل يدر دولت ب یر انرژیا در سازمان ملل و وزیکسابق آمر ۀندینما ،چاردسونیل رينگتن، بيدر تظاهرات واشـ  ٨٣
عنوان یک آمریکایی در خواهم بهام. میمدت ده سال با شما بودهمن به«گفت:  خود یدر سخنران ،نتونيلک

مورد قدرت این جنبش، بگویم. نظامی جدید در ایران الزم است و آن نظام، شما هستيد، مجاهدین خلق ایران، 
  شورای ملی مقاومت ایران، آلترناتيو هستند. چرا؟ 

   ؛های فراوان رهبریقابليت د بسيار ومندی فراوان، تعهّ که سازمانی است قدرتمند با تواناین ،اول 
  ؛دوم، یک رهبر برجسته و فراحزبی. خانم رجوی یک رهبر بزرگ است 

اید، خواسته شما چيست؟ خواسته شما یک ایران آزاد است. شما شما که اینجا گرد آمده سوم، برنامه.
  خواهان دموکراسی و حقوق بشر هستيد... 

پذیرد. در اروپا و آمریکا هدف قرار گرفته است. خطرپذیر است. سازمان مجاهدین خلق خطر میجنبش شما  
چه که شما آن افتد...پذیرد. با رژیم درمیخاطر دموکراسی خطر میخاطر آزادی و بهخاطر مردم و بهبه

  ».آینده است ،کنيدنمایندگی می
ار مسخره است که يبس«گفت:  ،ایکنگره آمرکوس آرام در انيا و اقيته آسيمکر یرات زکس دمويرئ ،برد شرمن 

حقوق بشر را به ارمغان آورد، حاال مجبور است  يۀن اعالميما اول یکه برا یکشور ؛رانیهمانند ا یکشور بزرگ
که  یمیرژ ؛کندیکه اقدام به کشتن مردم م یمیرژ ؛سر ببردک بهير دموکراتيک نظام سرکوبگر و غیتحت 

ت ين وضعیخود منحرف کند. ا ین هدف که افکار مردم را از فساد مالیزند، با ایم یالمللنيدست به تجاوز ب
و ترور  ینگاران را زندانمشهور است، روزنامه یجمع یهااست که به انجام اعدام یمین رژیابد. اید خاتمه یبا
 یادیسک زیرغم رهم بهاند؛ آنستادهیان ايرانیرساند. و ایدر سراسر منطقه سوخت م ییادگرايکند، به بنیم

آغاز فصل  یدر مبارزه برا ؛میاستادهیان شجاع ايرانیدر کنار ا یاند. ما در همبستگدهیجان خرخود به یکه برا
  ». ان...یيکایان نوشته خواهد شد، نه توسط آمريرانید، توسط این فصل جدین کشور بزرگ. ایخ ایدر تار یدیجد

رده، عزم کدا يآخوندها شدت پ یتاتوریکهر چه د«گفت : آمریکا،  ۀنگرکدر خواه یجمهور ۀندینما ،کنتايلککتام م 
ن از محاصره در عراق یمجاهد یرزمندگان آزاد ییرا در رهانی. ما اتر شده است..هم جزممقاومت در برابر آن 

اً کرا مشتر ٣٧٤ه قطعنامه کم یادهیندگان دیاران من در مجلس نماکنفر از هم ٧۵ن را در اقدام یما ا؛ میادهید
  اند. ردهکارائه 

ن و ید ییبر جدا ی، مبتنيکراتکدمو یجمهور یک یران برایق ما از خواسته مردم ايت عمین قطعنامه بر حمایا 
محتوم شما را  یروزيخ، پیست و تارجهان آزاد شاهد نبرد شما یتمام ند...کید مکيران تأیدر ا یراتميدولت و غ

در  یخته، حتين و احترام مردمان سراسر جهان را برانگيو شجاعت شما تحس یآورند... رزمکیم ینيبشيپ
پا دارندگان عاشقان و به د...ینگاریرا م یتمدن انسان یه فصل بعدکد یي. شمایفعل یالت و خطرهاکخالل مش

  ».اندستادهینار شما اکشور ما و در سراسر جهان در کدر  یآزاد
در مصاحبه با  ،ایکس جمهور آمريمعاون رئ ،پنس یکخرداد، ما٣١نگتن در ينانمان در واشپس از تظاهرات هموط

م. هزاران يستیران باینار مردم اکه در کن است یم اينکم بيخواه یآنچه ما م«گفت:  »اس .یب .یس«ون یزیتلو
ابان ها در يگذشته به خها هزار تن از آن ها سال د جمع شدند و دهياخ سفکدر مقابل تن از آنها روز جمعه 

ر يت ٢ ،»اس یب یس«ون یزی(تلو» م... یرينار آنها قرار بگکم در يخواه یختند. ما میران ریسراسر ا یشهرها
١٣٩٨.(  

  
ن يبرل یابانهايدر خ ییمايدان براندنبورگ و راهپيدر م ییر با گردهمايت١۵که روز  ،نيدر تظاهرات برلـ  ٨٤

  کردند.  یکا سخنرانیاز آمر یک کندیو پاتر یآلمان یتهايشخصد، پارلمانترها و یبرگزارگرد
 یقایه آفريها علمیشتاز کنگره در اعمال تحريپ ید من، سناتور ادوارد کنديپدر فق«رد: ک یادآوری یک کندیپاتر 

 یقایمردم آفرن کار به یا ایگفتند، آیافراد م یاريبود، و بس یجنوب یقاید در آفریم آپارتایطور خاص رژو به یجنوب
دار پدر من آمد و به او گفت: ممنونم ینلسون ماندال از زندان آزاد شد، او به د یکند؟ وقتیلطمه وارد نم یجنوب

  م.يآزاد داشته باش یجنوب یقایک آفریها ما را قادر ساختند که میرا آن تحری، زیسناتور کند



 
 

طور که ام، درست هماننجا آمدهیااست که به لين دليهمم و بهيران آزاد داشته باشیک ایخواهم یمن م 
  ».هستم" یرانیم: "من اینجا هستم که بگوین بار من ایا ینجا آمد. ولیاش بهيسال پ ۵٠ش از يدم بيفق یعمو

ق داشت مصدّ ير و با گراميت یس یام مليکه در آستانه سالگرد ق ر در استکهلميت٢٩ ییمايدر تظاهرات و راهپ 
ن يو هم چن یناویاسکاند یگر کشورهایاز سوئد و د یاسيس یتهايپارلمانترها و شخص د،یبزرگ برگزار گرد

  کردند.  یسخنران ،ن حقوق بشر فرانسهيشير پیوز ،ادیخانم راما
  د. ندهیل مکيرا تش یآموزنده و ارزشمند ۀرشته تظاهرات مجموع ٥ یهايسخنران 
  

و  ١٣٦٧دان در سال یر فروغ جاويات کبيهمزمان با سالگرد عمل ،مرداد ۵در لندن در  ییمايتظاهرات و راهپـ  ٨٥
ران در یمردم ا یامهايمرداد در اوج ق ٧و  ۶به اشرف در  یم آخوندیرژ یمزدوران عراق ۀانيوحش ۀسالگرد حمل

  د. یبرگزار گرد ،١٣٨٨سال
ران آزاد از یهرات ااوج سلسله تظا ۀنقط را امش به تظاهرات لندن، آنيمقاومت در پ ۀدیس جمهور برگزيرئ 

ف کرد و با اشاره به يتوص ٣روزه در اشرف ۵ یهایيهلم و تداوم گردهماکن و استينگتن و برليسل تا واشکبرو
رد و کر پاره يم دوباره زنجیرژ« :ل گفتیينسول فرانسه در اسراکم سرمجرمانه از نا ۀم با استفادیرژ یاخبار جعل

خارجه  ه وزارتکنسول فرانسه به آنجا رساند کسر یکهم در نقش را آنننده کن بار جعل اخبار دروغ و گمراه یا
م بارها و به صد زبان گفته یرا بست. رژ یمین حساب رژیتر ايرد و توئکصادر  بیذکت یرسم يۀانيشور بکن یا

، ٦٧ل ان در سايان مثل زمان قتل عام زندانکماکا ند. امّ کیل مست و تحمّ يخط قرمز ن یخامنه ا یه حتّ کاست 
نجه گاهها و کدر ش یحت ،م رایه رژک یت و راه و رسمین است. هوی، نام مجاهدن نامین و ممنوع تریترسرخ

ت یو هو ه "بر سر موضع"کداد  یآنان ۀفتوا به قتل عام هم ینيند. خمکیوحشت زده م هيت فقیوال یزندانها
ن يشتن از بکگفت با  یاد زدند. منتظریدار هم، مسعود را فر یهاچوبه یآنان در پا اند. وستادهیا یمجاهد

 یشورش یانونهاکگسترش  م؛يج و گسترش هستین ترویا شاهد ا، امروز مشوند. بلهیج میه تروکروند بلینم
  ». و هزار اشرف

انگلستان و ولز و  یالکانون وک یرلند، اعضایپارلمان ا یان انگلستان، اعضايدو مجلس عوام و اع هر یاعضا 
  کردند. ین تظاهرات سخنرانیان مقاومت در ايو حام یاسيس یتهايگر شخصید
  

