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 مزمان با گسترش قیامها و جنبشهاي اجتماعی،ه 

که در دیماه سال پیش جامعه ایران را وارد دوران نوینی کرد، شوراي ملی مقاومت ایران به سی و هشتمین سال 
 حیات خود قدم گذاشت

افتخار است که در صد و دوازدهمین سالگرد انقالب مشروطه، انقالبی براي جنبش مقاومت سازمانیافته جاي بسی 
چنان پرچم که علیه استبداد و ستم و براي برقراري قانون و عدالت بود، وفادار به میراث گرانبهاي آن انقالب، هم
ه با استبداد استقالل و دموکراسی را با مرزبندي با شاه و شیخ در دست دارد. راهی که مشروطه خواهان در مبارز

مطلقه آغاز کردند، به علت توطئه ها و کارشکنیهاي استعمار (انگلیس و روسیه) و ارتجاع داخلی (شیخ فضل اهللا 
نوري، سلف خمینی)، در همان مراحل اول متوقف شد و از بطن همین توطئه ها بود که استعمار انگلیس دیکتاتوري 

) 1933( 1312به کرسی سلطنت نشاند و سپس در سال  1299رضا خان قزاق را پس از کودتاي سوم اسفند 
سال دیگر تمدید کرد. تا اینکه پس از دو دهه، نهضت ملی کردن صنعت  32قرارداد نفت را از طریق او به مدت 

 .نفت به رهبري دکتر محمد مصدق دستاوردهاي انقالب مشروطه را احیا کرد



تیر  30صت و ششمین سالگرد قیام تاریخی مردم ایران در روز شوراي ملی مقاومت ایران بر خود می بالد که در ش
علیه توطئۀ استعمار (انگلیس و آمریکا) و ارتجاع داخلی (دربار سلطنتی و آخوندهاي مرتجع) که دولت  1331سال
چنان ثابت قدم بر استقالل و آزادي پافشاري می دموکراتیک دکتر محمد مصدق را به قدرت بازگرداند، هم -ملی

 .دکن

ناکام ماند، و این هم  1332مرداد سال 28این درست است که جنبش ملی کردن صنعت نفت با کودتاي ننگین  
واضح است که خمینی با سرقت رهبري انقالب ضد سلطنتی در خأل ناشی از سالها دیکتاتوري و اعدام و اسارت 

برگان، والیت فقیه و استبداد مذهبی را پیشتازان انقالب و با خیانتی آشکار در تبدیل مجلس مؤسسان ملی به خ
تحمیل کرد؛ اما مبارزه مردم ایران در مسیري پرفراز و نشیب ادامه یافت و در یک شرایط بحرانی و در میان آتش 

 .به ابتکار مسعود رجوي پایه گذاري شد 1360تیر 30و خون، شوراي ملی مقاومت ایران در 

غاز شده بود و با نهضت ملی شدن صنعت نفت ادامه پیدا کرد، با یک بدین ترتیب راهی که با انقالب مشروطه آ
جهش تکامی در پیکار بی امان آگاهترین و فداکارترین زنان و مردان ایران زمین جریان یافت. این رزم سترگ به 

 .رغم فراز و نشیبها و همۀ رنجها و سختیها هم چنان ادامه دارد

 30ت سازمانیافته براي سرنگونی استبداد مذهبی قیام کرد، تا قیام ، که جنبش مقاوم1360خرداد سال  30از 
و  1396(روز عاشورا) و از آن روز تا قیامهاي دي ماه 1388دي سال  6و متعاقب آن قیام  1388خرداد سال 

جنبشها و خیزشهاي پس از آن، خلق ما به رغم هزینه هاي سنگین، توانسته است رژیم والیت فقیه را در مسیر 
 .تیصال و نابودي سوق دهداس

آغاز کرده و تأکید  1360خرداد سال  30این خیزشها و قیامها نشان می دهد که راهی که جنبش مقاومت از  
مقاومت بر تضاد اصلی جامعه، یعنی تضاد بین مردم با رژیم حاکم و ضرورت قیام و سرنگونی استبداد دینی براي 

 .ه طریق مبارزه براي آزادي بوده استاحراز حاکمیت مردم، درست و دقیق و یگان

 .، انباشت و بروز انفجاري مجموعه یی بود که تضاد اصلی جامعه را تشکیل می دهد1396فوران قیامها در دیماه 

شهر در سراسر ایران، از شمال تا جنوب  142قیامهاي سراسري بر بستر بحران و شرایط انقالبی شکل گرفت و در
شرکت رنگین کمان جامعه ایران طی ده روز چنان لرزه اي بر بنیاد والیت خامنه اي  و از غرب تا شرق کشور با

انداخت که با هیچ تدبیر و ابزاري قابل بازسازي نبود و با گذار از این قیام شرایط جامعه به کلی دگرگون شد. دیگر 
شرایطی، مناسبات قدرتهاي  نه وضعیت مردم و نه موقعیت حکومت به شرایط قبل از قیام بر نمی گردد. در چنین

 .جهانی و منطقه اي با رژیم حاکم برایران نیز به شکل قبل باز نخواهد گشت



قیامها و تداوم آنها و تحوالتی که پس از آن در صحنه سیاسی رخ داد، هم پوچی امکان اصالح از درون حاکمیت 
را بی اعتبارساخت. » تجزیه ایران«و » جنگ داخلی«، »سوریه اي شدن«را برمال کرد و هم خدعه هاي ترس آفرین 

حقیقت این است که مانورهاي مذکور، که طی سالهاي گذشته در ایران رایج شده بود، به وسیله نهادهاي گفتمانساز 
والیت خامنه اي ساخته و پرداخته شده بودند و هدفی جز منحرف کردن مبارزه براي سرنگونی رژیم و به سرانجام 

 1396راتیک مردم ایران نداشتند. هم از این روست که دستاوردهاي قیامهاي سترگ دي ماه رساندن انقالب دموک
بر تارك مبارزه خلق ما براي رهایی می درخشد و نشان می دهد که جانفشانیها و فداکاریهاي زنان و مردان ایران 

 .سال گذشته بی نتیجه نبوده است 112زمین در 

ی و هشتمین سال حیات خود وظیفه خود می داند که یاد و خاطرة همۀ زنان شوراي ملی مقاومت ایران در آغاز س
و مردانی را که در بیش از یک قرن گذشته، در راه پیکار پرشکوه براي آزادي، استقالل، دموکراسی و عدالت به 

یان شهادت رسیدند، به خصوص خاطرة شهیدان قیامهاي اخیر و بیش از سی هزار شهید سرفراز قتل عام زندان
مقاومت به هرقیمت «گفتند و با نثار خونهاي پاکشان پرچم » نه«را که به خمینی جالد  1367سیاسی در سال 

 .را در اهتزار نگه داشتند، گرامی بدارد» براي سرنگونی والیت فقیه

به دشمن در شورا به مقاومت دلیرانه زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیانی که با اعتصاب غذا و خطرپذیري و تهاجم 
اش، پرچم ایستادگی را شجاعانه برافراشته نگهداشته اند، درود می فرستد و همبستگی کانون اقتدار ضد انسانی

خود را با تمامی خانواده هاي شهیدان و زندانیان سیاسی که در راه و رسم آزادیخواهی فرزندان رشیدشان هستند، 
 .اعالم می کند

ه با تمام توان از مبارزات و خیزشهاي مردمی، جنبشهاي خاموشی ناپذیر و شوراي ملی مقاومت، هم چون گذشت
مستمر کارگران، معلمان، کشاورزان، پرستاران، بازاریان و کسبه، جوانان و حرکتهاي حق طلبانۀ ملیتها و مردم به 

دینی و تحقق پاخاسته در مناطق مختلف میهنمان، که در چارگوشۀ ایران درفش مبارزه براي سرنگونی استبداد 
استقالل و آزادي و نفی هرگونه تبعیض جنسی، ملی و مذهبی را، با قبول همۀ مخاطرات و هزینه هاي آن، 
برافراشته نگهداشته اند؛ حمایت کرده و براي رساندن صداي این جنبشها به گوش عموم مردم ایران و جهان 

 .کوشیده است

شهاي رژیم براي درهم شکستن مقاومت سازمانیافته اعالم کرد: خود پیرامون تال 1394شورا در مقدمۀ بیانیۀ سال 
خامنه اي با تمام امکانات داخلی، منطقه یی و جهانی خود کوشید تا با ضربه زدن به مقاومت سازمانیافته، تهدید «

یال اصلی سرنگونی والیتش را خنثی کند. او و ایادي ریز و درشتش با توطئه هاي گوناگون کوشش کردند تا به خ
خام خود، مقاومت را از روي نقشه سیاسی ایران پاك کنند. تالش براي ایجاد تزلزل در صفوف شورا، توطئه هاي 
پی در پی علیه رزمندگان مجاهد خلق در لیبرتی، بسیج عوامل اطالعات به عنوان خانواده ها و گسترش گفتمان 



ن فیلمهاي قالبی، با سیالبی از اکاذیب دیوانه وار، سازیهاي بی شرمانه از طریق ایجاد سایتهاي اینترنتی و ساخت
 .«ازجمله ابزارهاي رژیم براي نابودي مقاومت سازمانیافته بود

کشف شبکۀ تروریستی رژیم در بلژیک که براي عملیات تروریستی در گردهمآیی بزرگ مقاومت سامان یافته و در 
 .دآستانه عمل بودند، صحت گفته ما را یک بار دیگر ثابت کر

شوراي ملی مقاومت از تالشهاي بی وقفۀ خانم مریم رجوي، رئیس جمهور برگزیدة شورا، در افشا و محکومیت بین 
المللی جنایات سرکوبگرانه و موج اعدامها و شکنجه زندانیان، در حمایت کامل از قیام مردم ایران براي سرنگونی 

از خالفت خمینی و خامنه اي و همبستگی با ملتهاي رنج رژیم و در رویارویی با بنیادگرایی و تروریسم برخاسته 
تیرماه امسال، 9دیده از این پدیدة شوم قدردانی می کند. این فعالیتها، به گونه یی درخشان درگردهمایی بزرگ 

موقعیت سیاسی، اجتماعی و بین المللی جنبش مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک را در شرایط حساس و پرتحول 
 .طقه و جهان، بارز کردایران و من

در سال گذشته قطب بندي سیاسی بین جنبش مقاومت و استبداد دینی در زمینۀ سیاسی و اجتماعی مسیر 
تکاملی خود را طی کرد و راه حل مقاومت ایران که متکی بر مردم ایران و رزمندگان آزادي است، خود را هرچه 

 .نشان داد 96قیام دي ماه بیشتر در جنبشها و خیزشهاي اجتماعی، به ویژه در 

اما در یکسال گذشته زندگی مردم ایران هر روز به فالکت بیشتر کشیده شد. بحران اقتصادي به فاجعه اقتصادي 
فرا روئید و زندگی اکثریت مردم هرچه بیشتر به تباهی سوق داده شد. ابعاد تعرض به سطح زندگی و معیشت 

بیکاري، فقر، بی خانمانی، ناهنجاریهاي اجتماعی، اعتیاد، فحشا و مردم به شکل بی سابقه اي افزایش یافت؛ 
خودکشی روزافزون شد. بحران بی آبی به فاجعه اي بزرگ تبدیل شد و حکومت به جاي سرمایه گذاري موثر براي 

مردم برون رفت از این فاجعه یا حداقل مهار آن، درآمدهاي کشور را براي مقابله با مقاومت سازمانیافته، سرکوب 
بپاخاسته، کنترل زندگی خصوصی مردم، چپاول دارائیهاي کشور و به حراج گذاشتن ثروتهاي ملی، صدور ارتجاع 

 .و مداخله آشوبگرانه هزینه کرد

در چنین شرایطی مردم ایران راه مبارزه را انتخاب کرده اند. شورا در بیانیه سال گذشته خود مبارزه مردم را این 
در فضاي بحران و شکاف در هرم قدرت، جنبشهاي اجتماعی توده هاي مردم به ویژه «گونه جمعبندي کرد: 

کارگران و زحمتکشان اعتال پیدا کرد. مردم محروم و به فالکت کشیده شده ایران که بار فاجعۀ اقتصادي را به 
، به اشکال مختلف، دوش می کشند، و بیکاري، فقر، بی خانمانی و ناهنجاریهاي اجتماعی را روزمره تجربه می کنند

اقدام به مبارزه و اعتراض کردند. سراسر ایران زمین عرصۀ اعتراضات زنان و مردان به پاخاسته یی بود که از تخریب 
محیط زیست، از فاجعۀ بی آبی، از ریزگردهاي کشنده، از تخریب جنگلها و از فجایعی چون فروریزي ساختمان 



سنگ آزادشهر گرگان و... به ستوه آمده و در جاي جاي میهن فریاد  پالسکو در تهران، انفجار در معدن ذغال
 «.اعتراض سردادند. در اغلب این اعتراضات، زنان نقش برجسته یی داشتند

رخدادهاي یک سال گذشته نظیر همبستگی مردم با زلزله زدگان استان کرمانشاه، قیام دي ماه، خیزشهاي کازرون، 
ان حرکت اعتراضی روزمره به جمعبندي ما در بیانیه سال پیش چندین ضریب می کامیونداران و بازاریان و هزار

زند و مجموعۀ رویدادها در جبهۀ حاکمان و در صفوف توده ها و نیز اوضاع کلی کشور نشان از آن دارد که جامعه 
سرنگونی این نظام در شرایط انقالبی قرار دارد و غلبه بر تمام فجایعی که محصول حاکمیت استبداد دینی است، با 

 .جهل و جنایت آغاز خواهد شد

شوراي ملی مقاومت از طریق انتشار نتیجۀ بحثهاي اجالسهاي میاندوره یی، از طریق روشنگریهاي کمیسیونها و 
سازمانها و شخصیتهاي عضو شورا و به ویژه از طریق سخنرانیها و موضعگیریهاي خانم رجوي، مواضع خود را به 

 .ه استاطالع عموم رساند

یی از ارزیابی ما پیرامون مهمترین تحوالتی است که با سرنوشت بیانیۀ حاضر، شرح اهم وقایع و جمعبندي و فشرده 
 .مردم و مقاومت سازمانیافتۀ ایران پیوند دارد

  

 :فصل اول

 قیامهاي سترگ و سراسري مردم ایران

  

از خیزش بازار تهران و خیزشهاي براز جان و خرمشهر درحالی که این بیانیه در مرحلۀ انتشار است، میهن ما پس -1
در تیرماه، بار دیگر در مرداد ماه صحنه قیامهاي سراسري است. تاکنون در شهرهاي اصفهان، شیراز، کرج، مشهد، 
اراك، رشت، اهواز، قهدریجان، اندیمشک، دزفول، شاهین شهر، نجف آباد، قرچک ورامین و مناطق مختلف تهران 

آخوندها حیا «، »مرگ بر روحانی« ، »مرگ برخامنه اي«، »مرگ بر دیکتاتور«و قیام و شعارهاي  بزرگ، خیزش
، زمین را زیر پاي حاکمیت بحران زده و درماندة »واي به روزي که مسلح شویم«و » کنید، مملکتو رها کنید

این حکومت را نمی خواهند و  آخوندها می لرزاند و جهان شاهد این واقعیت انقالبی است که در ایران پایینی ها
 .باالیی ها قادر به حکومت نیستند



این قیامی است تا سرنگونی و «ارتش آزادیبخش ملی ایران گفت:  10هم چنانکه مسعود رجوي در پیام شماره 
د کند. با مقاومت سازمانیافته پیوند و پشتوانه دارد. دشمن ضیابد. عمق پیدا میپیروزي. تداوم دارد. گسترش می

 .«رفت و برگ برنده نداردبشر در برابر آن، هیچ راه حل و برون

قیامهاي دیماه است، اما  ادامۀ مرداد، قیامهاي که کرد اذعان مرداد22 روز  خامنه اي پس از دو هفته سکوت در
ي جمهور آمریکا گفت شش ماه دیگر شما خبرهارئیس«به نحوي مضحک همه چیز را به آمریکا نسبت داد و گفت: 

مهمی از ایران خواهید شنید؛ آن شش ماه دیگر، همین مرداد بود، همین قضایاي چند روز قبل از اینِ مرداد که 
چند جا چند نفري جمع یک شعاري دادند. دارند پول خرج می کنند، زحمت می کشند براي این که یک حادثه 

و روز هم دوام نیاورد و یکی از سرسپردگان تالش رقت بار ولی فقیه، د». آیدجوري از آب درمیدرست کنند، این
ناگوارتر اما، وقتی است که عامل سومی به صحنه وارد می شود « والیتش در بارة تلنبار ناگواریها براي رژیم گفت : 

مان را از ما می ربایند و “ پشتوانۀ مردمی”و در جلو چشمهایمان محوري ترین سرمایه و اسباب اقتدار نظام یعنی 
“ ضلع سوم مثلث”مطالبات بسیار به حق آنان سوار می شوند.این عامل سوم و به تعبیر مقام معظم رهبري بر موج 

باشند دیگر نه اصولگرا را می شناسند و نه اصالح طلب را . همین “ کانونهاي شورشی”با اهرمهایش که همان 
شعار  با و تمام رویی پر با روزها این نامیدند می “مقاومت هاي هسته ” اهرمها که منافقین آن را در دهۀ شصت 

 جوان نسل  همانا که نظام به آتش افکنی در سرمایۀ بنیادین “ واي به روزي که مسلح شویم” عجیب و ناهنگام 
را می خواهیم “ برانداز مسلح”شود کرد اگرکه ادعاي کسانی که می گفتند  می چه. مشغولند باشند، سرزمین این
زنگ می زند. آنها با  گوشمان در هم هنوز ، کنیم تبدیل “نظام منتقد” به را “نظام الفمخ” و  “مخالف نظام”به 

ه سمت نظام و ب را جوانان را خوردند و نه تنها کسی  همین اعتقادي هاي پایه موریانه چون همین ادعا سالها 
تبدیل  آنها شورشی کانونهاي و “منافقین طعمۀ” به را ارزشهاي آن نکشاندند ، بلکه فرزندان جوان خودمان 

کردند...آن چه امروزه شاهد آن هستیم ، آتشی است که در سراسر این مملکت روزانه زبانه می کشد. اگرنگاه 
معترض ”مردمخواهانه نظام ما به مطالبات برحق مردم نبود و اگر دست نیروهاي امنیتی نظام براي مقابله با مردم 

هرگز منافقین نمی توانستند این گونه در روشناي روز، در هر گوشه یی از این  باز بود ،“ به نارساییهاي واقعی
بکنند. این جاست که ضرورت هوشیاري و بصیرت نیروهاي امنیتی  خواستند که کاري هر و بدهند جوالن مملکت، 

ز منافقین ایفا و انتظامی ما حرف آخر را می زند. چراکه می توانند نقش خود را در شناسایی کانونهاي آتش افرو
. نمایند دور “شورشی کانونهاي” هاي دسیسه  کنند و صفوف جوانان احساساتی و البته غیر هوشیار را از دسترسی

دلسوز انقالب بسیار تعیین کننده است که با هشدارهاي مکرر ، می توانند به افشاي  هاي رسانه نقش چنین هم
 .«در هر مقاله و مطلبی به صدا در آورند و مناسبتی هر در را خطر آژیر دشمنان منافق بپردازند و تا دیر نشده 

به جرأت می توان گفت در «را در بارة فضاي مجازي به صدا در آورده، می نویسد: » زنگ خطر«همین شخص 
فضاي مجازي مربوط به تلگرام، دشمن و به طور خاص سازمان منافقین خلق حاکمیت دارد. براي کسانی که با 

 فرهنگ این سازمان آشنا باشند این سخن به هیچ عنوان گزافه نیست بلکه عین واقعیت می باشد. شگردهاي 



میزان بسیار باالیی متاثر  به –اگر نگوییم صد در صد  -که امروزه در شبکه هاي اجتماعی حاکم است را  براندازي
 تلگرامی گروههاي اغلب در  است.“ قمجاهدین خل”از ادبیات و لحن براندازانه و بسیار ملموس سازمان باصطالح 

نشود که خیلی  باورمان شاید.  زند می موج فرهنگ این  سیاسی و خیلی از گروههاي اجتماعی گروههاي از اعم
در » فرهنگ منافقانه این سازمان « از گروههاي باصطالح اصولگرا و به ظاهر مومن به انقالب نیز از خطر نفوذ 

گویند حاکمیت مرموزانه و بی سر و صدا در پهنه یی که تا درون خانه هاي مسئولین امان نیستند. به این می 
فرزندان افراد مومن و حزب اللهی و وابسته  از خیلی  نظام و در باالترین سطوح ادامه دارد. این روزها می بینیم که

ه نیستند. اپیدمی کانالها و مجازي تحت حاکمیت منافقین فرورفته اند و متوج فضاي در سر فرق تا نیز  به نظام
است که کودکان ما تا خود  کرده پیدا آلوده تنفسی محیط مصداق  گروههاي اجتماعی در فضاي مجازي تلگرام ،

 علی( »ما و تا مادر بزرگها و پدر بزرگهاي ما همه و همه در آن تنفس می کنیم و الجرم از عوارض آن گریزي نیست
 .(97مرداد24 پرس تهران- زارعی

  

شهر (مشهد، بیرجند، نیشابور، کاشمر، شاهرود  6، در 1396دي  7که در روز پنجشنبه  1396قیامهاي دیماه -2
و نوشهر) با خیزش اعتراضی مردم فرودست و به جان آمده باال گرفتند، دوران نوینی در تاریخ انقالب دموکراتیک 

ي با گذشت یک روز در شهرهاي بزرگ و کوچک در مردم ایران را به ثبت رساندند. این قیامهاي مردمی و سراسر
استان کشور، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور  31شهر در تمامی  140سراسر ایران و در بیش از 

 .گسترش پیدا کرد. ایران زمین زیر گامهاي استوار و مشتهاي گره کرده زنان و مردان دلیر به لرزه افتاد

سوریه را رها کن، فکري »و » مرگ بر گرانی، مرگ بر روحانی، مرگ بر دیکتاتور«عار قیام کنندگان در آغاز با ش
، با شورش علیه سرکوب و دیکتاتوري و ابراز انزجار از سیاست مخرب و ویرانگر حمایت از رژیم »به حال ما کن

ساعت  24در کمتر از اسد و جنگها و دخالتهاي تروریستی رژیم والیت فقیه در منطقه، حرکتی را آغاز کردند که 
ارتقا پیدا کرد. مردم به پاخاسته با صراحت اعالم  «مرگ بر اصل والیت فقیه«و » مرگ بر خامنه اي«به شعار 

استبداد دینی، «آزادي قیام کرده و دیگر نمی خواهند به شکل گذشته زندگی کنند.  و کار نان، براي کردند که 
اصالح طلب، «را با همه باندها و دسته بندیهاي درون آن رد می کنند. شعار » رژیم جمهوري اسالمی و والیت فقیه

 .بر این حقیقت مُهر تایید کامل زد» اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا

  

تم دي، از همان ساعتهاي اولیۀ خیزش مشهد، دبیرخانۀ شوراي ملی مقاومت اعالم کرد، روز پنجشنبه هف-2
تظاهرات مردم مشهد که از میدان شهدا؛ مقابل ساختمان شهرداري آغاز شد، به سرعت منطقه وسیعی از شهر را 

دولت اعتدالی؛ «، »یمرگ بر گران«فرا گرفت و جمعیت آن به ده هزار تن بالغ شد. تظاهرکنندگان شعار می دادند 
مأموران نیروي انتظامی به منظور ارعاب و ». یک اختالس کم بشه؛ مشکل ما حل میشه«، »با وعده هاي خالی



جوانان آنها را هو کردند و گاز  پراکنده ساختن مردم اقدام به تیراندازي هوایی و پرتاب گاز اشک آور کردند. اما
 .«مرگ بر دیکتاتور«و » مرگ بر روحانی«اندند. مردم شعار می دادند: اشک آور را به سمت نیروهاي رژیم برگرد

همزمان با قیام مشهد، مردم شهرهاي نیشابور، کاشمر، شاهرود، بیرجند و نوشهر و یزد نیز در اعتراض به گرانی و 
ترسید ما نترسید ن«شرایط طاقت فرساي معیشتی دست به تظاهرات زدند. در نیشابور جمعیت انبوه با شعار هاي 

جوانان را به قیام و پیوستن به اعتراضات دعوت می » اي جوان ایرانی بلند شو بلند شو«و » همه با هم هستیم
 .کردند

خانم مریم رجوي با درود به قیام کنندگان ». غیرت هر ایرانی مرگ بر گرانی«در کاشمر مردم شعار می دادند: 
 .ي سرنگونی رژیم آخوندي توصیف کردمشهد، این قیام را مبین خواست عموم مردم برا

صدها گزارش ویدئویی از طریق مردم و جوانان شورشی به طور گسترده در رسانه هاي مجازي و واقعی پوشش 
 .پیدا کرد و مهمترین رسانه هاي جهان در تیتر اول خود به این رویداد پوشش دادند

مرگ بر «و » مرگ بر دیکتاتور«دهد که شعار ن میرویتر نوشت: تصاویر منتشر شده، تظاهرکنندگان مشهد را نشا
و به این ترتیب » سوریه را رها کن، فکري به حال ما کن» :دهند. تظاهرکنندگان شعار می دهندسر می» روحانی

 .دهند اعزام نیروهاي (رژیم) ایران در حمایت از اسد علیه قیام (مردم سوریه) را مورد اعتراض قرار می

نوشت: در مشهد دومین شهر ایران و چند شهر دیگر مردم در اعتراض به افزایش قیمتها و خبرگزاري فرانسه 
 .سردادند» مرگ بر دیکتاتور«بیکاري به خیابانها آمدند و شعار 

جنبش سبز « در سومین روز قیام رژیم آخوندي مذبوحانه تالش کرد در مشهد یک ضد تظاهرات بزرگ با شعار 
 .اندازي کند راه» اموي، پیرو راه رجوي

مرگ بر منافق »،  « مرگ بر ضد والیت فقیه«را با شعارهاي» دي 9«رژیم همچنین در مصالي تهران مراسم 
 .برگزار کرد» منافق فتنه گر اعدام باید گردد«و » فتنه گر

  

رب در همین روز قیام شعله ورشده در مشهد و شهرهاي خراسان در شرق کشور، با قیام مردم کرمانشاه در غ-3
» مرگ بر دیکتاتور«، »کار؛ آزادي نان؛«میهن اوج دیگري یافت. در میدان آزادي کرمانشاه جوانان دلیر شعارهاي 

نه غزه نه »، «زندانی سیاسی، آزاد باید گردد«دادند را طنین افکن ساختند. مردم شعار می» مرگ بر روحانی«و 
عملی رژیم آخوندي تظاهرکنندگان علیه بی». ه حال ما کنسوریه رو رها کن، فکري ب«و » لبنان جانم فداي ایران



زدگان کرمانشاه شعار می دادند و در اعتراض به چپاول اموال مردم ایران توسط ولی فقیه ارتجاع نسبت به زلزله
 .«کندکند، آقا خدایی میملت گدایی می«زدند: فریاد می

رش نیروي انتظامی در سطح شهر کرمانشاه مستقر شده که انواع نیروهاي سرکوبگر رژیم و یکان ضد شودرحالی
بودند، یگان ویژه با ماشین آب پاش در صدد پراکنده ساختن مردم برآمد. اما مردم صحنه را ترك نکردند و با شعار 

 .با آنها مقابله کردند» بیشرف؛ بیشرف«

سیج و سپاه را پاره کردند. نیروهاي ویژه پالکاردهاي بکنندگان کرمانشاه تابلوها و پالکاردهاي رژیم بهقیام
کنندگان حمله ور شدند و شماري از مردم را به شدت مضروب و مجروح کردند. ضدشورش با باتون به شرکت

نیروهاي سرکوبگر همچنین با بازکردن آب فشار قوي بر روي مردم در صدد پراکنده ساختن مردم بر آمدند. زنان 
مزدوران را به سخره گرفتند. » نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم«، »التنیروي انتظامی خجالت خج«با شعار 

اما ». تجمع شما غیر قانونی است. منطقه را زودتر ترك کنید«سرکردگان نیروي ضدشورش با بلندگو می گفتند 
». ردم نترسیدم«و » مرگ بر دیکتاتور«، »زندانی سیاسی آزاد باید گردد«مردم آنها را هو کرده و فریاد شعارهاي 

 .در آسمان کرمانشاه طنین انداز شد» نه غزه نه لبنان جانم فداي ایران«؛ »اي جوان ایرانی؛ بلند شو؛ بلند شو«

روز جمعه قیام آشکارا سراسري شد و شهرهایی چون قزوین، زاهدان، خرم آباد، همدان، اهواز، ساري، اصفهان، 
 .لتی حکومت آخوندي به پاخاستندقائم شهر، رشت، قم، قوچان علیه ظلم و بی عدا

مریم رجوي، با درود به مردم قهرمان کرمانشاه و دیگر شهرهاي به پا خاسته در روز جمعه گفت : دیروز مشهد، 
امروز کرمانشاه و فردا سراسر ایران، این قیام ناقوس سرنگونی دیکتاتوري سراپا فساد آخوندي و طلوع دموکراسی، 

به صدا در آورده است. دیکتاتوري فاسد و رو به زوال آخوندها در مقابل اتحاد و عدالت و حاکمیت مردمی را 
 .طلبانه شما، بدون تردید شکست خواهد خوردهمبستگی ملی و مقاومت و پایداري و استمرار قیامهاي حق

  

عقده گشایی روز جمعه در مشهد، آخوند احمد علم الهدي نماینده خامنه اي در مراسم حکومتی نماز جمعه به -4
فتنه، تنها دستاویز دشمن ماست, نمونه اش را توي جریان دیروز در همین مشهد «علیه قیام پرداخت و گفت: 

شما دیدید. یک عده اراذل اوباش جمع بشوند بگویند سوریه را ول کن, مشکل ما را تمام کن، این درسته؟این 
تشکر می کنم از شما؟...این یعنی از حرکت شما  درسته که یک منافقینی که رهبرشون یک زن است بیاد بگوید

حزب اللهی هاي کشور غضبناکند، یک زن رهبر منافقین بگوید من تشکر می کنم؟! هیچوقت با هر فراخوانی 
نیایید توي عرصه، ببینید کیست که میگوید بیایید، یعنی شما فکر کردید اگر یک میدانی درست کردند براي 

هزار را به  17مام میشود؟ خوب ببینید چه می کنید؟ یک گروه تروریست آدمکشی که مطالبه شما به نفع شما ت



خاك و خون کشانده ما از اینها توقع انصاف نداریم, طبیعی است که عربده کشی یک مشت خائنی که وسط یک 
 .«هندعده مطالبه گر برحق آمدند، به عنوان صداي ملت در مشهد و نیشابور و کاشمر و بیرجند نمایش مید

  

، از قبل بسیج کرده بود، اما در این 88دي به مناسبت سالروز سرکوب قیامهاي سال 9رژیم آخوندي براي روز -5
روز تهران و بسیاري دیگر از شهرهاي میهن به میدان قیامی سراسري تبدیل شدند. در خیابان انقالب و در مقابل 

مرگ بر «د تر برافراشته شدند و تظاهر کنندگان شعارهاي دانشگاه تهران، پرچمهاي قیام سراسري هرچه باال بلن
» اصالح طلب اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا »و» اي حیا کن، مملکت رو رها کنخامنه«، »اصل والیت فقیه

سردادند. این شعارها در شهرهاي دیگر نیز طنین افکند ونشان داد که توفان قیام تا براندازي استبداد مذهبی با 
ها و اجزاي تشکیل دهنده اش سر بازایستادن ندارد. در میدان انقالب و مقابل دانشگاه تهران رژیم نیروهاي همه باند

ویژه پاسداران و یگانهاي ضد شورش را براي پراکنده کردن تظاهر کنندگان به کار گرفت، اما دانشجویان شجاعانه 
، سبزوار، اهواز، قم، اصفهان، قزوین، سبزوار، با مأموران سرکوبگر درگیر شدند. همزمان، در کرج، رشت، ساري

آباد و در نقاط مختلف استانهاي خراسان و کرمانشاه، بجنورد، قم، شیراز، قوچان، شهر کرد، همدان، زاهدان و خرم
با مزدوران سرکوبگر درگیر شدند. جنگ و گریز جوانان با پاسداران » مرگ بر دیکتاتور«تظاهر کنندگان با شعارهاي 

در برخی از شهرها جوانان رودرروي مزدوران سرکوبگر رژیم  .یجیان خامنه اي تا نیمه هاي شب جریان داشتو بس
 .«واي به روزي که مسلح شویم«شعار دادند: 

تن از فرزندان دالور شهر دورود، حمزه لشنی زند، حسین رشنو، محمد چوباك، احسان خیري، محسن  6دي 9روز 
ریان قیام مردم و حمله نیروهاي سرکوبگر خامنه اي به شهادت رسیدند. مردم ویرایشی و محمد کهزادي درج

 .دورود تصاویر بزرگی از این شهیدان در شهر به نشانه تداوم راهشان نصب کردند

دي نیز در شهرهاي مختلف از جمله تهران، کرمانشاه، تویسرکان، دورود، گرگان، 10قیام و تظاهرات مردم روز
هد، چابهار، اردبیل، مراغه، ارومیه، نهاوند، نورآباد، خوي، سنندج، بهشهر، تاکستان، شوشتر، تبریز، ایالم، شهریار، مش

 .رشت، خرمدره، ایذه و اصفهان جریان داشت

مرگ بر «دنبال حملۀ وحشیانه پاسداران یکی از تظاهرکنندگان به شهادت رسید. مردم شعار در تویسرکان به
 .هایی از فرمانداري را به آتش کشیدندرژیم و بخشدادند و یک خودرو » ايخامنه

دي ماه است که با شلیک مستقیم پاسداران والیت خامنه 10علی مؤمنی، فرزند دلیر مردم نور آباد، از شهیدان روز 
 .اي جان باخت

 .در ایذه نیز در اثر شلیک مستقیم پاسداران، دو تن از تظاهرکنندگان به شهادت رسیدند



 .گرفتند اختیار در را ویژه یکان خودرو یک دلیر جوانان در اهواز

سردادند و از شهرهاي خرمدره ، بهشهر، چابهار، » زندانی سیاسی آزاد باید گردد«در سنندج تظاهر کنندگان شعار 
همدان، الیگودرز و ارومیه تصاویر تظاهر کنندگان در حال سردادن شعار هاي ضد حکومتی و درگیري با مزدوران 

 .وبگر در سیماي آزادي و شبکه هاي اجتماعی وسیعاً پخش شدندسرک

  

دي قیامهاي سراسري به اوج رسید و در نقاط مختلف نیروهاي سرکوبگر رژیم به روي مردم 12و11در روزهاي -6
تظاهر کننده در جریان قیامهاي 12دي از شهادت دست کم 11آتش گشودند. یک اطالعیۀ دبیرخانۀ شورا در روز

اخیر خبرداد و شوراي امنیت ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا را به اقدامات فوري براي جلوگیري از  چند روز
 .جنایت علیه بشریت توسط رژیم آخوندي فراخواند

محمد ابراهیمی، حسین شفیع زاده، نعمت اهللا شفیعی، شهاب حسینی (فرزندان دالور مردم قهدریجان)، نعمت 
مردم جوي آباد اصفهان) و اصغر هارون رشیدي (فرزند دلیر مردم همایون شهر) در شمار  اهللا صالحی (فرزند دلیر

 .دي درحمالت مزدوران جنایتکار خامنه اي جان باختند11شهیدانی هستند که روز 

دي تظاهرات مردمی 12طبق گزارشها و تصاویري که در شبکه هاي اجتماعی و سیماي آزادي منتشر شدند، در روز
شهر کشور شعله می کشیدند و در بسیاري از شهرها درگیریهاي شدیدي بین مردم و  65خیزش در و قیام و 

 .پاسداران جریان داشتند

قهدریجان، همایون شهر، کنگاور، تبریز، کرمانشاه، سنندج، ایذه،  تهران، یزد، نورآباد، اهواز، دهلران، کرج، رشت،
 فوالد  ، خرم آباد، تویسرکان، نورآباد ممسنی، تاکستان، مشهد،زرین شهر، قزوین ، دهدشت، گیالن غرب و شهرضا 

 .آباد غرب در شمار این شهرها بودندتبریز، زاهدان، کاشان، مریوان، ایالم و اسالم اصفهان، شهر

دي به کشتار و آتش گشودن به روي تظاهر کنندگان روي آورده بود، از 12و11حکومت آخوندي که روزهاي 
دام به بستن اینترنت و شبکه هاي اجتماعی، تالش کرد تا از انتشار خبرها و کلیپها و هم چنین روزهاي بعد با اق

اطالع رسانی و هماهنگی کانونها و شهرهاي شورشی جلوگیري کند. از سوي دیگر، قیام کنندگان تصاویر خامنه 
یکلت هاي آنها را آتش زدند و با اي را در خیابانها به زیر کشیدند، به نیروهاي ضد شورش تهاجم کردند و موتورس

هاي بسیج و پایگاهمراکز سرکوب و امنیتی، کیوسکهاي نیروي سرکوبگر انتظامی و استفاده از کوکتل مولوتف، به 
 .سپاه پاسداران حمله کردند

  



ت دفتر امام جمعه در اغتشاشا 60حدود «الدین طه محمدي، امام جمعه همدان، گفت: دي آخوند غیاث11روز -7
(سایت آفتاب » دهد که دشمن از آنجا که ضربه خورده عصبانی استمورد هجوم قرار گرفت و این نشان می

 )1396دي11نیوز

هاي اراك به منزل در ناآرامی«آبادي، وزیر سابق اطالعات و امام جمعه کنونی اراك، نیز دراین باره گفت: دري نجف
ها بسیار کم بود، سن افرادي که به منزل ما حمله اقات اخیر سن اینما حمله شد و من در منزل بودم، البته در اتف

خبرگزاري فارس ) «سال بودند 18سال و حتی کمتر از  30کردند هرچند سروصورت خود را بسته بودند زیر 
 (96دي27

 حوزه علمیه20به « سپس آخوند احمد خاتمی عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رژیم نیز در جریان قیام گفت: 
 )96بهمن30(خبرگزاري صداي و سیما » حمله کردند

تهاجم به مراکز ارتجاع و حمله به امام جمعه هاي رژیم که منصوب یا نمایندة خامنه اي هستند، همراه با کندن 
اي و خمینی از برجسته ترین ویژگیهاي قیامهاي دیماه بود. ها و پوسترها و بیلبوردهاي خامنهزدن عکس و آتش