مقاومت با  ۀساالن یهاییاز گردهما ییماه شاهد سلسلهريت ٢٤تا  ٢٠روز از  ٥ یط یدر آلبان ٣اشرف - ٨٦
  شور جهان بود. ک ٤٧از  یاسيس یتهاي، قانونگذاران و شخصتن از رهبران ٣٥٠حضور 

  ؛ريت ٢٠پنجشنبه  ،و معتبريک آلترناتیران و یاست در قبال اينفرانس سک-
  ؛ريت ٢١جمعه  ،یآزاد یران برایمردم ا یخیبزرگداشت نبرد تار-
   ؛ريت ٢٢شنبه ، رانیمقاومت مردم اام و يت از قیدر حما» ران آزادیا«مقاومت  ۀساالن ییگردهما-
م یرژ یموشک ۀسم و برنامیت تروري: محکومییاروپا یتهايپارلمانترها و شخص ۀکنفرانس جداگان-

  ؛ريت  ٢٣شنبه یک ،رانیام مردم ايت از مقاومت و قیحما ،یآخوند
 ۀم آخوندها الزمیرژ یسرنگونـ  کيکراتون مستقل و دمیگزیران و تنها جایبا مردم ا یاسالم /یعرب یهمبستگ-
  ؛ريت٢٣کشنبه ی ،سم در منطقهیان جنگ و تروریپا
  ؛ريت ٢٣کشنبه ی ،رانیمقاومت ا زنان در یشتازيپ یالمللن يکنفرانس ب-
   .ريت ٢٤دوشنبه  ،یالمللنيآمران و عامالن در دادگاه ب ۀ، محاکم۶٧قتل عام  یدادخواه-
در  یدار با مجاهدان اشرفیو د ٣د از اشرف یمختلف ضمن بازد یاران مقاومت از کشورهایشورا و  یاعضا -

  ر برگزار شد. يت ٢٦شورا در روز  یاعضا ۀداشتند. نشست جداگانها حضور یين گردهمایا ۀهم
 یثباتیمنبع جنگ و ب یم آخوندی: رژییاروپا یتهايشخص ییر گردهمايت ٨ساالنه، در روز  یهایيقبل از گردهما -

  برگزار شد. ٣در اشرف  یبا حضور خانم رجو یآور صلح و آزاداميران پیدر منطقه، مقاومت ا
  

توسط » سال ساکنان اشرف«تحت عنوان  ییکایأت آمريه يۀانيب ٣در اشرف  »ران آزادیا« ییدرگردهماـ  ٨٧
م شد. آنها در یس جمهور منتخب شورا تقديقرائت و به رئ ییکایآمر یحزب أت دويبا حضور ه یسلیسناتور تور

  ردند : کخود اعالم  يۀانيب
 ۵، ینيزم ۀاز سه حمل ٢٠١۶تا  ٢٠٠٩در عراق از سال  یبرتين اشرف و لکران، ساین خلق ایمجاهد یاعضا« 

و ممانعت از  (مانند غذا، آب و بهداشت مناسب) یزندگ ییهیحتاج پایت از ماي، محرومکیموشحمله 
 شدند. ینفر زخم ١۴٨٧نفر جان خود را از دست دادند و  ١۶٨رنج بردند.  یموقع به خدمات درمانهب یدسترس

ش ی، نه تنها ستايکراتکوران دمی، عدالت و ایر به آزادیناپذد خللتعهّ  یردند و براکل ه تحمّ کآنچه  یتمام یبرا



 
 

-هه بک ،د خودشانینون در محل اقامت جدکرده اند. آنها اکسب کران و جهان یخ ایگاه خود را در تاریه جاکما بل
  نند. کیم یزبانيجهان مو مدافعانشان از سراسر  انياز حام یاريشده است، از بس ینامگذار ٣اشرف  یدرست

اما م. یرده اکار ک» افراد حفاظت شده یاستاتو«قول نقض شده در  یانتقال امن و برقرار یان برايسال یما ط 
 ران و عراق بر آنها اعمال شد،یا یومتهاکه توسط حک یرغم رنجها و وحشته بهکنان اشرف بودند کن سایا

د به اصول ش گذاشتند و به جهان نشان دادند افراد متعهّ یخود را به نما یقو ۀردند. آنها ارادکشه يپ یداریپا
- یقيران به صاحبان حقیبرگرداندن ابه  يکراتکون اصول دمینند. اکدايتوانند دست پیم یزيبه چه چ يکراتکودم

  بخشد.  یت میاولو شور،کاش، مردم آن 
اد درآورده ين در سراسر منطقه را به انقیریو سا رانیه مردم اک ،یون مذهبيقدرت دولت، توسط افراط یابزارها 

  شده اند.  یسم دولتیترور یک ۀان شماريحام یون مذهبين افراطیاند، قبضه شده است. ا
م یدر مقابل رژ يکراتکون دمیگزیجا یکجاد ید به اران متعهّ یمقاومت ا یمل یشورا ن خلق و ائتالفیمجاهد 
س جمهور ي، رئیم رجویشده توسط خانم مر یفمعرّ  ییده ماده ۀد برنامن تعهّ یاد ايران هستند. بنیدر ا ینونک

  ران است. یمقاومت ا یمل یمنتخب شورا
 یرده است. خانم رجوکار نکنان به خارج از عراق کانتقال امن سا یبرا یارانه تر از خانم رجويس هوشکچيه 

  رد.ک یانتقال را رهبر یجهان یتالشها
از  کسیرش ریبا پذ ش گذاشتند.ینماهگر بید یکرا نسبت به  ییدات قهرمانانهتعهّ ن يمپها همچنکن ینان اکسا 

امن  ۀها را به نقطيردند تا زخمک کمکشه ير آتش سالحها، همیو ز کیحمالت موش جان، آنها در دادن دست
دهند. آنها  ران انجامیشهروندان ا ۀهم ینند براکیدر حال حاضر تالش م قاً يه آنها دقک یزيهمان چ برسانند؛

 ین خلق و شورایشوند. مجاهدینجه و اعدام مک، شیرحم زندانيم بیرژ یکه هموطنانشان توسط کدانند یم
ران یمردم ا ید به بهبود زندگدولت متعهّ  یکه کنند کجاد یا یطيران محیم هستند در اران مصمّ یمقاومت ا یمل

  ند. کران را استثمار یه مردم اک یومتکبرپا شود و نه ح
ران وحشت یمقاومت ا یمل ین و شورایدر جهان از مجاهد یگریش از هر سازمان ديران بیا یاد گرايومت بنکح

  شود.یتر مکوچکم به شمارش افتاده و هر روز رقم آن ین رژیا یروزها دارد.
 یبرا یراسکوسب دمکد به ه متعهّ کبل ست،يران نیسب قدرت در اکد به ران متعهّ یمقاومت ا یمل یشورا 

 یآزاد ن روزولت است:يلکن شده توسط فرانمدوّ  یآزاداصل ه بر اساس همان چهار کران است یمردم ا ۀهم
  از ترس.  یو آزاد یاز تنگدست یعبادت، آزاد یان، آزاديب
قت در يران، حقیمقاومت ا یمل ین خلق و شورایردن مجاهدکاعتبار  یب یران برایومت اکح یرغم تالشهابه 

 یشتر از خارج شدن نامگذاريقت بين حقیجا اکچ يار شدن است. هکدر سراسر جهان در حال آشم ین رژیمورد ا
ردن آن با سپاه پاسداران انقالب کن یگزیا و جایکمرآ یخارج یستیترور یست سازمانهايل ن ازیغلط مجاهد

  ست. يران، بارز نیم ایرژ یاسالم
  ساخته شود.ران یتواند در ایه مکاست  یزيانگر آن چيب ٣اشرف  
  شهر ساختند.  یکعراق  ینان از صحراکن، سايدر اشرف نخست 
  .برپاکرده اند یآلبان یشهر مدرن در تپه ها یک ٣نان در اشرف کنون ساکا
ران در دسترس یمردم ا یبرا یت از زندگيفکين یا در تهران از قدرت خلع شوند، یون مذهبيه افراطک یزمان 

  خواهد بود. 
ردند تا کع ن خلق تجمّ یران و مجاهدیمقاومت ا یمل ینگتن هزاران نفر از هواداران شورايواش در ماه ژوئن در 

-هانادا، اروپا و بکاالت متحده، یت در سراسر این حماياز هم یم فراخوان بدهند. رشد مشابهیر رژييتغ یبرا
  شود.یران مشاهده میخصوص در ا

  ران است. یا مقاومت یمل ین خلق و شورایخ در طرف مجاهدیتار 
نون در که در عراق بودند و اک ،نیمجاهد یو وفا یداریبه پا ییژهیشود، فصل وینده نوشته میخ آیتار یوقت 

 ٢٠١٩م سال يدهیارانمان در سراسر جهان فراخوان مکهم ۀ. ما به همافتیهستند، اختصاص خواهد  یآلبان
   ».بشناسند نان اشرف"کرا "سال سا

س تاونزند، ي، فرانسچاردسونیل ريبرمن، بي، جوزف لیانيجول یچ، رودینگريوت گي، نجونزمز يج نندگان:کامضا 
 کد دپتوال، چایوی، دیانوکمز ي، جیسکي، جرج یس فریي، رابرت جوزف، لویزکيل مویکج ، مایندا چاوز، تام ريل

، جان سانو، یندک یک، پاتریسلیس، رابرت توریچل ريلد، ميلن بلومفکنينزبرگ، ليگ کول، مارکنت بلکوالد، 
 ی، وسلکیالسککنتول، لئو مکپس، توماس يليد فیوی، دیسيرافيتز، جان سین، آلن درشووواين سوليوجی

  موند تنتر.یهان، ريوان ساشا شیولم ، اککمورش، بروس م ین، گريمارت
  



 
 

عام قتل ران مترادفِ یمردم ا یسال حکومت آخوندها برا ۴٠«گفت:  ی، خانم رجو»ران آزادیا« ییدر گردهماـ  ٨٨
م، تا ین رژیاول ا ۀدر ده یاسيان سيعام زندانن و قتلیجانبه است. از چند صد اعدام شبانه در زندان اوهمه
  ران.ین است، فرهنگ و هنر و تمدّ یز طيد و اقتصاد، محيعام تولقتل

ت يد و نه راه پس! نه ظرفش داريحکومت آخوندها نه راه پده است... يراه رس یحاال به انتها ینیسم ديفاش 
مماشات...  یبه بزرگ یدان حرکتيم و نه دارد ییسم و مداخالت منطقهیترورمذاکره و دست برداشتن از 

 ؛یعنوان خطر و دشمن اصلن مقاومت بهیه ايسم علیو ترور یسازطاني، انقباض و سرکوب و شیلحاظ داخلبه
  مردم است... یت مردم و رأيه با حاکميت فقیت واليحاکمکردن نیگزیم و جایر رژييکه خواستار تغ یمقاومت

ن که یا یاند و روحساب باز کرده یالمللنيب ۀل جامعو تحمّ  یعملیب ی، آخوندها رویالمللنيلحاظ ببه 
ها آن یبرا یمتيکا چندان قیمنطقه، دست کم تا انتخابات آمر یدر کشورها یافروزو جنگ یستیات تروريعمل

داشته باشد و بتوان با  یگریس جمهور ديکا رئید آمریم، شايکنیگر صبر میماه د ١۶ند: یگوینخواهد داشت. م
  افت! یدست  یدر توافق اتم ازات"ي"اَبـر امتاو دوباره به همان 

آشوب، بحران خواهد با گرد و خاک و یم را پس بزند؛ یالمللنيب ۀجاد تنش، جامعیخواهد با ایم مین رژیا 
خواهد ترس و یو م ت کند،ين قاطعیگزیاست استمالت را جايخواهد دوباره سیم ؛را پنهان کند یسرنگون

  م را حفظ کند...یرژ یتعادل درون ها و پاسدارانش را مهار ویجيوحشت بس
ت ی، والیفروزانند که منشأ جنگ و جنگيبیم یرود. همه به روشنیکنار م یگریبعد از د یکیها حاال پرده 

  جنگ و  ۀم، خشکاندن سرچشمین رژیگفت نبرد با ایل مران از اوّ یکه مقاومت اچنانه است هميفق
  است. یخواهن صلحيآشوب و ع

شود. حاال یه میران دچار جنگ و آشوب و تجزیگفتند اگر آخوندها سرنگون شوند ایم میمدافعان رژ یروزگار 
ن یبنابراشود. ید مینطقه ادامه دارد و تشدسرنگون نشود، جنگ و بحران در مم ین رژینند که تا ايبیهمه م

نجات دهد و  یسامانهو ناب یرانیران را از ویخواهد ایهرکس که م ؛خواهدیم یران، آزادیا یهرکس که برا
  ».زديپاخبه یم آخوندیرژ یسرنگون ید برایخواهد بایمنطقه و جهان صلح و ثبات م یهرکس که برا

م را معادل ین رژیت در مقابل ايخواهند قاطعیگران ممماشات«: ردکن خاطر نشان يهمچن یخانم رجو 
تر یمنجر به جرب بزرگ است. هرگونه فرصت دادن به آخوندها فقط یک فرین یا اجلوه دهند، امّ  یطلبجنگ

  د بست... یها را باو راه آن شودیها مشدن آن
و  یونو ضرورت سرنگ یریناپذه، بر اصالحيت فقیم والیت رژيق از ماهيبا درک عمش يدهه پ ۴ران از یمقاومت ا 

د کرده و خواستار يکصلح و آرامش در منطقه و جهان تأ یم براین رژیبر خطرات ا کرده است؛ یر آن پافشارييتغ
  شده است. ینیسم ديفاش ۀجانبم همهیتحر

ن در نبرد با یاگر رنج و رزم و خون مجاهدو آخوندها نبود؛  ینيخم یت ارتجاعيماه یاگر افشا یراستبه 
ن یمجاهد یستادگیاگر ا ؛ ونبود ینيبس به حلقوم خمختن زهر آتشیاگر ر؛ آخوندها نبود یپاسداران و گشتاپو

  ؛عام نبودقتل یبر سر مواضعشان به بها
  ؛نبود یبرتيدر اشرف و ل یداریاگر پا
ها و اسناد اگر نبود کتابخاطر نقض حقوق بشر نبود؛ حد بها در ملل متّ م آخوندهیت رژيبار محکوم ۶۵اگر 

  ؛ن مقاومتیروشنگر ا
اگر نبود ؛ قدس در عراق نبود یروير نيهزار مزدبگ ٣٢ یاسام یخصوص افشابه ،سم پاسدارانیترور یاگر افشا

  ؛م در نطنز و اراکیرژ یسات پنهان اتميپروژه ها و تأس یافشا
 یسازق و مستند در ربع قرن، جهان را نسبت به بمبيدق یرشته افشاگر ١٠٠ش از يران با بیو اگر مقاومت ا

دست، بمب به یبود. آخوندهامتفاوت  یکلّ ت بهيار نکرده بود، امروز وضعيدار و هوشيآخوندها ب یپنهان
ران یو کمال مردم و مقاومت امت را به تمام يت کرده بودند. البته قيو خالفت مورد نظر خود را برپا و تثب یورامپرات

  شد.یم فراهم نمین رژیم ایو تحر یگذارستي هرگز موجبات لاالّ  و پرداختند،
ده و يبست رسبن است که به یمیرژ ،یکی اند:کرده ییآراه در برابر هم صفران دو جبهیا ۀامروز بر سر مسأل 
ر يخواهد از مسیوجود دارد که م یويآلترناتکنند. بله، یمبارزه م یآزاد یکه برا یمردم و مقاومت ،یگرید

ک یو قادر است ين آلترناتیبرسد. ا یمقصد آزادبه یو ارتش آزاد یشورش ی، شهرهایشورش یهاکانون
ران یا کیها و تيمل یو خودمختار  زن و مرد یبرابر ،ن و دولتید ییجدا بر یگرا مبتنک و کثرتيکراتودم یجمهور

  کند.برقرار  یراتميغ
ش، و انسجام یافتگیمن سازمان یص برخوردار است، بهمشخّ  یهاها و برنامهمقاومت از طرح یمل یشورا 

  ».ران استیندگان منتخب مردم ایم و قادر به انتقال آرام قدرت به نماین رژیا ینیگزیقادر به جا
  



 
 

 ۀخچیدر تار یتکان دهنده با مرور یسخنران یکدر اشرف در  »ران آزادیا« ییدر گردهما یانيجول یرودـ  ٨٩
  ران پرداخت.یدر قبال مسأله ا یجهان ۀکرد جامعیآخوندها به رو یکتاتوریران با دیمقاومت ا ییارویرو
گفت: نه! من با تو  ینيخم یامتناع کرد. او رو در رو ینيبا خم یمانيپاز هم یمسعود رجو«گفت:  یانيجول 

ک رهبر ی که خود را با ظاهر یمستبدّ م نخواهم کرد؛ يتسل ک مستبدّ ی تم را بهمان نخواهم شد. من ملّ يپهم
  کند. یخون صدها هزار نفر آغشته است و از مذهب سوء استفاده مکه دستش به یقاتل ؛کندیارائه م یمذهب

کشتار  به من آنها را ؛کنمیهم مآنها را متّ  یروهاکنم و تمام دنبالهیهم مرا متّ  یو روحان یانون من خامنهکا 
ل کرد و بعد ن را تحمّ یتوان ایچگونه م ت.یه بشريات علی، جنایبلکه کشتار جمع نه فقط کشتار، ؛کنمیمتهم م

ه يات علیسال جنا۴٠؛ یسال کشتار جمع ٤٠ ل کرد؟را تحمّ  نیتوان ایچهره خود نگاه کرد؟ چگونه م نه بهیدر آ
  ت. یبشر

ت ين وضعیمان در برابر ایو شرافت دفاع کنند. اگر کشورها یو دموکراس یما از آزاد یقرار بود کشورها 
ده ين فرا رسيننگ ییاعتناین بیادادن بهانیزمان پانجا وسط وجود ندارد... یم. در ايد شرم کنیاند، باستادهینا