حکومت آخوندي نمی خوایم نمی «، »اسالمو پله کردید، مردمو ذله کردید«و شعارهاي فراگیري چون  این حمالت
، حاکی از شکست رژیم »سید علی حیا کن حکومتو رها کن«و » آخوندها حیا کنید، مملکتو رها کنید«و » خوایم

ه ایران به دلیل مقاومت در پرده پوشی استبداد و خودکامگی تحت نام اسالم است و نشان می دهد که جامع
سازمانیافته و پایدار ضد ارتجاعی، در مقایسه با تمامی جوامع و کشورهاي اسالمی، از فریب مذهبی و تهدید 

 .بنیادگرایی با آگاهی عمیق و مبارزه یی پیگیر عبور کرده است

وشنبه رسانه ها نوشتند علیرغم فراخوان حسن روحانی به آرامش, روز د«دي گزارش داد: 11خبرگزاري فرانسه روز
که سلسله تظاهرات جدیدي در طی شب در ایران انجام شد. یک خبرگزاري به نام ایلنا گفت تظاهر کنندگان در 

 .شهر تاکستان در شمال غرب ایران, یک مدرسۀ مذهبی و ساختمانهاي دولتی را به آتش کشیدند

چه بخاطر قیمتهاي باالي هزینۀ زندگی شروع شد، خبرگزاري فرانسه افزود: سلسله تظاهرات کنونی در ایران گر
اما بسرعت در سراسر کشور گسترش پیدا کرد و بر علیه تمامیت نظام اسالمی چرخید. تظاهر کنندگان شعار 

سر دادند و به سمبلهاي رژیم حمله کردند و فضاي انقالب ایجاد کردند...در حالی که اعتراضات “ مرگ بر دیکتاتور”
 .«...در خارج کشور را مسبب آنها میداند“ عناصر مخالف”ولت ایران باال میگیرد، د

  

دي که قیام در دهها شهر کشور باال گرفته بود، نوبخت معاون و سخنگوي دولت روحانی نیز 12روز سه شنبه -8
ن را در تلویزیون حکومتی ظاهر شد و ضمن مقایسه قیام در ایران با فوران بهار عرب در سوریه، سازمان مجاهدی



اول تصور این بود که در سوریه این اغتشاشات یک اغتشاشات مدنی هست «به شدت مورد حمله قرار داد و گفت: 
اعتراضات مدنی هست، بعد مشخص شد که اینها پشت صحنه هستند و چه بر سر شهرهاي سوریه و عراق 

یروز پشت مرزهایمان امنیت داده شده آوردند...آیا کسی از بدخواهی سازمان منافقین تردید دارد؟ اینها که تا د
بودند االن هم براي امنیت بخشیدن اینها را در یک جاي دیگه گذاشتند اینها خوي شان خوي تروریستی است. 
یعنی اینها آنجا بیکار ننشستند، با این فضاها می توانند به نحو مطلوبی هم استفاده بکنند، به هم بپیوندند و براي 

 .«ان را آماده بکنندچنین حادثه اي خودش

دي) رئیس جمهور رژیم آخوندي در یک تماس تلفنی یک ساعته با رئیس جمهور فرانسه از وي 12در همان روز (
در » مرگ بر روحانی«خواست علیه مجاهدین در این کشور دست به عمل بزند. او در همان حال که شعارهاي 

ایران دموکراسی دقیقی حاکم است و نمونه بارز آن در انتخابات  امروز در«شهرهاي ایران طنین انداز بود، ادعا کرد: 
 !«ریاست جمهوري با حضور پرشور ملت پاي صندوق ها، در پیشگاه جهانیان به نمایش درآمد

حسن روحانی از همتاي فرانسوي خود امانوئل ماکرون «خبرگزاري فرانسه در بارة این تماس تلفنی گزارش داد: 
علیه فعالیتهاي یک گروه تروریستی ایرانی، مستقر در فرانسه، که از نظر وي در تظاهرات اخیر خواست که تدابیري 

در ایران دخیل بوده است، اتخاذ نماید. رئیس جمهور رژیم ایران در اشاره آشکاري به مجاهدین خلق ابراز داشت: 
شته باشد و علیه مردم ایران [بخوانید ما به این امر انتقاد داریم که یک گروه تروریستی پایگاهی در فرانسه دا"

علیه رژیم ایران] عمل کند و خشونت را تشویق کند. ما از دولت فرانسه می خواهیم که علیه این گروهک تروریستی 
 .)1396دي 12(خبرگزاري فرانسه» اقدام کند

می کشد. حسن روحانی  روحانی بار دیگر داستان مجاهدین را پیش«دي) نیز نوشت:  14روزنامه فرانسوي فیگارو (
در الیزه گفته می «فیگارو افزود: ». از امانوئل ماکرون خواسته است علیه مخالفان وي در تبعید دست به اقدام بزند

 .«شود: هیچ گفتگویی با ایرانیها نداشته ایم که طی آن در نقطه یی موضوع مجاهدین به رخ ما کشیده نشود

  

ه خاطر اوج گیري قیام روحانی را سراغ ماکرون فرستاده بود، به ناگزیر دي که ب12خامنه اي درهمان روز  -9
و موکول کردن » ایجاد مشکل براي نظام اسالم»سکوت چند روزه خودش را هم شکست و ضمن اعتراف به 

دشمن منتظر یک فرصت است، منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشود شما «حرفهایش به بعد، گفت: 
اي این چند روز را مشاهده کنید همه کسانی که با جمهوري اسالمی بد هستند، آن کسی که پول همین قضای

دارد و آن کسی که سیاست دارد، کسی که دستگاه امنیتی دارد همه دست روي دست هم می گذارند تا براي 
 .«ن خواهم گفتهایی دارم و در وقت خودش سخمن در خصوص این قضایا حرف .نظام اسالمی مشکل ایجاد کنند



در مرحلۀ پایانی  57آبان 16دي صورت گرفت، به سخنرانی شاه در 19اما سخن پراکنی اصلی خامنه اي که روز 
اذعان کرد. خلیفه والیت بحرانزده با همان » پیام انقالب ملت ایران«سلطنتش شباهت داشت که در آن به شنیدن 

وندي، خطر انقالب و براندازي از ناحیه مجاهدین و مقاومت ناگزیري سلطان رو به زوال، اما به سیاق و سبک آخ
محرز دانست و » اطالع«و » خبر«و » از طرق اطالعاتی«سازمانیافته را تحت عنوان رأس سوم مثلث سرنگونی 

قرائن و شواهد اطالعاتی نشان می دهد که این قضایا سازماندهی شده بوده و در شکل گیري آن، یک « گفت: 
ده است.یک رأس این مثلث، امریکا و صهیونیستها بودند که طراحی را انجام دادند... رأس دوم این مثلث فعال بو

مثلث، یکی از دولتهاي پولدار خلیج فارس است که هزینه این نقشه را تأمین کرد و رأس سوم نیز پادوها بودند که 
بروند این و آن را ببینند، کسانی را «(که) » مربوط به سازمان آدمکش منافقین هستند و از ماهها قبل آماده بودند

فراخوان را هم آنها -در داخل نشان کنند و پیدا کنند که بهشان کمک کنند تا بیایند به مردم فراخوان بدهند 
اي را آید؛ با این شعار یک عدّهبگذارند. خب این شعاري است که همه خوششان می“ نه به گرانی”شعار  -دادند

 .«ردم را هم دنبال خودشان بکشند؛ هدف این بودجذب کنند....و م

تفاوت بگذارند مسئولین ما، » :خامنه اي با تأکید بر جداکردن حساب مرتبطین با مجاهدین با دیگران، اضافه کرد
مسئولین ذیربط بین آن کسی که بر اثر یک هیجانی از فضاي مجازي احساساتی میشه و یک کاري میکند و یک 

 .«ن کسی که...مرتبط با منافقین است؛ اینها با هم یکسان نیستندحرفی میزنه، با آ

  

نیاز به توضیح ندارد که وقتی خامنه اي خطاب به مسئوالن و مقامات حکومتی در بحبوحه قیام دستور می -10
دهد حساب هرکس را که مرتبط با مجاهدین باشد از بقیه جدا کنند، هدفش برحذر داشتن مردم و جوانان به 

سته از روي آوردن به مسیر مجاهدین و مقاومت سازمانیافته و کانونهاي شورشی و شوراهاي مقاومت براي پاخا
براندازي است. تهدیدي که البته یادآور قوانین و احکام قتل عامی است که در استبداد دینی علیه مجاهدین و 

 .هرگونه همکاري و همراهی با آنها صادر و به طور رسمی اعالم شده است

یاوه هاي خلیفه والیت و دستگاه گفتمان سازي فاشیسم دینی حاکم بر ایران، که بیهوده می کوشند نیروي الیزال 
یک جنبش سازمانیافته انقالبی و میهنی با کهکشانی از شهیدان سرفراز و چند دهه پایداري بی تزلزل در برابر 

اي شرق و غرب عالم و این و آن دولت متعارض در وحشیانه ترین اشکال سرکوب را به طور متناقضی به ابرقدرته
منطقه نسبت بدهند، مهمل تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. اما تکرار آن توسط خامنه اي در این 
شرایط مشخص، می تواند حاکی از شدت ترس او از قدرت بنیان کنی باشدکه تخت خالفتش را به لرزه افکنده 

 .است

به تهدید، در سخنان نمایندة خامنه اي در شوراي عالی امنیت رژیم و دبیر این شورا یعنی پاسدار  این ترس آمیخته
هاي این منافقان پرچم«دي در اوج قیامهاي سراسري اعالم کرد: 11شمخانی هم آشکار است، آن جا که روز 



بعداً معلوم شد که تهدید ». ند کرددانند، دریافت خواهسناریو را به دست دارند و پاسخ مناسب را از جایی که نمی
از جمله اقدام تروریستی در آلبانی علیه گردهمایی  .سربسته او اشاره به توطئه هاي زنجیره اي تروریستی است

نوروزي مجاهدین با حضور خانم رجوي و آقاي جولیانی شهردار پیشین نیویورك که توسط نخست وزیر آلبانی در 
ین اقدام تروریستی که در همان روز برگزاري گردهمایی بزرگ مقاومت در فاش شد. همچن 97فروردین  30

 .پاریس با همکاري ارگانهاي ضدتروریستی و پلیس و قضائیه چند کشور اروپایی خنثی شد

  

-نمونه دیگري از شدت ترس و نگرانی سرکردگان سپاه خامنه اي از مقاومت سازمانیافته، اظهارات پاسدار -11
د، معاون سیاسی سپاه پاسداران، است که با ذکر قطره چکانی دستگیریهاي گسترده در جریان راسرتیپ سنایی

دهد که [در آن] چند نفر هم کشته شده ها در تویسرکان روي میشدیدترین درگیري» :مقابله با قیام می گوید
هاي د، چون لیدر و تحریک کنندهانشوند که هنوز شناسایی نشدهاند: از جمله دو نفر که در حمله به زندان کشته می

اعتراضات در این شهر از منافقین هستند و از شهرهاي دیگر آمده اند تا شناسایی نشوند؛ و کسانی دستگیر شده 
اند که از بعد عملیات مرصاد تحت تعقیب بوده اند.... در این میان تعدادي هم خانم بازداشت شده اند که میانسال 

ها بودند کردند، بیشتر خانمهایی که اعتراضات خیابانی سازمان منافقین را رهبري میهم آن 60هستند؛ در دهه 
ها ایالم را به آشوب عنوان مثال چهار نفر از این خانمها بودند. بهو اکنون نیز حلقۀ اصلی تحریک و شروع خانم

هایی که از به همین ترتیب آنها ایالمی نبودند. کشیدند. بعد از دستگیري این افراد مشخص شد هیچ کدام آن
ها هایی که از بندرعباس بودند در شیراز دستگیر شده اند؛ اینکرج بودند در کرمانشاه دستگیر شده اند یا آن

بهمن 7(جهان نیوز » دادندیافتند و شعارها را جهت میمنافقینی بودند که سازمان یافته در شهرها حضور می
1396(. 

  

ي سراسري براي سرکوب و مهار قیام توفندة دیماه و شمار دستگیر شدگان، حکومت در مورد دستگیریها-12
آخوندي هرگز اطالع رسانی نکرده است. این، نه فقط به خاطر فقدان شفافیت شناخته شده رژیم در این قبیل 

ه سرکوب موارد، بلکه تاکتیک مشخصی است براي سربه نیست کردن دستگیر شدگان در زندانها. سرکردگان دستگا
رژیم و رسانه هاي مارك دار استعماري، که امداد رسانی آنها به رژیم آخوندي شناخته شده است، در جریان قیام 
گاه به صراحت و گاه با ترفند و به صورت پیچیده این را القا می کردند که رژیم در سرکوب قیام از تمام ظرفیت 

کرده است. اما واقعیت این بود که در پس » مدیریت«اشات را نهادهاي خود استفاده نکرده و به خوبی مهار اغتش
این ترفندها، یکی از وحشیانه ترین اشکال سرکوب، از جمله قتل دستگیر شدگان بدون هیج خبري از دستگیري 
یا محاکمه آنها به کار گرفته شد. سپاه پاسداران، به خصوص سازمان اطالعات سپاه، همراه با وزارت اطالعات و 

ان بسیج و قرارگاههاي ویژه لباس شخصی هاي خامنه اي و انصار حزب اهللا و تمامی ارگانهاي سرکوبگر و سازم



امنیتی نظام والیت فقیه تمام ظرفیت سرکوب خود را به کار گرفته اند و ترفندهایی نظیر قتل در زیر شکنجه 
 .را هم بر آن افزوده اند» خودکشی«تحت عنوان 

دستگیریهاي گسترده «دي، با صدور اطالعیه یی دربارة دستگیریهاي گسترده اعالم کرد: 21دبیرخانۀ شورا در روز 
دي شروع شد، هم چنان ادامه دارد. بر  7و جمعی جوانان در شهرهاي مختلف، که از آغاز قیام مردم ایران در روز 

دومین هفته قیام سراسري  اساس گزارشهاي رسیده از داخل ایران و از درون رژیم، شمار دستگیرشدگان تا پایان
کم به هشت هزار تن می رسد. طی روزهاي اخیر چند تن از این زندانیان تحت شکنجه هاي مردم ایران دست

 .«قرون وسطایی رژیم آخوندي به شهادت رسیده اند

خوندي، علیرغم پنهانکاري رژیم آ«دستگیري فقط در استان خوزستان می افزاید:  1600این اطالعیه با اعالم رقم 
کارگزاران این رژیم در برخی از شهرها ناگزیر به گوشه هایی از ابعاد این دستگیریها اذعان کرده اند. یک هفته 

تن می رسد. معاون سیاسی و  3700پیش محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع گفت تعداد دستگیر شدگان به 
تن در تهران دستگیر 450دي) 11و  10و  9وز (دي ماه اعالم کرد فقط طی سه ر 12امنیتی فرمانداري تهران روز 

 .«شده اند

رسانه هاي حکومتی (از جمله خبر آنالین و جهان صنعت) اظهارات اصغر جهانگیري،  96بهمن  13همچنین در روز 
 .دستگیري اعتراف می کرد 4972رئیس سازمان زندانهاي رژیم، را منتشر کردند که به رقم 

  

 قیامهاي  کوشیده و می کوشد که بسیار دارند، منفعت  یی محافلی که در بقاي این رژیمرژیم آخوندها با همنوا -13
در سایر نقاط جهان هم دیده می شوند قلمداد کند. اما یک سئوال  آن هاي نمونه که معمولی اعتراضهاي را دیماه

ساده اینست که چرا شیوه و شدّت واکنشهاي این رژیم هیچ شباهتی با آن نمونه ها که می گوید ندارد؟ و چرا 
 براي محدودیت ایجاد خواستار  رئیس جمهور این رژیم براي مقابله با اعتراضها در ایران، از رئیس جمهور فرانسه

ژانویه  3تصریحات یک پژوهشگر فرانسوي (استفن دودونآنون) در روزنامه لوموند ( از یی پاره شود؟ می مجاهدین
حکومت اسالمی ایران در برابر تظاهرات اعتراضی، » :لوموند نوشتۀ به.  دهد  پاسخ  سؤالها این به  )، می تواند2018

که در این کشور ابعاد ملی یافته، کامالً غافلگیر شده است. آنچه در ایران امروز می گذرد یک انقالب به معناي 
حقیقی کلمه است. این انقالب ریشه در اعتراض هاي پراکنده اي دارد که علیه فقر و فاجعه زیست محیطی طی 

ه به طور دائم در جریان بوده است. بی دلیل نیست که این تظاهرات و اعتراضها عمدتاً در مناطق سال هاي گذشت
داد. (اما) آنچه اکنون در جریان است کامالً متفاوت است. رویدادهاي جاري و شهرهاي حاشیۀ کویر ایران روي می

ان را نشانه گرفته است.توده هاي ایران یک انقالب بزرگ ملی است که به طور بنیادي رأس حکومت اسالمی ایر
دهند و در این معنا می توان اصلی انقالب حاضر در ایران را مردم پابرهنه محالت و مناطق فقیرنشین تشکیل می

گفت که جمهوري اسالمی ایران دچار یک فروپاشی اجتماعی و ایدئولوژیک شده است. بدون شک انقالب جاري، 



دهند که اردوي ترس تغییر انداخته (و) کلیه اظهارات مقامات رژیم نشان میجمهوري اسالمی ایران را به خطر 
کرده است: آنکه می ترسد حکومت است، نه مردم. در قیاس با جنبش سبز، که عمدتاً در تهران متمرکز بود و از 

ست و به همین رو سرکوب آن براي حاکمان ایران آسان بود؛ انقالب جاري ایران، سراسري، سریع و رادیکال ا
همین دلیل مهار و سرکوب آن دشوار و پرمخاطره است. زمین لرزة کرمانشاه در پدیداري زلزلۀ سیاسی حاضر در 

 .«ایران بی نقش نبوده است. انقالب مردم ایران نه این یا آن فرد بلکه کلیت نظام اسالمی ایران را هدف گرفته است

وردن تعادل آن در اثر قیامهاي دیماه تاکید می کنند، اما براي رژیم و برهم خ» غافلگیر شدن«تحلیلگران بر  -14
شوراي ملی مقاومت ایران این رویداد نه غیرمترقبه بود و نه دور از انتظار. شورا طی سالهاي گذشته همواره بر 
 خصلت انفجاري جامعه تاکید کرده و در بیانیه هاي خود زمینه هاي عینی و چشم انداز رشد تضاد هاي درونی

 .رژیم و تضاد اصلی بین جامعه و رژیم را آبستن خیزشها و قیامهاي مردمی می دانسته است

مجموعۀ رویدادها در جبهۀ حاکمان و در صفوف توده ها و نیز اوضاع کلی «اعالم کرد:  1396شورا در بیانیۀ مرداد 
فجایعی که محصول حاکمیت استبداد  کشور نشان از آن دارد که جامعه در شرایط انقالبی قرار دارد و غلبه بر تمام

 .«دینی است، با سرنگونی این نظام جهل و جنایت آغاز خواهد شد

بیانیه شورا، ضمن پرداختن به جنبش دادخواهی و کارزار سراسري تحریم انتخابات نامشروع رژیم والیت فقیه، که 
و شب پس از انجام انتخابات در جامعه اتفاق آن چه در چند روز «برپا شد، تأکید کرد: » نه جالد، نه شیاد«با شعار 

افتاد، سیماي نیروي سوم را به رخ باندهاي حکومت و ناظران جهانی کشید. جنبش اجتماعی در سراسر ایران 
تحت حاکمیت استبداد مذهبی نشان داد که در هر فرصت مناسب می تواند عرض اندام کند. زنان و مردان ایران 

رها و قواعد ارتجاعی حاکمیت را نادیده می گرفتند و در چارگوشۀ میهن اسیرِ ارتجاع، زمین بی ترس و لرز، معیا
در هر مکانی که فرصت تجمع می یافتند فریاد آزادیخواهی سر می دادند. اگر خامنه اي مدت کوتاهی پس از 

مقابل جامعۀ آماده به می دهد، قبل از هر چیز به ناتوانی در  “آتش به اختیار”رؤیت این خیزشهاي پرشکوه فرمان 
 .«قیام اعتراف می کند

  

را با نیروي سرکوب مهار کرد، اما به خوبی می دانست که باد  1388دي  6خامنه اي هرچند قیام شکوهمند -15
جدید می دید و براي » فتنه«به طور مداوم کابوس  1388کاشته و توفان درو خواهند کرد. ولی فقیه از سال 

 .شم انباشته شده در جامعه، با سبعانه ترین شیوه ها مبارزة روزمرة مردم را سرکوب می کردجلوگیري از انفجار خ
او در رؤیاي تثبیت امنیت والیتش با بهره برداري از شرایط بین المللی و تسلط رویکرد مماشات، بیشترین امکانات 

نشانه، که با تدابیر رئیس جمهور کشور را براي به غل و زنجیر کشیدن مردم اختصاص داد. اما این راهکار ددم
وضعیت فالکتبار مردم  .شیادش رنگ آمیزي می شد، نتوانست مانع بروز خشم و نفرت مردم جان به لب آمده شود

، کارگران، 1389و پایان سال  1388و شرایط انقالبی، به ویژه درهم شکستن اتوریته ولی فقیه در قیامهاي سال 



انشجویان، بازنشستگان، ارتش بیکاران، غارت شدگان، زنان، مدافعان محیط زیست، معلمان، پرستاران، دهقانان، د
دستفروشان ،کولبران و...را به رویارویی با رژیم می کشاند و در این دوران شاهد هزاران حرکت اعتراضی از جانب 

 .توده هاي مردم بودیم

درخشان ترین اتحادها و همبستگی هاي خود زمان کوتاهی پیش از خیزش دي ماه، مردم سراسر ایران در یکی از 
به طور مستقل به یاري زلزله زدگان استان کرمانشاه شتافتند و بی اعتمادي مطلق از حاکمیت و بی اعتباري رژیم 
را در مارش یاري به سوي کرمانشاه نشان دادند. خامنه اي و سپاه منفور پاسداران به رمز و راز این همبستگی و 

 .در دي ماه به گوش همگان رسید، پی نبردند صداي ناقوسی که

درصد از مردم درمناطق زلزله زده 99اکنون هفت ماه پس از قیام، نمایندگان مجلس رژیم نسبت به ناراضی بودن 
). هموطنان زلزله زده در کرمانشاه به علت فقر و 1397مرداد 10کرمانشاه هشدار می دهند(قاسم جاسمی، ایلنا 

 5ما با مواردي از زنان مواجهیم که به «مار فروش کلیه را دارند. یک کارگزار رژیم می گوید:بیکاري باالترین آ
شان را بفروشند(سایت جماران اول خواهندکلیهمیلیون تومان نیاز دارند و دستشان از هرجایی کوتاه است و می

مدرسه در  55سازي دارند و  مدرسه در استان کرمانشاه نیاز به باز81).به نوشته رسانه هاي رژیم 1396دي 
هزار کالس  150تا 140یک سوم مدارس و بالغ بر « روستاها تخریب شده اند. همین منبع برآورد کرده است که 

 .(96آذر  10جامعه فردا ) «هنگام زلزله، بمب ساعتی می شوند«فرسوده هستند و » درس درکشور

  

 : فصل دوم

 بیشمارانتداوم قیام پرتوان رنگین کمان 

  

، تضادهاي انباشته شده در جامعه که طی چندین سال به صورت اعتراضات روزمره 1396دي سال  7از روز -16
خود را نشان می داد، قیام تهیدستان در دهها شهر و شهرستان جامعۀ ایران را وارد مرحله جدیدي کرد. خیزشهاي 

یران ایجاد کرد که آثار آن بر والیت ننگین خامنه اي زحمتکشان و محرومان آن چنان انفجاري در سپهر سیاسی ا
روز به روز بیشتر خود را نشان می دهد. ولی فقیه قیامهاي سترگ مردم را با کلماتی همچون اغتشاشگر و وحشی 
توصیف کرد و روضه خوانهاي بی مایه دستگاه والیت مردم را فتنه گر و آشغال نامیدند. جبهۀ دژخیمان و شیادان 

خود به خوبی می دانستند که حناي عوامفریبیشان دیگر رنگی ندارد، آنان حتی با تکیه بر سرنیزه و با حکومت 
توسل به دستگیریهاي گسترده و به رخ کشیدن داغ و درفش و کشتن زیر شکنجه نمی توانند قیام کنندگان براي 

گان شهرهاي شورشی در چارگوشۀ را ساکت کنند. گامهاي پرقدرت غارت شدگان و ستمدید» کار، مسکن، آزادي«



ایران بحران انقالبی را در مقابل چشم همگان قرار داد و کل نظام استبدادي مذهبی را نشانه گرفت. قیامهاي توده 
 .اي اما به دي ماه محدود نشد و خیزشها و اعتراضهاي توده اي روزانه ادامه پیدا کرد

کمی و کیفی که در تاریخ معاصر ایران پس از انقالب مشروطه  جنبش اعتراضی فرودستان با ابعاد کالن آن از نظر
بی سابقه است، در طول سال گذشته به طور روزمره ادامه داشت و به ویژه پس از قیام دي ماه با شتاب به پیش 
می رود. محموعه جنبشها و خیزشهاي خیابانی نشان از آن دارد که جامعه به خوبی دریافته که راه حل واقعی و 

ات نه در درون رژیم که خود مولد اصلی ابرچالشهاست، بلکه در بیرون رژیم و از طریق سرنگونی آن به دست نج
 .مردم است

در طول سال گذشته کارگران، مزدبگیران، کشاورزان، معلمان، پرستاران، دست فروشان، حاشیه نشینان، کولبران 
انمانی و گرسنگی، استبداد و عقب ماندگی به اشکال و جوانان جویاي کار براي رهایی از فقر و بیکاري، بی خ

گوناگون مبارزه کردند. افزون بر این، در سال گذشته غارت شدگان مؤسسه هاي مالی دولتی وابسته به سپاه 
 .پاسداران و دیگر نهادهاي لشگري و کشوري، اقدام به صدها حرکت اعتراضی کردند

اسفند، در  17ذوالفقاري، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، روز  به گزارش رسانۀ حکومتی ایلنا، پاسدار حسین
ما در گذشته چنین پدیده اي نداشتیم و «همایش استانداران، پیرامون حجم و ماهیت تجمعهاي اعتراضی گفت: 

خر آذر تري از گذشته مواجهیم... این اعتراضات عبور از همه جریانهاي سیاسی کشور بود... تا آبا وضعیت متفاوت 
سال سن و فاقد سابقه امنیتی  35درصد معترضان زیر  84هزار تجمع عمده در کشور برگزار شد...  5ماه حدود 

حرفهاي این کارگزار حکومت اعتراف به کیفیت و کمیت جنبش مردمی است که کل نظام را نشانه گرفته ». بودند
 .و خواهان سرنگونی آن هستند

مورد تحصن در یک سال گذشته رتبه  900خوزستان با «در این باره می گوید: یک عضو مجلس ارتجاع از اهواز 
اول تجمعات در کشور را دارا می باشد که حرف مشترك تمامی این تجمعات ضعف مدیریت مسائل در استان می 

 )1397خرداد  22(خبرگزاري مجلس رژیم، سه شنبه ». باشد

ل ماه مه، روز جهانی کارگران، ترازنامه برخی حرکتهاي اعتراضی سازمان چریکهاي فدایی خلق ایران به مناسبت او
حرکت  2049را منتشر کرده است. بر اساس این ترازنامه، در سال گذشته  1396کارگران و مزدبگیران در سال 

اعتراضی از جانب کارگران، مزدبگیران، بازنشستگان، کشاورزان، معلمان، پرستاران، جوانان جویاي کار، دست 
شان و طرفداران حفاظت از محیط زیست صورت گرفته است. در این بیالن حرکتهاي اعتراضی غارت شدگان فرو

 .و قیامهاي دي ماه محاسبه نشده است

در سال گذشته رسانه هاي مقاومت پیرامون جنبشهاي اعتراضی ارتش بیشماران، خیزشهاي اقشار گوناگون مردم 
ی همراه با فعالیتهاي کانونهاي شورشی به تفصیل آگاهی رسانی کرده ایران و قیامهاي مردمی در شهرهاي شورش



اند و در این جا به طور مختصر به چند مورد از حرکتهاي مردمی که به رغم سرکوب و قهر حاکم بیانگر استمرار 
 .اعتراض و قیام و شورشهاي ضد حکومتی است ، اکتفا می کنیم

  

رق اصفهان در بهمن ماه، نشانه برجسته یی از تداوم قیام سترگ سراسري باال گرفتن قیام کشاورزان ورزنه و ش-17
در دیماه بود. این خیزش در ادامۀ مبارزات کشاورزان این منطقه براي دست یابی به حقآبه یی بود که بر اثر 

ر طرحهاي ضد مردمی رژیم به خشکسالی این منطقه انجامیده بود. کشاورزان محروم و زحمتکش شرق اصفهان د
بهمن به پاخاستند و خواستار حقآبه خود و جریان پیدا کردن آب در  27پیگیري مبارزة حق طلبانۀ خود روز 

 .زاینده رود شدند

درصد شاغالن این استان 11.3نفر معادل  714هزار و  158» سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان«طبق آمار 
 .دبه کشت محصوالت زراعی و محصوالت باغی مشغول هستن

 .بحران آب در ایران خسارتهاي کالنی به کشاورزان محروم زده و باعث نابودي کشتزارها و مراتع کشور شده است 
زندگی فاجعه بار کشاورزان، نتیجۀ بالفصل طرحهاي غارتگرانۀ رژیم و به ویژه سپاه منفور پاسداران است که نقش 

ارتگري گفته اند: نفت و گاز را دزدیدند، خاك را دزدیدند اصلی در بحران آب دارند. مردم در بارة این چپاول و غ
 !و فروختند و آب را هم دزدیدند

خامنه اي و سپاه پاسداران که میلیاردها دالر براي صدور ارتجاع و مداخله آشوبگرانه در دیگر کشورها هزینه می 
 .کنند، در مورد بحران آب منفعل و نظاره گر فاجعۀ انسانی هستند

یعنی همان » ترین اقشار جامعهسهم محروم «آبی را ، بی 1396اسفند  5حکومتی ایلنا در روز خبرگزاري 
رود روي زمین کشاورزي خود کار هایی همچون زاینده روستاییانی دانست که صدها سال است در اطراف رودخانه 

کردند که آیا این عدل است، آیا این اند. کشاورزان محروم بارها اعالم کردند که؛ نان شب ندارند و سؤال می کرده 
 عدالت است؟

هاي اسفند، مقابل بخشداري ورزنه تجمع کردند. از این پیشتر آنها با حرکت تراکتور 9روز  کشاورزان معترض ورزنه
اسفند تجمع خود  11خود و قرار دادن آن ها کنار یکدیگر اعتراض خود را ابراز کرده بودند. کشاورزان ورزنه روز 

اسفند کشاورزان شرق اصفهان با تجمع در حاشیه  16به کنار خط انتقال آب اصفهان به یزد منتقل کردند. روز را 
 .پل خواجو دست به راهپیمایی به طرف شرکت آب منطقه اي اصفهان زدند

ریم، ما کشاورز فقی«اسفند، کشاورزان ورزنه و شرق استان با همراه داشتن دست نوشته هایی با عنوان  17  روز
مقابل استانداري تجمع کردند و خواستار تأمین سهم حق آبه بهاره و دریافت خسارت قبلی » ذلت نمی پذیریم



اسفند، کشاورزان تراکتورهاي خود را در دو طرف جاده مستقر کرده و خود به سمت محل  18خود شدند. روز 
نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم، هر  :پمپاژ آب ورزنه به طرف یزد حرکت کردند. کشاورزان شعار می دادند

 ...نامید، خاك بر سرتان با این عدالت تان وکس حرف از حق بزند او را خرابکار می 

اسفند، راهپیمایی خود را از مقابل سازمان آب منطقه اي اصفهان و پل خواجو  19قیام کنندگان ورزنه در روز 
از استان تجمع کردند. در همین روز تعدادي از مردم اصفهان در  آغاز کردند و مقابل دفتر یک عضو مجلس رژیم

حمایت از کشاورزان شهرهاي شرق این استان مقابل سازمان آب در اصفهان دست به تجمع زدند. در همین روز 
 420پنج میلیون نفر از مرداد ماه آب خوردن در اصفهان ندارند، «یک نمایندة مجلس رژیم از شاهین شهر گفت: 

 «میلیون آب پشت سدها موجود است 100یون متر مکعب آب شرب نیاز است اما در حال حاضر تنها میل

  

، »آب زاینده رود حق ماست«، »عدالتی هرگز ندیده ملتی این همه بی«حرکتهاي دلیرانۀ کشاورزان با شعارهاي -18
 .ت مزدوران رژیم را افزایش دادو...ترس و وحش» یگان ویژه حیا کن ورزنه را رهاکن«، »زاینده رود ما کو؟«

اسفند کشاورزان ورزنه با تاریک شدن هوا ورودي شهر را با تراکتورهاي خود بستند و نیروهاي  19شنبه شب 
سرکوبگر شماري از تراکتورهاي کشاورزان را که تنها سرمایه شان است را به آتش کشیدند. نیروهاي سرکوبگر 

چماق به کشاروزان تشنۀ آب یورش برده و تعداد زیادي را زخمی و دستگیر رژیم با گاز اشک آور، تیراندازي و 
 .کردند

اسفند کشاورزان براي آزادي دستگیرشدگان در مقابل بخشداري بن رود تجمع کرده و در آن را قفل کردند  20روز 
 .ادامه یافت» اي واي از این خیانت، مسئول بِکش خجالت«و روز بعد تجمع کشاورزان با شعار 

 .تجمع کردند» بخشدار اگر نداریم، بریم قبرس بیاریم«اسفند، مردم ورزنه در بخشداري با شعار  24روز 

کشاورزان شورشی اصفهان در اقدامی بی نظیر بساط نماز جمعه رژیم را برهم زدند. آنها  1396اسفند  25در روز 
این حرکت اعتراضی خالقانه ». به دشمنرو به میهن، پشت » :پشت به پیش نماز حکومتی نشستند و شعار دادند

بازتاب گسترده اي در رسانه هاي جمعی داشت. در همین روز کشاورزان معترض ورزنه، اژیه و مناطق اطراف، در 
در خیابانهاي شهر به راهپیمایی » روحانی دروغگو زاینده رود ما کو؟«کنار پل خواجو دست به تجمع زده و با شعار 

 .پرداختند

اسفند) با در دست داشتن پالکاردي که روي آن نوشته  29محروم در ساعت تحویل سال (سه شنبه کشاورزان 
، سفرة هفت سین خود را در کنار تراکتورهایشان »تا کی قرار است نان در خون ما بزنید و تناول کنید.«شده بود: 

ي از خاك گذاشته و زیر آن پهن کردند. در سفرة هفت سین کشاورزان، یک ماهی مرده را در داخل تنگ بلور



آنها همچنین به جاي سبزه، علف خشک گذاشته و زیر آن نوشتند: ». غارتگران آب را از من گرفتند«نوشته بودند: 
از جمله مواد دیگر سفرة هفت سین کشاورزان ورزنه ظرفی پر از ساچمه و ». سبزي جاي خود را به کویر داد«

وران پالستیکی تفنگ به دست را به نشانۀ نیروهاي سرکوبگر گذاشته تعدادي سنگ بود و در یک سینی هم مأم
 .بودند. آگاهی کشاورزان از ظلم و ستمی که بر آنها اعمال می شود در این اقدام ابتکاري به خوبی نشان داده شد

مهار  خیزش دلیرانۀ کشاورزان تشنۀ آب در ورزنه و شرق اصفهان گرچه با سرکوب و دستگیریهاي گسترده موقتاً
شد اما از آن جا که شرایط مادي که منجر به این قیام چند ده روزه شد همچنان وجود دارد و رژیم نه می خواهد 
و نه می تواند به خواستهاي برحق زحمتکشان پاسخ دهد، این منطقه آبستن خیزشهاي بعدي خواهد بود. این 

مدار خیزش تبدیل شد، تأثیر خود را در قیامهاي منطقه شورشی که پس از قیامهاي دي، در بهمن و اسفند به پرچ
بعدي در سایر نقاط کشور نشان داد. یکی از شعارهایی که با ابتکار کشاورزان شرق اصفهان سر داده شد و پس از 

 «.دشمن ما همین جاست، الکی میگن آمریکاست«آن به شعار همگانی در خیزشها تبدیل شد چنین بود: 

قیامها و خیزشهاي ماههاي گذشته نقش و جایگاه زنان در این جنبشها است. زنان هم در نکته مهم در سلسله 
صف مقدم نبرد به طور فعال حضور داشتند و هم نقش هدایت کننده و سمت دهنده در این سلسله نبردها براي 

 .آزادي را داشتند

  

سیج کرده بود، خیزش هموطنان که دشمن در اصفهان براي فرو نشاندن خیزش بزرگ کشاورزان بدرحالی-19
فروردین در اعتراض به انکار هویت شان دست  7عرب در خوزستان باال گرفت. مردم محروم عرب در اهواز در روز 

به تجمع اعتراضی زدند. این اعتراض برحق طی روزهاي بعد به خیزشی گسترده در شهرهاي عرب نشین خوزستان 
فروردین ادامه یافت. سپس  17بادان، مالشیه و.... جریان پیدا کرد و تا مثل معشور، حمیدیه، شیبان، خرمشهر، آ

به دستور خامنه اي نیروهاي سرکوبگر رژیم به شهرهاى عرب نشین روانه شدند و ورودیهاي شهرها را با استقرار 
تعداد زیادي  بازرسیهاي متعدد بستند. در داخل شهرها نیز در خیابانهاي اصلی و چهارراهها و حتی داخل بازارها

از موتورسواران امنیتی و نیروهاي ضد شورش جهت ایجاد ترس و رعب بین مردم و جلوگیري از تظاهرات مسالمت 
 .آمیز آنها، اقدام به رژه کردند

ها فضاي قیام و طنین فریاد هاي مرگ بر شایان توجه است که در عرصۀ ورزشی کشور نیز مانند سایر عرصه
د و اعتراض علیه محدودیتها و تبعیضهاي ارتجاعی به ویژه علیه زنان میهنمان و علیه هموطنان دیکتاتور، به رمز اتحا

آذري و عرب تبدیل شده و رژیم را بارها در ورزشگاهها به چالش کشیده است. این تحول چنان دیکتاتوري آخوندي 
ظام دانسته و تهدید به برگزاري را سراسیمه کرده که وزیر کشور رژیم آن را مشکل مطرح شده در شوراي امنیت ن

در دو مسابقه فوتبال در تهران و خوزستان « سؤال که  این  بازیها بدون تماشاگر می کند. رحمانی فضلی در پاسخ به
دانند، اي آن را ادامه اعتراضها میاي آن را فوتبالی و مسبوق به سابقه دانسته و عدهشاهد اتفاقاتی بودیم که عده



زمینه رویدادهایی که در ورزشگاهها رخ داد، نارضایتی بود. «، می گوید: »رون به واقعیت است؟کدام تحلیل مق
درست است که تماشاگران به برخی مسائل فوتبال اعتراض داشتند، اما شعارها با جنس اعتراض هماهنگی نداشت. 