 ١٩٨٨هزار نفر را در سال  ٣٠که  یدر قبال کشتار وجود ندارد... کسان ییکنندهمحدود ۀچ مالحظياست. ه
و  یحال آزادنيل کرد و در عرا تحمّ نیتوان اینمو محاکمه شوند...  یید شناسای، باقتل رساندندبه) ۶٧(

  خود حفظ کرد...  یکشورها یرا برا یشرافت و دموکراس
ک فرقه یند که عضو یگویم ،ديکنیمردمتان م یخود را وقف آزاد ید و زندگيد هستمتعهّ  یآزاد به یوقت 

اند که ص شدهیقدر آلوده و حردهند. چون آنیص نمين تشخیش از ايزنند بیهام مد آنها که اتّ ید. شايهست
را  یادیمن آن شب زمان ز م:یيبگو یروشند بهیبگذار دهند.یص نميو شرافت و غرور را تشخ ییگراگر آرمانید

ک فرقه است معلوم ین ید ايکنیو اگر فکر مهستند،  یآزادهد بمتعهّ  ینها افرادیها گذراندم. ایبا اشرف
  تان وجود دارد.یدر روح و روان انسان یکمبود ؛دیدار یک مشکلیشود که خودتان یم
 ین صورت آدمهایاند؟ در اکشتار آنها زدهسال دست به۴٠ت ندارند، پس چرا آخوندها یران حمایاگر در ا 

 ،سن) خواهند بود ینجا (رویگر اید یکه تا لحظات ،من و همکارانمکردند... یدا ميکشتار پ یا برار یترمناسب
ن کار را یکه چرا انیزنند و ایدر موردمان م یوحشتناک یم. حرفهايشه مورد حمله هستيکا همیدر آمر

 ميتوانیم و نميهست یرا ما عاشق آزادیم. زيدهیل ساده انجام ميک دلین کارها را به یم. ما ايکنیم
م که ممکن است يپشت کن یتيوضعم بهيتوانینم ؛طور با آنها رفتار شده استنیم که ايپشت کن یکسان به
 دهند.یما نسبت موحشتناک را به یهازهيانواع و اقسام انگ یبار باشد. ولجهان فاجعه یآنها و برا یبرا
 یخود تلقّ  یک مدال افتخار برایعنوان را بهنید. من ايادامه بده :میگویدهم؟ مید جوابشان را چه ميدانیم
ک یکنم و شما از یت میحما یمن از دموکراس ؛کنم و شما از سرکوبیت میحما یکنم. من از آزادیم
کنند و شما از یشرافتمند را مطرح م یکنم که ارزش حکومتیت میشرافتمند حما یمن از انسانها ؛یکتاتورید

  د. يکنیت میحما یقاتالن کشتار جمع
زودتر از آنچه آنها باور  یليم بود. جشن خود را خيچه آن بدگمانها باور دارند در تهران خواهار زودتر از آنيما بس 

  ».دینار بروکم. از سر راهمان یاد چرا؟ حاضر، حاضر، حاضر! ما آمادهيدانیرد. مکم يدارند برگزار خواه
  

ک یران نزدیدر ا ید آزادیک روز جدی ما به«رزمندگان اشرف گفت: ش خطاب به يبرمن در سخنرانيسناتور لـ  ٩٠
 یندگینما ین جامعه در آلبانیا یآساان ساختن معجزهیها در جرياشرف یل با آزادن روز نو در گام اوّ یم. ایشویم
 ؛دیم نشديشما تسل ؛دیامديشما کوتاه ن ؛دیديم. شما رنج کشیادهين لحظه باشکوه رسیشود. حال به ایم
 یم رجویخانم مر یرهبرران، بهین خلق ایران و سازمان مجاهدیمقاومت ا یمل یقاً در کنار شما، شورايدق یول

ران یمقاومت ا یمل ید، شوراينجا هستیحاال که شما از فروگذار نکردند... يچچياز ه شما یقرار داشت. آنها برا
ران متمرکز کنند. یا یآزاد ین، در صحنه نبرد برايزم یخود را در رو یتوانند تمام توجه و انرژین میو مجاهد

  شود...یتر مفيروز ضعم روز بهیکه رژچنانابند. همییروز گسترش مروز به یشورش یکانونها
عنوان به ؛میگویک دموکرات میعنوان م، بهیخواهم بگویچه که مرخ داده است. آن ید و متفاوتیز جديحاال چ 

د که با تمام يکن دوارم باوريل امين دليهمنداده است و به یبه دونالد ترامپ رأ ٢٠١۶سالم که در یگویم یکس
شکستن توافق چه در رابطه با درهم ؛بوده است یخیدنت ترامپ قهرمانانه و تاریاقدامات پرز م:یگویصداقتم م

  ران.یه حکومت ايمها علیعمال تحرران و چه اِ یم ایبا رژ یاتم
خود راه  یواقع یجاران، اکنون بهیمقاومت ا یمل ین و شورایه مجاهديسم علیترور یۀپایبف و يهامات سخاتّ  

 یگذارشناخته و نام یستیک سازمان تروریعنوان وضوح بهن سپاه پاسداران است که بهیبرده است. امروز، ا
  ت است...ين واقعين عیشده است و ا



 
 

ند یگوی. آنها مکنندران دفاع یم ایلحظات، که از سازش با رژن یژه در ایوخواهند بود، به یالبته کسان 
م که استمالت يدانیست. آنها از استمالت دفاع خواهند کرد و ما ميممکن ن یمین رژيکردن چنسرنگون

  بار آورد.ونها کشته بهيليدوم را با م ی، جنگ جهان١٩٣٠تلر در اروپا در دههين در برابر هيچمبرل
نان در زمان ين بدبيد. همينان گوش نکنيبه بدب ؛ديبه سازشکاران گوش نکن ؛ديبه اهل استمالت گوش نکن ،پس

از خواهران و برادران که شجاعت  یزدند. آن هم به گروهین حرفها را ميکا هم، همیآمر یانقالب ضد استعمار
آنها به  یجهان بود. ول یهاین امپراتوریترز بزرگا ايتانیاز استعمار انگلستان را داشتند. در آن زمان بر یاعالم آزاد

دست آوردند. درست را به یوستند و آزاديگر پیکدینان گوش نکردند. آنها به يسازشکاران و مماشاتگران و بدب
  م.یونديپیشما مبه یخین آرمان تارید آورد. ما هم در ايدست خواهرا به یطور که شما آزادهمان

است که  یزين همان چیشوند و ایروز ميو عدالت و حق همواره پ یدست آخر، آزاد ست.خ در طرف شمایتار 
  کنند...یم یندگیران نماین خلق ایران و سازمان مجاهدیمقاومت ا یمل یشورا

د و هم در یديشاه جنگ یکتاتورین است که شما، هم با دیه ان جنبش، نکته قابل توجّ یا ۀخچیتار در نگاه به-
، ٣و حقوق بشر است. اشرف ید آزادیاآن چشم دوخته که به یرا هدفیز ،دیستادیآخوندها ا یکتاتوریبرابر د

  کند.یم یندگیم را نمایه رژيو معتبر علين جنبش، آلترناتیقت است که اين حقین گواه ایبهتر
زمان  ؛ده استيران فرا رسیستادن در کنار مردم ایزمان ا؛ ده استيم فرا رسین رژیه ايت عليزمان قاطع -
 یموروث یرهبر یعاهاادّ  یده که نافيرسران فرایدر ا یکار آوردن حکومت یزمان رو ؛مردم یآزاد یستادن برایا
ط مردم ت مردم، توسّ يحاکم ؛هستند که به آنها پاسخگو باشد یحکومت ۀستیران شایباشد. مردم ا یا مذهبی

  »حاضر، حاضر، حاضر! :ميهستم. ما آماده يتوانیمردم. و همراه با هم، بله ما م یو برا
  

 ین بار با رزمندگان اشرف پس از انتقال آنها رو به رو مينخست یکه برا ،زين ییر سخنرانان گردهمایسا ـ ٩١
 ییگنجد و صرفاً به ذکر نمونه ها یه نميانين بیآنها در ا ۀراد کردند که نقل همیا ییژه یو یهايشدند، سخنران

  م.يکن یاکتفا م
، یز و خطرناکيانگطور غمبه«...، گفت: ٢٠١٥تا  ٢٠٠٦ یر کانادا در فاصله سالهایوزنخست ،استفن هارپرـ 

م ین رژیروها در اانهيخواهند با میکنند که میعا مم مماشات کنند. آنها ادّ ین رژیدر جهان تالش دارند با ا یبرخ
  ارتباط برقرار کنند. 

م ین رژيچن یالک فرد بای یا حتّ یو  یم کسيم که باور کنيهست ین هوشمندیا ما واقعاً فاقد ایدوستان، آ 
درست و تنها  استِ يرو باشد؟ مضحک است! سانهيک میتواند ی، اصالً میتوزنهيرحم و کی، بیگرا، افراطافراط

را  شیرا و نهادهاد، آنيکوت کنیرا باد، نفت آنيها را اعمال کنمیت و قدرت است. تحريانه، قاطعیگرااست واقعيس
د که دولت من در کانادا انجام داد: يرا بکن ید و همان کاريکن یگذارستيل یستیترور یهاعنوان سازمانبه

ها ییاز کانادا یاريبس یاز سو ،همانند سال گذشته ،امروز مند... یآن را در سراسر جهان ببند یهاسفارتخانه
که با دولت من  ییکردند و هم آنهایت میکه از دولت من حما ییآنها یام. هم از سوبه شما ملحق شده

ن یکنند و ایت مید و بهتر حمایران جدیک ای یشما برا یوهاحد از آرزطور متّ به یهمگ یمخالف بودند؛ ول
در اردها نفر مشابه آنها يليت و با شهامت در کانادا و مينونها نفر با حسنيلياز م یکوچک ۀها، فقط نمونییکانادا

 یازهايکه بر اساس ن یرانیا ؛کندید شریران جدیک ای یشما برا یسراسر جهان هستند که در آمال و آرزوها
د در یران جدین ایخ دارد. ای) فرهنگ خودش در تاریهایين (دارایشه در بهتریجلو حرکت کند و ر مردم خودش به

خواهد بود که  یرانیا ؛ستادیجهان خواهد ا یهاملتان يخواهد بود که آزادانه و با افتخار در م یرانیراه است و ا
  ». حاضر، حاضر، حاضر! د.يده است. پس به نبرد ادامه بدهيشما به آن الهام بخش یتالشها

که از  یافراد یک پاداش بود برایواقعاً  ٣آمدن به اشرف: «، گفتنيشيپ ۀر خارجیوز ،، برنارد کوشنرـ از فرانسه 
ن یم، ايرو هستهد روبین گام جدید. اکنون با ايمردم خودتان هست یشما که حام یکنند و برایت میشما حما

ت ير واقعن تصوّ یا .موافق هستم یانيجول یمن با آقا. ران..یدر ا ید. دوران آزادیان جدن دورید، ایسرفصل جد
د و ياو آنها را قاتل نام ؛از قاتالن به ما ارائه داد یکنند. او فهرستیت میاز آخوندها حما رانیندارد که مردم ا

آنها در مرکز و منشأ  ؛زندیریانه ميآتش خاورم ین بر رویآنها هستند که بنز ؛درست گفت؛ آنها قاتل هستند
کشتن مردم  یمذهب برا یريکارگهه بيعل یم. وليستيه مذهب نيهستند. ما عل یستیحمالت ترور ۀهم

ن کارها را یو همه ا ردن.که کشتن و شکنجهيم و علين هستيدروغ ین دموکراسیه ايم. ما مطلقاً عليهست
   ...است یز کامالً متفاوتين چیدهند. دین انجام مینام دبه
ان يب یم رجوین خودم را نسبت به خانم مريعمق تحس یقدر کافنداشتم تا به یفم که فرصت کافار متأسّ يبس 

د... اجازه يزنان جهان هست یالعاده براقخار یک الگوید، شما يدار هستید، شما پايم هستشما مصمّ  کنم.



 
 

آور است... ما کامالً با شما یشگفت یک کلمه انقالبی یرانیو مردان ا یرانین زنان ايب یم که برابرید بگويبده
  ». ميکنیت میحما ییالعادهخارق ۀن برناميم و از چنيهست

ر حقوق یاد (وزیر خارجه و دفاع) و رامایوز ارشد ور ی(وز یوماريشل آليخانمها م :نيشير پیاز فرانسه، دو وزـ  
  کردند.  یسخنران یین گردهمایر در ايبشر) ن

ژان فرانسوا لوگاره، در  ،سیل پاراست شهردار منطقه اوّ یبه ر یأت منتخبان و شهرداران فرانسوين هيهم چن 
 ٣اشرف » شهر خواهر« عنوانس را به یپار یک ۀلوگاره منطق یشرکت داشتند. آقا »ران آزادیا« ییگردهما

 ٣انال کون یزیتلو ،کرد. متعاقباً اهدا یناين خصوص را به خانم زهره اخیدر ا یرسم ۀشداعالم نمود و لوح امضا
س، ژان فرانسوا یپار یک ۀ، شهردار منطقیاسيار سياقدام بس یکدر «رد: کگزارش  ٢٠١٩ه يژوئ ١٩انسه در فر

رساند.  " به امضا٣اشرف"به نام  یدر آلبان یس را با شهریپار یک ۀمنطق یخواهر يکاعالم سمبل راً ياخ ،لوگاره
 ٣هستند... اشرف  ،رانیم این مخالفان رژیسرسخت تر ،ن خلقیو در واقع مجاهد یرانینان اشرف اکسا ۀهم

 ین دست نخورده یيزم یآخوندها بر روم ین رژيبرخاسته است و توسط مخالف کسال از خا یک یفقط ط
م ينکین روز ما رسماً اعالم میدر ا یمان خواهرين پیق ایاز طر«لوگاره گفت: ». رانا ساخته شده استيت یکنزد

ره است... در کر قابل مذاير و غیحق خدشه ناپذ یکن ارزشها یه ايدها علیتهد ۀه استبداد و هميه مقاومت علک
ه کاست  یزين آن چیران است و ایر او ديو آلترنات ینیگزید به جايتپد و تبلور ام یه قلبش مکم يهست یشهر

  ». مينکق یو تشو یم از آن قدردانيخواهيم
  

در گزارش  یحراست از قانون اساس ۀدر آلمان ادار: «، گفتر کشورین وزيشيمعاون پ نتنر،يادوارد ل ،از آلمان- ٩٢
کنند، بلکه دست به یم یران در اروپا نه تنها جاسوسیم) ایر خود هشدار داد که مأموران وزارت اطالعات (رژياخ

ران یم) ایرژن گزارش در سفارت (ین مأموران در خاک آلمان طبق ایا یاصل زنند و مقرّ یهم م یستیاقدامات ترور
ر شد، بعد از يش در آلمان دستگیران مستقر در اتریم ایمات رژوپلیک دین سال قبل يچنن است. هميدر برل

ستها رساند. یک بمب را از آلمان عبور داد و به دست تروریک خود يماتوپلیکه با سوءاستفاده از پوشش دنیا
همان  ؛س بودیمقاومت در پار یمل یبزرگ جنبش شما شورا ییه گردهمايت آنها سوءقصد علیهدف مأمور

ن است که وزارت اطالعات و سپاه یک اقدام درست ایکه خود من هم در آن شرکت داشتم...  ییگردهما
ک پاسخ مناسب ین کار یکنم که ایم. من فکر ميقرار بده یستیترور یست سازمانهاير لپاسداران را رسماً د

  ».ط استین شرایبه ا
ک تالش یاز  یکنم که بخش یمن افتخار م: «، گفتپارلمان ۀبرجست ۀندیو آفورد، نمايدکتر مت ،از انگلستانـ  

م. امروز، ينکسب کنجا یاستقرار شما را در ات شما و يا هستم تا امنيتانیدر دولت بر یچند حزب زِ يآمتيموفق
ک يکراتوران آزاد و دمیک ای یم نبرد برامقدّ  ۀدر جبه یخانم رجو یها و جنبش مقاومت به رهبریشما اشرف

ن خاطر، ما ید و به ايران هستیونها نفر از مردم سرکوب شده در ايليد ميشما مشعل و نور ام ؛ديهست
م که یاانه از دولت خودمان خواستهصرّ ، مُ یک تالش چندحزبیا در يتانیرلمان برم. من و همکارانم در پایمتشکر

 یهامیل است که من از تحرين دليبه همکند.  ینامگذار یستیک سازمان تروریعنوان هسپاه پاسداران را ب
 یشتريتعداد ب ن امریاز ا یرويخواهم که در پیانه از دولت خودمان مت کرده و مصرّ یه حمايفق یه وليکا علیآمر

توانم به شما یمن م مها قرار دهد.یست تحريران در لیاخاطر نقض حقوق بشر در هم را بیاز افراد و مقامات رژ
همکارانم  ۀان هميدر م ییت گستردهیران از حمایدر ا یوکراسو دم ینان بدهم که آرمان حقوق بشر، آزادياطم

  ». برخوردار است ،در هر دو مجلس
  

افتخار و خوشوقتی بزرگی است که  یجا«، گفت: یوزیر پيشين آلبانجمهور و نخستبریشا، رئيسسالی ـ  ٩٣
ان مبارزه برای آزادی و حقوق بشر در کشورشبه کسانی که چندین دهه است  ؛من به شما درود بفرستم

سانی، با مواضع و با شما برای هر ان .اندا ایستادهیی مواجهند، امّ العادهکسانی که با مشکالت فوق ؛کنندمی
است. من خوشحالم که از مدتها  ین الملليو ب یت و نقش شما ملیمأمور بخشيد...نبردتان، تماماً الهام می

دیدید که کشور من سفير رژیم ایران را اخراج  ] گرفتم.ین به آلبانیپيش تصميم درستی [در باره آمدن مجاهد
آخوندها را اخراج کند و این کار را خواهد کرد. این شما هستيد که در کرد. آلبانی باید تمام نمایندگان رسمی 