تواند د؛ چون تکرار این حوادث میخواهش ما در شوراي امنیت این بود که نگذاریم این اتفاقات در ورزشگاهها بیفت
عنوان شوراي امنیت تصمیم گرفته شود تا شرایطی را ایجاد کند که براي حفظ امنیت مردم و حتی بازیکنان به 

  .)1367مرداد 30(ایرنا» برخی بازیها بدون تماشاگر برگزار شود 

  

تصاب در شهرهاي کردستان خامنه اي موج قیامها پس از اصفهان و خورستان، در جنبش گسترده و متحد اع -20
را به ستوه آورد. هموطنان کرد، پس از آن که رژیم مرزهاي همجوار با کردستان عراق را مسدود کرد، سلسله یی 
از اعتصاب و اعتراض برپا کردند که فراتر از خواستهاي حق طلبانۀ صنفی، دیکتاتوري آخوندي را به چالش کشید. 

 و گمرکی ەراخوان قبلی، بازاریان شهرهاي بانه و جوانرود، در اعتراض به باالبردن تعرففروردین، با ف 26در روز 
اعتصاب کردند. این اعتصاب روز بعد نیز ادامه یافت و مغازه داران جوانرود با پهن  دیگر بار مرزها، شدن ەبست

 .کردن سفرة خالی و برگزاري تجمع، اعتراض خود را به نمایش گذاشتند

فروردین بازاریان شهرهاي مهاباد و پیرانشهر به اعتصاب  29ردین، مغازه داران سقز و مریوان و روز فرو 28روز 
 .مغازه داران شهرهاي دیگر پیوستند

رژیم که از گسترش اعتصاب به وحشت افتاده بود، نیروهاي سرکوبگر ضد شورش را در مقابل پاساژهاي شهر بانه 
نیتی شد. همزمان خبرگزاري رسمی رژیم، به نقل از معاون سیاسی فرماندار مستقر کرد و فضاي سایر شهرها هم ام

عوامل خارجی در تشویق بازاریان و اصناف به اعتصاب و اعتراض در این شهرستان و بسته شدن «بانه، نوشت: 
ان، نیروهاي امنیتی رژیم تعداد زیادي از معترضان را در شهرهاي مریو». واحدهاي تجاري و صنفی نقش دارند

 .کردند بازداشت سقز و ەبان

به رغم اقدامات سرکوبگرانه رژیم، جنبش اعتصاب و اعتراض همراه با مقاومت متحد مردم و زحمتکشان در مقابل 
رژیم ادامه یافت. تجمع هاي اعتراضی و پهن کردن سفره هاي خالی در شهرهاي مختلف در اردیبهشت بیشتر باال 

اعتراضی یک فضاي قیام و خیزش را در استانهاي آذربایجان غربی و کردستان  گرفت و تداوم یک ماهه این جنبش
 .و کرمانشاه پدید آورد

  

 پیکار متحد و پیروزمند فوالدگران در اهواز-21



گروه ملی صنعتی فوالد اهواز یکی از بزرگترین واحدهاي تولیدي کشور است که در سه سال گذشته به دنبال 
سرمایه داران وابسته به قدرت، وارد یک دوران بحرانی همراه با کاهش خطوط تولید،  واگذاري این شرکت به کالن

تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شده و اعتراضها و اعتصابهاي متعدد کارگران، از 
عقب نشینی هاي نسبی را برانگیخته است. اما  1396جمله اعتصاب قدرتمند کارگران این مجتمع در اسفند سال 

 .کار فرماي حکومتی، منجر به بهبود تولید و شرایط زندگی کارگران نشد

خرداد، کارگران این واحد تولیدي با فراخوان قبلی دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداري خوزستان  8روز 
کردند. اعتصاب و تجمع و  زدند و با سر دادن شعار اقدام به بستن مسیر منتهی به میدان فلسطین در اهواز

 .راهپیمایی هاي اعتراضی کارگران در روزهاي بعد ادامه پیدا کرد

هاي اعتراضی خود به عدم تعیین تکلیف مالکیت و خرداد، کارگران خشمگین فوالد اهواز در ادامه تجمع  20روز 
می ایستیم «و با شعارهایی چون تشان پل لشکر اهواز روبروي سینما هالل را بستند تولید و عدم پرداخت مطالبا

نشان » مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر«و » کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد«، »،می میریم، حقمون رو می گیریم
 .دادند که جنبش فوالدگران بخش توفنده دیگري از قیام زحمتشکان و محرومان بپاخاسته در سراسر ایران است

سرکوبگر خامنه اي با حمله به تجمع اعتراضی کارگران تعدادي از آنها را بازداشت خرداد مأموران 21از این رو، روز 
خرداد، کارگران خشمگین و به جان آمدة گروه ملی صنعتی فوالد اهواز،  22کردند. به گزارش دبیرخانۀ شورا، روز 

حضور بسیار سنگین  دسته دسته و در صفی متحد و به هم فشرده، عازم محل استانداري خوزستان شدند و علیرغم
تن از  60نیروهاي سرکوب، در مقابل این استانداري تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی خواهان آزادي فوري 

سوریه را رها کن «، »پذیردمیرد ذلت نمی  کارگر می«همکاران بازداشتی خود شدند. کارگران شعار می دادند: 
 .«دروغ میگن آمریکاستدشمن ما همین جاست «و » فکري به حال ما کن

خرداد، پس از صادر شدن احکام آزادي همکاران شان و پذیرش برخی از  23تجمع کارگران معترض در روز 
 .خواسته هاي آنان در شانزدهمین روز پایان گرفت

 .این تجمعات اعتراضی تا پایان خرداد ماه و آزادي کارگران دستگیرشده ادامه داشت

  

 دگانجنبش روزانه غارت ش-22

اعتراضات غارت شدگان، که به خاطر ابعاد گستردة غارتگري مؤسسات حکومتی، یک جمعیت عظیم چند میلیونی  
را تشکیل می دهند، در سال گذشته به عنوان بخشی از قیام سراسري تداوم داشت و با قیام پیوند خورد. دریک 



رات در بسیاري از شهرها و مراکز استانها سال گذشته این غارت شدگان به طور مداوم به تجمع، تحصن و تظاه
 .دست زدند. شمار این حرکتهاي اعتراضی که هر روز جریان داشت، به صدها مورد میرسد

 .مؤسسات غارتگر مالی نیز به طور عمده وابسته به سپاه منفور پاسداران و افراد وابسته به قدرت هستند

الحجج، والیت اندیشه، ملل، فرشتگان، ثامن، پدیده، ثامن  سپرده گذاران مؤسسات کاسپین، آرمان وحدت، البرز
افضل توس، ولیعصر، عصرنوین، البرز ایرانیان (آرمان) و... در گردهمآییهاي اعتراضی خود شجاعانه شعارهایی نظیر 

» مرگ بر این دولت مردم فریب-پول ما رو کی برده، دستهاي پشت پرده ـ الریجانی حیا کن، سپرده رو رها کن «
 .می دادند

از حرکتهاي اعتراضی غارت شدگان هزاران فیلم، عکس و گزارش در شبکه هاي اجتماعی و رسانه هاي مقاومت 
منتشر شده است. اما حکومت از طریق شوراي عالی امنیت ولی فقیه به رسانه هاي حکومتی دستور داده که به 

 .این حرکتهاي اعتراضی مداوم پوشش خبري ندهند

صدا و سیما در روزهاي اخیر دو بار «چی، عضو مجلس ارتجاع از زنجان، به ایلنا گفت: ، علی وقف آبان 10روز 
اند هاي وي درباره اعتراضات مالباختگان را پخش نکرده اند و وقتی موضوع را پیگیري کرده به او گفته مصاحبه 

گذاران داده که مانع از پخش صداي سپرده اي این اجازه را به صدا و سیما عالی امنیت ملی در مصوبه که شوراي
 «شود

حرکتهاي اعتراضی غارت شدگان در موارد متعدد مورد سرکوب مزدوران رژیم قرار میگیرد، اما معترضان و به 
 .خصوص زنان دلیر در مقابل این سرکوبهاي وحشیانه مقاومت و ایستادگی می کنند

  

 : فصل سوم

 سه برآمد بی سابقه در اعتالي قیام

 شورش کازرون، اعتصاب سراسري کامیونداران، خیزش تهران

  

اگر چه جوشش قیام در هریک از شهرها و کانونها و اقشار شورشی داراي ویژگهاي بارزي از تپیدنهاي یک -23
جامعه انقالبی هستند و هریک به نوبه خود برگشت ناپذیري اوضاع به قبل از قیام دیماه را نشان می دهند، اما 



خونین کازرون، اعتصاب سراسري کامیونداران و خیزش بازار تهران، به طور فوق العاده یی حائز اهمیت شورش 
 .اند

در کازرون رویارویی توده یی با شرکت همه اقشار جامعه، از یک خواست مشخص در زمینۀ تقسیمات کشوري 
واي به روزي که مسلح «یم، با خروش شروع شده و در مدتی کوتاه به یک قیام خونبار مردمی در برابر تمامیت رژ

، اوج گرفت که نسل به پاخاستۀ امروز را با نبردهاي مسلحانه در »ما لشکر ناصردیوان، آماده ایم آماده«و » شویم
 .برابر استعمار انگلیس پیوند می داد

ق رانندگان اعتصاب سراسري کامیونداران از مطالبات معین صنفی علیه تعرض استثمارگرانه به معیشت و حقو
زحمتکش شروع شد و در گسترش سیاسی و همبستگی انقالبی و تداوم خود رخدادي بی سابقه در تاریخ معاصر 
ایران شد و در ابعادي از اعتصاب تاریخی نفتگران در آخرین مرحلۀ سقوط رژیم شاه فراتر رفت. اعتصاب یک پارچۀ 

 –را نه فقط در مرکز دار الخالفه، بلکه در قلب اقتصادي بازار و قیام روز سوم تیر در تهران رژیم والیت فقیه 
 .تصورّش می کرد، به چالش کشید خود سنتی پایگاه که بازاري یعنی آن اجتماعی

به این ترتیب اعتالي شتابان اعتراضها از مطالبات صنفی یا محلی به رویارویی مستقیم با حکومت و نمایندگان 
بزرگ توده اي نشان می دهد که جامعه به سرچشمۀ مشکالت خود آگاهی سیاسی آن، مانند همۀ اعتراضهاي 

یافته و در برابر گُزینه هایی که باندهاي حکومتی و دستگاه هاي اطالعاتی براي انحراف اذهان معرفی می کنند، 
پیشگامی  مصونیت یافته است. عالوه براین در این سه برآمد انقالبی، چشم انداز پیروزي به یمن اتحاد سراسري و

 .و هژمونی راه حل و راهبرد واقعا انقالبی خود را با وضوحی درخشان نشان داد

  

خیزشهاي مردم کازرون که زمینه آن به اعتراض به طرح تفکیک این شهر از یک سال پیش بر می گشت،  -24
پیدا کرد و به فروردین با برپایی اجتماع عظیم مردم این شهر به سرعت مضمون سیاسی و ضد حکومتی 26روز 

 .قیامی چند ده هزار نفره تبدیل شد

 31فروردین، بازاریان، اصناف و فرهنگیان کـازرون اعتصاب کردند و شهر به حالت تعطیل درآمد. روز  27روز 
فروردین، زنان و مردان کازرون در ادامه خیزش خود محل نماز جمعه کازرون را تسخیر کردند و با سردادن 

دشمن ما همین «، »ننگ ما ننگ ما صدا و سیماي ما«، »واي به روزي که مسلح شویم«شعارهایی همچون؛ 
 .نفرت خود را به نمایش گذاشتند و خشم …و» جاست؛ دروغ می گن آمریکاست



موضوع کازرون « اسحاق جهانگیري، معاون اول روحانی، در روز اول اردیبهشت با بیان ترس و نگرانی رژیم گفت: 
نی چی یک موضوعی درست بشه مردم یک شهرستانی رو هر روز بیایند توخیابان یک عده بر باید جمع بشه، یع

 «موج آنها سوار بشن هی شعارهاي جدید بدهند

اگر خیانت «اردیبهشت) هزاران تن از مردم کازرون باز هم به خیابان آمدند و فریاد زدند:  7اما چند روز بعد (جمعه 
 !«بشه، دوباره قیامت میشه

آگاه و هوشیار کازرون در تظاهراتی قدرتمند، با تظاهرات سراسري اردیبهشت، مردم و معلمان  20ر روز سپس د
شهر در سراسر ایران همراه شدند و به خامنه اي و روحانی و معاون او نشان دادند که مسأله 30معلمان در بیش از 

 .«آن را جمع کند«واند کازرون از مسألۀ سایر شهرهاي میهن جدا نیست که رژیم آخوندي بت

تظاهرات سراسري معلمان، عالوه برکازرون، در شیراز، ممسنی، شهرضا، شهرکرد، مشهد، بجنورد، بیرجند، سقز، 
بانه، سنندج، دهگالن، مریوان، مهاباد، قروه، زیویه، دیواندره، تبریز، رشت، ساري، خرم آباد، بهبهان، بندرعباس، 

 .قزوین، زنجان، اصفهان و تهران هم برگزارشدبوشهر، همدان، کرمانشاه، اراك، 

  

پاسخی دندان شکن به توطئه » واي به روزي که مسلح شویم«اردیبهشت مردم کازرون با خروش شعار  26روز -25
ها و ترفندهاي سرکوبگرانۀ رژیم دادند. در این روز بار دیگر اقشار مختلف مردم دلیر کازرون در اعتراض به طرح 

این شهرستان، در میدان شهداي این شهر دست به تظاهرات زدند و به سمت فرمانداري این شهر  تجزیه و تفکیک
نترسید نترسید ما همه با «؛ »دشمن ما همینجاست الکی میگن آمریکاست«راهپیمایی کردند و شعار می دادند: 

 .«کازرونی با غیرت اتحاد اتحاد«؛ »واي به روزي که مسلح شویم«؛ »هم هستیم

کنندگان با اشاره به ناصر دیوان کازرونی (فرماندة دلیر جنگهاي ضد استعماري این خِطِه) فریاد می زدند:  تظاهر
اردیبهشت، به دنبال 27روز ». ما لشکر ناصر دیوان، آماده ایم آماده ایم، بهر دفاع از کازرون آماده ایم آماده ایم«

اع، شماري از مردم کشته و مجروح شدند. اما خیزش آتش گشودن لشکر جرار خامنه اي به سوي معترضان بی دف
 .مردم مقاوم و دلیر کازرون و جنگ و گریز آنها با نیروهاي سرکوبگر، در پنجشنبه شب و تا صبح جمعه ادامه یافت

اي دست مریزاد که درس جانانه«درهمین روز مسعود رجوي در پیامی به مردم و جوانان و جنگاوران کازرون گفت: 
دادید و پوزة آن را به خاك مالیدید. اینست کازرون که با مشعل قیام به پیشواز رمضان رفت. خیابانها را  به دشمن

در اختیار گرفت، آتش دشمن را با به آتش کشیدن مراکز سرکوب و چپاول و غارت، و گوشمالی دادن پاسداران 
 .)97فروردین 31-(کازرون“ مسلح شویم!واي به روزي که ”والیت، جواب داد. همه چیز از این خروش آغاز شد: 



کازرون را ابالغ کند. به راستی که “ جمع کردن”روز بعد، آخوند شیاد معاونش را به صحنه فرستاد تا دستور 
اند. زیرا موجودیت و سرنوشتشان به هر دو همسان و همانند به پاي والیت فقیه نشسته“ اصولگرا و اصالح طلب”

 .آن گره خورده است

ورشگران کازرون، به رغم ارعاب و تهدید و دستگیریها، فرمان آخوند روحانی را به پشیزي نخریدند و دوباره اما ش
 .کندانداز میهمان شعار ممنوعه را سر دادند که ارتش آزادیبخش را طنین

خلیفۀ  این دیگر براي خلیفۀ ارتجاع قابل تحمل نبود و از ضامن خارج شد. ارتش آزادیبخش کابوس دشمن است.
زبون گمان می کرد خیزش کازرون با دستور آتش گشودن و شلیک، فروکش می کند و جمع می شود. نمی داند 

 .«شودور میکه از کارون تا زاینده رود و اترك و ارس، و از دریاچه ارومیه تا هامون، همه جا شعله

  

گارد ضد شورش اعزامی از شهرهاي  ها واردیبهشت،درحالی که پاسداران، بسیجیان و لباس شخصی28روز -26
دیگر در نقاط مرکزي کازرون مستقرشده و خیابانهاي منتهی به محل نمایش جمعه را مسدود کرده بودند، مردم 
به پاخاسته با سر دادن شعار مراسم حکومتی نماز جمعه را به هم زدند. تجمعی هم که قرار بود استاندار فارس در 

حمالت نیروهاي سرکوبگر به معترضان  .بهم خورد» ستاندار بی بته اعدام باید گرددا«آن سخنرانی کند با شعار 
 .هاي وسیع خیابانی و جنگ و گریز کشیده شد که تا بامداد شنبه ادامه یافتدر خیابان شهدا به درگیري

ات سرکوبگرانه به خیزش خود علیه اقدام» برادر اسیرم آزاد باید گردد«اردیبهشت مردم کازرون با شعار  29روز 
رژیم و به شهادت رساندن و بازداشت فرزندانشان ادامه دادند و این شهر را به صحنه رویارویی با تمامیت دستگاه 

 .سرکوب نظام آخوندي تبدیل کردند

 .روز اول خرداد، مردم کازرون پیکرهاي شهیدان را در تظاهرات باشکوهی به خاك سپردند

لسۀ توجیه نیروهاي لباس شخصی و بسیجی که کارشان سرکوب قیامهاست، در یک پاسدار والیت خامنه اي در ج
من خودم کازرونی نیستم یعنی می خواهم بگم طرف کسی را نمی خواهم بگیرم. اما «بارة قیام کازرون می گوید: 

یس چه تو آن شلوغی یکهو حمله میشود به پاسگاه پلیس، شما انتظاردارید وقتی به پاسگاه پلیس حمله بشود پل
کار کند؟ این مردم که رفتند دنبال خواسته به زعم خودشان به پندار خودشان به عقیده خودشان به حق خودشان 
بودند اما فقط دو نفر کافیست که در آن جمع یک کاري بکند، سازمان مجاهدین توي هر شهر از این دو نفرها 

 .( 1397خرداد27سایت آپارات »( دارد

  



 کامیونداران و رانندگان ماشینهاي سنگینقیام سراسري -27

یکی از مهمترین خیزشهاي توده اي در سال گدشته، اعتصاب و تجمع سراسري کامیونداران و رانندگان کامیون و 
، حرکت اعتراضی خود را از روز اول »حق دادنی نیست؛ بلکه گرفتنی است«ماشینهاي سنگین بود. آنها با شعار 

 اساس فراخوان و هماهنگی قبلی از طریق شبکه هاي اجتماعی شروع کردندخرداد در چندین شهر بر 

بر اساس گزارشهاي منتشر شده توسط دبیرخانۀ شورا و انتشار صدها فیلم در شبکه هاي اجتماعی از این قیام 
و شهر و روستا در تمام استانهاي کشور در این جنبش اعتراضی شرکت داشتند  250گسترده، رانندگان در حدود 

با محاسبه تمامی تجمعها و راهپیماییها و با احتساب تکرار حرکت اعتراضی در برخی از نقاط کشور در مجموع 
جرکت اعتراضی انجام دادند و این مجموعه سبب آن شد که خودروهاي نفتکش هم  900کامیونداران بیش از 

رکت ماشینهاي باربري سنگین می تپد و به نتوانند سوخت به شهرها برسانند. از آن جا که نبض اقتصاد ایران با ح
خاطر سراسري بودن این خیزش و هماهنگی اعتصاب کنندگان می توان گفت قیام کامیونداران گسترده ترین 

 .حرکت اعتراضی در تاریخچه این رژیم است

ر راننده در هزا 500هزار دستگاه کامیون با بیش از 360بر اساس داده هاي آماري وزارت راه و شهرسازي، حدود 
ایران وجود دارند. فقط در استان خراسان شمالی شمار راننده ها بیش از هفت هزار نفر و شمار ناوگان باري در 

 .حمل و نقل عمومی این استان نیز بیش از پنج هزار دستگاه است

لوازم یدکی، کاهش قیام سراسري کامیونداران در اعتراض به پایین بودن کرایه، باال بودن هزینه هاي لجستیکی و 
 .حق بیمه رانندگان، افزایش عوارض و قسطهاي خودروهاي خریداري شده، بود

 .غافلگیر شدن کارگزاران رژیم از این جنبش گسترده را می توان از خالل واکنشهاي رسانه هاي حکومتی فهمید

داران گنابادي در اقدامی ونتعداد زیادي از کامی«براساس گزارش خبرگزاري حکومتی ایسنا در روز اول خرداد : 
نهاي خود در ابتداي جاده نوقاب به بیدخت اعتصاب کردند. شهرستان گناباد داراي بیشترین بی سابقه با توقف کامیو

و نقل کاال در کشور و نقل برون شهري در استان خراسان رضوي بوده و نقش بسزایی نیز در حمل ناوگان حمل 
 «نفر به عنوان راننده در این بخش فعال هستند 2500دارد، به طوري که بیش از 

شهر با توقف وسایل نقلیه شان به اعتراض خود ادامه دادند.  100خرداد در بیش از  2رانندگان معترض در روز 
در این روز شهرهاي جدیدي به شبکه سراسري اعتصاب و تجمع پیوستند. در شیراز براي دومین بار رانندگان 

 .ان دست از کار کشیده و مقابل پاالیشگاه شیراز تجمع کردندتانکرهاي سوخت رس



در این روز دبیرخانۀ شورا  .شهر را دربرگرفت 170خرداد ادامه پیدا کرد و  3خیزش سراسري کامیونداران در روز 
هاي سپاه پاسداران و نیروي انتظامی با ترفندهاي مختلف از جمله تحت فشار گذاشتن رانندگان تانکر«اعالم کرد: 

سوخت براي شروع به کار و راه انداختن تانکرهاي وابسته به سپاه که با اسکورت در جاده ها حرکت می کردند، 
در صدد بر آمدند تا این اعتصاب را در هم شکنند. اما اعتصابگران شریف با اتحاد عمل و یکپارچگی این توطئه ها 

 «ند، رانندگان وابسته به رژیم اعتصاب شکنی کنندشکستند و با کنترل راههاي اصلی اجازه ندادهم را در

استان گسترش یافت. در این روز رانندگان معترض با پارك  29شهر در  177خرداد قیام کامیونداران در  4روز 
 .کردن وسیله نقلیه خود و تجمع در ورودي برخی از شهرها ترافیک سنگینی را در جاده ها ایجاد کردند

استان کشور و حدود  31ان کامیون و خودروهاي سنگین در پنجمین روز خود به تمامی اعتصاب سراسري رانندگ
 .شهر گسترش یافت 220

خرداد، همزمان با ادامه خیزش کامیونداران، رانندگان تاکسی در تهران در همبستگی با اعتصاب  6در روز 
 .صاب زدندکامیونداران و در اعتراض به نرخ کرایه و گرانی لوازم یدکی دست به اعت

پایان «، »انجمن صنفی کامیونداران«خرداد، خبرگزاریهاي حکومتی با انتشار سخنان مقامهاي دولتی و بیانیه  7روز 
اعتصاب را اعالم کردند. اما انتشار تصاویر رانندگان اعتصابی شهرهاي مختلف در فضاي مجازي نشان داد » رسمی

خرداد ، خیزش  10و  9و  8ته است. کمااینکه در روزهاي که اعتصاب سراسري رانندگان کامیون ادامه داش
 .سراسري کامیونداران ادامه یافت

خرداد، در یازدهمین روز جنبش قدرتمند کامیونداران، علم الهدي، آخوند تبهکار و نمایندة خامنه اي در  11روز 
که دیگر دشمن آمده اقتصاد  االن«استان خراسان رضوي، ترس حکومت از خیزش کامیونداران را چنین بیان کرد: 

این مملکت را هدف قرار داده، می خواهند ما را مستأصل کنند، شما دست به اعتصاب می زنید، ببینید عزیزان، 
 .«این اعتصاب مثل رفتن از این طرف میز به آن طرف میز است

ز مذاکره و تصمیم گیري شده اعتصاب کامیونداران ایران، وارد فا«خرداد گزارش داد که:  13رادیو آلمان در روز 
شهر سرایت کرد و محور آن اعتراض به پایین بودن و ثابت ماندن  200است. اعتصاب اول خرداد شروع شد و به 

کرایه حمل بار در سالهاي گذشته در کنار افزایش هزینه سوخت، استهالك، لوازم یدکی، حق کمیسیون شرکتهاي 
 .«ازنشستگی و باال رفتن هزینه بیمه نیز مزید بر علت شدندحمل و نقل بود. محروم بودن از خدمات ب

خرداد، با تحقق  19در روزهاي بعد حرکتهاي اعتراضی رانندگان به طور محدود ادامه پیدا کرد و سرانجام در روز 
برخی از خواسته هاي کامیونداران، و عقب نشینی نسبی حاکمیت، کامیونداران به پیروزي نسبی دست یافتند. 

 .یونداران اعالم کردند که در صورت عدم تحقق خواسته هاي شان براي بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زدکام



  

دور دوم اعتصاب رانندگان کامیون و خودروهاي سنگین به علت عملی نشدن وعده هاي حکومت، از روز اول -28
ري دیگر تبدیل شد. در آستانه شروع مرداد در برخی نقاط کشور آغاز و با گسترش تدریجی به یک اعتصاب سراس

درصد 70مجدد اعتصاب رانندگان، محمد خانبلوکی، رئیس اتحادیه حمل و نقل بار رژیم، مدعی شد که: بیش از 
اند که نباید مطالبات کامیونداران حل شده و مشکالت عمده آنان بر طرف شده است و همه رانندگان هوشیار شده

ها ابزاري براي دشمنان و معاندین کشور باشد. عمده کسانی که تجمعات کامیونداران اجازه بدهند مطالبات صنفی آن
استفاده را به آشوب کشیدند، از سازمان مجاهدین بودند که بین این قشر نفوذ کرده اند و به همه کامیونداران سوء

درصد 90کشور فراهم است و هاي مسیر تردد کامیونداران در جاده ...مجاهدین از این فضا اطالع داده شده است
 .)97اول مرداد -کامیونداران بارنامه گرفته اند (سایتهاي حکومتی

در شروع دوردوم اعتصاب رانندگان، کارگزاران رژیم به هر تالشی براي درهم شکستن این اعتصاب متوسل شدند. 
کردند. در سربندر (خوزستان)  در مشهدبراي فریب دادن راننده ها اقدام به فروش الستیک ارزان و تبلیغ حول آن

هاي وزارت راه و ترابري را براي بارگیري به کار گرفتند. درکرمانشاه مأموران اطالعاتی و انتظامی و شهر کرد کامیون
یی از عناصر نفوذي هاي اعتصابگران به تهدید و فشار روي آوردند. در بندرعباس عدهرژیم با کندن پالك کامیون

سیج کردند تا وضعیت را عادي جلوه دهند. اما به رغم این تالشها، اعتصاب ادامه یافت و در را براي بارگیري ب
 .استان کشور فراگرفت 31شهر را در  139گسترش تدریجی خود طی ده روز 

این شهرها از جمله عبارت بودند از: تهران، مشهد، اصفهان، شیراز،کرمانشاه، کرمان، زنجان، ارومیه، آبادان، اهواز، 
آباد، نقده، نجف آباد، مبارکه، بندرعباس، ساوه، خواف، سمنان، کرج، اراك، شاهرود، قزوین، همدان، مالیر، خرم

شاهرود، شهرکرد، فرخشهر، زاهدان، بجنورد، یزد، بندرشاهپور، خورموسی، چذابه، گرمه، سبزوار، شیروان، کنگاور، 
تویسرکان، اندیمشک، بندرماهشهر، قم، تبریز، مرند،  داراب، مرودشت، جهرم، زرقان، فاروق، چالوس، اسدآباد،

شهرضا، کازرون، تربت حیدریه، تربت جام، کاشمر، نیشابور، جاجرم، ایذه، دزفول، خرمشهر، بهبهان، ، بروجرد، 
پلدختر، ساري، تنکابن، ، اهواز، ایذه، دزفول، شوش، نیشابور، سرپل ذهاب، اردبیل، میبد، هفشجان، دورود، الیگودرز 

 ...و

  

 جنبش اعتراضی بازاریان-29

در روز هاي سوم تا هفتم تیر امسال، شهر تهران براثر اعتصاب و خیزش بازار و پیوستن جوانان و مردم به آنها، به 
 .شهري شورشی تبدیل شد



یش هاي موبایل عالء الدین و چارسو در تقاطع خیابان حافظ و جمهوري در اعتراض به افزاتیر کسبه پاساژ 3روز 
شدید قیمت دالر و مشکالت مالی دست به اعتصاب و تجمع زدند. بازاریان معترض از پاساژ عالء الدین به پاساژ 

 .خواستار حرکت متحد شدند» حمایت حمایت«موبایل چارسو وارد شدند و با سر دادن شعار 

حاکمیت را نشانه گرفته و جنبش بازاریان در اعتراض به اوضاع اقتصادي کشور و صعود سرسام آور قیمت دالر، 
 .«سوریه را رها کن، فکري به حال ما کن«شعار می دادند 

تیر ادامه پیدا  4اعتراضات گسترده مردم و کسبۀ بازار در اطراف خیابانهاي بازار و مخبرالدوله و جمهوري در روز 
خشمگین در تهران با  تیر منتشر شده، جوانان 4کرد. بر اساس گزارشهاي ویدئویی که از خیزش روز دوشنبه 

نیروي ویژه انتظامی درگیر شده و با پرتاب سنگ در جلوي مجلس ارتجاع اقدام به آتش زدن یک موتور متعلق به 
 .نیروي انتظامی کردند

بار دیگر صحنه هاي قیام و شورش در پایتخت تکرار شد و رژیم را به شدت هراسان کرد. تظاهرکنندگان در مقابل 
 !«اصالح طلب اصولگرا دیگه تمامه ماجرا«، »واي به روزي که مسلح شویم« می دادند: مجلس ارتجاع شعار

 .آور، تظاهرکنندگان را به چهارراه استانبول برگرداندندنیروهاي سرکوبگر با شلیک گاز اشک 

دست » دیکتاتورمرگ بر «در ساعات پایانی این روز، مردم تهرانپارس و خاك سفید در شمال شرق تهران با شعار 
به تجمع و تظاهرات زدند. جوانان با بستن خیابانها و روشن کردن آتش به مقابله با نیروهاي سرکوبگر پرداخته و 

 .از ورود آنها به مناطق تظاهرات جلوگیري کردند

عد از قیام تیر بازاریان تهران مخابره کرد و اعالم کرد که؛ جامعه ایران از ب 4آسوشیتدپرس گزارشی از خیزش روز 
 چنان ملتهب استدي ماه هم

تیر به این جنبش  5همراه با خیزش بازاریان در تهران در سومین روز، کسبه برخی از شهرهاي دیگر در روز 
اعتراضی پیوستند. کسبه مجتمع تجاري ارگ در کرمانشاه، بازاریان مشهد و قشم و شهریار نیز در همین روز دست 

 .به اعتصاب و تظاهرات زدند

کردند. به گزارش دبیرخانۀ شورا؛ » مرگ بر خامنه اي«زار اقدام به تظاهرات با شعار  بازاریان تهران در خیابان الله
نیروهاي سرکوبگر رژیم به مردم بی دفاع حمله کرده و شماري را دستگیر کردند. در برخی دیگر از نقاط شهر 

ار آهنگران، کوچه معظم الدوله، بازار کفاشان، بازار مبل خرداد، خیابان ملت، باز 15تهران مثل خیابان سعدي، 
دالوران، خیابان جمهوري، بازار عباس آباد، محله خاك سفید، تهرانپارس، بازار چراغ برق، سبزه میدان، خیابان 



فروشان، قیصریه، پوشاك، پاساژ و بازار مشیرخلوت و مجتمع  زرگران، ساعت ناصر خسرو، بازارهاي مقصود شاه،
 .تجاري ایرانیان، معترضان دست به تجمع و دادن شعار زدند

در راسته بازار کرمانشاه، رشت، اصفهان (بازار هنر)، تبریز، بازار وکیل شیراز، کرج (بازار موبایل)، کازرون و...بازاریان 
 .با حمایت مردم تجمع کردند

-بی غیرتا حیا کنید، مملکتو رها کنید-ه ايمرگ بر خامن-مرگ بر دیکتاتور«شعارهاي بازاریان معترض چنین بود: 
کنیم ایرانو  بازارو تعطیل می -یک اختالس کم بشه مشکل ما حل میشه-سوریه را رها کن فکري به حال ما کن

 «می میریم می میریم ایرانو پس می گیریم -و -آزاد می کنیم

  

، صادق الریجانی سردژخیم دستگاه قضاییه تیر در سومین روز اعتصاب بازار و تظاهرات اعتراضی مردمی 5روز -30
کشور را به » اخاللگران در نظام اقتصادي«تهران و » آشوبهاي»رژیم در وحشت از گسترش این اعتراضها، عامالن 

این کارها به عنوان اخالل در نظام اقتصادي کشور تحت قانون اخالل «برخورد قاطع و اعدام تهدید کرد و گفت: 
االرض باشد، اعدام و اگر ور، مجازاتهاي بسیار سنگینی دارد... اگر این کار مصداق افساد فیدر نظام اقتصادي کش

ما اطالع وسیع داریم که آشوبهاي دیروز کار دیگران است. با «دارد. وي افزود: » سال حبس 20غیر از این باشد تا 
 .«برخورد قاطع خواهد شد کسانی که اخالل می کنند، شیشه مغازه ها را می شکنند و آتش می افروزند

به گزارش دبیرخانۀ شورا، خانم مریم رجوي رئیس جمهور برگزیدة مقاومت در ارتباط با اظهارات آخوند الریجانی 
این اظهارات هم ماهیت ضد انسانی الریجانی و ولی فقیه اش » :مبنی بر اعدام و برخورد قاطع با معترضان گفت

کند. وي با تأکید بر اینکه این اظهارات نقض قیام مردم ایران را بازتاب میخامنه اي و هم وحشت شدید آنها از 
آشکار اعالمیه جهانی حقوق بشر و بسیاري دیگر از کنوانسیونهاي بین المللی مانند کنوانسیون حقوق مدنی و 

حقوق بشر  سیاسی است، گفت شوراي امنیت ملل متحد باید بالدرنگ اقدام کند، خانم رجوي از شورا و کمیسیون
ملل متحد و دیگر سازمانهاي بین المللی مدافع حقوق بشر خواست، تهدید رئیس قضاییۀ آخوندها به اعدام مردم 

 .«معترض را قویاً محکوم نموده و براي آزادي دستگیرشدگان اقدام نمایند

پلیس با «یان گفت: تیر، پاسدار حسین رحیمی، سرکرده پلیس تهران بزرگ، در مورد خیزش اعتراضی بازار 6روز 
کند و با قدرت این وظیفه خود را انجام تمام توان امنیت بازار و بازاریان [بخوانید حاکمیت چپاولگران] را برقرار می

 (ایلنا) «.دهدمی

بازارهاي طالفروشها، سبزه میدان، کفاشها، پارچه فروشها، آهن فروشان «تیر:  7به گزارش دبیرخانۀ شورا، در روز 
د) و بازار سلطانی و بازار فروش لوازم یدکی و کسبۀ خیابان امینی، بازار بلورفروشان تهران میدان و خیابان (شادآبا



شوش، کسبه چهار راه سیروس در پنجمین روز اعتصاب بازاریان، از باز کردن مغازه هایشان خودداري کردند. صبح 
امی، در هراس از گسترش این حرکت اعتراضی و تیر پاسدار حسین اشتري، سرکردة جنایتکار نیروي انتظ 7روز 

براي کنترل اوضاع به بازار رفته بود. فضاي خیابانهاي جمهوري و الله زار و چهار راه سیروس به شدت امنیتی 
است. تعداد زیادي از آدمکشان لباس شخصی در میان گارد ضدشورش هستند. گله هایی از نیروهاي سرکوبگر به 

 .هاي همراه حساس هستندها به شدت روي فیلمبرداري و استفاده از دوربین تلفنسمت بازار رفتند. آن

ادامۀ اعتصاب در حالی است که روز گذشته گارد ضد شورش و آدمکشان لباس شخصی و دیگر نیروهاي سرکوبگر 
معترضان و با آتش زدن اموال بازاریان و موتورهاي مردم و ضرب و شتم شدید جوانان و دستگیري شمار زیادي از 

با ایجاد جو رعب و وحشت تالش کردند از ادامه اعتصاب و اعتراض جلوگیري کنند. صادق الریجانی رئیس قضاییه 
تهران را به برخورد قاطع و اعدام “ آشوبهاي”آخوندها و جعفري دولت آبادي دادستان جنایتکار تهران عامالن 

 .«تهدید کردند

  

  

 :فصل چهارم

 درحال فروپاشی مهار ناپذیري اقتصاد

  

هاي حکومتی فاش رئیس سازمان انرژي اتمی رژیم، علی اکبر صالحی، در گفتگو با رسانه 1395در اسفند  -31
توانیم از آن استفاده کنیم. میلیارد دالر پول جمهوري اسالمی ایران آزاد شده است و می 100چیزي حدود «کرد: 

 «در جمهوري اسالمی است نه صرفاً دولت یا بانک مرکزياما این پولها متعلق به همه نهادهاي ذیربط 