یی ام. این برنامهیی خانم رجوی فکر کردهماده١٠ ۀبرنام ۀکنيد. من بارها در باراین کشور، ایران را نمایندگی می
که  ،ولیی است مبتنی بر ارزشهای جهانشمبرنامه ؛گرفته از آرمانهای صد هزار شهيد شمااست الهام

یی است که ایران را تبدیل به یک کشور با عظمت و برنامه ؛رساندکشورها و جوامع را به آزادی و بزرگی می
کنم و متقاعد هستم که طور کامل از آن حمایت میدوست بزرگی برای ملتهای آزاد خواهد کرد. قطعاً من به

ت و اصولی ندارند، آنها نظم جهان را مختل و امنيّ  اند که هيچ ایمانشما پيروز خواهيد شد. آخوندها نشان داده



 
 

 ،ا از طرف دیگرف کنند، امّ سازی اورانيوم را متوقّ دهند که غنیامضا می ،کنند. از یک طرفمنطقه را تهدید می
چه سزاوارش ت موشکی خود را افزایش می دهند تا کشورهای آزاد را تهدید کنند. پس دیر یا زود به آنظرفيّ 

  ».واهند رسيد. هرگز خالفت آخوندها در منطقه و در جهان پيروز نخواهد شدخ ،هستند
 ییاياستمداران آلبانيراً سيد که اخيلعشما مطّ «ن، گفت: يشير پیوزو نخست یلبانر دولت آی، وزکویما یـ پاندل 

 یچ بحثيهنجا یا در موضوع بودن شما در اسخت، امّ  یلياوقات خ یبعض .با هم بودند یسخت یهار بحثيدرگ
عاونش با لگد ران و میم ایر رژيست... سفت مان سنّ ید و ايها هستییايمان آلبانیست ... چرا که شما در اين
م... چرا که ياست که ما همه با هم هست یلين دلین دوستان ما هستند. ایند... مجاهدرون انداخته شديب

ن ماست. ين بيراست یدوست ۀسک مؤسّ یکه به مانند ، ٣اشرف یباید با ساختن شهر زیشما ما را مفتخر کرد
  ». میيايدن شما بید یبه تهران برا یزودهدوارم که بيام
 نیخواهم از سازمان مجاهدیمن م«گفت:  ،نيشير دفاع پیو وز یخواه آلبانیس حزب جمهوري، رئویر مديـ فاتم 

ر کنم... سال گذشته تشکّ  ،آوردند یآلباننجا در یکه دوستان را از سراسر جهان به ا ،مقاومت یمل یو شورا
که آنها طرح  نیخاطر اهر شدند، بيگر دستگید یران و معاون او را اخراج کرد و تعدادیم ایر رژي، سفیدولت آلبان

 یاز ما خواسته بود برا یانيکه شهردار جول یدر زمان داشتند، ٣ن اشرفيه ساکنيرا عل یستیترور ۀک حملی
که  نیا یکه بتوانند، دست بر نخواهند داشت. برا یارکم. آنها از انجام هر یران جمع شویا ۀندیصحبت در مورد آ

کنند و هم با  یها اقدام مق رسانهیاورند. آنها از طريوجود بهنجا بیساکنان ا یبرا یمشکالت و مسائل
ست و یترور یستیما با م کرد.يفشان خواهستاد و متوقّ یم ايا ما با هم مقابل آنها خواهشان. امّ یهاعملکرد

 یاسيما اختالفات س ینجا در آلبانیم. ايبنام ،اش هستندستهیکه شا یسم را با نامیترور یکشور حام
م، یاست داريروزانه خودمان را بر سر س یهایريکو اشاره کرد. ما درگیما یطور که آقام، همانیخودمان را دار

  ».ميحد هستران آزاد متّ یا یت از شما برایا ما بر سر هدف شما و حماامّ 
  

و امام  یغاتيتبل ی، دستگاههایروزه در آلبان ٥ یها ییران و گردهمایبه دنبال سلسله تظاهرات مقاومت ا - ٩۴
هوده ي، بییو هرزه درا ییگواوهیاپو افتاده و با ک، وزارت اطالعات و سپاه پاسداران به تیخامنه ا یجمعه ها

  برگردانند.  یدند آب رفته را به جويوشک
 یکدهد، سپاه پاسداران در یم را نشان میرژ ین و درماندگکيقد و حِ  یه منتهاک ،به فرد منحصر ۀنمون یکدر  

 یکدر » ليم اسرائيمق یمات فرانسووپلید یک«وشارد کر يپ :ردکاعالم  ١٣٩٨ل مرداد خبر سراپا دروغ در روز اوّ 
م و ین رژیر ایوزنخست ،اهوين نتانياميدار با بنیبا هدف د«ل یيبه اسرا یم رجویت از سفر خانم مریيرشته تو

و با  یانيبا وساطت جول هکن سفر یا«پاسداران افزود:  یخبرگزار». خبر داد ،موساد یس سازمان جاسوسيرئ
ن سازمان يب یارکم با هميارتباط مستق ،انجام شده است ،یل در آلبانير اسرائيسف "،نکيبواز راد" یهماهنگ
  ». ل (موساد) داردياسرائ ین خلق و سازمان اطالعاتیمجاهد

- یم یفس معرّ ت المقدّ ينسول فرانسه در بک، خود را سریتریيه در حساب توک یر فرديت ٢٦شتر در ين پیاز ا 
ل خود ت اوّ یيدر همان تو یگريا با ناشرده بود. امّ کف ین سفر موهوم را ردیاز ا یاتيت، جزئیيرشته تو ٥، در ردک

  ».ردمکافت یردم درکیار مکه در تهران با او ک ،ار سابقکهم یکاز طرف «خبر را  :داده و نوشته بودرا لو 
 م ویسرعت در عرض چند ساعت بر سر رژهه بکمفتضح بود  یم به قدرین رژيدروغ ین بار، خبرسازیاما ا 

فرانسه  ۀخارج وزارت وشارد را بست. سپسکريتر، حساب پیيآن خراب شد و تو یتيو امن یدستگاه اطالعات
نسول کسر یاز سو یبقالّ  یتریيحساب تو«عنوان  م را تحتيفرانسه در اورشل یسولگرنک یرسم يۀاطالع

وشارد سوژه کر يپ یقات المقدس آينسول فرانسه در بکسر« رد:کمنتشر و اعالم » ت المقدسيفرانسه در ب
  ».تر واقع شده است... یيتو یاجتماع کۀت در شبیهو یدزد یک

ون يسیدار رهبر اپوزیخبر د«تر یيه در توک ینوشت: حساب یانال عبرک یکز به نقل از ين نيت قدس فلسطیسا 
چ يبه ه یچ ربطين حساب هیه اکاست. روشن شده  یجعل ،ردهکل منتشر يرا از اسرائ یم رجویران مریا

ران بوده و هدفش یاطالعات ان حساب مربوط به یه اکص شده قات مشخّ يندارد. بعد از تحق یمسئول فرانسو
  ». ون است...يسیه اپوزيران علیم) ای(رژ یادر جنگ روانکج اخبار دروغ در یترو

تر يل سوتیات و ذيذکر جزئ نسول فرانسه باکت سریجعل هو ۀه (سوم مرداد) در باريژوئ ٢٥لوموند در  ۀروزنام 
ل، تمام ظواهر حساب توئيتر منسوب به آقای وّ در نگاه ا«نوشت: » و اطالعات گمراه کننده راهزنی انفورماتيک«

"محتویات بسيار معمولی وماتيک با لحنی طنزآلود می گوید: کوشار واقعی به نظر می رسد. یک منبع دیپل
یعنی سه سال پيش از ، ٢٠١٣ت". این حساب در دسامبر مربوط به فعاليتهای رسمی وی و فاقد هر گونه جذابيّ 

در همين  موریت جدید خود، ایجاد شده بوده است. پس نام کنسول جدید احتماالً ورود آقای کوشار به محل مأ
که این حساب هدف راهزنی قرار گرفته، بر آن افزوده شده است. اخبار نادری که گاه در این  اواخر و پس از آن



 
 

ر ماه مه ا محتویات آن دمسابقات بيس بال بوده است. امّ  ۀحساب درج می شده، به زبان انگليسی و دربار
برخی کارشناسان امضای  نوشته ها سياسی تر شد و از زبان فرانسه استفاده گردید. .گذشته تغيير کرد

: "می دانيم ص اطالعات مجازی، می گوید[رژیم] تهران را در این ماجرا می بينند. اوحد زایدنبرگ، تحليلگر متخصّ 
عمليات راهزنی سایبری و پخش اطالعات گمراه که [رژیم] ایران از دو سال پيش سرمایه گذاری هنگفتی در 

یک مقام خارجی برای پخش اخبار و  ست از جعل حسابِ ا یکی از تکنيکها عبارت کننده انجام داده است...
ل کنسول فرانسه می تواند به ساختار بزرگ تری وابسته باشد که شامل یپروفا اطالعاتی به سود رژیم ایران...
آور عمليات اعمال نفوذ به مراتب جعل پيرامون حساب پير کوشار یاد عمليات صدها حساب مجعول است".

گسترده تری است که در ماه مه گذشته در توئيتر و فيس بوک کشف شد و ایاالت متحده را هدف قرار می داد. 
ه قرار مورد سوء استفاد ٢٠١٨ی نوامبر یتخابات ميان دورهدر دو مورد، حسابهای جعلی به نام کاندیداهای ان

ا اغلب جزئی، مرتبط با سياست داخلی گرفته بود. این حسابها که مندرجاتشان ابتدا به موضوعات مختلف، امّ 
آمریکا محدود می شد، به تدریج شروع به دفاع از مواضع سياست خارجی ایران کرده بودند. فيس بوک اعالم 

بوعات یا روزنامه نگاران مستقل" اداره شده و ط "خبرنگاران مطتوسّ  که ظاهراً  را، کرده بود حدود یکصد حساب
  ». حذف کرده است ر سازمانهای شناخته شده بودند"،عی عضویت د"برخی مدّ 

  
گر یجنگ، ترفند دو ضدّ  یستيالیامپرانه، ضدّ ینماچپ یتهانيم یهاتاخت و تاز به مقاومت در قالب - ٩٥

 یدفاعـ  یتيالتقاط در وزارت اطالعات و بخش امن لّ ک ۀم است. اداریرژ یتيو امن یاطالعات یدستگاهها
ن یاز ا ییهاگفتمان ،غیدریب ،گوناگون یشور با اسامکداخل و خارج  یتهایسپاه پاسداران در سا یخبرگزار
قوط به س د بر وابستگی وگردهمایی مجاهدین خلق در آلبانی، تأکيدی مجدّ «ل يدهند. از قبیارائه م را دست

 ی، و مجموعه ییانيجول ین، روديمک کت بولتون، سناتور سابق جان یبا حما«ه ک نیو ا» م!قهقرای اپورتونيس
به وجود  یمقاصد خود در آلبان یبسته برا یماتيک اردوگاه تعلین خلق توانستند یت جنگ طلب، مجاهدياز اقل

ه يشبغرب  یو انتخابات یونیزیتلو یش هایشتر به نمايس بیپار یها ییگردهما یدر پ یشِ آلبانیآورند... هما
ن يم دربجاد توهّ یو ا یستيالیندگان امپرین نمایتر یدر مقابل ارتجاع یفروشش و خودیجز نما یاست که هدف

  )١٣٩٨مرداد  ١٥ ،کی(بهزاد مال» آنها ندارد ۀماند یمعدود هواداران باق
ت یوال ینشاندن قانون اساس یرسکه سرپوش به ک ،ینيخم» یبارکضداست«حات خ مصرف ترشّ یا از تارامّ  

 ینير خمیوزدر مقام نخست یموسو زد، چهل سال گذشته است.ینه مير علم آن سیه بود و حزب توده زيفق
قدس و مبارزه با  یاز جمله آزاد ،یانقالب اسالم یدر موردشعارها« یاسيان سيان قتل عام زندانیدر جر

ن شعارها يرد و همکروز يه توطئه ها پکانقالب شد و ما را در معر یروزين شعارها باعث پیگفت : ا، بارکاست
 یمقابله با گروهها ین ابزار برای... مهمتر "ایکمرگ بر آمر"رد. شعار کما را حفظ  یت و مصالح مليامن
ن بردن يدر از ب یاطالعات یش از دستگاههايب "ایکمرگ بر آمر"ن بود و شعار يو منافق یستي، مائوئیستيمونک
  ).٦٧ور یشهر ١٢ ،یاسالم ی(جمهور»ن گروهها نقش داشته استیا
 نجاست ـيدشمن ما هم: «دهندیشعار م» پشت به دشمنـ هن يرو به م«ابان يوچه و خکمردم در  ،انون امّ کا 

همه ه کخصوص هگر اثر ندارد. بید یستيالیامپر ضدّ  یهایيسرااوهی، ترفندها و رونیاز ا» . استیکگن آمريدروغ م
رده است. کفروگذار ن یو بزرگ کوچکطان يچ شيگرفتن از ه کمکمقاومت از  ینابود یم آخوندها برایدانند رژیم

بخش بود. یارتش آزاد ین و قرارگاههایدر عراق بمباران مجاهد ٢٠٠٣ا قبل از جنگ یکم از آمریخواست مبرم رژ
ن یا ١٣٨١مرداد ١۵در  ،یت آخوند خاتماسیم به ریت رژيامن یعال یشورا یسخنگو ،ییپاسدار محسن رضا

از  ،ییایکآمر یپس از جنگ توسط رسانه ها ان جنگ ویجر ات آن دريا اعالم کرد و جزئیکاست را از آمردرخو
  و برمال شده است.  ی) علن٢٠٠٣ل یآور ١٨( نگتن پستي) و واش٢٠٠٣ل یآور ١٧( ت ژورنالیجمله وال استر

و  یهمانا شعار سرنگون ،به بعد است ١٣٦٠خرداد  ٣٠مقاومت از  یگناه اصله همان ک ،المک بّ لُ  ،نیبنابرا 
ا یا یکروز و اروپا و آمریبه امروز و د یم و ربطينکیه ما به آن افتخار مک یگناه است؛» میر رژييتغ« یغ برايتبل
ک يکراتوو دميعنوان آلترناتس، خود را به يسشورا از همان روز تأ ته و ندارد.ا نداشیکآمر ۀمکأت حايرات در هييتغ

  رده است. کحفظ استقالل خود پرداخت  ین بها را براین تريم حاکم اعالم کرده و سنگیو مستقل رژ
مقاومت  یمل یشورا ۀدیس جمهور برگزي، رئیم رجویخانم مر ١٣٩٧ماه ريت ٩بزرگ مقاومت در  ییدر گردهما 

دادن نبودند، همه،  متيه اهل قک ،یانيعسال، مدّ ٤٠ن یا در«، گفت: رانیت به مردم ايمکدوران انتقال حا یبرا
اه، نه استحاله و اصالح يو س یکتار مِ ین رژیه اکها، نشان داده تها و تجربهيواقع یشانس خود را آزمودند. ول

 ؛خواهدیصداقت و فدا م خواهد؛یمت ميم، الجرم قین رژیا ی. سرنگون"یشود، نه :"سبز" و "مخملیم
  ».یخواهد و ارتش آزادیم یانون شورشک ؛خواهدیم یاسيم سکن مستحیگزیالت و جاکيسازمان و تش



 
 

تواند باشد.  یست و نميحده ناالت متّ یار اک یر و سرنگونييتغ«ز بارها اعالم کرده که: ين یمسعود رجو یآقا 
ن یعراق به عنوان بزرگتر ۀره و مصالحه است. تجربکردن آن به مذاکم و واداریر رفتار رژييا تغیکآمراست يس

خواهد  یا میند ک یر مکف یسکاگر  ،رونیاز ات است... یفاکچند نسل  یا برایکآمر یاست خارجياشتباه س
ا یند و کیا اشتباه میست، ا مت آنيم و پرداختن قیردن رژکا به واقع در صدد سرنگون یکه آمرکند کن القايچن

  ». ندکن قلمداد يخودش چن یاسيس یبرداربهره یعمد دارد برا
، ینیسم ديفاش یبه سرنگون یو عمل یجدّ  یبندیو پا» میر رژييتغ«ه بدون کد یتوان دیم ینون به روشنکا 

با  ینيحاد عمل عا اتّ ی ییصداو هم یز جز همدستيچ چي، هماندیم یباق یتهانيم یهاییچه از چپ نماآن
   ران است.ین دشمن و قاتل مردم ایتریارگرکن و ضدّ یترمرتجعه ک یمیرژ ؛ستيه نيت فقیوال یتاتوریکد
  

  :دهمفصل 
  دات ماف و تعهّ یالت، وظاچشم انداز تحوّ 

  
ران را ربوده اند، اکنون یت جمهور مردم ايخ و شاه حاکميش یهایکتاتوریک قرن گذشته دی یکه ط یحال درـ  ٩۶

   ران است.یملت ات يو حاکم ینشاندن حق آزاد یبه کرس یزمان برخاستن برا
انقالب بهمن و  یقيان برپادارندگان حقياش از مل دهندهيتشک یروهايمقاومت، که ن یمل یشورا 

 ۀندیاند تا آبه پاخاسته  ییرها یهستند، برا ینيژه سلطلنت غاصب خمیبه و ،ه سلطنتيکنندگان علمقاومت
   ن کنند.يتضم ،متيبه هر ق ،ت مردم رايو حاکم ی، و با آزادینیبدون اسبتداد د ،یبدون وابستگ یرانیا
ران، آنها را از نفس یسازش با سارقان انقالب ایب و مقاومتِ  یستادگیمردم و مقاومت ما با چهل سال ا 

   ام کرده اند.يت جمهور مردم قيحاکم یو برقرار یو دموکراس یآزاد یشه، برايانداخته و خود پر نفس تر از هم
ک در صحنه عمل يدموکرات ینیگزیو جا یو ارتش آزاد یشورش یران با کانونهایا دار مردمیجنبش مقاومت پا 

د راه يست هزار شهيکصد و بیخون  ۀن و پشتوانيو با تضم» خينه ش ـ نه شاه« یاساس یو با مرزبند یانقالب
  نده را بنا کند.یران آزاد آیرا سرنگون و ا ینید یکتاتوریم است د، مصمّ یآزاد