اي است که عمدة مبالغ یادشده را در اختیار ، بیت خامنه»نهاد جمهوري اسالمی«ترین »ذیربط«واضح است که 
 .گرفته است

یلیون نیز رئیس سازمان برنامه و بودجۀ رژیم، محمد باقر نوبخت، از افزایش میزان صدور نفت تا دو م 1397در تیر 
میلیون 200میلیارد و  43 به 1395 و هشتصد هزار بشکه در روز خبر داد. به نحوي که درآمد صدور نفت در سال

 .میلیون دالر رسید700میلیارد و 63 به 1396دالر و در سال 

و برخی  همزمان در سه سال گذشته، صدها شرکت اروپایی و آسیایی فعالیتهاي خود در بازار ایران را آغاز کردند
 .از آنها تا قبل از اعالم شروع مجدد تحریمهاي آمریکا فعالیتهاي خود را گسترش هم دادند



نشینی، همه، رکود، بیکاري، زوال صنعت و کشاورزي، فقر عمومی، معوق ماندن دستمزد کارگران، حاشیهبا این
اجتماعی، بحران سالمت و محرومیت  بحران بازار پول، تضییع حقوق کار، تخریب محیط زیست، احتضار نظام تأمین

مراتب بیش از گذشته ادامه یافته است. در یک تصویر عمومی، درمانی اکثریت جامعه، فساد، و... با وخامتی به
هاي گوناگون آن مهارناپذیر ي اقتصاد کشور در حال فروریزي است و فرآیند تخریب بخش»ساختمان پالسکو«

 .شده است

  

قیه که اقتصاد کشور را از آغاز برقراري استبداد دینی، در جریان جنگ با عراق، پس از خودکامگی والیت ف-32
العلل و در سالهاي بعد پیوسته تابع امنیت و الزامات حفظ نظام کرده، علت» سازندگی«جنگ و دوران باصطالح 
پشتوانۀ مادي  هدردادن و یهسرما مستمر اتالف به منجر  این رویکرد و مدیریت امنیتی، .ویرانی اقتصاد کشور است

 .توسعه اقتصاد کشور شده است

 حمل آموزش، بهداشت،  جمله از  هاگذاري در همۀ عرصهدر نتیجه، آماده سازي محیط کسب و کار براي سرمایه
ات، صنایع، کشاورزي، محیط زیست، حفاظت از منابع آب ، پیوسته در تضاد با فرآیندهاي مخربی ارتباط نقل، و

ها در یک دسته بندي کلی گرفته که دائماً در حال مکیدن منابع اساسی دارایی و ثروت کشورند. این فرآیندقرار 
 :عبارتند از

 ـ عملیات دائمی کنترل امنیتی و سرکوب جامعه،

اهللا لبنان، انصاراهللا یمن، یک دوجین ـ جنگ افروزي در سوریه و یمن و تأمین هزینه هاي سرسام آور حزب
اهللا، سرایا و...، تیپ الحق، کتائب حزبمشابه شبه نظامی در عراق از قبیل سازمان بدر، النجبا، عصائبگروههاي 

 ها در بحرین، فلسطین، مصر و کویتزینبیون در پاکستان، تیپ فاطمیون در افغانستان و نظائر آن

 رانتخواري نظام یافته ارکان اصلی حاکمیت-

پاسداران و بنیادها اي و سپاهاراییهاي کشور براي مصارف یاد شده، بیت خامنهترین نهادهاي چپاولگر دشک مهمبی
آنها هستند. از آن جا که بودجۀ عمومی دولت کفاف هزینه ها و ریخت و پاش این ارگانها را و بانکهاي وابسته به

 .اندنمی داد، آنها نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار گرفته

ضمیمه این الیحه) بودجۀ برخی از نیروهاي سرکوبگر  7(مطابق جدول شماره  97این، در الیحه بودجۀ عالوه بر 
درصد  20و سرجمع بودجۀ نظامی ـ امنیتی رژیم والیت فقیه را به  درصد افزایش داده 40نظیر نیروي انتظامی را 
میلیارد دالر دیگر از   تخصیص دو و نیم اي مبنی براند. این نسبت، با دستور بعدي خامنهبودجۀ عمومی رسانده

 .درصد افزایش یافت 22، به »بنیۀ دفاعی« صندوق توسعه به



  

در رژیم والیت فقیه با توزیع سیاسی درآمد نفت و درآمد سایر منابع ثروت مواجهیم. این همان کارکرد نظام -33
ژیم متناسب با جایگاهشان در هرم قدرت رانت ، کارگزاران و مأموران رهر یک از مقامها رانتی حاکم است که به

نفت و  عبارتند از شود،می رانتی توزیع مشمول عوایدشان که ثروت اساسی منابع اقتصادي تعلق گرفته است. 
 .پتروشیمی، واردات و بازار مصرف، بازار پول، بازار کار و محیط زیست

اکم، در خالل چهار دهۀ گذشته نهادهاي ضروري مورد توزیع سیاسی درآمدها و امتیازها یا همان نظام رانتی ح
اند، هر دو جناح رژیم شرکتهاي پیمانکاري که متعلق به عنوان مثال در بازار کار،نیاز خود را شکل داده است. به

 .کنندبخش مهمی از دستمزد نیروي کار را از آن خود می

اي با در اختیار داشتن بنادر و اسکله هاي بیت خامنهه به در بازار مصرف، سپاه پاسداران و بنیادهاي مختلف وابست
مندي از خصوصی و بدون کنترل و پرداخت مالیات، هرجنسی را که بخواهند وارد می کنند. هم چنین با بهره

شهرها برپا کرده و بخش اعظم مرکز خرید عظیم) در کالن» ( مال«امتیازهاي سیاسی و مالی انحصاري دهها 
یی اند. در بازار پول، قدرت حاکم با ایجاد هزاران مؤسسۀ مالی و تجاري و زنجیرهر ایران را در اختیار گرفتهدرآمد بازا

 .یابددرآمدهاي نجومی از راه سوداگري مالی دست میاصطالح خصوصی بههاي بهاز بانک

ولی فقیه است.  ی توسط بیتالوصول تر از همه تصاحب بخشی از درآمد نفت و پتروشیمدر این میان نقدتر و سهل
کند. باندهاي شوراي ملی مقاومت پیش از این شواهد و اطالعات متعددي منتشر کرده که این واقعیت را تأیید می
کنند که نشان رژیم نیز در کشمکش با یکدیگر گاه تحلیلهایی از گزارشهاي تفریغ بودجۀ ساالنه رژیم منتشر می

احمد توکلی، از هاي گذشته، سایت متعلق بهخزانه وارد نشده است. در سال دهند بخشی از درآمد نفت بهمی
حدود  »نشان داده است که 84و  83هاي هاي تفریغ بودجه در سالوزراي پیشین رژیم، با انتشار جداول گزارش

شاید این مبالغ حیف «گیرد که سایت مزبور نتیجه می .«دي به خزانه واریز نمی شودنیمی از ارزش نفت خام تولی
 .)1386شهریور  19(سایت الف ـ » و میل نشده باشد ولی مسلماً غیر قانونی هزینه شده است

هاي سازي نظیر مناقصهکاري و پنهانمدد یک رشته فریببخشی از درآمد فروش محصوالت پتروشیمی نیز به
 .آورداي در میخامنه ساختگی، در نهایت سر از بیت

اند گران اقتصادي توصیف کردهدر واقع آنچه تحت حاکمیت آخوندها رخ داده است، چنان که برخی تحلیل
است. در نتیجه اقتصاد ایران زیر تأثیر تاراج و ویرانگري مستمر والیت فقیه دستخوش » برداريسرمایه»

 .ه استزدایی شدید شدانباشت
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ـ تحوالت یک سال گذشته کشور نشان می دهد که رژیم حاکم توانایی اداره امور اقتصادي کشور به خصوص 34
هاي میزان زیادي از کف داده است. این وضعیت را از جمله در شکست طرحبی ثباتی بازار ارز و سکه طال را به

 .توان دیدرژیم می

هزار قطعه سکه و  500حراج حدود ي از باال رفتن قیمت سکه طال، بهدولت روحانی براي جلوگیر 1396از آذر 
تن طال از ذخائر بانک  60میلیون قطعه دیگر دست زد. در اجراي این طرح ذوب کردن  7.5پیش فروش بیش از 

مرکزي در دستور کار رژیم قرار گرفت. با وجود عرضه طال در این مقیاس بزرگ، پس از گذشت چند ماه بهاي 
 میلیون تومان در ابتداي این طرح، به بیش از 1.2افزایش گذاشت و از هر قطعه جاي پایین آمدن رو بهبهسکه 
ها در بازار را ناشی از آن در پی قیمت برخی کارشناسان جهش پی .میلیون تومان در مرداد ماه امسال رسید 4.5

 .(1397مرداد  7نامه جهان صنعت، اتمام گذاشته است (روزاند که ذخائر طالي کشور رو بهدانسته

خصوص پس ازخروج آمریکا از دي ماه و به بازار ارز بود. پس از قیامطرح دیگر رژیم تالش براي سامان دادن به
برجام، تقاضا براي تبدیل بخشی از نقدینگی هنگفت موجود در بازار چنان افزایش یافت که بازار ارز را از کنترل 

تومان مدعی  4200ی در یک واکنش اضطراري با اعالم یکسان سازي نرخ ارز درحد دالري خارج کرد. دولت روحان
شد که با این نرخ تمام هزینه هاي ارزي کشور را تأمین می کنند. اما در زمان کوتاهی پس از آن نرخ دالر در بازار 

هزار تومان هم  12قطعی از پس از آن دالر در م .شکست کشاندتومان صعود کرد و طرح رژیم را به 8000تهران 
  .چنان ادامه داردثبات همعبور کرد و این روند بی

، رژیم براي مقابله با تنگناي 1397مرداد  16هاي آمریکا، از روز همزمان با آغاز اجراي دور اول بازگشت تحریم
» عالی هماهنگی اقتصاديشوراي«تأیید این سیاست به .گذاشت اجرا به را دیگري ارزي سیاست  ارزي ناشی از آن،

اي تشکیل شده ـ رسیده است. برمبناي این سیاست رژیم توصیۀ خامنهـ نهادي با مشارکت رؤساي سه قوه که به
درصد کاالهاي وارداتی شانه خالی کرده تأمین آن را به بازار آزاد واگذاشته  80از تأمین ارز مورد نیاز براي واردات

 رژیم مقامات زعمبه  دهد.بور را کاالهاي مورد نیاز بخش تولید کشورتشکیل میدرصد واردات مز 70است. حدود 
هاي قرار است این ارز از محل درآمد ارزي صادرات محصوالت موسسات دولتی نظیر محصوالت پتروشیمی، فرآورده

منبع فاقد تضمین یک ا بهسابقه، ارز مورد نیاز واردات رنفتی، گاز و ... تأمین شود. در واقع رژیم با این تصمیم بی
 دستورکار در  حواله داده است. زیرا محصوالت پتروشیمی ایران ـ منبع مهمترین بخش درآمد صادرات غیرنفتی ـ

شود. بنابراین تضمینی وجود ندارد که از این محل شروع می 97 آبان 13 از که آمریکاست هايتحریم دوم مرحله
 .درصد کل واردات مورد نیاز کشورتأمین شود 80ارز مورد نیازبراي حدود هاي نفتی یا از صادرات فرآورده

حتی اگر ارز کاالهاي وارداتی از بازار آزاد تامین شود، سیاست ارزي جدید رژیم خانوارهاي ایرانی را در معرض  
ت درعمل روند دهد که نتیجه گرانی شدید ارز در بازار آزاد است. این سیاسگرانی و موج تورمی جدیدي قرار می

سبد هزینه » شوراي عالی کار«گزارش بخش کارگري کند. بنا بهکاهش قدرت خرید حقوق بگیران را تشدید می



هاي قیمت ارز، از دو میلیون و هفتصد براثر تورم حاصل از جهش 97هاي کارگري از آغاز سال تا اول مردادخانواده
 .هزار تومان به پنج میلیون تومان رسیده است

ناپذیري اقتصاد کشور است. مقابله با افزایش بیکاري توانی رژیم در برابر موج فزایندة بیکاري وجه دیگري از کنترلنا
چنین رشدي فسادزدایی ازعرصه درصد می گذرد. شرط دستیابی به 8ازمسیر رشد پایدار اقتصادي با نرخ بیش از

گذاري نه از عهدة دولت مفلس روحانی و نظام بانکی فلج گذاري موثر است. این سرمایهاقتصاد رانتی براي سرمایه
دهد. زایی تن میداري سوداگر حاکم به سرمایه گذاري ثابت و پایدار براي اشتغالآید و نه سرمایهشده بر می

سمت سرمایه گذاري ثابت اشتغالزا در ایران نزدیک ثباتی عمیق بازار ایران بهدلیل بیشرکتهاي خارجی نیز به
 .هاي اقتصادي و سیاسی مهار بیکاري در ایران را ناممکن کرده اندیی از چالشدر نتیجه آمیزه .شوندنمی

  

شود: هاي اخیر مشاهده میچنین در رها شدن نرخ تورم از کنترل تصنعی سالناپذیري اقتصاد ایران همکنترل-35
دار دولتی پیرامون نرخ رد و بر تبلیغات دامنهدرصد اعالم ک 10.2بانک مرکزي نرخ تورم میانگین را در ماه تیر 

 72٫4، بهاي دخانیات96تک رقمی تورم نقطه پایان گذاشت. مطابق این گزارش در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال 
درصد رسیده است. رشد شتابان این ارقام و افرایش  25 به آشامیدنیها و هاخوراکی بهاي رشد و داشته رشد درصد

 .هاي آتی استور شدن آتش تورم در ماهمعنی شعلهکاالهاي مصرفی و هزینه مسکن و انرژي ، بهبهاي دیگر

هاي درماندگی رژیم در مدیریت ترین نشانهعنوان یکی از مهمافزایش انفجاري حجم نقدینگی بهسرانجام باید به
کالن که بی واسطه بر افزایش نرخ  اقتصاد کشور توجه کرد. نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهاي اقتصاد

هزار میلیارد تومان در پایان  1500، به حدود 1384هزار میلیارد تومان در سال  60تورم تاثیر می گذارد، از حدود 
هزار میلیارد تومان بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی کشور  300رسید. این رقم بر اساس آمار دولتی،  1396سال 

اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساري هر روز هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده  گفته رئیساست. به
 .شودمی

ترین وظیفه سیستم بانکی است، از بانک مرکزي این افزایش مخرب، توانایی کنترل ارزش پول کشور را که مهم
 .سلب کرده است

  

ستادهماهنگی اقتصادي دولت،که اخیرا همزمان با ـ مسعود نیلی، دستیار ویژة اقتصادي روحانی و دبیر 36
ه اقتصاد کنونی ایران با شدگی بخشی از کابینه از این سمت عمالً کناره گرفته است، سال گذشته اعالم کرد کفلج

بیکاري، «را » هاابرچالش»). او این 1396شهریور  22گریبان است (روزنامه دنیاي اقتصاد، دست به» ابرچالش« 6



سامانی نظام بازنشستگی و بیمه، مسألۀ منابع سامانی نظام بانکی، نابهمانی و عدم تعادل بودجۀ دولت، نابهسانابه
برشمرد. ازآنجا که این شخص از زمان دولت رفسنجانی مرجع کارشناسی در مدیریت اقتصادي » آب و محیط زیست

نقش اصلی را » توسعه اقتصادي ـ اجتماعیبرنامۀ پنجسالۀ «هاي وقت بوده و ازجمله در طراحی و ارائۀ دولت
ترین معضالت شور اکتفا کرده و عمداً مهمگفتن نمودهاي بیرونی فروپاشی اقتصاد کداشته، قابل فهم است که به

هاي ابرچالش«حال حتی در همین روایت دولتی عنوان سکوت برگزار کرده است. با اینساختاري و بنیادي را به
خصوص که امروز هریک کند. بهناتوانی رژیم در مواجهه با سقوط اقتصادي کشور را بیان مینفسه، ، فی»گانهشش

ها خیابانداري بههاي اجتماعی ادامهصورت اعتراضها از حیطه تنگناهاي اقتصادي فراتر رفته بهاین ابرچالش
 .سرازیر شده است

  

 بودجه دولت» ابرچالش « ـ 37

خصوص با آغاز جنگ ضدمیهنی بودجۀ ساالنه و اجراي آن، ن رژیم والیت فقیه و بهاز سالهاي اولیۀ روي کارآمد 
از مسیر اقتصادي و منطقی خود منحرف شد..حکومت آخوندي در استفاده از منابع و به خصوص درآمد ناشی 

دولت دکترمصدق و بودجه بندي بدون » اقتصاد بدون نفت«ازصادرات نفت رهنمود معتبر ملی یعنی سیاست 
بخش مهمی از ثروت ملی نفت و سایر درآمدهاي عمومی را به خدمت  جاي آن،درآمد نفت را زیرپا گذاشت. به

هاي دوربرد و همچنین توسعه نظامی یعنی دستیابی به سالحهاي کشتار جمعی از جمله بمب اتمی و موشک
 .دخالت نظامی تروریستی در کشورهاي منطقه درآورد

شود. درحال حاضر، منابع اقتصادي ایران در بودجه ساالنه دولت، سال به سال سنگین تر میبارمالی و رقم اتالف 
برابر بزرگترین دستگاه اداري  2.5سهم نیروهاي نظامی امنیتی پاسدار موجودیت این رژیم از بودجه عمومی دولت، 

 .انش آموز) استملیون د 14دولت یعنی وزارت آموزش وپرورش (با بیش ازیک میلیون معلم و بیش از

این خاصه خرجیها، کسربودجه و عدم تعادل دخل و خرج دولت را به جایی رسانده که دیگر درآمد هاي دولت 
تواند جوابگوي هزینه هاي آن باشد. کسري غیرموجه بودجۀ دولت، قوه مجریۀ رژیم را وادارکرده که براي نمی

روي آورد. اثر تخریبی و بحرانزایی بودجۀ دولت در انباشت بار و مخرب جبران آن به انواع استقراض مالی وخامت
 .هاي دولت بارز شده استبدهی

هنوز منتشرنشده است. اما براساس آخرین آماري که وزارت اقتصاد و دارایی  96آمار کل بدهی دولت در سال 
ومان بدهی داشته است. هزار میلیارد ت 700بالغ بر 96منتشرکرده، دولت تا قبل از سال 95رژیم در پایان سال 
 .درصد ارزش تولید ناخالص داخلی در همین سال است 50این مبلغ نزدیک به 
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انحراف مدیریتی وابستگی  دو با آخوندي حکومت آغاز از شود، می محسوب کشور اقتصاد شاهرگ که نظام بانکی
مواجه شد. رییس دولت از یکسو » بانکداري بدون ربا »ش به دولت و وابستگی صوري به نظرات فقهی با سرپو

شوراي « تعیین کننده رئیس بانک مرکزي (پست حساس و خطیر اقتصادي کشور) شد و از سوي دیگر در رأس 
» مجمع عمومی بانک مرکزي»آفرین شد و در رأس گذاري پولی این شورا نقشدهی سیاستدرسمت» پول و اعتبار

در نتیجه هرگونه استقاللی از بانک مرکزي سلب شد و  .انک را تحت کنترل خود درآورداجراي عملیات این ب
 .خواري گردید، سرکوب و رانتهاي جنگهاي والیت فقیه و الزامگذاري پولی یکسره تابع سیاستسیاست

و استقرار ، »شوراي پول و اعتبار«ازجانب شوراي نگهبان در جلسات » فقیهی«نظرات ولی فقیه نیز با حضور 
در وزارت اقتصاد اعمال » شوراي مشورتی بانکداري و مالی اسالمی«در این بانک و » شوراي فقهی بانک مرکزي«

 .خاص خود را دارند» شوراي فقهی«هاي ملی، کشاورزي، انصار، سرمایه و... نیز هرکدام شد. بانک

وسویه قرارگرفت و کارکرد اقتصادي سیستم با این شکل بندي مدیریت، سیستم بانکی تحت تأثیر این وابستگی د 
بانکی را نادیده گرفت. اولین عارضه وابستگی نظام بانکی به دولت، تبدیل بانکهاي دولتی به بنگاههاي کارگشایی 

هرگونه قانون و اعتنا بهمالی دولت و شرکتهاي دولتی است. این امر بدهی هنگفت دولت به نظام بانکی را ـ بی
یی ـ به وجود آورده است. در نتیجه ، پولی که باید در شریان اقتصاد کشور جاري شود در دهضابطه محدودکنن

اي و سپاه پاسداران شده هاي هنگفت نصیب بیت خامنهصورت رانتدستگاه فاسد دولت حیف و میل شده یا به
 .است

وام کم بهره به اشخاص حقوقی دومین عارضه مهم وابستگی دوگانه سیستم بانکی، مکلف کردن بانکها به پرداخت -
» عقود اسالمی«زیرعنوان مضاربه و سایر  «بانکداري بدون ربا«بهانه و حقیقی مورد نظررژیم است. عالوه براین، به

هاي سپاه پاسداران و وابستگان رژیم پرداخت شده است. بخش عمده این وام ها شرکترایگان بههاي کالنی بهوام
گردد. این وام هاي سوخته و بانکها برنگشته و بخش قابل توجهی از آن هیچگاه بر نمی در سررسید تعیین شده به

ثبت گردید. به علت نبود شفافیت از میزان » هامعوّقه«ها تحت عنوان غیرقابل بازگشت درحسابداري بانک
هزار  200تا  95ین هاي مختلف رژیم این مطالبات را باطالع دقیقی در دسترس نیست. مقام» هاي بانکیمعوّقه«

اند. به گفته اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی و رییس مناطق آزاد، میزان کل مطالبات میلیارد تومان اعالم کرده
). درهمین تاریخ، قائم مقام بانک 93دي  13هزار میلیارد تومان است (تلویزیون شبکه خبر 220معوَقۀ بانکی 

میلیارد تومان اعالم کرد. سپس دادستان کل رژیم گفت: اعالم مبلغ هزار 94مرکزي میزان مطالبات معوَقه را 
هزار میلیارد تومان نشانۀ عدم شفافیت و داراي اشکال است. (تلویزیون رژیم،  200تا  95مطالبات بانکی بین 



که، برداشت و عدم بازگشت پول بانکها توسط دولت و اشخاص مورد ). نتیجه آن93اسفند  4شبکۀ اول، 
 .توقف یا ورشکستگی کشانده استها را بهمیت، بسیاري بانکنظرحاک

  

 هاي مجلس رژیم اعالم کرد که بخش بزرگی از نظام بانکی کشور دچار توقفمرکز پژوهش 1395در خرداد -39
(insolvency)  :شوداند اما اعالم نمیبانک رسماً ورشکسته 12«شده است. کارشناسان اقتصادي نیز معتقدند «

). بنا به دستور دولت، بانک مرکزي براي الپوشانی عوارض 1395اردیبهشت  12خبرگزاري ایلنا،  -راغفر(حسین 
ها را ظاهرا دایر نگهداشته ها، تا امروز با پرداخت وام به این بانکها آناجتماعی تعطیل و اعالم ورشکستگی این بانک

پایه «گیرد باعث افزایش ا چاپ اسکناس انجام میهاي ورشکسته از بانک مرکزي که عمدتا باست. استقراض بانک
 .و در نتیجه افزایش مخرب میزان نقدینگی شده است» پولی

هاي یک تحول اساسی دیگر که نظام بانکی را منقاد والیت فقیه و سیاست تبهکارانه آن کرد، تأسیس بانک
و یک دوجین نهادهاي ویژه سرکوب و اي و سپاه پاسداران خامنهاصطالح خصوصی بود. این برنامه دسترسی به

انصار (سپاه پاسداران)، بانک سینا (بنیاد مستضعفان)، بانک  نظام بانکی کشور را تسهیل کرد. ایجاد بانکغارت به
شهر (شهرداري تهران)، بانک حکمت (ارتش)، بانک مهر ایران (بسیج)، بانک قوامین (نیروي انتظامی)، بانک 

ابزار تأمین مالی تروریسم و سودجویی اي) و... بخش بزرگی از نظام بانکی را بهخامنهکارآفرین (ستاد اجرایی 
 .نجومی باندهاي رژیم تبدیل کرد

ها، عامل دیگري که سبب فساد ساختاري در نظام در کنار فساد، رانتخواري و تأمین مالی تروریسم توسط بانک
الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباري است. شمار صطالح قرضاهاي بهپولی کشـور شده، فعالیت چپاولگرانه صندوق

اي، بیت خامنهها عمدتاً وابسته بههزار مورد (اعم از مجاز و غیرمجاز) رسیده است. آن 8بیش از این مؤسسات به 
با هم  اند و در بلعیدن بازار پول و سلب دارایی جامعه ایرانسپاه پاسداران یا باندهاي مختلف در رأس هرم قدرت

 .کنندرقابت می

شهر ایران بارها برگزار شده، نشانه  100شدگان علیه این مؤسسات که تاکنون در دست کم هاي غارتاعتراض
ها و درآمدهاي مردم ایران حرص و ولع نظام والیت فقیه در سرقت اندوختهآگاهی و بیداري جامعه ایران نسبت به

خون مردم به اسم موسسه مالی اعتباري و به «کنند که ود اعتراف میهاي رژیم ختا آخرین ریال آن است. مقام
 .(1389 دي 24(محمد تقی رهبر، سایت تابناك » شود، بسیج، سپاه و نیروي انتظامی مکیده می“امام هشتم”اسم 

اسداهللا متعلق به » سازمان اقتصاد اسالمی«نام خمینی بهها، یک باند وابسته بهنخستین مؤسس این صندوق
، مورد 1358اش از همان قدم اول، یعنی در سال هاي غارتگرانهالجوردي و حبیب اهللا عسگراوالدي بود که فعالیت
 .اعتراض سازمان مجاهدین خلق ایران قرار گرفت



ها صندوق را تحت پوشش خود دارند. تعداد شعب برخی از این صندوق 1100اکنون حدود وارثان باند مزبور هم
درصد  30شود حدود شان نجومی است. گفته میهاي خصوصی بیشتر است و حجم معامالت پولیبانک از شعب

 .(1394مرداد  27جام جم آنالین  )نقدینگی کل نظام بانکی در اختیار همین مؤسسات قرار دارد
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پیش روي » ابرچالش»به اعتبار عوارض اجتماعی سیاسی خطرناکش، از دید امنیتی، مهمترین بیکاري فزاینده، 
نشان داد که در شهرهاي کوچک که نرخ بیکاري در آنها باالست، شورش و  96رژیم است. تجربۀ قیام دي ماه 

شوند. ی کار وارد بازار کار میتواند شکل بگیرد. بنابر منابع رژیم، ساالنه یک میلیون جوان متقاضقیام رادیکالتري می
عالوه براین رکود اقتصادي و تعطیلی موسسات تولیدي (یا راکد ماندن بخشی از ظرفیت آنها) به بیکاري بخشی از 

ها را نیز متقاضی جدید اشتغال کرده است. برطبق برآورد کارشناسان اقتصادي رژیم در شاغالن منجرشده و آن
رفته) ، تنها زایی خالص ساالنه (مشاغل ایجاد شده منهاي مشاغل از دستاشتغال ، میزان1390تا  1385هاي سال
فروردین  26شغل بوده که بسیار ناچیز و در حد صفر است (مسعود نیلی، مصاحبۀ تلویزیونی،  200هزار و  14

1392(. 

رسماً  96در سال  ) در مورد بودجه و دخل و خرج خانوار ایرانی1397بانک مرکزي در گزارش جدید خود (تیر 
درصد و در سال  26.6این رقم  95درصد خانوارها فاقد حتی یک فرد شاغل هستند. در سال 28اعالم کرده است: 

 .درصد گزارش شده بود 23بیش از  91

ساله به بیش از دو برابر میانگین  29تا  15کند که میانگین کشوري درصد بیکاري جوانان مرکز آمار اعالم خطر می
بیکار  1396درصد از فعاالن این گروه سنی در سال  25.3ي عمومی کشور رسیده و حاکی از آن است که بیکار
التحصیل مؤسسات آموزش عالی کرده و فارغاند. مطابق گزارش این مرکز دولتی اکثریت جوانان بیکار تحصیلبوده

از هر سه جوان تحصیلکرده یک نفر «کار،  و دانشگاهها هستند. مطابق آمارهاي ارائه شده از سوي کارشناسان بازار
که نمی توانند شغل مرتبط با رشتۀ تحصیلی » نفر داراي مدرك دانشگاهی هستند 3نفر جویاي کار  4بیکار و از هر

 .)1396مهر  15خود را پیدا کنند (خبرگزاري تسنیم 

به باال هم جزو شاغالن محسوب می این نکته را هم باید در نظر داشت که در آمارهاي رژیم، کودکان کار ده سال 
شوند. در مورد تفات نرخ بیکاري در مناطق مختلف کشور نیز رحمانی فضلی وزیر کشور حکومت آخوندي می 

 .)1396مهر 9خبرگزاري تسنیم »(درصد رسیده است60در برخی از شهرها میزان بیکاري به «گوید:
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که مدرك دانشگاهی دارند از کسانی که این مدرك را  گفت: میزان بیکاري کسانی 96وزیر علوم رژیم در اسفند
کنند. در نتیجه، میلیون نفر برآورد می 10ندارند بیشتر است. کارشناسان مستقل، شمار واقعی بیکاران را بیش از 

 .شوددرصد برآورد می 40نرخ بیکاري در ایران بیش از 

یابد. بنا سال افزایش میان است که سال بهواقعیت تکان دهندة دیگر شمار عظیم جمعیت غیر فعال در ایر
رسیده  1393درصد در سال  62.8به  1384درصد در سال  59هاي دولتی نرخ جمعیت غیرفعال از گزارشبه

 .(1394است (مرکز آمار و اطالعات راهبردي، وزارت تعاون، بهمن 

  

 هاي بازنشستگیورشکستگی صندوق» ابرچالش«ـ 41

و برخی دیگر از مؤسسات دولتی » سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح«ي خاص نظیر هابا احتساب صندوق
شود، به گفته علی ربیعی وزیر کار روحانی در جلسۀ علنی مجلس ها توجه ویژه مینظیر شرکت نفت که به آن

تأمین  ها سازمانصندوق بازنشستگی وجود دارد. در میان آن 18، در حال حاضر 1395دي  5رژیم در روز 
 300 و میلیون  تنهایی نیمی از جمعیت کشور شامل نزدیک به سههاي اجتماعی، بهاجتماعی، محور اصلی بیمه

 .دارد خود پوشش تحت را بگیرهزارمستمري

دو میلیون و ششصد  به نوبه خود نزدیک به صندوق بازنشستگی که دومین بیمه مهم کشور محسوب می شود،
 .گیردمستمري بگیر را در بر میهزار نفر بیمه شده یا 

 معضل بزرگی که در سالهاي اخیر جاي مهمی در بین چالشهاي اقتصادي کشور پیدا کرده، ناتوانی مالی فزاینده
بگیران و شدگان و مستمريطوري که یاراي تأمین بیمهسازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهاي بیمه است، به

علت عدم تکافوي مستمري دریافتی، درمعرض فقر و فالکت یجه، میلیونها بازنشسته، بهبازنشستگان را ندارند. در نت
 .اندقرارگرفته

شک در تشدید این معضل اثر داشته است. اما در پارامترهایی مانند فساد مالی مزمن در مدیریت این صندوقها بی
صندوقهاي  ن حق بیمه پرداختی بهها حلقۀ نهایی فرآیندي است که با کاهش جدي میزاواقع این ورشکستگی

بیمه شکل گرفته است. کاهش این پرداختها، اوالً ناشی از پایین نگهداشتن دراز مدت دستمزد نیروي کار است 
صندوقها را پایین آورده است. ثانیاً، نتیجۀ سیاست موقتی سازي نیروي همین نسبت، میزان کسور واریزي بهکه به

درصد کارگران در استخدام رسمی نیستند و تحت قراردادهاي موقت و سفید امضا  95کار است. در حال حاضر 
سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه (که ). کارفرمایان در ازاي کار آنها به96فروردین  23کنند (کار ایرانی، کار می
سازي اي ارزانیی از طرحه، دولت روحانی مجموعه1396پردازند. در تیرماه درصد مزد است) نمی 20معادل 



موجب آن کارفرمایان اجازه یافتند اجرا گذاشت که بهکارورزي را بهنیروي کار، از جمله طرح موسوم به
عالوه از صورت غیررسمی استخدام کنند و بهالتحصیالن دانشگاهها را با پرداخت دوسوم حداقل دستمزد بهفارغ

). ثالثاً، محصول 1396تیر  31اعی را نپردازند (روزنامۀ شرق، این امتیاز برخوردار باشند که حق بیمۀ تأمین اجتم
طوري که از حاشیه راندن نظام تأمین اجتماعی است. بهدولتهاي مختلف رژیم در جهت تضعیف و به  تصمیمهاي

اي و بنیادهاي بیت خامنهسپاه پاسداران و هاي متعلق بهها و هلدینگیک طرف بخش قابل توجهی از شرکت
 اند؛ از طرف دیگر از پرداخت بدهیاو را از پرداخت سهم بیمۀ نیروي کار تحت استخدام خود معاف کردهته به وابس

اکنون سازمان بیمۀ اجتماعی یکی از پنج کنند. همنظام تأمین اجتماعی خودداري میهنگفت افزایندة خود به
 .طلبکار بزرگ دولت است

اریز کسور بازنشستگی به خزانه کلهاي کارگري و بازنشستگان کشوري به ورغم اعتراضات تشقابل توجه است که به
به این  97قانون بودجه  7دولت به جاي واریز آن به حساب سازمان تأمین اجتماعی، مجلس ارتجاع در تبصرة 

ه هاي بیمه را ورشکستها، امروز صندوقخالفکاري دولت صورت قانونی بخشیده است. تأثیر مجموع این سیاست
 .کرده و نظام بیمه اجتماعی کشور را در مسیر فروپاشی قرار داده است

گریبانگیر اقتصاد ذکر کرده، مسأله منابع آب و محیط » ابرچالش« 6دو ابر چالش دیگري که مسعود نیلی در شمار 
 .زیست است که در فصل بعدي به اختصار به آن می پردازیم

  

 :فصل پنجم

 نابع آبانهدام محیط زیست و زوال م

  

شوراي ملی مقاومت بارها در مورد فاجعه بی آبی که مسأله مرکزي و اساسی براي حیات مردم ایران است،  -42
قتل عام «و » ماوراي فاجعه«، »فرابحران«هشدار داده است. ما وضعیت محیط زیست و بحران آب را به عنوان 

اگرچه تخریب محیط زیست در حاکمیت آخوندها «ایم: گفته  95نامیدیم. در بیانیۀ ساالنه شورا در سال » طبیعت
در تمامی زمینه ها فاجعه بار است، اما می توان بحران آب و آینده تاریک آن را از همه بزرگتر و خطرناکتر دانست. 
سیاست سدسازي، با اهداف منفعت طلبانۀ کوتاه مدت ولی با تأثیرات فوق العاده مخرب بلند مدت، که به طور 

وسیلۀ سپاه پاسداران اجرا شده، همراه با برداشتهاي بی رویه از سفره هاي زیرزمینی موجب خشک شدن  عمده به
 .«کامل یا لطمات جبران ناپذیر به منابع استراتژیک آب و دریاچه ها و تاالبهاي کشور شده است



گسترش گذاشته است. رو به خاطر کمبود شدید آبهاي مردمی علیه استبداد حاکم بهاعتراضهاي اخیر اما در ماه
روزة کشاورزان اصفهان از  55ها و تظاهرات تظاهرات مکرر مردم برازجان، قیام خونین مردم خرمشهر و اعتراض

برآمدهاي مهم این جنبش است. این فریادها در همه جا با شعارهاي خشماگین علیه اختناق و استبداد آمیخته 
هم مرتبط قحطی آب و قحطی آزادي به معۀ ایران عمومیت یافته است:است و بیان کنندة باوري است که در جا

 .حاکمیت والیت فقیه استها پایان دادن بهدست آوردن هردو آناست و الزمه به
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رار دارد. هاي آینده است و در مالکیت مشترك تمام مردم قکنونی و نسل محیط زیست ایران سرمایۀ حیات نسل
ها، مراتع، اراضی عمومی و فضاي شهرها جز عموم ها و منابع زیر زمینی آب تا جنگلها، رودها، تاالباز دریاچه

بوم مردم ایران را اش زیستمردم ایران نباید صاحب و مالکی داشته باشد. اما رژیم والیت فقیه از ابتداي حاکمیت
آن وارد کرده است. کنی بهنگی در مالکیت مطلقه خود دانسته ضربات بنیانمثابۀ غنائم جمانند سایر منابع کشور به

ها در ادارة نگري و حماقت آنتراژدي کنونی محیط زیست ایران نتیجه نگاه اشغالگرانۀ آخوندهاي حاکم و نیز کوته
ها و حتی فضاي پایهها، مراتع، اراضی عمومی، سواحل، کوهامور کشور و پیامد کاالیی شدن منابع آب، جنگل

 .اندها را عرصۀ سودجویی بی حد و حصر خود کردهنحوي که آخوندها همۀ آنبه .شهرهاست

هاي کنونی و آینده کشور اعمال کرده که نسلنظر رژیم والیت فقیه یک سیاست جنایت کارانه نسبت بهازاین
 :ها ظاهر شده استفجایع ناشی از آن از جمله در این عرصه

نیازهاي این هۀ اخیر جمعیت کشور بیش از دو برابر شده است؛ بدون این که براي پاسخگویی بهدر چهار د -
 .و تمهیدي در کار باشد جمعیت برنامه

 .ها را دشوار کرده استکاهش فاجعه بار منابع آب، زندگی مردم در تعدادي از استان-

 .شده است زایی و فرسایش خاك، ایران نخستین کشور جهاناز نظر بیابان -

هزار ایرانی جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست  45شدت آلوده شده است. ساالنه هواي شهرهاي بزرگ به-
 .)1392آبان  27دهند (خبرگزاري ایسنا، می

ترین شهر جهان، سنندج سومین، المللی، از نظر وضعیت هوا، اهواز آلودهارزیابی مؤسسات پژوهشی معتبر بینبنا به 
 10شود (مؤسسۀ پژوهشی کوارتز، روزنامه ایران، رمانشاه ششمین و یاسوج نهمین شهر آلودة جهان محسوب میک

 .)1392آذر 



شصت در صد فاضالب شمال  .آوري فاضالب و تأسیسات تصفیۀ آن وجود ندارددر اکثر شهرهاي ایران شبکه جمع
 .)1395هاي مجلس رژیم، خرداد ماه مرکز پژوهششود (کشور مستقیم یا غیر مستقیم به دریاي خزر سرازیر می

 8ها در بسیاري کشورها، هنوز در ایران تنها بین هاي بازیافت زبالهبا وجود گذشت بیش از یک قرن از رواج روش
 3شوند (دنیاي اقتصاد، شود و بقیه در دل زمین مدفون و یا در طبیعت رها میها بازیافت میدرصد زباله 10تا 

 .(1396اردیبهشت  25ـ اقتصادآنالین،  1394 اردیبهشت

نابودي کامل کشیده شده و کاهش جمعیت حیات احتضار یا بهوضعیت حیات وحش در مناطق مختلف ایران به
 .شوددرصد برآورد می 90تا  80وحش بین 

 ...شودهزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشور دستخوش فرسایش می 400ساالنه وسعتی بالغ بر 

میلیارد تن بوده و حدود  2میلیارد تن است که سهم ایران از آن بیش از  75ن فرسایش خاك در جهان حدود میزا
هزار میلیارد ریال  10برابر متوسط آسیا است. ارزش اقتصادي خسارت ساالنۀ فرسایش خاك در کشور قریب سه

و میلیاد متر مکعب رسوب بر اثر معادل تخریب یک میلیون هکتار زمین کشاورزي برآورد شده است. ساالنه د
هاي آبخیز کشور برابر حجم رسوب در حوزهشود. این حجم رسوب، سهفرسایش خاك در سدهاي کشور جمع می

 1108، و 904، 431، 233، 195ترتیب با هاي مخرب ساالنه بهسیالب 1370تا  1330چین است. از دهۀ 
 10پوشش گیاهی است. متوسط ساالنۀ فرسایش خاك کشور مورد، روند صعودي داشته که نشانگر تخریب شدید 

تن در هکتار  0.3و در استرالیا  0.5و در اروپا  3.8تن در هکتار در سال است. در حالی که این رقم در آسیا  15تا 
 .در سال است

ي هازایی هستند. طبق تصویربرداريهاي ایران کم و بیش در معرض خطر بیاباندرصد زمین 85نزدیک به 
(مرکز » شودهاي کشور کاسته میدرصد از مساحت جنگل 3.5تا  1.5یی سازمان ناسا، ساالنه بین ماهواره
 .(1395هاي مجلس رژیم، خرداد پژوهش

یی، زندگی مردم ایران این وضعیت اسفبار پرسش مهمی را پیش کشیده است: آیا در چنین زیست بومِ مخروبه
میلیون نفر از ساکنان جنوب البرز و شرق زاگرس باید فکري به حال خودشان  50 اند کهیی دارد؟ برخی گفتهآینده

 .تبدیل شود »قلب مردة خاورمیانه«کنند و برخی نگرانند که ایران به 

خواهانه امید و زندگی و سرسبزي، جنبش آزاديسراي مأیوس کننده به سرزمین اما نیروي گذار ایران از این ویران
 .سرنگونی رژیم است مردم ایران براي
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هاي ایران از دست رفتن منابع آب کشور وضعیت خطرناکی را براي زندگی مردم ایران فراهم کرده است. دریاچه
هاي ایران از زاینده رود تا سیمینه رود یکی پس از اند، رودخانههاي سوخته تبدیل شدهزمیناز ارومیه تا هامون به

اند. دیگر نه از بختگان اثري باقی است نه از تاالب خشکیده 60هاي کشور، ترین تاالبمیرند، از مهمري میدیگ
اند. بسیاري از روستاییان آب ها دادهزارها و بیابانشورهها جاي خود را بهگاوخونی و پریشان و جازموریان. آن

اند، قرار گرفته» تنش آبی«شود، صدها شهر در وضعیت می رسانیآشامیدنی ندارند. در هزاران روستا با تانکر آب
ویژه در شرق کشور که آوارگان زیادي، بهبرند و عدة آلودگی آب رنج میآبی یا شوري و گلجمعیت کثیري از کم

 .کنندسوي شهرها ترك میشوند، روستاهاي خود را بهآب نامیده می

مراتب بیش از آبی مواجه است. اما فاجعۀ کنونی بهکی دارد و با کمبسیاري از مناطق کشور ما البته طبیعت خش
کننده براي بقاي والیت فقیه آن که ناشی از عوامل اقلیمی و محیطی باشد، حاصل یک سیاست غارتگرانه و ویران

 .است

منابع عظیم آب بهیی مانند احداث اتوبان در دریاچه ارومیه، توسعۀ برنامه اتمی که زنندهو سازهاي ضربه ساخت
اي و بنیادهاي او و سپاه پاسداران به تولیدات و صنایعی که منابع خامنههاي متعلق بهنیاز دارد، رو آوردن شرکت

گذاري براي مقابله جاي اراضی زیر کشت، فقدان سرمایهرویه، گسترش نابهکنند، سدسازي بیآب بسیار مصرف می
جنوب عراق در چارچوب ها بنا به مصالح پاسداران، انتقال آب بهرودخانه دة آببا هرز روي آب، نقل و انتقال نسنجی

 .هاي ضدملیسیاست صدور ارتجاع و سایر تصمیم

هاي زیست محیطی کشور را به خدمت و ظرفیت تر از یک رژیم اشغالگر عمل کردهتر و بیگانهرحمها بیدر واقع آن
 .اندیک موجودیت ضدتاریخی درآورده

ایران در «رسانه هاي حکومتی از قول معاون برنامه ریزي و اقتصادي وزارت نیرو نوشتند:  1394اسفند ماه در 
منتشر شده، در کشور ما باالي صددرصد  2012شرایط تنش آبی قرار دارد... براساس اسناد بین المللی که در سال
راتژیک خود استفاده می کنیم... ما در دهۀ اخیر از منابع آبی زیرزمینی برداشت می شود؛ یعنی داریم از منابع است

سال 10میلیارد مترمکعب از منابع استراتژیک خود برداشت اضافه داشته ایم، اگر به همین منوال پیش رود، در 110
آینده اساساً در کشور چیزي به نام منابع آب زیرزمینی به صورت کالن نخواهیم داشت... تقریباً تمام آبهاي سطحی 

، یعنی رودخانه ها، تاالبها و در نهایت دریاچه ها از بین رفته است... با این وجود، برداشتها روز به روز بیشتر ایران
 .)1394اسفند 15(شرق، » می شود و هیچ سالی نبوده که این وضعیت بهتر شده باشد

درصد 72لند مدت در ب«رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران در سازمان هواشناسی هم معترف است که 
ساله که معیار بررسی سازمان هواشناسی 7جمعیت ایران با خشکسالی مواجه خواهد بود... با شاخص بلندمدت 



است، بخشهاي وسیعی از کشور با درجاتی از خشکسالی مواجه خواهند بود و زندگی میلیونها نفر از شهروندان 
درصد از مساحت ایران با درجات مختلف خشکسالی 73ع ایران تحت تأثیر خشکسالی تغییر خواهد کرد... درمجمو

 .)1395تیر9(ایسنا، » روبرو خواهد شد

  

دریاچۀ ارومیه به عنوان بزرگترین «خاطر نشان شده بود :  95در بیانیه ساالنه شوراي ملی مقاومت در سال -45
آسیاي غربی که طی چند ده هزار دریاچه داخلی کشور، دومین دریاچه آب شور دنیا و بزرگترین آبگیر دائمی در 

سال همواره پر آب بوده، اکنون با بحران خشک شدن درگیر است. سطح دریاچه به کمتر از یک سوم تقلیل یافته 
کیلومتر مربع است. کارگزاران حکومتی اذعان می کنند که در صورت عدم احیاي دریاچۀ ارومیه 2000و نزدیک به 

فتد. طوفان نمک و ریزگردهاي ناشی از خشک شدن این دریاچه، تمام هستی میلیون تن به خطر می ا14سالمتی 
جمعیتی را که در مناطق اطراف این دریاچه زندگی می کنند، تهدید می کند و افزایش تعداد مبتالیان به انواع 

 .«)1395خرداد  11مختلف سرطانهاي پوست در آذربایجان یکی از پیامدهاي آن است (ایسنا، 

کارگزاران رژیم به طور مداوم از چاره جویی براي بحران آب حرف می زنند، اما «انیه اعالم کردیم: در همان بی
هرگز نتوانسته اند و نمی توانند یک برنامۀ مدون و علمی را که متکی بر واقعیت اقلیمی ایران باشد ارائه دهند. 

ن کردن سیستم آبیاري کشاورزي، بدون واقعیت این است که بدون سرمایه گذاري مؤثر در حوزة آب، بدون مدر
کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از سدسازي و تا زمانی که خامنه اي سرمایه هاي مردم ایران را خرج مداخالت 
فرامرزي و جنگهاي پر هزینۀ آن می کند، بحران آب نه تنها راه حلی ندارد، بلکه خطرناکتر می شود. محسن رنانی، 

سال آینده به 5در  "جنگ آب"علمی دانشگاه اصفهان، در خرداد امسال ضمن پیش بینی اقتصاددان و عضو هیأت
 از ایران در آب بحران که پذیرفت باید  بازي نکنند. وي گفت: "آتش آب"کارگزاران حکومت هشدار داد که با 

 .«مهمتر است خیلی یمن جنگ

  

بسیاري از آنها فریبکارانه این  .«اه بازگشت نداریمدیگر ر«گویند در مورد بحران آب هاي رژیم میامروز مقام-46
کنند. اما براي مردم ایران راه رهایی از این فاجعه وجود وضعیت را محصول غضب طبیعت و مشیت الهی قلمداد می

نشینی و فقر در گرو سرنگونی استبداد بیکاري، زاغهآبی مثل پایان دادن بهچیره شدن بر خشکسالی و بی .دارد
 .و استقرار حاکمیت مردم است مذهبی

نحوي که متضمن منافع مردم همه هاي ضدملی رژیم در خصوص منابع آب باید بهدر ایران آزاد فردا، همۀ تصمیم
شهرهاي ایران باشد، تصحیح شود. وقتی که حقوق سیاسی پایمال شده مردم احیا شود و مردم بتوانند در تعیین 



روي مردم ایران گشوده ها بهآوريها، ابتکارها و فنجهانی از انواع امکان باشند، سرنوشت خود مشارکت داشته
 .شود تا سرسبزي و آبادانی را جایگزین خشکسالی کنندمی

عنوان شوراي ملی مقاومت ایران در مبارزه براي برقراري آزادي و حاکمیت مردم به احیاي محیط زیست ایران به
ترین دالئل پیشگامی این شورا در نگرد. این هدف یکی از مهمیران آزاد فردا میها در اترین اولویتیکی از مبرم

 .یی شوم رژیم والیت فقیه بوده و هستمبارزه با برنامۀ هسته

  

 :فصل ششم

 پاریس در مقاومت بزرگ  گردهمایی

 کارزاري دیگر در سال فوران قیامها

  

ر امسال در پاریس با شکوهی بیشر از همیشه و با شرکت تی 9گردهمایی بزرگ ساالنه مقاومت ایران در روز -47
انبوه هموطنان و صدها شخصیت از کشورهاي مختلف از پنج قارة جهان برگزار شد. در روزهاي قبل و بعد از این 

 .گردهمایی بزرگ، سه کنفرانس با شخصیتهاي برجسته و صاحب نظر در سطح بین المللی برگزار گردید

رایطی برگزار شد که مسالۀ تغییر در ایران از یک موضوع نظري به کف خیابانها کشیده گردهمایی امسال در ش
شده و تب و تاب جامعه براي برانداختن استبداد مذهبی در دوران قیامها اوج جدیدي به خود گرفته بود. هم از 

ه گوش جهانیان و این رو، برگزاري موفقیت آمیز این گردهمایی براي رساندن صداي قیامهاي مردم ایران ب
شناساندن الترناتیو دموکراتیک این رژیم بسیار مهمتر و تعیین کننده تر از سالهاي قبل بود. در مقابل براي خامنه 
اي و نظام والیت فقیه نیز بیش از همیشه حیاتی بود که به هر ترتیب مانع برگزاري آن شود یا با اقدام تروریستی 

 .هر دو تالش رژیم با شکست مواجه شد به هدف خود دست یابد. خوشبختانه

تیر را نمادي درخشان  9برگزار شد، اجتماع عظیم  1379تیر  15و  14یی شورا که در روزهاي  اجالس میاندوره
از موقعیت جنبش مقاومت و جوشش یک عزم فراگیر میهنی و مردمی براي سرنگون کردن استبداد مذهبی توصیف 

اعضاي شورا برگزاري پیروزمند این گردهمایی، با حضور صدها شخصیت سیاسی »کرد. به گزارش دبیرخانۀ شورا 
و نمایندگان مجالس قانونگذاري و شهرداران و منتخبان مردم از کشورهاي مختلف در پنج قارة جهان را به 

ارها و برگزارکنندگان و هموطنان تبریک گفتند و تأکید کردند در این اجتماع با شکوه، آن چه طنین افکند؛ شع
“ اصالح طلب ـ اصولگرا”خواستهاي قیام سراسري براي براندازي تمامیت رژیم والیت فقیه و پایان ماجراي مبتذل 



قیام و ”و شعبده اعتدال و میانه روشدن رژیم قرون وسطایی بود. جهان در گردهمایی ایران آزاد، باال رفتن پرچم 
همبستگی ملی ”و “ از شوراهاي مقاومت و کانونهاي شورشی حمایت”، “ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادي

 .«را نظاره کرد“ براي سرنگونی استبداد مذهبی

  

من از سوي مقاومتی «در این گردهمآیی خانم مریم رجوي با ترسیم سیماي قیامهاي جاري در ایران گفت:  -48
راي آزادي، سرفرازي و شکوه ایران نثار کرده ام که همۀ هستی خود را براي پیروزي قیام ایران و ببه این جا آمده

خواهید، اعالم کنم. زمان، زمان سرنگونی است. کنندگان میام که آن چه را شما قیاماست. من به این جا آمده
 «.شودپیروزي حتمی است و ایران آزاد می

در ایران نمایان شده و سرنگونی  این سو، نوك کوه تغییر واز قیام دي ماه به«خانم رجوي در ادامه یادآور شد که: 
هاي ها و کانونانداز است. مردم ایران با قیامدکل کشتی پیروزي انقالب دموکراتیک و عاري از شیخ و شاه، در چشم

ما معتقدیم که رهایی جامعه از گرانی، فقر، «وي در ادامه گفت: ». انددست گرفتهشورشی، اهرم سرنگونی را به
پذیر است. اما قبل از هر چیز حقوق سیاسی و محیطی امکانی، قحطی آب و فجایع زیستنشینبیکاري، زاغه

شدة مردم ایران، باید اعاده و احیا شود. این خاستگاه مقاومت ما و فلسفه وجودي مشخصاً حق حاکمیت پایمال
وانایی این مقاومت و این شوراي ملی مقاومت ایران است.... اما سود اساسی رژیم، همواره در این بوده و هست که ت

 .گران در غرب براي سرکوب این جنبش استفاده کندجایگزین را انکار و از مماشات

رسمیت شناختن این مقاومت، وارد معادالت بنابراین در رابطه با ایران، تا وقتی موضوع مقاومت و حق مقاومت و به
 .دینی را جبران کرد ها و ضربات سیاست مماشات با فاشیسمتوان خسارتنشده، نمی

عهدة خود ما و مردم کنیم که سرنگونی و تغییر دموکراتیک و برپایی ایران آزاد برایم و تکرار میما همواره گفته
کنیم، زیرا هزار جام زهر، در خدمت هزار اشرف نشینی آخوندها استقبال میماست. ما در عین حال از هرگونه عقب

 .است

و  زنان شجاع ایران که همه جا پیشاهنگشناسند. بهها سرازپا نمین در کار برپایی قیامامروز فرزندان رشید ایرا
هم، با تأکید  هاي شورشی که در اسارت و زندانفرستم و درود به جوانان و اعضاي کانونهستند، درود می پیشرو

 .«کنندمی زده، رژیم را وحشتترین نام، یعنی هویت مجاهدیشانبر سرخ

  

در این گردهمایی بزرگ سخنرانان از اروپا و آمریکا و کشورهاي عربی از دموکرات و جمهوریخواه، از راست -49
میانه تا چپ به رغم همۀ اختالفاتی که در سیاستهاي داخلی خودشان دارند، در حمایت از مقاومت ایران و آلترتاتیو 



یم وحدت نظر داشتند. آنها تصریح کردند در هر دموکراتیک شوراي ملی مقاومت و چشم انداز سرنگونی این رژ
چیزي که با هم اختالف داشته باشند در اعمال یک سیاست قاطع علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران وحدت نظر 

 .دارند

اکنون خیلی واقعی تر میتوانیم پایان رژیم را ببینیم، وقتی مردم در خیابانها روزانه «... رودي جولیانی گفت: 
شهر ایران کردند، همانطور که چند روز قبل در تهران تظاهرات کردند، 142میکنند، همانطور که در  تظاهرات

وقتی این کار را ادامه میدهند، بهرغم سرکوب شدید، بهرغم ضرب و شتم شدید، بهرغم دستگیریهاي گسترده، یا 
رش و تداوم پیدا می کند؛ تا جایی که بهرغم اینکه بسیاري کشته میشوند، اما بر تعداد آنها افزوده میشود و گست

 .اکنون رژیم را تهدید به سرنگونی میکند

اش فروپاشی اقتصادي است وقتی بزرگترین قدرت اقتصادي تاریخ جهان، معامله با کسی را متوقف کند، نتیجه ...
شد، این رئیس که میبینیم، و این بدتر خواهد شد چون من تضمین میدهم که تحریمها بیشتر و بیشتر خواهند 

 .جمهور قصد ندارد به رزمندگان آزادي پشت کند

در اینجا ما دولتی را با دولتی که نمیشناسیم جایگزین نمیکنیم. شما یک آلترناتیو دارید، آلترناتیوي دارید که 
نان زیرساختی مستحکم دارد، با دموکراسی، حقوق بشر، ایران غیر اتمی، جدایی دین از دولت و حفاظت از حقوق ز

و همۀ اقلیتها.... این یک دموکراسی تمام عیار است. این آن چیزي است که شوراي ملی مقاومت نمایندة آن است. 
و این آن چیزي است که شهیدان شما براي آن جان  .این آن چیزي است که خانم رجوي آنرا نمایندگی میکند

 .رابر تاریخ شرمنده خواهند یافتباختند. دوران مماشات تمام شده است. مماشاتگران خود را در ب

ها تصادفی نیستند. این شما توانستید کانونهاي شورشی را در سراسر ایران تشکیل دهید. این تظاهرات ....
....پیام این هماهنگی این است که ما داراي یک 88اند. برخالف قیام شوند زیرا هماهنگ شدهتظاهراتها محقق می

ن جاي بهتري خواهد بود اگر بجاي یک آخوند دیکتاتور قاتل بعنوان چهرة ایران، چهرة آلترناتیو هستیم. چقدر ایرا
ایران یک زن شجاع باشد... این زن شجاع، نماد ایران مدرن و آزاد خواهد بود. آیا چنین خواهد شد؟ بله، کی 

 .«ران داشته باشیمخواهد شد؟ همین اآلن! و من میخواهم سال آینده در همین زمان، این گردهمایی را در ته

  

اگر شما برگردید و دوباره «.... نیوت گینگریچ، کاندیداي ریاست جمهوري و رئیس پیشین کنگره آمریکا گفت: -50
اند، به سخنرانی فوق العاده خانم رجوي گوش بدهید و به سالهایی که او و تمام هموطنانش صرف این کار کرده

اند فکر کنید آزادي خواهد آمد. قیمت دردناکی که شخصاً متحمل شده خطراتی که بجان خریده اند، و فقدانهاي
آن با خون وطن پرستان داده شده است. قیمت آن با رنج میهن پرستان پرداخته شده، قیمت آن توسط آنهایی 

م که اراده کرده اند در مقابل دیکتاتوري بایستند، داده شده است. شما بخش کلیدي این موضوع هستید. می خواه



بدانید که تمام آمریکاییهایی که دقایقی پیش این باال بودند، متعهد هستند که در کشورمان این پیام را برسانند 
که جنبشی وجود دارد، فرصتی براي آزادي و دموکراسی و حقوق برابر وجود دارد و آن جنبش امروز اینجا جمع 

هد به ایران کمک کند. می خواهم بدانید. این آمده است و بسیار بزرگتر از هر جنبش دیگري است که میخوا
گردهمایی در ترکیب با آنچه که در ایران اتفاق میافتد و در ترکیب با سرسختی دولت ترامپ، به ما یک فرصت 
واقعی میدهد که واقعاً بسیار سریعتر و در مسیر درست حرکت کنیم. اجازه بدهید به نوبه خودم در پایان بگویم 

تم، من مشتاقانه در انتظار روزي هستم که این گردهمایی بتواند در تهران در یک کشور آزاد که من خوشبین هس
 «.برگزار شود

حدود صدهزار نفر در پاریس گرد آمدند تا خواستار تغییر دیکتاتوري «آقاي گینگریچ سپس در توییتی نوشت: 
انگیزاننده بود. رهبران از همۀ جهان به پاریس حاکم بر ایران بشوند. گردهمایی ایران آزاد قدرتمند، تاثیر گذار و 

 .«آمده بودند تا خواهان آزادي براي مردم ایران بشوند

  

ما به عنوان دموکراتها و «در آن سوي صحنۀ سیاسی آمریکا سناتور توریسلی از حزب دموکرات گفت: -51
ه باشیم، اما شما که به صداي من جمهوریخواهان، لیبرالها و محافظه کاران، ممکن است که با هم اختالف داشت

 .در تهران گوش میدهید، اشتباه نکنید تک تک ما تا نابودي نهایی رزیم آخوندها، پشت سر دونالد ترامپ هستیم
که براي آزادي  -ما در کنار اشرفیان هستیم، ما در کنار مجاهدین هستیم، ما در کنار مردم در خیابانهاي ایران 

راي آزادي ایستاده ایم و شما [آخوندها] براي دفاع از فسادتان، سرکوبتان و نفی آزادي هستیم. ما ب -می جنگند 
ایستادهاید.... اگر شما فکر میکنید که تقسیم بندي درونی ما به این معنی است که یک روز حزب دموکرات به 

براي نابودي نهایی رژیم و قدرت خواهد رسید تا شما را نجات دهد، اشتباه می کنید. ما در کنار پرزیدنت ترامپ 
 .«براي آن افراد شجاع در خیابانهاي شهر تهران، ایستاده ایم

هم چنین بیل ریجاردسون، کاندید حزب دموکرات براي ریاست جمهوري، وزیر انرژي و سفیر پیشین آمریکا در 
دموکرات، جمهوریخواه، مانند بسیاري از همکارانم در اینجا که در پشت سرم مشاهده میکنید، «ملل متحد، گفت: 

سناتورها، ژنرالها، فعاالن اجتماعی، رهبران سیاسی از اقصی نقاط امریکا، میخواهم شما بدانید از شما حمایت 
میکنیم،... شما سرچشمۀ تغییر در ایران هستید. نسل جوان، زنان، مقاومت، جوانان شرکت کننده در اینجا و من 

مردم سئوال میکنند که آیا آلترناتیوي در مقابل دیکتاتوري آخوندي وجود میخواهم به شما بگویم که بسیاري از 
دارد؟ و جواب این است که بله. این آلترناتیو نیروي مقاومت است، مجاهدین خلق است، خانم رجوي است... چون 

در سنگرها  شما کسانی بودید که علیه شاه جنگیدید، شما علیه دیکتاتوري جنگیدید، علیه دیکتاتوري مذهبی، شما
جنگیدید و کشته شدید و شما نماینده یک پالتفرم هستید، یک پالتفرم دموکراتیک براي آزادي و دموکراسی. 
شما از تساوي حقوق زن و مرد حمایت کردید، شما از منشور سازمان ملل و حقوق بشر حمایت کردید، شما از 



من به عنوان دوستتان در اینجا به شما میگویم: قدرت برگزاري یک انتخابات آزاد و منصفانه حمایت کردید،... پس 
در دست شماست، قدرت در دست تک به تک شما در اینجاست، و هر کدام از شما هزاران نفر در ایران را نمایندگی 

 .«می کند که میگویند نه به دیکتاتور و اصالح طلب

پیام کوتاه دارم:  2من » :ل کلینتون، گفتلوئیس فري، رئیس اداره تحقیقات فدرال در دوران ریاست جمهوري بی
پیام اول به رزمندگان آزادي در ایران است: ما از شما حمایت میکنیم و با شما هستیم.. ما از شجاعت و جرئت 
شما شگفت زده هستیم..... شما در نوك پیکان آزادي هستید. پیام دوم خطاب به سرکوبگران در ایران است، به 

کنند و کنند، شکنجه میبه جنایتکارانی است که شهروندان خودشان را دستگیر می این رژیم تروریستی و
کشند:... آن روز میرسد که نه تنها تغییر دموکراتیک به ایران خواهد آمد بلکه دادگاههاي جنایی در جامعۀ می

ز عدالت کشیده خواهند جهانی مملو از جنایتکارانی میشوند که مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند. آنها به پاي می
 .«شد و دادگاه جنایی بین المللی را شبیه یک دادگاه پر رفت و آمد خواهند کرد

  

ما اینجا هستیم تا بگوییم که دولت آینده ایران باید منتخب «وزیر پیشین کانادا، گفت: استفان هارپر، نخست-52
رزه طوالنیتان براي یک ایران آزاد و دموکراتیک.... مردم آزاد ایران باشد؛ بنابراین سپاسگزاري می کنم بخاطر مبا

ایران، امروز تحت حاکمیت آخوندهاي بی رحم و مستبدي است که در ضدیت با بهترین ارزشهاي انسانی هستند.... 
کند، نه فقط در منطقه بلکه در جهان، این رژیم یک این رژیمی است که تمامی نادرستی ها را نمایندگی می

ا لکه دار کرده، یک دین بزرگ را لکه دار کرده است..... حاکمان ایران بارها و بارها نشان داده اند فرهنگ بزرگ ر
که نمیشود به حرفشان اعتماد کرد.... آخوندها نه میل به عدالت دارند و نه به صلح. زندانهاي آخوندها کماکان پر 

تشان به زندان افتاده اند و جالدان بیرحمانه به کارشان خاطر اعتقاداخاطر جرائمشان بلکه بهاست از افرادي که نه به
چنان که گردهمایی امروز نشان میدهد. دوستانی هم .ادامه میدهند..... شما دوستان بسیاري در پیرامون خود دارید

د. ایرانی از سراسر جهان که یک ایران نو میخواهند،..... یک ایران نو که با افتخار در کنار ملتهاي آزاد جهان بایست
 «...که میدانم و میدانید که فرا خواهد رسید و به زودي هم فرا خواهد رسید

طی سالها، بسیاري از دولتهاي غربی در جستجوي جناح میانه رویی «... جان برد وزیر خارجه پیشین کانادا گفت: -
کم گذاشته نشده است. ما  در رژیم تهران بودند. این رویکرد محافظه کارانه شکست خورده و از استمالت چیزي

ماه گذشته، مردم ایران شهامت زیادي از  6نباید به مردم ایران و خواست آنها براي تغییر بی اعتنایی کنیم. در 
امروز ما به خانم رجوي پیوستیم،  .....شهر دست به تظاهرات زدند 140خود نشان دادند و در خیابانهاي بیش از 

سیار بزرگ. ما در پاریس گرد هم آمدیم تا در کنار مردم ایران بایستیم و از آنها در بانویی با شهامت و اراده اي ب
خواسته هایشان براي آزادي، برابري و دموکراسی حمایت کنیم. دوستان، ما امروز به مردم ایران میپیوندیم تا پیام 

 .«ه استساده یی را به آخوندهاي ایران برسانیم: زمان تغییر و رفتن آخوندها فرا رسید



  

 .وزراي خارجۀ چند کشور اروپایی نیز با همکاران آمریکایی و اروپایی شان همصدا شدند-53

تفاوتی بین مردم اروپا و آنچه اآلن از مردم آمریکا و کانادا «برنارد کوشنر، وزیر خارجۀ پیشین فرانسه، گفت:  
شما هستیم. همه ما در این مبارزه جدید در شنیدید وجود ندارد. ما همه با هم متفق القول هستیم. همه ما با 

کرد و توضیح انداز بسیار عالی دموکراسی و آزادي صحبت میوقتی مریم رجوي در بارة چشم .طرف شما هستیم
داد که هرج و مرجی در کار نخواهد بود، من به طور کامل با او موافق بودم. زیرا برخی از دشمنان شما از این می

کنند که در صورتیکه قیام و شورش و انقالب در ایران بوقوع بپیوندد، به هرج و مرج خواهد ه میزاویه به شما حمل
ماه به  6انجامید. این اصال واقعیت ندارد. این گونه افراد باید به برنامۀ خانم رجوي و دورة موقت دموکراسی که 

کند. پس به رغم این واقعیت که شنهاد میهمچنین به برنامه انتخاباتی که او پی .طول خواهد انجامید گوش کنند
برخی از مردم و رهبران اروپا و سیاستمداران اروپایی در توافق کامل نسبت به از بین بردن توافق بین ایران و 

اي که براي سرنگونی آخوندها کشورهاي دموکراتیک نیستند، ولی آنها در حمایت از شما و دنبال کردن برنامه
تن دین بعنوان بخشی از دولت، و در ساختن یک دموکراسی واقعی با شرکت مردم، در تفاهم دارید، و کنار گذاش

کنند، بلکه کنند، و نه تنها حمایت میکامل هستند..... مردم فرانسه در رابطه با این برنامه مطلقا از شما حمایت می
 .«در کنار شما هستند

مردم ایران خواهان دموکراسی و صلح هستند، بدون شبه « بالزي وزیر خارجۀ پیشین فرانسه گفت:فیلیپ دوست -
نظامی ها، بدون تبعیض، بدون زن ستیزي، بدون اعدام و بدون شکنجه. فرانسه از طریق رئیس جمهورش، وخامت 
وضعیت حقوق بشر را گوشزد کرد. او براي آزادي تظاهرات فراخوان داد. او براي کنترل برنامه هاي موشکهاي 

 .وان داد. و او نگرانی خود را ازمداخله نظامی با عواقب وحشتناك انسانی یادآور شدبالستیک فراخ

 .بله! باید خواهان حفاظت از تظاهرکنندگان ایرانی باشیم

 .بله! باید خواهان آزادي زندانیان سیاسی باشیم

 .بله باید خواهان پایان اعدامها و پایان شکنجه باشیم و باید باد تغییر را تقویت کنیم

، یعنی همان طرح آزادي ايباید آلترناتیو را حمایت کنیم و این آلترناتیو شما هستید خانم رجوي؛ با برنامه ده ماده
 .«و دموکراسی

از نظر من یک سرفصل بسیار نزدیک در رسیدن  این گردهمایی«جولیو ترتزي، وزیر خارجۀ پیشین ایتالیا، گفت: -
به ایران آزاد است. خانم رجوي ما اینجا هستیم تا تحسین عمیق خودمان را از ارزشهایی که شما مدافع آن هستید 

منافع تمام بشریت. ما حمایت بی قید و شرط خودمان  ابراز کنیم، نه فقط بخاطر منافع مردم ایران، بلکه به خاطر



را از رئیس جمهور برگزیده مریم رجوي اعالم میکنیم. در حالیکه او مصمم تر از گذشته است، حکومت مذهبی 
را در صف  -آخرین پادشاه ایران  -مستاصل و رو به شکست است و تالش میکند که رضا پهلوي پسر یک دیکتاتور 

علیه  -پسر آخرین پادشاه بی اعتبار ایران  -مت جنایتکار قرار دهد. او از تبعید طالیی خودش دوستان این حکو
تنها مقاومت واقعی و دموکراتیک که سازمان مجاهدین است، حرف میزند. آیا این یک انتقام خانوادگی است؟ آیا 

دا علیه دیکتاتوري شاه و بعد رژیم این از غیظ مجاهدین است که همیشه براي دموکراسی و آزادي جنگیده اند؟ ابت
آخوندها؟ ما در این دام جدید رژیم نمیافتیم. بخش بزرگی از جامعۀ ایتالیا معتقد است که بودن در کنار شما یعنی 

 .«قرار گرفتن در سمت صحیح تاریخ

مردم «ا، گفت: خانم آنا فورتیکا، وزیر خارجۀ پیشین لهستان و رئیس کنونی کمیتۀ امنیت و دفاع پارلمان اروپ-
فرستم. ما در پارلمان اروپا، ما در شکست ناپذیر ایران آزاد، به شما و به رهبر بزرگ شما مریم رجوي درود می

کنیم، تالشهایش براي آوردن عدالت اغلب کشورهاي عضو اتحادیۀ اروپا در سراسر اروپا از تالشهاي او حمایت می
دم ایران. ما قهرمانان شما را در خاطر داریم. باور کنید ما در کنار شما و شکوفایی و مهمتر از همه، آزادي براي مر

ایستیم براي دفاع از حقیقت و قرار دادن مسئوالن قتل عام در ایران در برابر عدالت. ما در پارلمان اروپا در کنار می
 .«ایمشما ایستاده

  

وزیرخارجه پیشین، سخنان خود را با درودهاي رییس از جهان عرب، ریاض یاسین، سفیر یمن در فرانسه و -54
ما سراپا اعتماد و یقین داریم که مردم ایران «جمهور منصور هادي و مردم یمن به گردهمایی شروع کرد و گفت: 

قهرمان هستند و با رهبري پایدار مریم رجوي با عزمی باال بلند، در آیندة نزدیک پیروز خواهند شد. ما با اراده 
و ملتزم هستیم به اصول حق و قانون و صلح و ثبات و محبت و توسعه و دور نیست روز پیروزي..... با تأکید هستیم 

به شما میگوییم که با هم کار خواهیم کرد براي توقف دخالتهاي آشکار و کینه توزانۀ رژیم ایران که از مرزها 
یم تروریستی دستاوردي به جز ایجاد سازمانهاي گذشته است و نباید در برابر آن سکوت یا چشم پوشی کرد. این رژ

تروریستی کوچک مثل حوثیها و حزب اهللا نداشته است. از خدا میخواهم که شما و ما را یاري رساند. دعاها و 
حمایت شما در هر جایی نثار ما شود، به منظور محقق نمودن پیروزي علیه این شبه نظامیان کودتاگر و تروریست 

 .«کنند. شما همگی شایسته قدردانی و افتخار از سوي همه مردم یمن هستیداز آنان حمایت می و آنهایی است که

اآلن فرو پاشی این باند فاسد حاکم شروع شده است به همین «صالح قالب، وزیر پیشین تبلیغات اردن، گفت: -
ند. همانطور که شاه را بزك خاطر االن توطئه هایی وجود دارد. بشنوید. کسانی هستند که پسر شاه را بزك میکن

کردند و انقالب مصدق را ساقط کردند. تالش میکنند که اپوزیسیون سازي کنند، اما شکست خورده و سرافکنده 
خواهند شد. شما قادر به خنثی کردن این توطئه ها هستید. این رژیم از بحرانهایش فرار میکند تا به مردم ایران 

براي شیعه می جنگند. این رژیم به شیعیان دروغ می گوید و شیعیان هیچ ربطی  اینطور وانمود کند که گویی آنها



به این رژیم ندارند. من در مقابل شما به اعراب می گویم، کسانی که خواهان رویارویی با این باند فاسد حاکم بر 
 .«یه رژیم استایران هستند باید از این مقاومت و مجاهدین حمایت کنند. چرا که نبرد یک نبرد مشترك عل

امیدها و آرزوهاي مردم انقالبی سوریه، زنده شد، وقتی «دکتر نذیر حکیم، دبیرکل ائتالف ملی سوریه، گفت: -
دیدند که گروههاي بسیاري از آزادیخواهان مردم ایران در صحنههاي شهرها و روستاهاي ایران چه در داخل و 

اسی دادند و خواهان سرنگونی آخوندهایی هستند که بر سینۀ خارج از آن گردهم آمدند و شعار عدالت و تغییر سی
ظلمشان به سوریه و به عراق و لبنان و  .این کشور نشسته اند، و ظلم و ستمشان، همه منطقه را فراگرفته است

یمن رسیده و به زودي به شمال افریقا هم می رسد و چه بسا که ظلمش به آمریکا و اروپا هم برسد. آیندة ایران، 
ز آن مقاومت ایران و مردم ایران است که در خیابانهاي تهران و خیابانهاي جهان در این روزها حضور دارند. ما در ا

اینجا، در سوریۀ انقالبی، معتقدیم که برنامه هاي شوراي ملی مقامت ایران... ضامن این است که ایران یک کشور 
 .«ندآزاد باشد که در آن انسانها مورد احترام قرار میگیر

  

از هیأت انگلستان، سر دیوید ایمس نمایندة برجسته پارلمان انگلستان و رئیس مشترك کمیتۀ پارلمانی بریتانیا -55
ما تعداد بسیار زیادي از انگلیسیها را اینجا داریم که آمده اند به شما بپیوندند تا نداي «براي آزادي ایران، گفت: 

 .اعضاي مجلس اعیان آزادي ایران سردهند. اعضاي مجلس عوام،

ما با تک تک شما در نبردتان متحد هستیم. مطمئنم که پیام ما در رابطه با یک ایران آزاد و دموکراتیک طنین 
هاي حکومت مذهبی را خواهد افکن خواهد شد و تمام مسیر را تا تهران و سایر شهرها در سراسر ایران، و پایه

ارلمان انگلستان، همچنین نمایندگی اسکاتلند، جامعه حقوقی انگلستان و لرزاند. ما عالوه بر نمایندگی فراحزبی پ
 .«کنیمها در انگلستان و اسکاتلند و نیز رهبران مذهبی را نمایندگی میها، آکادمیسینولز، اتحادیه

خاطر من مریم رجوي را به » :دکتر متیو آفورد، رئیس مشترك کمیتۀ پارلمانی بریتانیا براي آزادي ایران، گفت-
طرح ده ماده ایش ستایش می کنم. این طرح نه تنها در دسترس بلکه توسط خود وي قابل اجرا می باشد. آن 
طرح به مردم ایران یک ایران آزاد، دموکراتیک و غیر مذهبی ارائه میدهد، بر پایۀ آزادي بیان، آزادي مذهب، و 