  
گر بر یبار د ،گذشته یات خود، همچون سالهاين سال حيو نهم یران، در آغاز سیمقاومت ا یمل یشوراـ  ٩٧

   :ندک ی، خاطرنشان میخانم رجو ییه مادّ ١٠ ۀد بر برنامکيبات خود و با تأاساس برنامه و مصوّ 
 یخارج ینظام یشکرکو لش یافروزبر مخالفت با هرگونه جنگ یخود مبن یاصول یما بر اساس خط مش ـ 

ها يتها و امدادرسانیحما ۀبزرگ، برضرورت قطع هم یاز جانب قدرتها یوسازيران و مخالفت با هرگونه آلترناتیدر ا
  ؛مينک ید مکيران، تأیم بر اکحا یستیو ترور یمذهب یتاتوریکبه د

گر یان و دکپزش مان، پرستاران،م و از مطالبات معلّ که نظام حايران عليارگران و مزدبگک ۀحق طلبان ۀما از مبارز ـ 
ارگران کم. خواست ينک یخود را با آنان اعالم م یت و همبستگیهنمان، حمايم ۀاقشار معترض و به پاخاست

ار بر حقوق ک ین الملليو نظارت سازمان ب یارگرکمستقل  یلهاکجاد تشیحق اعتصاب و حق ا یران برایا
   ؛ران استیمقاومت ا یمل ین شورایرید یان، از خواستهاکودکار کران و لغو یارگران اک
د یران و بازدیاز نقض حقوق بشر در ا یريحد به منظور جلوگت ملل متّ يامن یدرنگ شورا یما خواستار اقدام بـ  

دان و يشه ۀو مالقات با خانواد یاخامنهت یوال یحقوق بشر از زندانها ۀژیو گزارشگر و ین الملليب یأتهايه
و  یخودسرانه به اقدام عمل یف اعدامهاتوقّ  یم برايخواه یم یجهان ۀم و از جامعيهست یاسيان سيزندان
وم و ک، محیتوافق اتم ۀران به بهانیبزرگ از نقض حقوق بشر در ا یقدرتها یدست بزند. چشم پوش یجدّ 
  ؛رقابل قبول استيغ
ات يح یعرصه ها یامل زن و مرد در تمامک یاز زنان، برابر یتيض جنسيال تبعکشاَ  یرفع تمام یما براـ  

م و ينک ین از دولت مبارزه مید ییو جدا یض مذهبي، لغو هرگونه تبعییو قضا ی، اجتماعی، اقتصادیاسيس
   ؛ميدان یخود م ۀفيسانسور را وظ یو نف یالع رساناطّ  یشه، آزادیان و انديب یر از آزاديگيدفاع پ

ن يوطنمان و تأم یعات ملّ شاخه ها و تنوّ  ۀبه مفهوم رفع ستم مضاعف از هم یداخل یخودمختار«ما از ـ  
 یپارچگیکت و يمکآنها در چارچوب وحدت، حا یبرا یاسيو س ی، اجتماعیفرهنگ یهایع حقوق و آزاديجم
  ؛مينک یدفاع م» شورکر یه ناپذیتجز

ست یط زيمح یعت و حفاظت و بهسازيطب یاز نابود یريجلوگ یست برایط زيما از تالش مدافعان بهبود محـ  
  ؛مينک یت میو حما یقدردان



 
 

ز، صلح و يمسالمت آم یستیم، از همزیبندیحد پاحقوق بشر و منشور ملل متّ  یجهان يۀما به اعالمـ  
شتار ک یاز سالحها یو عار یراتميران آزاد فردا غیم. اينک یت میحما ییو منطقه  ین الملليب یهایارکهم

   است. یجمع
  

- ن نسلیآمران و عامالن ا ۀمکبر لزوم محا ۶٧در سال  یاسيان سيعام زندانگر در رابطه با قتل یما بار دـ  ٩٨
 یسر عاليمکم و از ينک ید مکيت است، تأیه بشريت علیق بارز جنایه از مصادک ،یومتکح ۀافتيسازمان یشک

 ل دهد. کيتش ۶٧ون مستقل در مورد قتل عام سال يسيمک یکه کم يخواه یحقوق بشر م
ن یاز ا یگریر دیارناپذک، سند ان١٣٩۵أت مرگ در تابستانيه یدر گفتگو با اعضا یمنتظر یآقا یانتشار نوار صوت 

  ت بزرگ است. یجنا
 ینيه با استناد به خمکم، است ین رژيشير اطالعات پیان، وزيفالح یآخوند عل ١٣٩۶رماه يت ۀگر مصاحبیسند د 

 شانیا ییم والکاعدام است، اصالً حشه يمشان همکنها حیخواهند... ا یمه نمکنها اصالً محایا« گفت:
م به کهم ح یم شرعکاگر حا ینها اعدام است، حتّ یم اکچه بعدش، ح ۶٧ان ین جریچه قبل از ا .] بودیني[خم

   .»اعدام نداده باشد
 یر دادگسترینژاد و وز یمدشور احکر یمرگ (وز ۀتيمک یاز اعضا یکی ،یپورمحمد یر مصطفياظهارات اخ 

 ١٣٩٨او در دوم مرداد است.  یجا ضرورکتا  ۶٧آمران و عامالن قتل عام  ۀمکه محاکدهد ی) نشان میروحان
هيچ تخریبی  (نظام) را تخریب کردند. ۀتمام دنيا چهردر شود؟ ن) بدتر هم میی(مجاهد دشمنی از این«گفت: 
ایم و حساب نکردهتصفيهکه پای اصلی آن منافقين بوده است. ما هنوز  فاق نيفتاده مگر آنسال اتّ  ۴٠در این 

 ی شهيد دادیم،خاطر منافقين کلّ ما به دهيم. شوخی هم نداریم...سخ میها را پاحساب این حرفبعد از تصفيه
اند و باید جواب بدهند، باید این ملت تریِن دشمنانامروز هم منافقين خائنتلفات دادیم، شکست خوردیم ... 

ن وقت . اآل.زدن نيست.وقت حرف تک آنها رسيدگی شود...تکه حساب پای ميز محاکمه بيایند و ب
وقت بر سر جای نشاندن دنيای جنایتکاری  ؛کردن است کردن و محاکمه گيرزمين؛ وقت رسيدن استحساببه

  ». کنداست که از تروریسم دفاع می
تاریخ حاکميت » جنایت بزرگترین«مقاومت ایران از شورای امنيت ملل متحد مصرانه می خواهد که موضوع این 

رژیم یک دادگاه ویژه  سردمداران ۀمحاکم ده و برای تحقيق و تعقيب وقرار دا آخوندها را در دستور کار خود
  تشکيل دهد.

به  ،لران در گام اوّ یم بر اکم حایرژ یسرنگون یبرا ی: راه حل عملندکیرا مانند سال گذشته اعالم مشوـ  ٩٩
آزاد و برابر، نه  یجمهور یکبه  یابيدست یمبارزه منوط است. برا یحول شعار محور یابیلکو تش یسازمانده

ران یت اما، ملّ  ییار خواهد بود. تمام داراکبه سود ما در  یر است و نه شانس و تصادفمتصوّ  ییوقوع معجزه 
 یدستها و اراده هاد از یز را باين قدرت جهان است. پس همه چیبزرگتر ،ن البتهیشتازش و اياست و فرزندان پ

مان کن يو رنگ یاسيس یروهاين و نيران زمیزنان و مردان ا ۀشورا هم ،نرویم. از ايخودمان انتظار داشته باش
ه ـ مرگ بر يت فقیمرگ بر اصل وال« یار محوررامون شعيخواند تا پ یران را فرا میا یو فرهنگ یاجتماع یروهاين
  ل شوند. کحد و متشگر، متّ یو اشرف د یانون شورشکدر هزار و هزاران  ،»یمرگ بر خامنه ا تاتور ـیکد
ارخانه و شهر و روستا و در هر اداره و مدرسه کو برزن، در هر  یوکران، در هر یام مردم ايشماران و قيجنبش ب 

ت مردم را يمکده و حايشکر یه را به زيت فقیوال یرانیا و ضدّ  یمردم ، ضدّ یمنیو دانشگاه، قادر است نظام اهر
  ند.کبرقرار 

  
 یمقاومت، به دور از هرگونه تنگ نظر یمل یشورا«رد: کاعالم  ٩۶ ید ١۶ه مسئول شورا در کچنان ـ هم ١٠٠

استبداد  یسرنگون یبرا یملّ  یهمبستگ ۀوسته به جبهيبات خود، پبر مواضع و برنامه و مصوّ  یو پافشار
امل نظام ک یه با التزام به نفکاست  یخواه یجمهور یروهاين ۀبا هم یارکهم ۀفراخوان داده و آماد یمذهب

و مستقل و  يکراتکدمو یاسينظام س یکاستقرار  یآن، برا یدرون یهایجناحها و دسته بند ۀه و هميت فقیوال
  .نندک ین از دولت، مبارزه مید ییابر جد یمبتن

  
  رانیمقاومت ا یمل یشورا

 ١٣٩٨مرداد
 
 