میت قانون و همزیستی مسالمت آمیز در دنیا.... احترام به حقوق اقلیتهاي مذهبی و قومی، تساوي جنسیتی، حاک
بگذارید آخوندها دریابند که یک طرح و یک آلترناتیو در مقابل رژیم آنها وجود دارد... بگذارید امروز یکبار دیگر 

 .«فریاد بزنیم که به زودي ما به تهران باز خواهیم گشت

من ده سال پیش، از اشرف دیدار کردم. «ایران آزاد، گفت: تونه کالم، نمایندة پارلمان اروپا و معاون گروه دوستان -
و امروز هزار اشرف در خود ایران وجود دارند. و وظیفه ما است  .اشرف به یمن همبستگی و حمایت شما باقی ماند



اي هعضو پارلمان اروپا قطعنام 200کنیم. بیش از که از آنها حمایت کنیم. ما اینجا پارلمان اروپا را نمایندگی می
 .در حمایت از تغییر در ایران تصویب کردند. در حمایت از مردمی که همین دیروز هم تظاهرات کردند

زمان آن رسیده که به این توهم پایان دهیم که جالدان، انسان و متمدن می شوند. به عنوان منتخبان آزاد پارلمان 
دي و کرامت براي مردم ایران است. آیندة شما، آیندة از سراسر اروپا، فقط یک راه داریم و آن حمایت از برقراي آزا
 .«ما خواهد بود تا در آزادي، کرامت و همبستگی زندگی کنیم

  

ما هیأتهایی از سوئد، دانمارك، » :از نروژ، الرش ریسه، رئیس گروه دوستان ایران آزاد، در سخنرانی خود گفت -56
ن پارلمان ما، مورتن ولد، نیز حضور دارد. هم چنین معاون سابق فنالند، ایسلند و نروژ به اینجا آمده ایم و معاو

رییس مجلس ما ماریت نیباك هم هستند.... ما تک تک شما و هزاران زن و مرد شجاعی را که در قیام هاي اخیر 
 ایران شرکت داشتند، تحسین می کنیم. این قیام، همانطور که میدانیم، توسط مقاومت سازماندهی شده و رژیم را
از بنیاد به لرزه درآورده است. ما این سازمان قدرتمند و تأثیرگذار را دیده ایم و شاهد کارایی و توانایی مقاومت و 

ایم. چه در داخل و چه خارج کشور، در اشرف و در آلبانی بیش از همه، رهبري خارق العادة خانم مریم رجوي بوده
آن را مقاومت مینامیم در واقع قویترین اپوزیسیون دموکراتیک  طی سالیان متمادي. ما احساس میکنیم که آنچه که

در بین تمام کشورها در جهان امروز است. همۀ اینها نشان می دهند که این جنبش، یک آلترناتیو قدرتمند در 
قبال دیکتاتوري مذهبی در ایران است. این جنبش قابلیت آن را دارد که نه تنها دموکراسی و حقوق بشر را در 

یران محقق کند، بلکه میتواند صلح و ثبات را به منطقه بیاورد که شامل امنیت اروپا هم میشود.... خانم مریم ا
رجوي، دوستان عزیز، ما با شما هستیم و شما همیشه میتوانید روي ما حساب کنید که در کنارتان در جنگ براي 

 .«ارزشهاي مشترکمان میایستیم. همۀ ما برابر آفریده شده ایم

  

ناپذیري را براي زنان ایرانی جنبش برگشت«از فرانسه، خانم رامایاد، وزیر پیشین حقوق بشر این کشور، گفت:  -57
همان زنانی که اولین قربانیان حکومتی هستند که آنها را در اولویت سرکوب خود  اند،تغییر در ایران راه انداخته

ایرانیان قرار دارد به یمن هزاران اشرف که در سرتاسر میهن ایجاد داند که زنی که در رأس گذارد... حکومت میمی
 .«خانم رجوي است، مایۀ انگیزش این انقالب بوده است. او شده

ما کمیتۀ پارلمانی براي ایران دموکراتیک را در «خانم میشل دو وو کولور، نمایندة مجلس ملی فرانسه، گفت: -
همراه همکارانم با گرایشات مختلف سیاسی، حول  .را دارمار ریاست آنمجلس فرانسه بازسازي کردیم و من افتخ

 .«ایمتفکر و امید دموکراسی واقعی در ایران گردهم آمده



در وراي گرایشهاي سیاسیمان، سالیان طوالنی است «فیلیپ گوسلن، نمایندة دیگر مجلس ملی فرانسه، گفت: - 
کنیم.... مایه شعف ماست که در اینجا، در یادین مردم ایران دفاع میکه از آرمان دموکراسی در ایران و آزادیهاي بن

این گردهمایی بزرگ هستیم که حول مقاومت شکل گرفته تا از فداکاریهاي شما تقدیر به عمل بیاورد....ما در ابراز 
ثباتی یۀ بیجمهورمان و وزیر امور خارجۀ آن سهیم هستیم. آري، حکومتی هست که مانگرانیهاي تکرار شدة رئیس

ثباتی سهم دارد. منطقه است؛ و این حکومت، حکومت ایران است. و البته برنامۀ موشکهاي بالستیک در این بی
ایرانی آزاد از همین فردا! بگذارید ایران شما از حمایت ما برخوردارید. همگی با هم، مبارزه کنیم براي ایرانی آزاد، 

 .«دوباره عظمت خود را باز یابد

  

دوستان عزیز، ما در «آلبانی، گفت:  دولت ارشد وزیر و پیشین وزیر نخست  و باالخره از آلبانی پاندلی مایکو،-58
آلبانی زبان شما را صحبت نمیکنیم، ولی امیدوارم که ما یکدیگر را بخوبی درك کنیم، با زبانی دیگر، زبان قلبها. و 

گذرانند..... انتخاب ما کمک به شما ی که مردم ایران میبه همین دلیل است که نقشی مؤثر داریم در دوران سخت
 .«است. ما منتظر دیدن شما بزودي در تهران هستیم

و در همین روزها  2017در پایان سال «جمهوریخواه و وزیر دفاع پیشین آلبانی، گفت:  حزب رهبر  فاتمیر مدیو،-
اند و ما اینجا هستیم که از آنان حمایت کنیم. چه چیز دیگري باید اتفاق بیفتد مردم ایران براي آزادیشان بپاخاسته

بین المللی دریابد که در ایران چه تا دیگران در کنار شما بایستند؟ چه چیزي دیگر باید اتفاق بیفتد تا جامعۀ 
گذرد؟ بسیاري از مردان و زنان شجاع در کشور شما به پا خاسته اند و بسیاري زندگیشان را فدا کرده اند، ولی می

این افراد فقط به اداي کلمات حزن انگیز نیاز ندارند، آنها به کسانی نیاز دارند که معتقد به آزادي و دموکراسی 
 .«آنها بایستند.... آزادي هرگز نابود نمیشود بنابراین هرگز هرگز هرگز تسلیم نشوید باشند و در طرف

  

 6المللی در تیرماه نخستین روز از گردهمایی سه روزة مقاومت ایران، شاهد برگزاري دو کنفرانس بین 8روز -59
رین مسائل سیاسی و استراتژیکی تپنل بود که طی آن شخصیتها و تحلیلگران، متخصصان و پارلمانترها پیرامون مهم

 .ویژه قیام سراسري دیماه و استمرار آن بحث وگفتگو کردندمربوط به ایران، به 

مداران ارشد، متخصصان و کارشناسان از آمریکا، اروپا، خاورمیانه  ، سیاست»انداز تغییرایران: چشم«در کنفرانس 
 .روز را مورد بحث قرار دادندترین موضوعات و کشورهاي عربی، در چهار قسمت اصلی 

در اولین پنل به ریاست سفیر لینکلن بلومفیلد، دستیار پیشین وزیر خارجۀ آمریکا، سیاست درست در قبال ایران 
 .گرفت قرار بررسی  مورد



سپاه پاسداران و مداخالت در «اي تحت عنوان پنل دوم دربارة دخالتها و تروریسم رژیم و نقش سپاه خامنه 
 .با مدیریت ولید فارس برگزار شد» منطقه

 .به بحث دربارة تأثیر تحریمها بر رژیم پرداخت» سپاه پاسداران، تأثیر تحریمها«پنل سوم تحت عنوان 

 .چهارمین پنل، به بحث و گفتگو دربارة قیام مردم ایران و نقش و جایگاه مقاومت سازمانیافته اختصاص داشت

ایران آزاد «نخستین روز از گردهمایی سه روزة مقاومت در پاریس تحت عنوان المللی دیگر که در در کنفرانس بین
هاي ها پارلمانتر از کشورهاي اروپایی، کانادا و استرالیا از احزاب و گروهبرگزار شد، ده» قیام براي تغییر رژیم -

 .اندازهاي آینده را مورد بحث قرار دادندپنل، وضعیت ایران و چشم 2سیاسی مختلف، در 

جلسه اول این کنفرانس تحت ریاست مشترك نمایندة پارلمان انگلستان راجر گادسیف و سناتور برایان اودامنِل از 
 .جمهوري ایرلند، برگزار شد

ریاست جلسۀ دوم کنفرانس پارلمانترها را بارونس ورما، عضو مجلس اعیان و وزیر پیشین توسعۀ انگلستان، و باب 
 . گلستان، بر عهده داشتندبلکمن، نمایندة پارلمان ان

  

همه با هم براي «المللی تحت عنوان در سومین روز گردهماییهاي مقاومت، سمینار شخصیتهاي عربی و بین-60
با حضور هیأتهاي عربی شرکت کننده » سرنگونی رژیم والیت فقیه و رهایی خلقهاي خاورمیانه از جنگ و تروریسم

 .هاي کشورهاي دیگر برگزار شددر گردهمایی پاریس و شماري از شخصیت

در این کنفرانس سخنرانان شامل وزیران پیشین و پارلمانترهایی از کشورهاي الجزایر، تونس، بحرین، اردن، 
عربستان، لبنان، کویت، فلسطین، مراکش، عراق، مصر و هیأت نمایندگی اپوزیسیون سوریه پیرامون دخالت رژیم 

با آن سخنرانی کردند. سخنرانان بر اهمیت همبستگی براي سرنگونی استبداد  ایران در کشورهایشان و نحوة مقابله
مذهبی و حمایت از قیام مردم ایران و اخراج سپاه پاسداران از منطقه تأکید کردند. آنها در این راستا به حمایت 

 .دادندعنوان آلترناتیو دموکراتیک رژیم آخوندي فراخوان المللی از مقاومت ایران بهعربی و بین

  

در پایان گردهمایی مقاومت، گروهی از شخصیتهاي سیاسی و بین المللی در محل اقامت خانم رجوي حضور -61
 :به هم رساندند. در مراسم پایانی، چند بیانیۀ مهم حمایت به رئیس جمهور برگزیده مقاومت اهدا شد



مردم ایران و طرح ده ماده یی خانم مریم  پارلمانتر در کشورهاي اروپایی از قیام 2500بیانیۀ حمایت بیش از -
 رجوي براي یک ایران آزاد بر پایۀ دموکراسی و برابري

بیانیۀ حمایت نمایندگان مجمع پارلمانی شوراي اروپا از مقاومت ایران و مجاهدین خلق علیه دیکتاتوري و آخوند -
 روحانی

 بیانیۀ همبستگی و حمایت سناي ایرلند در یک اقدام چند حزبی -

 اسقف از انگلستان 75بیانیۀ حمایت اسقف اعظم روئن ویلیامز و  -

  

برگزاري موفقیت آمیز گردهمایی ساالنۀ مقاومت، و در هم شکستن توطئۀ هاي سیاسی و تروریستی رژیم -62
آخوندي براي بر هم زدن این گردهمایی، بازتاب گسترده یی در رسانه هاي منطقه اي و بین المللی داشت.چیزي 

 .خشم و وحشت مضاعف رژیم را بر انگیخت که

، گردهمایی بزرگ مقاومت ایران درپاریس، فرانسه برگزار 2018ژوئن  30شنبه، «آسوشیتدپرس گزارش کرد : 
شد. هیئت هاي نمایندگی از کشورهاي مختلف شامل سیاستمداران برجسته، اعضاي پارلمان ها، شهرداران ، 

 حمایت سخنرانان المللی در رابطه با ایران در این همایش شرکت کردند.نمایندگان منتخب و کارشناسان بین 
آلترناتیو دموکراتیک شوراي ملی مقاومت ایران اعالم کردند. آنها از جامعه بین المللی  و ایران مردم قیام از را خود

 .«خواستند تا یک سیاست سخت علیه رژیم آخوندها اتخاذ کند و در کنار مردم به پاخاستۀ ایران بایستد

رزه براي تغییر رژیم، بزرگترین سازمان مخالف رژیم ایران بعد از دهه ها مبا«تیر نوشت: 10واشنگتن تایمز روز 
اکنون دور تازه اي از حمایت سرشار را کسب میکند، در حالیکه فشار بر روي رژیم تهران از داخل و خارج اضافه 

شود. گردهمایی روز شنبه به ابتکار بزرگترین سازمان اپوزیسیون تبعیدي ایران یعنی شوراي ملی مقاومت ایران می
ده اي داشته و اهمیت و نفوذ تازه اي در ارتباط با دولت قویا ضدرژیم ترامپ برگزار شده بود که ارتباطات گستر

چنین در بحبوحه یک سري تظاهرات خیابانی که در واشنگتن بر مسند قدرت است یافته است.... این گردهمایی هم
کار در تهران که از در ایران در اعتراض به اقتصاد شکننده برگزار میشود، از فروشندگان در بازار بزرگ و محافظه 

سقوط ارزش پول به شدت خشمگین هستند تا اعتصابات پایان ناپذیر کارگري. بسیاري در این محل بر این عقیده 
 .اند که رژیم ایران در ضعیف ترین نقطۀ خود در دهه هاي اخیر است

فعلی و سابق از یکی از شاخص هاي نفوذ گسترش یابندة شوراي ملی مقاومت حضور نزدیک به سی و شش مقام 
یکی از شناخته شده ترین چهره هایی آمریکایی رودي  .آمریکا، اروپا، و خاورمیانه در گردهمایی امسال است



جولیانی بود که اکنون وکیل شخصی پرزیدنت ترامپ است و در بسیاري از برنامه هاي شوراي ملی مقاومت ایران 
 .در گذشته شرکت کرده است

نیروي معتبر اپوزیسیون در خارج از ایران شناخته میشود و ارتباطات گسترده اي در داخل  این ائتالف بعنوان تنها
 ....کشور دارد. شوراي ملی مقاومت ایران هدف تغییر رژیم را با انضباط و تمرکز لیزري دنبال کرده است

له وزیر امور گردهمایی شنبه همچنین حضور پررنگی از شخصیت ها از کشورهاي پیشرفته غربی داشت، منجم
 ...«خارجۀ سابق فرانسه برنارد کوشنر و نخست وزیر سابق کانادا استیون هارپر

  

به دنبال این گردهمایی و تحوالت بعد از آن، شاهد عکس العملهاي جنون آمیز و هیستریک سردمداران رژیم -63
قاله، موضعگیري، گزارش تلویزیونی و رسانه هاي حکومتی از هر دو باند بودیم. در این واکنشها که هزاران خبر، م

را در بر می گیرند، نگرانی عمیق رژیم از استقبال روز افزون داخلی و بین المللی از مقاومت ایران و وحشت از 
 .سرنگونی به دست مردم و مقاومت موج می زند

تیر  26لل متحد به تاریخ در یک اقدام ابلهانه، نمایندة رژیم آخوندي در ملل متحد، در نامه اي به شوراي امنیت م
 .ماه در مورد شرکت شخصیتهاي آمریکایی در گردهمایی ساالنه مقاومت به شوراي امنیت شکایت کرد

تیرماه امسال به شوراي  26غالمعلی خوشرو در نامه اي به تاریخ «مرداد نوشت:  2خبرگزاري حکومتی ایرنا روز 
(علیه سازمان مجاهدین خلق  1396خرداد سال  29ماه و مهر 21دیماه،  13امنیت پیرو نامه هاي پیشین در 

 :ایران) توجه این شورا را به نکات زیر جلب کرده و خواستار ثبت این نامه به عنوان سند این شورا شده است

برخی از شخصیت هاي سیاسی و همکاران دولت آمریکا همچون رودولف ویلیام لوئیس جولیانی و نیوتن لروي »
) یک فرقۀ تروریستی ضد ایرانی حضور یافتند که به طور 97تیرماه  9( 2018ژوئن  30ت گینگریچ در نشس

اتهامات  ساختن وارد در متحده، ایاالت دولت همکاران این آشکار خشونت علیه شهروندان ایرانی را ترویج می کرد.
 .بی اساس و اظهارات دروغین علیه جمهوري اسالمی ایران مشارکت داشته اند

هزار ایرانی همچون نمایندگان 17مجاهدین خلق یک فرقه تروریستی مشهور و مسئول مرگ بیش از  سازمان-
 .مجلس، مقامات عالی رتبه دولتی و نظامی...است

جمهوري اسالمی ایران به شدت اقدامات غیرقانونی دولت آمریکا علیه مردم ایران از جمله حمایت و تامین مالی -
گروه تروریستی محکوم می کند و این اقدام غیرقانونی را در نقض حقوق بین الملل، گروهک منافقین را به عنوان 

اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و همچنین قوانین بین المللی مقابله با تروریسم به ویژه تعهدات بین 



 .المللی دولت ایاالت متحده براي جلوگیري، محاکمه و مجازات جرایم تروریستی می داند
 .«ت آمریکا باید با دست برداشتن از ادامه این سیاست ها، چنین اقدامات غیرقانونی را متوقف کنددول

  

  

 : فصل هفتم

 توطئه تروریستی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت

 ضد حمله دشمن در برابر قیام

  

آن را در پیکر گَندیدة شبح سرنگونی و لرزهاي  1396دیکتاتوري دینی حاکم بر ایران که در قیام دي ماه سال -64
خود احساس کرد، به موازات سرکوبهاي وحشیانۀ قیام کنندگان، سیاست ضربه زدن هرچه بیشتر و عمیق تر به 
نیروي پیشتار و برانداز را در دستورکار ارگانهاي مربوطه قرار داد. در اطالعیه دبیرخانۀ شوراي ملی مقاومت پس از 

اجالس شورا، تالشهاي آشکار و پنهان «تیر در این باره آمده است:  15و  14 اجالس میاندوره یی شورا در روزهاي
رژیم را که پس از قیام سراسري به طور مضاعف در صدد بود از برگزاري گردهمایی پاریس جلوگیري کند، بررسی 

 اسدي، سرکردة کرد و توطئۀ تروریستی با شرکت دیپلومات تروریست رژیم در اتریش را مورد بحث قرار داد. اسداهللا
ایستگاه اطالعاتی رژیم در اتریش، که براي تحویل دادن مواد انفجاري به مزدوران به لوکزامبورگ رفته بود در 
مسیر بازگشت با پاسپورت دیپلوماتیک درخاك آلمان دستگیر شد. پارلمانترهاي اروپایی این اقدام تروریستی را 

توصیف کرده اندکه هیچ جایی براي “ ت سازمان یافته در قلب اروپاسقف بی سابقه یی از تروریسم دولتی و جنای”
تعلل در بستن سفارتخانه ها و نمایندگیها و النه هاي تروریسم و جاسوسی این رژیم درکشورهاي اروپایی باقی 

 .نمی گذارد

رگسیختۀ رژیم آخوندي هاي متعدد و مکرر، بارها و بارها نسبت به تروریسم افساها و نامهمقاومت ایران در اطالعیه
و ضرورت مقابله با آن در کشورهاي مختلف اروپایی هشدار داده بود. از این رو، اجراي مصوبۀ اتحادیه اروپا در 

در مورد اخراج مأموران اطالعات و نیروي تروریستی قدس، نه تنها الزمۀ امنیت پناهندگان ایرانی،  1997آوریل 
نخستین حامی تروریسم و ”و “ پدر خواندة داعش”در برابر رژیمی است که  بلکه الزمۀ امنیت شهروندان اروپایی

شناخته می شود؛ رژیمی که با سوء استفاده از تسهیالت دیپلوماتیک، بارها و بارها،  “بانکدار مرکزي آن در جهان
 .شهرها و اماکن عمومی در سراسر اروپا را با ترور و انفجار به خون کشیده است



آور شدند که دیکتاتوري آخوندي در طی سالیان و بزنگاههاي سیاسی متعدد، با روي آوردن به اعضاي شورا یاد
کشتار جمعی و قتل عام و بمباران و حمالت موشکی علیه مقاومت سازمانیافته، نشانی آلترناتیو و جنبشی را به 

طئه بمب گذاري براي برهم همگان میدهد که وجود آن را نفی موجودیت خود می بیند. اما این بار، با کشف تو
اي که دامنۀ آن در پنج کشور، فرانسه و بلژیک و اتریش و لوکزامبورگ زدن گردهمایی ایران آزاد در پاریس؛ توطئه

خویی رژیم با وضوحی بی سابقه در برابر افکار عمومی اروپا و جهان قرار گرفت و و آلمان، گسترده بود؛ درنده
د که دیکتاتوري به لرزه در افتاده در برابر مردم و مقاومت ایران، از اجتماع مردم درعین حال، به همگان نشان دا

(اطالعیه دبیرخانه شوراي ملی مقاومت » گرداگرد این مقاومت در فاصله چند هزار کیلومتري، تا کجا می ترسد
 .)1397تیر  18ایران 

  

یام در روز یازدهم دي تهدید کرد که مجاهدین وقتی پاسدار شمخانی دبیر شوراي عالی امنیت رژیم در اوج ق -65
دي 19و هنگامی که خامنه اي در سخنرانیش در » دانند، دریافت خواهند کردپاسخ مناسب را از جایی که نمی«

این کار بی تقاص «مجاهدین براي قیامها، تهدید کردکه » برنامه ریزي«و » سازماندهی»با انگشت گذاشتن بر 
ود که رژیم براي ضد حمله علیه مقاومت سازمانیافته طراحی کرده است. کمیسیون امنیت ، واضح ب»نخواهد ماند

خود در این باره فاش کرد که از فرداي سخنرانی خامنه اي،  1397فروردین 31و ضد تروریسم شورا در اطالعیه 
اي پرداخت و از مورد نظر خامنه » تقاص«شوراي عالی امنیت به بحث و تصمیم گیري در بارة عملیاتی کردن 

طراحی براي ضربه سنگین به منافقین « و » تعقیب و برخورد با نفرات اصلی شناسایی شده در سراسر ایران«جمله 
 .را در دستور کار قرار داد» بر اساس توانمندیهاي موجود در سپاه و وزارت اطالعات

  

اد) در اطالعیۀ مشترکی اعالم کردند، دو مرد15ژوییه ( 2دادستانی فدرال و آژانس امنیت فدرال بلژیک روز -66
نفر به نامهاي امیر سعدونی و نسیم نومنی که می خواسته اند به یک سوءقصد از طریق بمب گذاري در ویلپنت 

، در هنگام برگزاري کنفرانسی توسط سازمان مجاهدین خلق، دست بزنند، 2018ژوئن  30(فرانسه) در روز شنبه 
گرم ماده تی.اي.تی.پی و یک مکانیزم چاشنی انفجاري کوچک در یک  500ها حدود دستگیر شدند. در خودرو آن

ژوئیه  31کیف لوازم توالت زنانه پیدا شد. بطور همزمان، یک مظنون به همدستی، بنام مهرداد عارفانی متولد 
ت ایرانی نیز در آلمان ، در فرانسه بازداشت شد. بنا به این اطالعیه، نفر رابط این زوج، اسداهللا اسدي باتابعی1963

دستگیر شد. او یک دیپلمات ایرانی در سفارت ایران در وین اتریش است. همزمان مطبوعات آلمان اعالم کردند 
 .اسداهللا اسدي مواد انفجاري را در لوکزامبورگ به امیر سعدونی تحویل داده است

  



حکم  2018ژوئیه  6در تاریخ «یر) اعالم کرد: ت20ژوییه ( 11دادستانی فدرال آلمان در اطالعیه یی به تاریخ -67
ساله ایرانی اسداهللا اسدي. از جمله به خاطر  46جلبی را از طریق قاضی تحقیق در دیوان عالی کشور علیه تبعه 

قانون جزا) و به خاطر  99فعالیت به عنوان مامور براي سرویس مخفی (مطابق بند یک از ماده یک از پاراگراف 
قانون جزا) به دست آورد. فرد متهم  211از پاراگراف سی و مطابق پاراگراف  2و  1(مطابق ماده تبانی براي قتل

در حومه شهر آشافن بورگ و در پی یک حکم جلب اروپایی که توسط  2018پیش از این در تاریخ اول ژوئیه 
به یک زوج ساکن  2018رس ادارات تعقیب جزایی بلژیک صادر شده، دستگیر گردید. اسداهللا اسدي باید در ماه ما

ساالنه اپوزیسیون ایران در خارج ” گردهمایی بزرگ”آنتورپن ماموریت داده باشد تا یک سوء قصد انفجاري را علیه 
در شهر ویلپنت (فرانسه) به اجرا بگذارند. در این رابطه باید فرد متهم به زوج مزبور  2018ژوئن  30از کشور در 

گرم مادة انفجاري تري استون  500وکزامبورگ یک محموله انفجاري حاوي مجموعا در اواخر ماه ژوئن در شهر ل
تري پر اکسید (تی آي تی پی ) تحویل داده باشد. در روز برنامه ریزي شده براي سوء قصد انفجاري، سرویس هاي 

 .دامنیتی بلژیک این زوج را در مسیر حرکت به فرانسه دستگیر و محمولۀ انفجاري را مصادره کردن

به عنوان دبیرسوم در سفارت ایران در وین آکردیته بود. بر اساس اطالعات  2014فرد متهم اسداهللا اسدي. از سال 
موجود، او یک عضو سرویس اطالعاتی ایران (وزارت اطالعات) بود. در اولویت وظایف وزارت اطالعات تحت نظر 

 .خارج از کشور قرار دارد قراردادن و مقابله شدید با گروههاي اپوزیسیون در داخل و

قاضی تحقیق براي متهم  .در مقابل قاضی تحقیق در دیوان عالی کشور قرار گرفت 2018ژوئیه  9متهم در تاریخ 
حکم جلب را صادر کرده و فرمان اجراي بازداشت براي تحقیقات را صادر کرده است. تحقیقات در آلمان و حکم 

عالی آلمان در مغایرت با تقاضاي استرداد فرد متهم که از سوي ادارات  جلب صادره از سوي قاضی تحقیق در دیوان
 .«تعقیب جزایی بلژیک داده شده اند، نیست

رژیم آخوندي در قدم اول تالش کرد با استفاده از مصونیت دیپلماتیک این دیپلمات تروریست را برهاند، اما از آنجا 
کار بجایی نرسید. در قدم بعد اتریش نیز مصونیت دیپلوماتیک  که حوزة مصونیت دیپلماتیک وي در اتریش بود، این

 .او را لغو کرد

  

از زمان جنگ سرد، وین یک آشیانۀ جاسوسها است. براي «) نوشت 1397تیر 29روزنامۀ استاندارد بلژیک(-68
..... اسداهللا اسداهللا اسدي، نیز نقش کنسول سوم چیزي بیش از یک پوش براي فعالیت بعنوان یک مامور مخفی نبود

اسدي و زوج مقیم شهر ویلریک در بلژیک (سعدونی و نومنی) یکدیگر را می شناختند. اما چیزي فراتر از آن. به 
احتمال خیلی زیاد، او رییس آنها بود. بنا بر گفته دادستانی آلمان، او در ماه مارس دستور حمله به گردهمایی 

روز قبل از کنفرانس پاریس، امیر و نسیم را در شهر لوکزامبورگ مالقات  ایران آزاد را به آنها داد. او دستکم چهار
کرده و نیم کیلو تی اي تی پی را به دست آنها داد. این سه نفر زیر رادار یک سرویس اطالعاتی خارجی قرار گرفته 



قبل از حمله طراحی  بودند. بنا بر اطالعاتی که ما به دست آورده ایم، این سازمان اطالعاتی خارجی حدود دو هفته
شده، اطالعات را به سازمان امنیت فدرال بلژیک داد. سازمان امنیت فدرال دفتر دادستانی فدرال را مطلع ساخت 

فرانسه نیز درگیر شد. سرویسهاي امنیتی در فرانسه مهرداد عارفانی، یک  .و اقدامات در دستور کار قرار گرفتند
ستگیر کردند. بعد از دستگیري اسداهللا اسدي، مجاهدین خلق به سرعت کلیات فرد رابط با دو نفر از شهر ویلریک د

طرح را ارائه کرد: امیر سعدونی و نسیم نومنی وانمود کرده اند که طرفدار یک ایران آزاد هستند، ولی در حقیقت 
براي وارد کردن  آنها توسط وزارت اطالعات ایران کنترل می شدند. این زوج سالها یک سلول خفته و منتظر دستور

 .«ضربه بودند

  

اسدي یک مامور قدیمی و شکنجه گر اطالعات آخوندها بود که از سه دهه پیش علیه مجاهدین و مقاومت -69
به  2003ایران بیشترین جنایات را مرتکب شده است. او بعد از اشغال عراق توسط نیروهاي آمریکایی در سال 

در همان زمان هم مسئولیت اصلی او اقدامات تروریستی و جاسوسی  عنوان دبیر سوم سفارت رژیم منصوب شد.
 .علیه مجاهدین در اشرف بود

گروهی از مأموران  86درآذر ماه«اعالم کرد:  1387فروردین  23سازمان مجاهدین خلق ایران در اطالعیه اي 
یه مجاهدان شهر اشرف به اطالعات و نیروي قدس از داخل و خارج ایران براي توطئه و شکایت و لجن پراکنی عل

منصور بغداد تحت امر سفارت رژیم قرار گرفتند. برخی از این مزدوران، که به مدت عراق فرستاده شدند و در هتل 
مسعود خدابنده، مصطفی محمدي،  :سه ماه ناگزیر از اقامت و انجام مأموریت در عراق شدند ازجمله، عبارتند از

 .لیرضا بشیريرضا اکبري نسب، تیمور ختار و ع
مزدوران مزبور در طبقه سوم هتل منصور مستقرشدند و تحت سرپرستی مأموران قدس و اطالعات آخوندي به 
اسامی طباطبایی، نوبخت و اسدي قرار گرفتند. همه صورتحسابهاي هتل توسط سفارت رژیم ایران پرداخت می 

نفر 20شرکت داده شدند که با حضور “ روریسممبارزه با ت”شد و مزدوران ابتدا در سمینار مضحکی تحت عنوان 
 .«از عوامل و جیره خواران رژیم برگزار گردید

اتهام دیپلمات ایرانی حاج اسداهللا اسدي که یکی از «در مورد اسدي نوشت:  97تیر20روزنامه کیهان رژیم در 
ریستی منافقین کوردل ها عملیات تروسازي دهیادگاران دوران دفاع مقدس است و پیش از این خود در خنثی

نقش مهمی داشته، یک اتهام واهی و بر اساس ادعاهاي دو عضو گروهک تروریستی منافقین بوده است و این 
دستگیري هیچگونه مبناي مستند و مستدل ندارد... اما نکته اساسی اینجاست که دستگاه دیپلماسی کشورمان 

... بیش از ده روز در بازداشت نگه دارند؟! و هنوز از سرنوشت کندچرا در این زمینه و تا این حد منفعالنه عمل می
ها، افکار عمومی و حتی خانواده او نیست!.... به یاد آوریم در این عصر اطالعات او اطالع دقیقی در دسترس رسانه

شار و دنیاي ارتباطات، و سکوت خبري در دستگیري دیپلمات ایرانی حاج اسداهللا اسدي، خانواده او که از اق



خواهی اللهی و جان برکف نظام و انقالب بوده و هستند، چه کشیدند و به چه مراکز دولتی نامه نوشته و تظلمحزب
 .«....پاسخ ماندندکردند و بی

  

سناریوي اولیه رژیم چنان که بعداً مقامات پلیس و قضاییه بلژیک فاش کردند این بود که این عملیات -70
شناخته شده اطالعات آخوندي و دژخیمان و مزدورانش به خود مجاهدین نسبت بدهند.  جناتیکارانه را طبق روال

در لوکزامبورگ یک مالقاتی بود که تحت کنترل بود و همه با هم (سرویسهاي «به گفته یک مقام پلیس بلژیک: 
میرسد که رژیم امنیتی کشورهاي مختلف) به سرعت کار کردند تا بمب را کشف و اسدي را دستگیر کنند. به نظر 

ایران امیدوار بود که بمب گذاري به عنوان یک موضوع درونی خود مجاهدین دیده شود...اما وقتی ما نفر آنها را در 
 .)2018ژوییه 11(سایت بازفید » حین عمل دستگیر کردیم، اوضاع فرق کرد

ریسم شورا در اطالعیۀ با در هم شکستن این طرح و دستگیري اسدي، هم چنان که کمیسیون امنیت و ضد ترو
شوراي عالی امنیت آخوندها به دستور خامنه اي تشکیل جلسه داد و دستگاههاي ذیربط مانند «تیر فاش کرد  27

وزارتخارجه، وزارت اطالعات، نیروي قدس، دستگاه اطالعات سپاه پاسداران و رسانه هاي رژیم را موظف کرد براي 
ه کار شوند. دستگاهها و کارگزاران حکومتی موظف شدند براي رفع مهار کردن عواقب این فضاحت بزرگ دست ب

و رجوع این فضاحت با ترفند شناختۀ شده فرار به جلو، انگشت اتهام را به سوي مجاهدین نشانه بروند و دستگیري 
تروریستها در بلژیک و فرانسه و دستگیري یک دیپلومات تروریست در آلمان را صحنه سازي و پاپوش درست 

دن براي رژیم در آستانه سفر روحانی به اروپا جلوه دهند و مدعی شوند مجاهدین براي این دیپلومات تروریست کر
دام گذاشته اند. جواد ظریف وزیر خارجه رژیم پس از انتشار اطالعیۀ دادستانی و آژانس امنیت فدرال در بلژیک، 

آن دستگیر “ عوامل”ا یک عملیات ایرانی افشا و درست همزمان با آغاز سفر رئیس جمهوري به اروپ«اعالم کرد: 
فقط یک عملیات فریب «وي افزود، که آماده است با مقامات ذیربط براي شفاف سازي در زمینۀ آنچه ». می شوند

 .همکاري کند» براي دادن نشانی غلط است

ستاي اجراي همین پاسدار محسن رضایی، سرکرده پیشین سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رژیم، در را
دستورالعمل، آسمان و ریسمان را به هم بافت تا دو تروریست دستگیرشده در بلژیک را به عنوان اعضاي عالیرتبه 

با این دیپلومات تماس گرفته و از آمادگیشان براي «مجاهدین معرفی کند. وي با وقاحت نوشت که این دونفر 
این دو شخص در مکانی با دیپلومات کشورمان مالقات داشته اند « و به همین خاطر» همکاري با ایران.. گفته اند

و بسته یی نیز رد و بدل شده و از این تبادل، توسط سازمان منافقین، یا از طریق دوربینهاي مداربسته تصاویري 
اده سپس این دو عضو منافقین خود را در معرض دستگیري قرار د«سرکردة ابله سپاه می افزاید: ». ثبت شده است

 !«اند و به چنین طرحی با هدایت دیپلومات ایرانی اعتراف کرده اند

  



همزمان، وزارت اطالعات و وزارت خارجه به اصحاب مماشات و عده اي از پشتیبانان خود در آمریکا و اروپا -71
در رژیم را مسئول این جنایت تروریستی معرفی کنند. دانیل بنجامین، » عناصر خودسر«مأموریت دادند که 

و  1390مان اوباما، که در سال هماهنگ کننده بخوبی شناخته شدة ضد تروریسم در وزارتخارجه آمریکا در ز
در بحبوحۀ حمالت و حمام هاي خون در اشرف، با تمام قوا و تا آخرین لحظه از اجراي حکم دادگاه براي  1391

خارج کردن مجاهدین و شورا از لیست تروریستی جلوگیري می کرد و خصومت هیستریک او علیه مجاهدین و 
نمی تواند این فرضیه را رد کند که این یک عملیات «این رابطه گفت:  مقاومت ایران انگیزه هاي روشنی دارد، در

خودسرانه باشد که توسط سرویسهاي امنیتی ایران یا عناصر افراطی درون سرویسهاي امنیتی ایران طراحی شده 
یت ان (سا» باشد تا حکومت روحانی را سرافکنده کند و شاید حتی آنها را مسئول یک ایران در بحران قلمداد کند

 .(تیر 15بی سی نیوز 

مرداد قاسمی، سخنگوي وزارتخارجه رژیم آخوندي، در بارة این تروریست دستگیر شده گفت اسدي  8روز 
دیپلمات جمهوري اسالمی ایران در کشور وین بودند که در خاك آلمان به هنگامی که با همسر و فرزندان «

هنوز در زندان هستند پیگیریهاي ما و تماسهاي ما با خودشان در یک مرخصی تفریحی بودند دستگیر میشوند 
دولت آلمان و مقامات ذیربط ادامه دارد و امیدوار هستیم که هر چه زودتر این سوءتفاهم و اتهامی که به ایشان 
وارد شده برطرف بشود، البته همانگونه که در سایر موارد و در فضاي فعلی یک جنگ روانی به نظر میرسد با 

االت متحده آمریکا و بخصوص رژیم صهیونیستی علیه جمهوري اسالمی ایران وجود دارد و سعی در رهبري ای
تخریب روابط ایران و اتحادیه اروپا است. فکر می کنم این اتفاقات و مسائل را چه بحث هلند و چه بحث آقاي 

داشتیم یک اتفاق افتاد قبل از اسدي را حتما باید در این چارچوب دید که درست در روزي که ما در وین مذاکره 
آن یک اتفاق دیگري افتاد و این نشان میدهد که یک عناصري در صدد ایجاد خدشه در روابط ایران و اروپا 

 .«هستند

  

هم چنان که پیشتر گفتیم، توطئۀ تروریستی علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان جزیی از ضد حملۀ دشمن و طرح -72
 96ی امنیت رژیم علیه مقاومت سازمانیافته بود که پس از قیام سراسري دیماه تروریستی گستردة شوراي عال

عملیاتی شد. چهار ماه قبل از این توطئه، یک توطئه تروریستی دیگر رژیم علیه مجاهدین خلق ایران در آلبانی در 
 .ایام عید نوروز کشف و افشا شد

مأمور ایرانی مشکوك به فعالیتهاي تروریستی در تیرانا با در روز دوم فروردین رسانه هاي آلبانی از دستگیري دو 
این دو «هاي آلبانی به گزارش رسانه». کردندخود را خبرنگار معرفی می«خبر دادند که » س. م«و » ف. ز«اسامی 

ی هاي ضد تروریسم و به دنبال دریافت اطالعات از شرکاي بین المللتبعۀ ایران براي تحقیقات بیشتر توسط آژانس
 .«خواهند عملیات تروریستی انجام بدهند، دستگیر شدندآلبانی مبنی بر اینکه (مأموران رژیم ایران) می



نفر  10هاي اطالعاتی و ضد تروریسم از اوائل ماه مارس آژانس«در همین روز ریپورت تی وي در آلبانی خبر داد: 
سازماندهی کنند، زیر نظر دارند. تمام اتباع ایران که توانند فعالیت تروریستی را در آلبانی شود میرا که گفته می
هاي اعمال قانون گیرند. آژانسشوند، در مرز و در مدت اقامت در آلبانی تحت کنترل وسیع قرار میوارد آلبانی می

کار گرفته شوند هاي مخفی تهران ممکن است بهطور خاص نگران ایرانیانی هستند که توسط سرویسدر آلبانی به
 .«نفر مجاهدین ایرانی پناهنده در آلبانی دست به اقداماتی بزنند3000ا بتوانند براي صدمه زدن به حفاظت ت

آوري وزارت اطالعات براي جمع«گفته بود:  96تیر18دژخیم فالحیان، وزیر سابق اطالعات آخوندها، در روز 
عاتی را نمی فرستیم آلمان یا امریکا بگوید اطالعات، پوشش الزم دارد چه در داخل چه در خارج. ما یک مأمور اطال

 .«من از وزارت اطالعات هستم پوشش کارِ بازرگانی یا خبرنگاري الزم است

  

آقاي ادي راما، نخست وزیر آلبانی، در مورد تهدیدات تروریستی علیه  1397فروردین  30روز پنجشنبه -73
هدین ما کار درستی را انجام دادیم. ما به گروهی که من معتقدم در رابطه با مجا«مجاهدین در این کشور گفت: 

مورد آزار و تعقیب بودند، جا دادیم. و همین. در رابطه با سئوال شما حول امنیت و تهدیدات، ما در سمت درست 
آتالنتیک هستیم که به شیوة مشابه مورد تهدید هستند. من -ما جزو گروه کشورهاي اروپایی تاریخ قرار داریم.

 )2018آوریل19-(تلویزیون ویژن پالس» کنندتمام این کشورها علیه تهدیدات تروریستی اقدام می معتقدم

در «در این باره اعالم کرد :  97فروردین 31کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شوراي ملی مقاومت در اطالعیه 
امه ها و اقدامهاي گسترده واقع آنچه مورد اشاره نخست وزیر ادي راما قرار گرفته است، بخشی از طرح و برن

تروریستی رژیم آخوندي علیه مقاومت ایران در کشورهاي مختلف از آلبانی تا آلمان و آمریکاست. مقاومت ایران 
هاي رژیم براي ترور و حمالت تروریستی به بیش از یکماه است درگیر یک کارزار فشرده براي خنثی کردن توطئه

 .دفاتر شورا و مراکز مجاهدین است

سازي و دروغپردازي ها و بیانیه هاي شورا خاطرنشان شده، آخر خط و هدف از شیطانهمچنانکه بارها در اطالعیه
وار علیه مجاهدین که همزمان با قیام دیماه شدت گرفته است، چیزي جز تروریسم و خونریزي و خصومتهاي دیوانه

 .«خونین تجربه شده استنیست. این حقیقت بارها در اشرف و لیبرتی با بهاي سنگین و 

کسی که امروز در سفارت رژیم آخوندي در آلبانی بر فعالیتهاي تروریستی و بنیادگرایی رژیم نظارت دارد مصطفی 
در آلبانی مستقر شد. طبق اطالعیۀ کمیسیون امنیت و  1396رودکی، دبیر اول سفارت، است که از اواخر سال 

مسئول ایستگاه اطالعات در سفارت رژیم در  90ه در اوایل دهه مصطفی رودکی، ک1396بهمن  16ضد تروریسم 
جاي خود را به اسداهللا اسدي (دیپلمات دستگیر شده در آلمان) داد و به ایران  1393اتریش بود، در شهریور 

بازگشت و در مقر مرکزي وزارت اطالعات به کار مشغول شد. مصطفی محمدي و خدابنده مزدورانی که در عراق 



ت اسدي بودند، بعدها در اروپا در ارتباط با این دیپلمات تروریست بودند و حاال در آلبانی در ارتباط با در خدم
تیرماه به منظور توطئه علیه مجاهدین در آلبانی مستقر شده و تحت  16رودکی هستند. مصطفی محمدي از 

 .است حمایت سفارت رژیم آخوندها به زمینه سازي براي اقدامات تروریستی مشغول

  

از ابتداي سال » :اطالعیۀ کمیسیون امنیت و ضد تروریسم عالوه بر موارد مربوط به آلبانی خاطرنشان کرد-74
) موارد متعدد مشکوك از قبیل شناسایی و عکس گرفتن و پارك آزمایشی خودروها 1396میالدي جاري (دیماه 

س و مقامات ذیربط مطلع هستند. رژیم براي آماده در برابر دفتر شوراي ملی مقاومت در برلین وجود داشت که پلی
 97کند. در نیمه فروردین سازیهاي تروریستی مزبور به تناوب از مأموران ایرانی و مزدوران غیر ایرانی استفاده می

 .«همه عالئم حاکی از آماده سازي یک حمله تروریستی بود که مقامات ذیربط در جریان قرار گرفتند

هاي مشکوك متعدد از تعقیب و مراقبت در اطراف دفتر شورا توسط در واشینگتن نیز نمونه«اطالعیه افزود : 
هاي گوناگون وجود داشت که حاکی از تهدیدهاي جدي تروریستی است. پلیس و مقامات ذیربط افرادي با ملیت

 .«در جریان این تهدیدات قرار دارند

  

ومت به ویژه علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت افراد و در برابر توطئه هاي تروریستی رژیم علیه مقا-75
گروههاي سیاسی و جریانهاي مدعی دموکراسی و دفاع از حقوق بشر، به جز چند مورد، یا بی موضع و منفعل 

ین بودند و یا بدتر از آن در همسویی رذیالنه با وزارت اطالعات و سپاه تروریستی قدس، این پروژه را کار خود مجاهد
خلق دانستند. روح خمینی که می گفت؛ خودشان خودشان را شکنجه کردند، در جسم این افراد و جریانات فرومایه 
حلول کرد و داستان انفجار در حرم امام رضا و کشتن کشیشان مسیحی یک بار دیگر تکرار شد. در آن زمان هم 

ژیم را پنهان می کردند و بعدها معلوم شد که کسانی با اما و اگرها و استداللهاي سخیف، دستهاي خون آلود ر
نهادهاي امنیتی رژیم با چه شیوه هاي رذیالنه عمل کرده اند. در این جا یک پرنسیب اصولی و انسانی مطرح است 
و پُر روشن است که صرف محکوم کردن توطئه و اقدام تروریستی رژیم، به معنی تأیید سیاستها و مواضع شورا یا 

   .مجاهدین نیست

تصفیه «سناریوهاي مبتذل و جنایتکارانۀ رژیم در مورد نسبت دادن اقدامات تروریستی به مجاهدین تحت عنوان 
در یک نمونه شایان توجه، اطالعات آخوندها و  .بارها افشاه شده است» مرگهاي مشکوك«و » و درگیري درونی

در اشرف، تالش  1392شهریور  10مجاهدین در عوامل آن در عراق و اروپا (مانند ایرج مصداقی) پس از قتل عام 
کردند این قتل عام را درگیري درونی بین مجاهدین قلمداد کرده و کشتن راهنماي مزدور حمله را هم به خود 
مجاهدین نسبت بدهند. راهنماي مزبور عنصر خیانتکاري بنام دلیلی بود که به خدمت نیروي قدس در آمده بود 



این موضوع  .نیروي تروریستی قدس کشته و صورتش هم سوزانده شد تا شناسایی نشود اما در پایان حمله توسط
در همان زمان در گزارش ارتش آزادیبخش ملی ایران در باره جنایت علیه بشریت در اشرف با جزئیات و عکسهایی 

ر قیسی در فروردین که عامر قیسی نماینده سازمان ملل در دیالی از مقتول و صورت او گرفته بود، افشا شد. عام
 .توسط نیروي تروریستی قدس ربوده شد و سرانجام در بهمن همان سال به شهادت رسید 94

  

وزارت دادگستري آمریکا اعالم کرد دو عامل وزارت اطالعات رژیم آخوندها به نامهاي احمد  97مرداد29روز -76
ازمان مجاهدین خلق و شوراي ملی مقاومت رضا محمدي دوستدار و مجید قربانی که به جاسوسی و توطئه علیه س

 .ایران اشتغال داشتند، دستگیر شده اند

دولت ایران آن را به عنوان «بنابر کیفرخواستهاي منتشر شده، این عملیات جاسوسی علیه سازمان مجاهدین که 
ن ادامه داشته تا کنو 1395حداقل از اسفند سال » مخالف اصلی خود می داند و تالش کرده آن را از بین ببرد

» هدف«است. این دو مامور، اطالعات جمع آوري شده را براي حکومت ایران می فرستادند تا بتواند مخالفان را 
مجموعۀ اهداف، می تواند (رژیم) را به خنثی کردن مخالفانش از طریق دستگیري، عضو «قرار دهد و در نهایت 

 .«تن قادر کندگیري، سوء استفادة سایبري یا عملیات ربودن یا کش

اطالعاتی که در بارة مجاهدین خلق جمع آوري «در فروردین امسال یکی از این مأمورین براي گزارش کردن 
نفوذ بیشتر براي کسب اطالعات محرمانه از «به ایران سفر کرده و سپس با دستورالعملهاي جدیدي مانند «کرده

 .به آمریکا باز می گردد» ي اسالمیافراد سازمان (مجاهدین) و تصمیمات سازمان علیه جمهور

شکستن دو طرح بزرگ  درهم دنبال به  افشا و خنثی شدن توطئۀ جاسوسی و تروریستی رژیم آخوندي در آمریکا
) بار دیگر این حقیقت 1397) و در فرانسه (تیر 1397تروریستی علیه مجاهدین و مقاومت ایران در آلبانی(فروردین

رفتی جز سرکوب قیام مردم ایران و ترور و دینی حاکم بر ایران در فاز پایانی، برون کند که فاشیسمرا برجسته می
 .(1397مرداد  30یابد (نقل از اطالعیۀ کمیسیون امنیت و ضد تروریسمکشتار مجاهدین نمی

  

 :فصل هشتم

 کارزار پیگیر و بی و قفۀ مقاومت ایران

 خطرناکترین سالحبراي جلوگیري از دستیابی خطرناکترین رژیم به 

  



یی خود را شروع کرد، مقاومت ایران به طور پیگیر این برنامه از همان هنگام که رژیم والیت فقیه پروژه هسته-77
مخفی را تحت مراقبت قرار داد و سرانجام قبل از آن که خامنه اي بمب هسته یی خود را منفجر کند و جهان را 

 1370خرداد سال  27ن مجاهدین خلق ایران بمب خبري خود را در روز در مقابل بهت و حیرت قرار دهد، سازما
 .را افشا نمود» برنامه مخفیانۀ اتمی رژیم حاکم بر ایران«منفجر کرد و طی یک کنفرانس مطبوعاتی 

محمد محدثین در این کنفرانس خبري بزرگ که در واشنکتن برگزار شد، براي نخستین بار از جزئیات طرح فوق  
عنوان یک هاي خبري از این افشاگري به سري رژیم ایران براي کسب سالح اتمی پرده برداشت. رسانه العاده 

براي اولین بار 1991آقاي محمد محدثین در ژوئن «نام بردند. واشینگتن پست در اینباره نوشت: » شوك سیاسی«
در الموت قزوین شروع کرده “ رح بزرگط”یی را زیر عنوان  افشا کرد که رژیم ایران طرح دستیابی به سالح هسته

 .)1991ژوئن 26-(واشینگتن پست » شودعنوان پروژه معلم کالیه شناخته میکه در درون رژیم ایران به

سلسله آگاهی رسانی کلیات و جزئیات پروژه مخفی تولید سالح اتمی رژیم را  120از آن تاریخ تاکنون شورا طی 
در اطالعیه کمیسیون  1381ها افشاي سایتهاي نطنز و اراك در مرداد سال  برمال کرده که یکی از مهمترین آن

نمایندگی شورا در  1381مرداد  23تحقیقات استراتژیک شوراي ملی مقاومت و متعاقب آن کنفرانس مطبوعاتی 
رژیم یی خرد کننده بر سیاست برنامۀ اتمی  واشنگتن است. افشاي این دو مرکز مهم و اصلی پروژه اتمی، ضربه

 .ایران بود

راهی صعب و طوالنی که مجاهدین «سایت سازمان مجاهدین خلق ایران گزارش فشرده و کوتاهی از  96آبان  2در
و مقاومت ایران طی دو دهه، با پرداخت بهایی سنگین (که هنوز کسی از ابعاد آن خبر ندارد) طی کردند تا مانع 

را به اطالع عموم رساند (سایت » طرناکترین سالح دست یابدشوند خطرناکترین دیکتاتوري ضدبشري معاصر به خ
 .مجاهدین خلق ایران)

  

با افشاگریهاي سلسله وار مقاومت ایران و پس از چند قطعنامه آژانس بین المللی انرژي اتمی، سرانجام این -78
اي رژیم و پس از  آژانس موضوع هسته یی رژیم را به شوراي امنیت ملل متحد سپرد. با جدي شدن مسالۀ هسته

چند قطعنامه شوراي امنیت و پس از تصویب تحریمهاي همه جانبه از سوي کنگره آمریکا و اعمال این تحریمهاي 
جدي در عرصه نفتی و بانکی، والیت خامنه اي در تنگناي تحریم و طرد بین الملی و در زیر ضرب افشاگریهاي 

از قایم موشک بازي دست بردارد و وارد مذاکره براي عقب  مقاومت و مخالفتهاي اجتماعی در ایران، حاضر شد
 .نشینی شود

در شرایطی که شوراي » :در مورد عقب نشینی خامنه اي اعالم کرد 1395شوراي ملی مقاومت در بیانیه مرداد 
ل ملی مقاومت، فرصت اتمی را به تله اتمی براي فاشیسم دینی تبدیل کرده بود، خامنه اي که تاب و توان تحم



تحریمها را نداشت در همان دوره احمدي نژاد مذاکره با آمریکا را در عمان و با واسطه گري حکومت این کشور 
، به رغم این که رفسنجانی را توسط 1392شروع کرد. سپس در نمایش انتخابات ریاست جمهوري رژیم در سال 
ید و در همان دور اول به ریاست روحانی شوراي نگهبان حذف کرده بود، از باال گرفتن امواج قیامی دیگر ترس

به عقب نشینی  “نرمش قهرمانانه”(یعنی شراکت عملی رفسنجانی) تن داد. در قدم بعد مجبور شد که زیر عنوان 
 .«......ذلیالنه از خط سرخهایی که ترسیم می کرد تن بدهد وجام زهر اتمی را سر بکشد

  

به پایان رسید و رژیم پس  1394تیر  23آغاز شد و در  1392سال مذاکرات پیرامون توافق هسته یی از مهر -79
را در وین پذیرفت. » برجام«موسوم به » برنامه جامع اقدام مشترك«از چانه زنی هاي طوالنی سرانجام قرارداد 

اي رغم همه کمبودها و امتیازهرا به 1+5مقاومت ایران در همان روز توافق اتمی بین رژیم آخوندها و کشورهاي 
نشینی تحمیلی و نقض خط قرمزهاي اعالم شده  ناموجهی که در آن به رژیم آخوندها داده شده است، یک عقب

  .سال گذشته بارها بر آن پاي فشرده بود12اي توصیف کرد که در از سوي خامنه 

بدون امضا قطعنامه شوراي امنیت و یک توافق  6دور زدن «خانم رجوي در همین موضعگیري خاطرنشان کرد که 
المللی را ندارد، البته راه فریبکاري مالیان و دستیابی آنها به بمب اتمی را که الزامات یک معاهدة رسمی بین

چنان که مقاومت ایران از قبل خاطرنشان اي را همنشینی، هژمونی خامنهبندد. با این همه همین میزان عقبنمی
 ...کندینی را تضعیف و متزلزل میشکند و تمامیت فاشیسم دکرده است، در هم می

نکته مهم دیگر این است که پولهاي نقدي که به جیب رژیم ریخته می شود باید تحت کنترل شدید سازمان ملل  
صرف نیازمندي هاي مبرم مردم ایران به ویژه حقوق اندك و پرداخت نشده کارگران و معلمان و پرستاران و تأمین 

شود. در غیر این صورت خامنه اي پولها را کماکان در چارچوب سیاست صدور تروریسم غذا و دارو براي تودة مردم 
و ارتجاع به عراق و سوریه و یمن و لبنان سرازیر می کند و قبل از همه، جیب پاسداران نظام را پرتر از همیشه 

 .می کند

می گفت آب و نان و محیط  این حق مردم ایران است که می خواهند بدانند از توافقی که رئیس جمهور رژیم 
زیست هم مشروط و موکول به آن است، به آنها چه می رسد؟ به راستی توافقی که حقوق بشر مردم ایران را نادیده 
بگیرد و بر آن تأکید و تصریح نکند، تنها مشوق سرکوب و اعدامهاي بی وقفه از جانب این رژیم، لگد مال کردن 

-(اطالعیه دبیرخانه شورا» اعالمیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد است حقوق مردم ایران و زیر پا گذاشتن
 .)1394تیر23

خامنه اي در یکی از آخرین موضعگیریهاي خود، ضمن اعتراف به شکست حکومتش در استفاده از برجام براي 
» سم مهلک«ائل منطقه را هم برون رفت از بحرانها، تقریباً فاتحه آن را خواند و ادامۀ مسیر مذاکره با آمریکا در مس



امروز مسئولین دستگاه دیپلوماسی خود ما و همان کسانی که در «دانست و با اشاره به روحانی و ظریف گفت: 
همین مذاکرات از اول تا آخر حضور داشتند، همینها می گویند آمریکا نقض عهد کرده است، آمریکا زیر ظاهر آرام 

ر خارجه اش و دیگران از پشت دارد تخریب می کند، مانع ارتباطات اقتصادي و زبان چرب و نرم مسئوالنش و وزی
کشور با کشورهاي دیگر دنیاست، این را مسئولین خود برجام دارند می گویند، این حرفی است که البته بنده از 

ختشان بود یک سال پیش، یک سال و نیم پیش هی تکرار کردم که به آمریکاییها نمی شود اعتماد کرد، بعضیها س
قبول کنند، اما همین هفتۀ گذشته مسئولین محترم ما با طرفهایشان در اروپا جلسه داشتند، همین حرفها را 

آنها می گویند بیایید در مسائل منطقه هم مذاکره کنیم، اما تجربه  ...مسئولین ما گفتند و آنها جواب نداشتند
یچ مسأله یی نمی توان به حرفهاي آمریکاییها اعتماد برجام به ما می گوید این کار سمی مهلک است و در ه

 .)1395مرداد11»(کرد

  

کمبودها و امتیازهاي ناموجهی که در برجام به رژیم آخوندها داده شد، و مداخله گري آشوبگرانه و تعرض -80
ر ریاست عنان گسیخته به کشورهاي عربی، به چالشی جدي در مناسبات بین رژیم و آمریکا تبدیل شد. با تغیی

جمهوري آمریکا، مسألۀ خروج آمریکا از برجام که در مبارزات انتخاباتی از سوي ترامپ مطرح شده بود، روي میز 
قرار گرفت. ترامپ گفته بود برجام را پاره می کنم و خامنه اي جواب داده بود که برجام را آتش می زنم. اکنون با 

به نظر می رسد عبا و قبا و عمامه و ریش خامنه اي آتش  1397اردیبهشت 18خروج آمریکا از برجام در تاریخ 
 .گرفته و این رژیم درماندة آخوندهاست که ملتمسانه از اروپا، چین و روسیه می خواهد به او کمک کنند

پس از چند دهه استمالت از فاشیسم دینی و قربانی «دبیرخانه شورا طی اطالعیه اي در همان تاریخ اعالم کرد: 
دم و مقاومت ایران، رئیس جمهور ایاالت متحده همزمان با خروج این کشور از معامله اتمی با رژیم کردن مر

دریغ دولت قبلی آمریکا به رژیم آخوندها فاجعه آمیز بوده و رژیم بسیار مخوف آخوندي اعالم کرد: پرداختهاي بی
حکومت طوالنی آشوب و ترور خود را از حاکم بر ایران که نخستین حامی تروریسم در دنیاي امروز است .هزینه 

 .«طریق به یغما بردن ثروت مردمش تأمین کرده است

  

دو هفته پس از «پس از اعالم استراتژي جدید آمریکا توسط وزیر خارجۀ این کشور، خانم رجوي اعالم کرد: -81
ر در نخستین سخنرانی خود، خروج ایاالت متحده از معامله نافرجام اتمی با رژیم آخوندي، وزیر خارجۀ این کشو

قیام مردم ایران در برابر دیکتاتوري دینی و بزرگترین حامی تروریسم را به رسمیت شناخت و خواستار یک جبهه 
در اختیار “ پول خون”معامله اتمی که “ نقایص مرگبار”جهانی در برابر حکومت ایران شد. وزیر خارجۀ آمریکا به 

دار قاسم سلیمانی قرار داده اشاره کرد و با یادآوري قطعنامه هاي پیشین شوراي این رژیم و دژخیمانی مانند پاس
امنیت ملل متحد تأکید کرد هر توافق جدید با رژیم ایران بایستی شامل موارد زیر باشد: قطع کامل غنی سازي، 



یت شناختن اجازه بازرسیهاي بی قید و شرط، توقف برنامه موشکی با قابلیت حمل سالح هسته یی، به رسم
استقالل عراق و خلع سالح مزدوران، خروج کامل از سوریه ، خاتمه دادن به موشک باران و تهدید همسایگان و 

وزیر خارجۀ آمریکا خطاب به رژیم آخوندها  .قطع حمایت از گروههاي تروریستی در یمن و لبنان و افغانستان
 .«مافزود: اگر رفتارتان را تغییر دهید، ما مذاکره می کنی

سال بر آن  37خانم مریم رجوي به رسمیت شناختن قیام مردم و خواسته هاي مقاومت عادالنه مردم ایران را که 
تغییر رفتار آخوندها الجرم به تغییر رژیمشان راه میبرد. تغییر «پاي فشرده است، یک گام بلند خواند و تأکید کرد: 

و بحران در منطقه است. جبهه جهانی علیه دیکتاتوري دینی  دموکراتیک در ایران تنها راه حل مشکالت در ایران
» و تروریستی حاکم بر ایران یک ضرورت تاریخی براي صلح و امنیت و همزیستی منطقه اي و بین المللی است

 .(97اردیبهشت 31-(اطالعیه دبیرخانه شوراي ملی مقاومت

اجراي کامل «هشدار داده بود : 1392ر خانم رجوي در شروع مذاکرات اتمی با حکومت آخوندي در سوم آذ
قطعنامه هاي شوراي امنیت، به ویژه توقف کامل غنی سازي، پذیرش پروتکل الحاقی و دسترسی آزادانه بازرسان 
آژانس بین المللی انرژي اتمی به مراکز و تأسیسات مشکوك این رژیم، الزمۀ دست کشیدن آن از بمب اتمی 

 .(92آذر  3-ملی مقاومت (اطالعیه دبیرخانه شوراي» است.

  

اگرچه خامنه اي و  .شکست برجام موجب رشد چشمگیر تضاد بین باندهاي درون هرم قدرت شده است -82
روحانی در مواقعی سعی می کنند که با نمایش وحدت صورت خود را با سیلی سرخ کنند، اما براي رژیم شرایط 

منتشر شد اعالم کرد:  1396ذشتۀ خود که در مرداد سال پس از برجام مافوق خطر است. شورا در بیانیه سال گ
مسأله سرنوشت برجام موضوع مهم دیگر در مناقشه بین باندهاي درون رژیم است. از میان صدها نوشته و «

اظهارنظر در این مورد شاید برجسته ترین حمله به باند روحانی از جانب یک مداح البته در حضور خامنه اي و 
در مراسم نماز عید فطر، زمانی که صدا و سیماي خامنه اي  1396تیر  5روز دوشنبه  .ظام باشدهمه سرکردگان ن

مراسم رسمی عید فطر را به طور مستقیم پخش می کرد، یکی از مداحان اهل بیت ولی فقیه به نام میثم مطیعی 
کنی خود را گم... جسم اي نشسته صف اول ن”با خواندن شعري علیه روحانی که در صف اول نشسته بود، گفت: 

برجام چو روحش به فنا رفت که رفت/ ذوق بیهوده ز برجام خطا بود خطا، تکیه بر عهد عمو سام خطا بود خطا... 
 .“برد این بود؟ آري همه را برد که برد-هر چه می شد که ببرد از کیسه ما برد که برد/ برد

در مراسم رسمی حکومتی علیه برجام خواند شده علی مطهري معاون مجلس آخوندها با اشاره به اشعاري که 
این اشعار، برجام را به طور کلی تخطئه می کرد در حالی که توافق برجام تصمیم کل نظام و تخطئۀ ”نوشته بود: 

کیهان خامنه اي روز پنجشنبه “. آن تخطئۀ کل نظام است. نقاط قوت و نقاط ضعف آن نیز به کل نظام برمی گردد
شرط تعیین شده  29این ادعا در حالی است که اوالً رهبر معظم انقالب اجراي برجام را به ”ت: ، نوش1396تیر 8



از سوي شوراي عالی امنیت ملی و مجلس و شروط رهبري مشروط کرده بودند و ثانیاً در تصویب برجام در مجلس، 
ضور کارشناسان سیاسی روز بررسی دقیق متن برجام با ح40خالف عقل و مصلحت عمل شد به نحوي که پس از 

و اقتصادي در کمیسیون ویژه مجلس، با فشار دولت و عناصر همسو در مجلس، به آسیب شناسیهاي دقیق 
شریعتمداري در این نوشته تأیید خامنه اي از تصمیم شوراي امنیت والیت را نادیده “. کمیسیون بی اعتنایی شد

رازش در این دو سال می توانست با صراحت با برجام مخالفت گرفته و تالش می کند تا خامنه اي را که با زبان د
 .«کند، بی خطا جلوه دهد

و نهمین سالمرگ خمینی در یک فقره دستور میان تهی از در بیست  1397خرداد  14اي در روز دوشنبه خامنه 
سازي زار سو غنی ه 190مقدمات الزم براي دستیابی ایران به » تر هرچه سریع«سازمان انرژي اتمی خواست که 

فراهم کند. خامنه اي پیش از برجام نیز این میزان غنی سازي را یکی از خط » فعال در چارچوب برجام«اورانیوم را 
 .قرمزهاي خود اعالم می کرد، که با برجام از آن عقب نشینی کرد

  

فرصتهاي باد آورده براي رژیم و خروج آمریکا از معاملۀ اتمی و اعالم استراتژي جدید این کشور، از خاتمۀ -83
جواز سرکوب داخلی و تاخت و تازهاي منطقه یی خبر می دهد. این چرخش سیاسی، رژیم والیت فقیه و سپاه 
پاسداران به عنوان حافظ اصلی این رژیم را با تحریمها و محدودیتهاي جدي رو به رو کرده است. درحالیکه دولتهاي 

د، اما در لزوم مقابله با برنامه موشکی و دخالتهاي منطقه یی رژیم با آمریکا اروپایی خواهان حفظ برجام هستن
همسو هستند. خروج شرکتهاي بزرگ اروپایی و حتی روسی و چینی از کار اقتصادي با رژیم، در وراي مواضع 

 .دولتهاي مربوطه ، زنگ خطر بسیار جدي براي رژیم را به صدا در آورده است

و  70در دهه  60نگذاران وزارت اطالعات که پس از شراکت در جنایتهاي سرکوبگرانه دهه سعید حجاریان از بنیا
مانند » دقیقاً«را  97در دولت خاتمی نظریه پرداز اصالح طلبی در رژیم والیت فقیه شد، وضعیت رژیم در مرداد 

نید، پمپئو هم شرایط گوید بیایید و مذاکره کتحلیل کرده و می گوید: امروز ترامپ می 67وضعیت آن درتیر
ها وجود ندارد. این در حالی است مطلوب ما در میان گزینه بینیم گزینهکند. چنانکه میاش را مطرح میگانهدوازده

ها توانستیم مسئله را حل کنیم. اما امروز خودمان به دست خودمان گزینهکه زمان اوباما چند گزینه داشتیم و می
توانستیم پس از آزادسازي خرمشهر یعنی در سال ما می .ا مشابه شرایط جنگ ایران و عراقایم، دقیقرا از بین برده

در مقاطع بعد نیز چنین امکانی مهیا بود اما جنگ را ادامه دادیم تا آنکه رسید به سال  .دوم به جنگ خاتمه دهیم
 .«و پذیرش قطعنامه 67

ا تنها گزینه واقعی براي برون رفت از بحران می دانست سعید حجاریان که بعد از قیامهاي دیماه دولت روحانی ر
وضعیت دولت تعلیق در تعلیق «و » دولت روحانی گیج و کرخت است«در مصاحبه خود در مرداد ماه می گوید: 

 .(1397مرداد16(روزنامه شرق » است



  

 : فصل نهم

 استراتژي قیام و سرنگونی

 قطب بندي واقعی و صورت مساله آلترناتیو

  

یکی از دستاوردهاي ارزشمند قیام دي ماه، بارز کردن قطب بندي واقعی سیاسی در ایران بود. در یک طرف -84
این قطب بندي، آن نیروهایی قرار دارند که براي سرنگونی تمامیت رژیم با همه دسته بندیها و باندهاي درونی آن 

رین، واقعی ترین و ملموس ترین قطب بندي قرار دارند و طرف دیگر تمامیت حاکمیت ایستاده است. این عینی ت
از نظر سیاسی در جامعه ایران است. براي همین است که از دي ماه سال پیش تا کنون همه کارگزاران سیاسی، 
نظامی و امنیتی رژیم نیروهاي جنبش مقاومت و بر محور آن سازمان مجاهدین خلق ایران را مورد تهاجم قرار می 

 .دهند

نه و هم حرفهاي کارگزاران رژیم نشان می دهد که بیش از سه دهه مقاومت و پایداري انقالبی هم واقعیت در صح
مُهر خود را بر قیامهاي جاري زده و بر تحوالت آینده خواهد زد. وقتی همگان به ویژه اصالح طلبان قالبی اعتراف 

ابند،گویی حرفهاي جنبش مقاومت می کنند که قیام سراسري علیه تمامیت نظام بوده و مردم نظام را بر نمی ت
 .سازمانیافته را رِله می کنند

ماه  دي 11عنوان رئیس مجمع روحانیون مبارز در تچی ولی فقیه، بهجمهور اسبق و تدارکامحمد خاتمی، رئیس
بالفاصله پس از بروز اولین تجمعات و اعتراضات «بیانیه یی بنام مجمع صادر کرد که در آن آمده است:  1396

توز ملت ایران و در رأس آنها آمریکا و عوامل زبون آنان همچون تروریستهاي خورده و کینه مردمی، دشمنان قسم 
 «.اي آنان به حمایت و تشویق آشوبگران و اقدامات خشونت بار آنان پرداختندمنافق و برخی مزدوران منطقه 

طلب قالبی و عضو شوراي مرکزي  ن اصالحکه از سرا 60حمیدرضا جالیی پور قاتل مردم کردستان در دهه 
 .خواند و خواهان برخورد [بخوانید سرکوب] آنها شد» کرکس«ماه معترضان را دي  12مشارکت است، در

  

ماه پس از شعبده بازي انتخاباتی صورت گرفت. این قیام و خیزشها و جنبشهاي پس از آن  6قیام دي ماه -85
رژیم و رقم سازیهاي نجومی در مورد آن زد و ثابت کرد که سیاست تحریم شعبده  مُهر باطل بر نمایشهاي انتخاباتی

بازیهاي انتخاباتی که از جانب شوراي ملی مقاومت پیگیرانه دنبال می شد، درست بوده است. فرصت طلبان و 



خواستند نیاز به روحانی دفاع می کردند و می » رأي سلبی«فرومایگانی که با عَلم کردن ترس از رئیسی جالد از 
جامعه به تغییر و تحول را در سبد باند میانی به سرکردگی روحانی جاسازي کنند، با شکست مفتضحانه روبرو 

از روحانی شیاد حمایت کردند، در عمل در موضع ولی فقیه که به » نه به رئیسی«سازشکارانی که با عنوان  .شدند
پیرامون آن نیاز داشت ایستادند. هرچند تدابیر کالن رژیم  شدت به گرم کردن تنور نمایش انتخابات و رقمسازي

والیت فقیه براي تثیت نظام و درهم شکستن مقاومت مردم و خواست جامعۀ ایران براي نیل به آزادي و پیشرفت، 
 .به دلیل اصالت و ریشه داري جنبش مقاومت و راه حل انقالبی محکوم به شکست بود

و با جلو  1392، به صحنه آوردن جلیلی در سال 1388ن احمدي نژاد در سال خامنه اي که با به کرسی نشاند
، نتوانست تضادها و کشمکشهاي 1396انداختن ابراهیم رئیسی، تبهکار و از آمران قتل عام زندانیان سیاسی در سال 

ند. اما تضادهاي را در قدرت سهیم ک» اعتدال طلب«درون هرم قدرت را مهار کند، مجبور شد باند میانی موسوم به 
درونی حاکمیت هر روز شدت و حدت بیشتر پیدا کرد. نوشیدن جرعه زهر از جانب ولی فقیه، پروسه تضعیف 

ماه قبل از قیام  6در کف خیابانها درهم شکسته شده بود، سرعت بخشید.  1388اتوریته او را که در قیامهاي سال 
ژیم، که در اساس براي سهم خواهی در قدرت و ثروت است، دي ماه، در شعبده بازي انتخاباتی تضادهاي درون ر

اوج تازه یی پیدا کرد و نشان داد که روند بحران در هرم باالي حاکمیت مسیر تازه یی را طی می کند. فوران 
اعتراضها و باال گرفتن آنها تا اوج قیامهاي دي ماه نشان داد که رژیم بحرانزده در بین چکش جنبشهاي اعتراضی 

دان تحریمهاي خارجی در حال کوبیده شدن و اسقاط شدن است. پروسه فروپاشی درونی نظام نیز در شکل و سن
فساد حُکومتی، بی کفایتی دستگاهها و انحطاط سیستمی، شتابی شگفت آور یافت و این روند به نوبه خود تأثیر 

 .حکومت کردن را براي همه نمایان کردعوامل بیرونی را در زوال حاکمیت دوچندان ساخته و ناتوانی باالییها در 

یک سال  96سال «در این باره، عباس عبدي از گروگانگیران سابق و اصالح طلبان الحق والیت، با تأکید براین که 
، تصریح می کند »ویژه در تاریخ سیاسی ایران است و جامعه ایران از یک مرحله به مرحلۀ دیگري وارد شده است

(فرارو » انتظامی و نه سازوکار ایدئولوژیک و فکري نظام، دیگر قادر به کنترل جامعه نیستند نه نیروي نظامی و«که 
 .(1397اسفند12

بدین ترتیب هم مردم دیگر نمی خواستند به شکل سابق زندگی کنند و هم حاکمان دیگر نمی توانستند به شکل 
دا در جریان زلزله استان کرمانشاه و گذشته حکومت کنند. اعتالي جدیدي که در این وضعیت شکل گرفت، ابت

 به را »رژیم حفظ و  سرنگونی«یا بین » مردم و رژیم »سپس در قیام دیماه، قطب بندي واقعی در جامعه بین
 .مقابل دید همگان قرار داد در عریان و روشن شکل

  

دچار افول و  سرنوشت دولت دوم حسن روحانی که به محض فرو نشستن گرد و خاك نمایش انتخاباتی، -86
اضمحالل شد و به رغم تمکین و کرنش در حالت فلج و زیر ضرب استیضاح و برکناري هم قرار گرفت، پیش روي 



همگان است. شورا در بیانیۀ سال گذشتۀ خود در تحلیل شرایط پس از نمایش انتخابات، خاطرنشان کرد که شرایط 
سو ولی فقیه قادر به یکدست کردن حکومت و ریل گذاري پس از نمایش انتخابات به گونه یی رقم خورد که از یک

جدید در والیت نبود، و از سوي دیگر، فشار بر رژیم براي تن دادن به برجامهاي دیگر با توجه به زیر ضرب رفتن 
سیاست مماشات اوباما همراه با کارشکنیهاي خامنه اي، منجر به فلج شدن هرچه بیشتر روحانی و باند میانی رژیم 

 .یدگرد

هنوز یک سال نگذشته، کار به جایی رسید که مصطفی تاجزاده (معاون سیاسی وزارت کشور در دولت خاتمی) 
شویم. یا دولت پنهان از به نقطه عطف، حذف یکی از دو دولت نزدیک می«وضعیت را بدین گونه توصیف کرد: 

گیرد یا مجبور به در دست میکشد و با کنار زدن دولت قانونی ارکان حکومت را کامل مستوري دست می
شود. اجازه ندهیم جامعه مدنی از ویژه در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی مینشینی از قلمروهاي مختلف بهعقب

 .)97فروردین 20» (حزب پادگانی شکست بخورد

دت اختالف توي جناح راست به ش« تاجزاده درباره گره خوردن این بحران به سرنوشت نظام والیت فقیه می گوید: 
او اضافه ». نظر است و اکثریت شان به این نتیجه رسیدند که االن عبور از روحانی یعنی عبور از جمهوري اسالمی

به همین جهت معتقدم باید همدیگر را یک جوري به رسمیت بشناسیم توي راهکارهایمان اختالف «می کند: 
نیم و توي جامعه داریم می بینیم که رسما کسانی دارند داریم، ولی اینکه آقا االن که ما خطرات رو داریم می بی

دعوت می کنند به کشتن و آتش زدن و نمیدانم فالن، و اینها دارند می شوند فضاي غالب مجازي به دلیل اینکه 
متاسفانه رسانه هاي آزاد را توي ایران خود اقتدارگراها زدند. بنابراین توي آنها یک جریان خیلی قوي راه افتاده 
که آقا این بحرانها جدیست در آینده هم تشدید میشود و هیچ راهی جزاینکه همدیگر را به رسمیت بشناسیم 

 .(1397فروردین 10آپارات ) «نداریم

  

تاجزاده در همین مصاحبه به خط بازجوها و وزارت اطالعات براي مقابله با آلترناتیو دموکراتیک ازطریق  - 87
که بارها در نمونه  -»فالن شبکه یا دانشگاه یا اندیشکده »در» کارشناس «لباس در » صدور اپوزیسیون قالبی«

اذعان می کند و ایفاي همین نقش را  -به فضیحت کشیده شده » پاسدار مدحی و علیرضا نوري زاده«هایی مانند 
ج نشدید؟ چرا هیچ وقت از ایران خار«در داخله ترجیح می دهد. مصطفی تاجزاده در پاسخ به این سئوال که

پیشنهادي داشتید از خارج از کشور ... که آقاي تاج زاده مثالٌ بیا فالن شبکه براي ما کارشناس شو. بیا اینجا تو 
، می گوید اولین پیشنهاد را بازجویان (شکنجه گر) به او داده اند که مانند »فالن اندیشکده دانشگاه تدریس کن؟
به خارجه برود و با کمکهایی که به او خواهد شد، دست به کار شود. تاجزاده موارد دیگر براي او راه باز می کنند تا 

وقتی دو سه بار گفت، بهش گفتم ببین اگر اینها را میگی که من هم بگم که من هم آماده ام برم :«اضافه می کند 
مثالٌ براي من راه را باز بود)، من از ایران تکون نمی خورم. من همینجام. بنابراین او فکر می کرد  88(این تابستان 



کنه که خودم و خانواده ام، چون توضیح داد چه جوري خودش فرستاده این خانواده را، همسرش چه جوري، و 
 .«پسرش چه جوري، و فالن و فالن و گذرنامه،گفتم که من همینجا ایران می مونم و اصالٌ عالقه یی ندارم

  

صِحِه گذاشتند که از درون رژیم والیت فقیه امکان استحاله، رفرم و فوران قیامها بار دیگر بر این واقعیت  -88
» مرگ بر خامنه اي، مرگ بر روحانی«، »اصالح طلب اصولگرا ، دیگه تمومه ماجرا «اصالحات وجود ندارد. شعارهاي 

باندها و بیان بیزاري مردم به ویژه تهیدستان و فرودستان از همه » آخوندها حیا کنید مملکت را رها کنید»و 
دسته بندیهاي درون رژیم است. این قیام با هدف قرار دادن تمامیت حاکمیت و نفی استبداد دینی، بختک اصالح 

 .طلبی قالبی و اعتدال شیادانه روحانی را به زباله دان انداخت

شوراي ملی مقاومت ایران از همان هنگام که در دود و دم برآمده از محمد خاتمی، مدیاي جهانی و سازشکاران 
 :اعالم کرد 1376مهر  8قطعنامه خود در  6و  5داخلی از امکان اصالح رژیم دم می زدند، در مواد 

اعی حاکم بر میهنمان بر استبداد شود که رژیم ضدبشري و ارتجشوراي ملی مقاومت ایران بار دیگر یادآور می »
بندیهاي درونی آن، از جمله باند خاتمی، در سرکوب مردم، ترور مذهبی و والیت فقیه استوار است و تمامی دسته

مخالفان و صدور ارتجاع و بنیادگرایی اشتراك نظر و اشتراك منافع دارند و تا آن جا که به مقابله با خواستهاي 
 .گردد، هیچ تضادي با یکدیگر ندارندنهٌ مردم ایران برمیدموکراتیک و ترقیخواها

سالهٌ رژیمی که خمینی بنیان گذاشت، از جمله تحوالت و رویدادهاي همین دورهٌ کوتاه ریاست  19تمامی تجربیات 
اند که نظام والیت فقیه به دلیل تضاد ماهیتش با حداقل حقوق شهروندان قابلیت جمهوري خاتمی، نشان داده

 زمامداري  ها، به ویژه تجربیات دوران هشت سالهٌرفرم، گشایش، اصالح و استحاله ندارد. تمامی این تجربه
طلبی، مذاکره جویی و سازشکاري با این رژیم اند که گرایشهاي رنگارنگ استحالهرفسنجانی، به عکس ثابت کرده

رزهٌ مردم ایران براي رسیدن به استقالل، فرسایی به جریان مبااستبدادي قرون وسطایی، ضربات سخت و طاقت
اند. این تالشهاي ناامیدانه و مذبوحانه، که در عین حال هیچ آزادي، دموکراسی، صلح و پیشرفت وارد کرده

مقاومت اند، با مصالح عالی مردم ایران در تضاد قرار دارند. از این رو شوراي ملیدستاوردي براي مدافعانش نداشته
رده است که هرگونه موضعگیري یا فعالیتی را که در خدمت حفظ و تحکیم این رژیم ارتجاعی باشد، بارها تاکید ک
پیشه و خونخوارش را مدنظر قرار دهد؛ مسئوالن جنایت تطهیر و کند  پذیري و قابلیت اصالح آنرا القاشبههٌ تحول

و آرمانهاي آزادیخواهانه و تالش براي تضعیف روحیهٌ مقاومت و در نتیجه برضد عالیترین مصالح ملت 
فریبانه و نیز توهماتی که دستگاههاي وابسته به رژیم و داند. مقابله با اینگونه تالشهاي عواماش میطلبانهاستقالل

 .«شودپراکنند، از وظایف روزمرهٌ مقاومت شمرده میمحافل همسو با آن در همین زمینه در میان ایرانیان می

  



مقاومت ایران براي درهم شکستن خدعه و فریب استحاله پذیري رژیم در قیام دي ماه به تالش چندین ساله -89
بار نشست و این بار زنان و مردان قیام کننده بودند که در شعار و عمل تمامیت رژیم را مورد تهاجم قرار دادند. 

ترمز علیه مردم بپاخاسته لجن براي همین است که اصالح طلبان قالبی در کنار سرکوبگران و دلواپسان بی دنده و 
در قیام دي ماه جایی نداشتند جایگاه واقعی خود در کنار  1388پراکنی کردند. انان که برخالف خیزشهاي سال 

 .ولی فقیه و سپاه منفور پاسداران را تشخیص دادند

ان فریاد زد و گفت: طلبدي ماه فرارو، عباس عبدي، گروگان گیر سفارت آمریکا، بر سر اصالح  11به گزارش روز 
آمیز ناراحت بودند، از اغتشاشات مهم طور قطع از چنین رفتارهاي غیر مدنی و خشونت  تفاوتی کسانی که به بی«

که سازمان مجاهدین با آن سازماندهی و تشکیالت مخوف و و هنگامی 1360تر و از این رفتار بدتر بود. در سال 
ه حکومت کرد دهها هزار نفر را در سراسر کشور بسیج و وارد میدان کردید... حتی مسلح اقدام به عمل مسلحانه علی

» کنیم؟بینیم، ولی اقدامی جدي در مقابله با آن نمیاکنون چه شده است که وضعیت منطقه و تجربیات زنده را می
ان این قضیه بسیار معتقدم که نیروهاي اصولگرا هم نیز در جری«اي هم انتقاد کرد و گفت: عبدي به باند خامنه 

 .«منفعل عمل کردند

هاي سیاسی داخلی یک از احزاب و جناحبراي اولین بار هیچ« نوشت:1396دي 18جوان روزنامه سپاه پاسداران در 
گرا و... طلب و اصولکدام از احزاب سیاسی (اصالحدر یک فتنه بزرگ مستقیماً دست نداشتند و بدنۀ مردمی هیچ

شد تنها به فاصله یک روز، تر از آنچه فکر میخیلی سریع 96گران همراهی نکردند...در فتنه ) در شهرها با فتنه
ها از پیگیري مطالبات مردم به سمت تقابل با نظام و تصرف اماکن نظامی و انتظامی.. تغییر مسیر داد... آشوب

 .«فضاي مجازي یک تهدید جدي و بستري آماده و قوي براي براندازي است

  

همترین و مبرم ترین مساله قیام موضوع آلترناتیو و رهبري است. براي رسیدن به پیروزي و به سرانجام م-90
رساندن انقالب دموکراتیک مسأله الترناتیو و رهبري به عاجل ترین مسأله تبدیل می شود. اجالس شوراي ملی 

به وسیله مسعود رجوي، مسئول مقاومت ایران در دي ماه سال پیش پیرامون این موضوع، مواضع اعالم شده 
وقتی «خود یادآوري کرده است:  1396دیماه  16شوراي ملی مقاومت ایران را تأیید کرد. مسئول شورا در پیام 

او در پیامش درباره موقعیت ». که رژیمی دارد واژگون می شود، موضوع و صورت مسأله آلترناتیو و رهبري است
 :و ضرورت هوشیاري در برابر نیرنگهاي ارتجاعی و استعماري، به درستی گفتانقالبی، استراتژي قیام و سرنگونی 

دارند. پرهیز دادن غلیظ دشمن و همریشان و دم و دنبالچه هاي آن تا روز سرنگونی، دست از مکر و نیرنگ برنمی»
لطنت کاري سیاسی بین سلطنت دینی و سروي و هرگونه اقدام عملی براي سرنگونی، و پاسو شدید از چپ

 .کش کردن مجاهدین و شوراي ملی مقاومت ایران در همین راستاستموروثی، همراه با شالق



اما از آنجا که بلحاظ تاریخی، بازگشت به سلطنت موروثی، نه در فرانسه و روسیه و نه حتی در عراق و افغانستان، 
خوندي و سلب حق حاکمیت و موضوعیت و جدیت ندارد، نتیجۀ عملی این ترفندها، در هر حال حفظ خالفت آ

 .رأي جمهور ملت ایران است

نویسی کرد، خطوط متداخل ارتجاعی خوانی و رقعهتوان براي ماندگاري و تثبیت رژیم والیت، روضهاکنون که نمی
و استعماري براي خنثی کردن قیام و سرنگونی چنین القاء میکنند که این قیام آلترناتیو و رهبري ندارد. از اینرو، 

 .یا باید به شاه برگشت و یا به شیخ بسنده کرد. یا به گذشته برگردید و یا به وضع موجود بسازید و بسوزید

به معنی مرزبندي با دیکتاتوري و “ نه شاه، نه شیخ”خرداد  30سال پیش از فرداي  36حرف ما و مردم ما از 
قیقی و واقعی و ضروري آزادي و استقالل در اینست معناي ح .و خونین بوده است وابستگی با بهاي بسیار سنگین

 ...کندمیدان عمل. رود خروشان خون شهیدان آزادي، آلترناتیو و رهبري شایسته خود را هم عرضه می

توان دید، سرانجام دو راه بیشتر وجود ندارد: یا حفظ همین رژیم با هر آرایش و پیرایش اینجاست که به روشنی می
 .«و به آینده و در جهت تنها جایگزین دموکراتیک و مستقل (شوراي ملی مقاومت ایران)مفروض، و یا حل تضاد، ر

  

رئیس جمهور برگزیدة شوراي ملی مقاومت براي دوران انتقال  1397تیر ماه 9در گردهمایی بزرگ مقاومت در -91
یامها به صورت مسألۀ حاکمیت به مردم ایران دربارة اهمیت موضوع آلترناتیو و سرنگونی که در شرایط مشخص ق

جدي سیاسی تبدیل شده است، بر نکاتی پایه یی انگشت گذاشت که یاد آوري آن در این بیانیه براي روشنایی 
 : مسیر سیاسی جنبش مقاومت ضروري است. خانم رجوي گفت

هم است، که این چسبان، این روزها رونق یافتهصنعت آلترناتیوسازي مجازي و مونتاژ در بازار سیاست البته با کپی»
خصوص که خواهند این رژیم را زمین بزنند؟ بهاز عالئم دوران پایانی رژیم است. اما مسأله این است که چگونه می

طور تاریخی نه جایی براي سبز شدن ارتجاع آخوندي باقی گذاشته نه براي ارتجاع رود سرخ خون شهیدان به
 .سلطنتی

هاي گدازان سنجش و آزمایش، و بدون کننده، بدون عبور از کورههبريحال اگر، بدون تشکیالت و سازمان ر 
 .گوییم: بفرمایید، درنگ نکنیدکار این رژیم پایان داد، ما میتوان بهپرداخت قیمت و فدا و مجاهدت، می

اسري و اگر بدون سابقه و پشتوانۀ جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندي با دیکتاتوري و وابستگی، بدون مقاومت سر
توان حاکمیت مردم را جایگزین طلبان قالبی، میکهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل والیت فقیه و اصالح

 .کرد، بفرمایید، درنگ نکنید



، »فتح قدس از طریق کربال«گرفتن تنور جنگ و شعار اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضدمیهنی و گِل
صدرشته عملیات ارتش آزادیبخش ملی، و فتح مهران و پیشروي تا دروازه کرمانشاه، بس با یکبدون تحمیل آتش

توان آخوندها را ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندي، میو بدون افشاي جهانی برنامه
 .زیر کشید، بله درنگ نکنیدبه

قطعنامه ملل متحد و بدون جنبش دادخواهی  64درهاي رژیم اگر بدون افشاي جهانی نقض حقوق بشر و جنایت
فشردن بر حقوق نشانها در چهارگوشه جهان و پاي، بدون کارزار اشرف67شده در سالعامزندانیان سیاسی قتل

هاي مشخص شوراي ملی مقاومت و دولت موقت براي دوران انتقال دهه، بدون برنامه و طرح 4ملت ایران به مدت 
ران و سرانجام، بدون رهبري آزموده و مشخص که پنج دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده حاکمیت به مردم ای
شبه طی کرد و صرفاً با رؤیاي حمایت خارجی در ایران تغییر ساله را یک 50توان این راه ها میاست، اگر بدون این

 .واقعی ایجاد کرد، بفرمایید این گوي و این میدان

این خواب و خیال فقط با الگوي اشغال کشور عراق، یعنی با لشکرکشی خارجی متصور است، اما بگذارید بگویم که 
 .که نتیجه آن هم از قبل معلوم است

ها، نشان ها و تجربهولی واقعیت .دادن نبودند، همه، شانس خود را آزمودندسال، مدعیانی که اهل قیمت40در این 
 .“مخملی”و “ سبز:”شود، نه ه و اصالح میداده که این رژیم تاریک و سیاه، نه استحال

خواهد. سازمان و تشکیالت و جایگزین مستحکم خواهد. صداقت و فدا میسرنگونی این رژیم، الجرم قیمت می
 .خواهد و ارتش آزاديخواهد. کانون شورشی میسیاسی می

ی براي رسیدن به قدرت نیستیم. ما رقیب کس”ماه گفته است: بندي قیام ديکه مسعود در جمعدر عین حال، چنان
 .«“کردن نیستو قطعاً کسی هم رقیب مجاهدین در مسیر صدق و فدا و پرداخت

  

یی فرا ریزي جامعهما به پی«خانم رجوي سپس در بارة برنامه و طرحهاي آلترناتیو دموکراتیک، اضافه کرد: -92
م چنین مرزبندي با استبداد و وابستگی و تبعیض دموکراسی و برابري است. ه خوانیم که تار و پودش آزادي،می

جنسی و قومی و طبقاتی است. ما از برابري زن و مرد، از حق انتخاب آزادانۀ پوشش، از جدایی دین و دولت، از 
ها، از تساوي حقوق سیاسی و اجتماعی کلیه افراد ملت ایران، از لغو اعدام، از آزادي بیان، احزاب، خودمختاري ملیت

 .کنیمو دفاع می ها، انجمنها، شوراها و سندیکاها دفاع کردهات و اجتماعات، از آزادي اتحادیهمطبوع



سال پیش تصویب و اعالم شده،  35یی شوراي ملی مقاومت براي خودمختاري کردستان ایران که ماده12طرح 
ن غیراتمی، در همزیستی ترین الگوهاي جهانی است. و سرانجام ایران آزاد، یک ایراهنوز هم یکی از جامع

 .المللی استیی و بینمنطقه هايآمیز، با همکاريمسالمت

 .این است سیماي یک جایگزین دموکراتیک در برابر حاکمیت آخوندي و هرگونه دیکتاتوري

توان می همین مردم و پایگاه مردمی است کهاولین گام، انتقال حاکمیت به مردم ایران است. با اتکا به در این مسیر،
 .توان تمامیت ایران و ایرانی را حفظ کرد و سرافراز نگهداشتاز هرج و مرج و ناامنی بر حذر ماند و می

شود که وظیفۀ ماهه تشکیل می طبق برنامۀ شوراي ملی مقاومت، پس از سرنگونی رژیم، یک دولت موقت شش
ومی، مستقیم، مساوي و مخفی مردم ایران اصلی آن، تشکیل مجلس مؤسسان از طریق انتخابات آزاد با رأي عم

 .است

سال قانون اساسی جمهوري جدید را تدوین کند، و آن را به رأي مردم ایران بگذارد. 2این مؤسسان باید طی 
 .چنین نهادهاي اساسی جمهوري جدید را طبق آراي مردم، مستقر کندهم

پذیر محیطی امکانشینی، قحطی آب و فجایع زیستنما معتقدیم که رهایی جامعه از گرانی، فقر، بیکاري، زاغه
شده مردم ایران، باید اعاده و احیا شود. این است. اما قبل از هر چیز حقوق سیاسی و مشخصاً حق حاکمیت پایمال
 .خاستگاه مقاومت ما و فلسفۀ وجودي شوراي ملی مقاومت ایران است

گران وانایی این مقاومت و این جایگزین را انکار و از مماشاتاما سود اساسی رژیم، همواره در این بوده و هست که ت
 .در غرب براي سرکوب این جنبش استفاده کند

رسمیت شناختن این مقاومت، وارد معادالت بنابراین در رابطه با ایران، تا وقتی موضوع مقاومت و حق مقاومت و به
 .دینی را جبران کردتوان خسارتها و ضربات سیاست مماشات با فاشیسم نشده، نمی

کنیم که سرنگونی و تغییر دموکراتیک و برپایی ایران آزاد بر عهده خود ما و مردم ایم و تکرار میما همواره گفته
کنیم. زیرا هزار جام زهر، در خدمت هزار اشرف نشینی آخوندها استقبال میماست. ما در عین حال از هرگونه عقب

 .«است

  

 :فصل دهم

 خیزش، برافراشته باد پرچم قیام و انقالبهر ثانیه با 



 پیش به سوي برپایی کانونها وشهرهاي شورشی

  

تحوالت یک سال گذشته و در کانون آنها قیامهاي دي ماه ، نشان می دهد که شرایط کنونی براي حاکمیت، -93
آن که به تفصیل  مردم و جنبش مقاومت تغییرات اساسی کرده است. قیام دي ماه و خیزشها و جنبشهاي پس از

در باال بدان پرداخته شد، نشان می دهد که مبارزة زنان و مردان ایران زمین براي فتح قله پرشکوه رهایی به پیش 
می رود. شرایط بین المللی و اخاللگریهاي رژیم در کشورهاي خاورمیانه و منطقه خلیج فارس، رژیم را هرچه 

ه اي یا باید با نرمشهاي دیگر به عقب نشینی پی در پی تن دهد و بیشتر منزوي می کند. در چنین شرایطی خامن
یا با پافشاري بر سیاستهاي ماجراجویانه خود، جامعه جهانی را علیه خود متحد کرده و هزینه هاي سنگینی را به 

اومت ایران مردم ایران تحمیل کند. رژیم والیت فقیه و خامنه اي هر کدام از این دو راه را انتخاب کند، وظیفه مق
گرچه شوراي ملی مقاومت ترجیح می دهد که خامنه اي تن به عقب نشینی داده و جامهاي  .تغییري نخواهد کرد

زهر را یکی پس از دیگري سر کشد، اما وظیفه و تکلیف اصلی ما این است ثانیه به ثانیه با قیام حرکت کنیم و 
ي شورشی برافراشته نگهداریم و به خیزشهاي دلیرانه مردم پرچم قیام مردم ایران را با برپایی کانونها و شهرها

 .نقشه مسیر درست براي رهایی را که همانا سرنگونی استبداد دینی است، نشان دهیم

  

در پیام شماره  1397تیر 4در باره این راهبرد استراتژیکی، مسعود رجوي، مسئول شوراي ملی مقاومت، در روز -94
به بعد بوده  1360خرداد  30این خط مشی مقاومت ایران از «به درستی گفت:  ارتش آزادیبخش ملی ایران 9

 .است

تواند باشد. سیاست آمریکا تغییر رفتار رژیم و وادار کردن آن اما تغییر و سرنگونی کار ایاالت متحده نیست و نمی
براي چند نسل کفایت  به مذاکره و مصالحه است. تجربه عراق بعنوان بزرگترین اشتباه سیاست خارجی آمریکا

 .است

سال پیش سناتور هري رید، رئیس اکثریت در سناي آمریکا، گفت که بسا بیشتر از ویتنام، بزرگترین  12این را 
اشتباه سیاست خارجی تاریخ آمریکا، عراق بوده و تهدید اصلی امنیت بین المللی از آغاز نه دولت عراق بلکه رژیم 

 .ربط خواندر جریان انتخابات ریاست جمهوري این جنگ را احمقانه و بیایران بوده است. اوباما نیز د

خواهد چنین القاء کند که آمریکا به واقع در صدد سرنگون کردن رژیم و کند یا میاز اینرو اگر کسی فکر می
د. ادعاهاي برداري سیاسی خودش چنین قلمداد کنکند و یا عمد دارد براي بهرهپرداختن قیمت آنست، یا اشتباه می

کنیم که سرنگونی و ایم و تکرار میتهی آلترناتیوسازان راه دور را در این خصوص نباید جدي گرفت. گفتهمیان



ها و شهرهاي شورشی تغییر رژیم، وظیفه و کار ما، و بر عهده ما و مردم ما و پیشاهنگ انقالبی خلق ماست. با کانون
 .و مؤسسان چهارم ارتش آزادي

 کن بپا شود؟هاي قیام را به یکدیگر گره زد تا آتشفشانی برانداز و بنیانا چگونه میتوان شعلهدر این راست

 .بود“ همه با من”اي خمینی در جریان انقالب ضد سلطنتی نیست. منظور او باسمه“ با هم هَمَه”پاسخ در 

 .خوردکند و محک میاتحاد و همبستگی، در میدان عمل براي سرنگونی استبداد دینی موضوعیت پیدا می

طلبی و جوش و قانونمند، صفوف را تصفیه و از شیخ و شاه، از استبداد و وابستگی، و از فرصتاي دروناین به گونه
 .کندسواري، پاالیش میچینی و موجمیوه

داده  کند واال سره از ناسره هیچگاه تمیزاینچنین، طالي نابِ وحدت از بوتۀ آزمایش در میدان عمل عبور می
نشینی آنقدر که دشمن را به عقب .نخواهد شد. بنابراین پاسخ پیشتاز، در جنگ ِ صد برابر و شورشگري حداکثر است

 .«وادار کند. آنقدر که بند از بند رژیم بگسلد

  

و ما با مردم ایران و در پیکارهاي روزمرة زنان و مردان ایران زمین که در هر کوي و برزن و در هر کارخانه -95
مدرسه و دانشگاه جریان دارد و با زندانیان سیاسی که در زندانها مقاومت می کنند و با خانوادة شهدا و زندانیان 

 .سیاسی که فریاد دادخواهی سر می دهند، به رزم بی امان علیه رژیم والیت فقیه ادامه می دهیم

یگانه جایگزین دموکراتیک و مردمگرا با خطوط به مثابۀ «چنان که بارها اعالم کرده شوراي ملی مقاومت ایران، هم
سیاسی و کارکرد داخلی، منطقه اي و بین المللی و با استحکام تشکیالتی، سازمانیافتگی و با فداکاري و شور و 
شوق رهایی، رژیم والیت فقیه و همه دسته بندیها و باندهاي درونی آن را به چالش روزمره کشیده است. در این 

البته افتخارآمیز ما مانند گذشته براي به زیرکشیدن نظام ضد ایرانی و ضدانسانی والیت فقیه و  راه پرتالطم و
استقرار آزادي و حاکمیت ملی با مردم ایران تجدید پیمان می کنیم و برخالف جماعت کنار گودنشین که از مبارزه 

 (1395(بیانیه شورا، مرداد » هیم.بی هزینه طرفداري می کنند، به مقاومت و پیکار به هر قیمت ادامه می د

براي غلبه بر توطئه هاي «سال پیش شوراي ملی مقاومت ایران در بیانیه سالگرد تأسیس خود اعالم کرد: شورا  12
رژیم و سیاستهاي استعماري که صعود یک مقاومت مستقل را برنمی تابند و براي پیشروي به سمت تغییر تدریجی 

ن، اساساً به مردم خود و به نیروي فعال و رزمندة خود متکی بوده است. ما با تالش و تعادل قوا به سود ملت ایرا
کوشش مردم ایران و همه آزادیخواهان و رزمندگانی که حیات مقاومت مدیون تالشهاي شبانه روزي آنهاست، راه 

 .«می گشاییم و پیشروي می کنیم



، تمجید او از فیلم پر هزینه و “منافقین”و “ فتنه”خامنه اي از کابوس «اکنون باز هم با تاکید تکرار می کنیم که 
که علیه سازمان مجاهدین خلق ایران ساخته شده است و هرزه درایی روزمرة مزدوران  "ماجراي نیمروز"فاشیستی 

اري ریز و درشت او علیه جنبش مقاومت از طریق ساختن دهها فیلم و سریال، انتشار هزاران کتاب و مقاله و برگز
» روزمرة نمایشگاه عکس، به خاطر مداخلۀ فعال نیروهاي مقاومت و انقالب دموکراتیک در رویدادهاي سیاسی است.

 )1396(بیانیه شورا، مرداد 

  

استبداد مذهبی حاکم بر ایران با دخالتهاي تروریستی در کشورهاي خاورمیانه به منظور عریض و طویل کردن -96
میت، دولتهاي این کشورها را علیه خود متحد کرده است. حمایت بی چون و چراي عمق استراتژیک و امنیت حاک

والیت خامنه اي از دیکتاتوري بشار اسد، حمایت و هدایت جنگ علیه دولت قانونی یمن، خرابکاري در پروسه هاي 
هاي وابسته به سیاسی عراق به سود مزدوران خود، کارشکنی در پروسه صلح فلسطین با اسرائیل، سازماندهی نیرو

ولی فقیه در آفریقا و..... خشم و نفرت توده هاي مردم در کشورهاي منطقه را برانگیخته است. با وجود رژیم والیت 
فقیه هیچکدام از مشکالت و بحرانهاي موجود در منطقه حل نمی شود. رژیم ایران نه بخشی از راه حل که بخش 

ید کامل والیت فقیه در کشورهاي منطقه و به ویژه در سوریه و عراق  اصلی بحران است. از این رو ما خواستار خلع
 .هستیم

پایان سیاستهاي ایران سوز این رژیم البته با براندازي و خلع ید از این رژیم اشغالگر به دست تواناي ملت ایران 
و بقاي حکومت  خواهد بود. آخرین نمونۀ این خیانتها، حراج دریاي خزر بر ضد منافع ملی براي حفظ امنیت

هزار میلیارد «یی در این باره اعالم کرد: طی اطالعیه 97مرداد23دبیرخانۀ شوراي ملی مقاومت در  .است  آخوندي
دالر خسارت در جنگ ضد میهنی ، نابودي محیط زیست و خشکاندن آبهاي کشور ، چپاول منابع ملی و به باد 

افروزي و پروژه هاي اتمی و موشکی، شیوة شناخته شدة  دادن ثروتهاي مردم ایران در صدور تروریسم و جنگ
 .حکومت آخوندي است که حفظ سلطنت مطلقۀ ولی فقیه را واجب ترین واجبها اعالم کرده است

فروش و ضد ایرانی آن اکنون نوبت دریاي خزر یکی از بزرگترین سرمایه هاي ملی ایران است که آخوندهاي وطن
گین خود به حراج گذاشته اند. آشی که این بار آخوند روحانی و ظریف به دستور را براي امنیت و حفظ سلطه نن

خامنه اي پختند، آنقدر شور است که حتی کارشناسان و نمایندگان رژیم از باندهاي مختلف آن را یک ترکمانچاي 
وان به دفاع دیگر توصیف می کنند. سپاه پاسداران که در این وطن فروشی همدست روحانی است، در روزنامۀ ج

و “ تحدید حدود”برداري از منابع خزر در انتظار احقاق حقوق، از جمله حق انتفاع یا بهره”از او پرداخت و نوشت: 
 .)22/5/97(جوان “ به شکل مطلوب دور از ذهن است“ تعیین خط مبدأ”

اي و روحانی، نه آب و خانم مریم رجوي رئیس جمهور برگزیده مقاومت در این باره گفت : براي خمینی و خامنه 
خاك، نه فرهنگ، نه جان و دارایی مردم ایران ارزشی ندارد. تنها یک چیز اهمیت دارد : حفظ و بقاي حاکمیت 



اعالم کرد و به خاطر آن می توان احکام اسالم را تعطیل کرد و به “ اوجب واجبات”آخوندي که خمینی آن را 
 .باد داد و فرزندان رشیدش را در زندانها قتل عام کرد طریق اولی خاك و آب ایران و مردم آن را به

خانم رجوي افزود : به راستی یک رژیم اشغالگر چه کاري می کند که آخوندها با ایران و مردم ایران نکردند. آنها 
زي مانند مغولها از بدترین اشغالگران تاریخ ایران هستند. به همین خاطر وظیفۀ ملی و میهنی هر ایرانی آزاد سا

 .«وطن از سلطۀ آخوندها و پاسداران و استقرار دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم ایران است

  

در زمینه اتمی شوراي ملی مقاومت پیوسته نقطه نظرات خود را در این خصوص توسط رئیس جمهور برگزیدة -97
 15از جمله خانم رجوي در  شورا براي دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با دقت و صراحت اعالم کرده است.

 :در یک سخنرانی در سناي فرانسه خاطرنشان کرد 1394اردیبهشت 

پروژه هاي اتمی، تماماً ضد ملی است و مردم ایران عمیقاً با آن مخالفند. ما رو در روي این رژیم یک ایران »
 .خواهیمدموکراتیک و غیر اتمی می

بنیادگرایی و تروریسم چهار ستون تئوکراسی حاکم است. حقوق دستیابی به بمب اتمی، نقض حقوق بشر و صدور 
بشر در داخل ایران و خلع ید از آخوندها در خارج از ایران و مشخصاً در عراق و سوریه و لبنان و یمن و افغانستان، 
 شاخصهاي واقعی هستند که نشان می دهند این رژیم از بمب اتمی دست کشیده است. هر چیزي کمتر از این در

 ....یی هم که پیچیده و عرضه شود خودفریبی و قبول کردن فاجعۀ مالیان مجهز به بمب استهر لفافه

زمان آن است که قدرتهاي  .تجربۀ مقاومت نشان داده است که آخوندها تنها زبان قاطعیت و قدرت را می فهمند
رکزي تروریسم و رکوردار جهانی اعدام بزرگ، دست از مماشات و امتیاز دادن به استبداد خونریز دینی، بانکدار م

 .«رسمیت بشناسندبردارند و حق مردم ایران براي مقاومت و آزادي را به

  

شوراي ملی مقاومت ایران، در آغاز سی و هشتمین سال حیات خود، همچون سالهاي گذشته بار دیگر بر -98
 :رجوي، خاطرنشان می کندماده یی خانم 10اساس برنامه و مصوبات خود و با تأکید بر برنامه 

ما بر اساس خط مشی اصولی خود مبنی بر مخالفت با هرگونه مداخلۀ نظامی خارجی در ایران و مخالفت با  -
هرگونه آلترناتیوسازي از جانب قدرتهاي بزرگ، برضرورت قطع همه حمایتها و امدادرسانیها به دیکتاتوري مذهبی 

 .یمو تروریستی حاکم بر ایران، تأکید می کن



ما از مبارزة حق طلبانۀ کارگران و مزدبگیران علیه نظام حاکم و از مطالبات معلمان، پرستاران، پزشکان و دیگر  -
اقشار معترض و به پاخاستۀ میهنمان، حمایت و همبستگی خود را با آنان اعالم می کنیم. خواست کارگران ایران 

کار بر حقوق کارگران ایران و نظارت سازمان بین المللی براي حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهاي مستقل کارگري 
 .و لغو کار کودکان، از خواستهاي شوراي ملی مقاومت ایران است

ما خواستار اقدام بی درنگ شوراي امنیت ملل متحد به منظور جلوگیري از نقض حقوق بشر در ایران و بازدید  -
اي و مالقات با خانوادة شهیدان و زندانیان سیاسی هستیم و از گزارشگر ویژه حقوق بشر از زندانهاي والیت خامنه 

جامعۀ جهانی می خواهیم براي توقف اعدامهاي گسترده و خودسرانه به اقدام عملی و جدي دست بزند. چشم 
 .پوشی قدرتهاي بزرگ از نقض حقوق بشر در ایران به بهانۀ توافق اتمی، محکوم و غیرقابل قبول است

مامی اشکال تبعیض جنسیتی از زنان، برابري کامل زن و مرد در تمامی عرصه هاي حیات سیاسی، ما براي رفع ت -
اقتصادي، اجتماعی و قضایی، لغو هرگونه تبعیض مذهبی و جدایی دین از دولت مبارزه می کنیم و دفاع پیگیر از 

 .مآزادي بیان و اندیشه، آزادي اطالع رسانی و نفی سانسور را وظیفه خود می دانی

خودمختاري داخلی به مفهوم رفع ستم مضاعف از همه شاخه ها و تنوعات ملی وطنمان و تأمین جمیع «ما از  -
حقوق و آزادیهاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی براي آنها در چارچوب وحدت، حاکمیت و یکپارچگی تجزیه ناپذیر 

 .دفاع می کنیم» کشور

ي جلوگیري از نابودي طبیعت و حفاظت و بهسازي محیط زیست ما از تالش مدافعان بهبود محیط زیست برا -
 .قدردانی و حمایت می کنیم

ما به منشور ملل متحد پایبندیم، از همزیستی مسالمت آمیز، صلح و همکاریهاي بین المللی و منطقه یی حمایت  -
 .می کنیم. ایران آزاد فردا غیراتمی و عاري از سالحهاي کشتار جمعی است

بر لزوم محاکمه آمران و عامالن این نسل کشی  67یگر در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی در سال ما بار د -
سازمانیافتۀ حکومتی که از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است، تأکید می کنیم و از کمیسر عالی حقوق بشر 

یل دهد. انتشار نوار صوتی آقاي تشک 67می خواهیم که یک کمیسیون مستقل براي تحقیق در مورد قتل عام سال 
، سند انکارناپذیر دیگري از این جنایت بزرگ است. 1395منتظري در گفتگو با اعضاي هیأت مرگ در تابستان 

آخوند علی فالحیان، وزیر اطالعات پیشین رژیم، است که با استناد به خمینی  1396سند دیگر مصاحبۀ تیرماه 
ند... اینها حکمشان همیشه اعدام است، اصالً حکم والیی ایشان[خمینی] بود؛ اینها اصالً محاکمه نمی خواه«گفت:

 .«چه بعدش، حکم اینها اعدام است، حتی اگر حاکم شرعی هم حکم به اعدام نداده باشد 67چه قبل از این جریان 

  



و مؤثر پیرامون ما همۀ هموطنان و نیروهاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانی را به اتحاد و مبارزة جدي -99
 .فرا می خوانیم» مرگ بر اصل والیت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه اي«شعار محوري 

به باور ما راه حل عملی براي سرنگونی رژیم حاکم بر ایران در گام اول به سازماندهی و تشکل یابی حول شعار 
ین را به ایجاد کانونهاي شورشی در سراسر میهن محوري مبارزه منوط است. از این رو ما زنان و مردان ایران زم

دربند فرا می خوانیم. ما از رهنمود مریم رجوي در این زمینه در سخنرانی گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در 
امروز، پرسش این نیست که آیا حکومت والیت » :) حمایت و پشتیبانی می کنیم؛ آن جا که گفت1395تیر19(

هست یا خیر؟ پرسش این است که از چه راههایی می توان زودتر به این هدف رسید.  فقیه در شرایط سرنگونی
 .اشرف است. یعنی هزار کانون نبرد علیه استبداد مذهبی 1000پاسخ ما، برپایی 

براي دستیابی به یک جمهوري آزاد و برابر، نه وقوع معجزه یی متصور است و نه شانس و تصادفی به سود ما در 
ود. تمام دارایی ما، ملت ایران است و فرزندان پیشتازش و این البته بزرگترین قدرت جهان است. پس کار خواهد ب

اشرف بسازیم.  1000همه چیز را باید از دستها و اراده هاي خودمان انتظار داشته باشیم. براي همین است که باید 
کنده را گردآوردن و ذهنها و قلبها را از اشرف، یعنی توانهاي سرکوب شده را احیا کردن، بی شماران پرا 1000

 .این امید واقعی بارور کردن که به زیر کشیدن دیو ممکن است. و می توان و باید

 .«اشرف این است که با نیروي اراده مردممان و مقاومت سازمانیافتۀ آنها سرنگونی را خلق کنیم 1000

  

شوراي ملی مقاومت همه زنان و مردان ایران زمین و نیروهاي سیاسی و رنگین کمان نیروهاي اجتماعی و -100
مرگ بر اصل والیت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر »فرهنگی ایران را فرا می خواند تا پیرامون شعار محوري 

شوند. جنبش بیشماران و قیام مردم در هزار و هزاران کانون شورشی و اشرف دیگر، متحد و متشکل » خامنه اي
ایران، در هر کوي و برزن، در هر کارخانه و شهر و روستا و در هر اداره و مدرسه و دانشگاه، قادر است نظام 

 .اهریمنی، ضد مردمی و ضد ایرانی والیت فقیه را به زیر کشیده و حاکمیت مردم را برقرار کند

شوراي ملی مقاومت، به دور از هرگونه تنگ نظري و «م کرد : اعال 96دي  16هم چنان که مسئول شورا در 
پافشاري بر مواضع و برنامه و مصوبات خود،پیوسته به جبهه همبستگی ملی براي سرنگونی استبداد مذهبی فراخوان 
داده و آماده همکاري با همۀ نیروهاي جمهوري خواهی است که با التزام به نفی کامل نظام والیت فقیه و همه 

ناحها و دسته بندیهاي درونی آن، براي استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین ج
 .«از دولت، مبارزه می کنند

  



 شوراي ملی مقاومت ایران
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