
 
  

  رانيمقاومت ا يمل يس شوراين سالگرد تأسيچهارم و يس ةيانيب
  

ت از دکتـر  يـ در حما 1331ر يـ ت 30 يام ملـ يـ شصت و سه سال پس از قصد و نه سال پس از انقالب مشروطه و 
داد يـ ن دو رويـ ا هکه خـود را ادامـه دهنـد   ران يمقاومت ا يمل یشورا ،آردن نفت يدق رهبر نهضت ملمحمد مص
و  يوارد سـ ، يو جهـان  ي، منطقه يـ يداخل هاي هک سال پرتالطم در عرصيبا گذشت داند،  يم يخيبزرگ تار
اد و خـاطرة  يـ دانـد کـه    يفـه خـود مـ   يوظ ،يخيتار ين سالگردهايشورا در ا. شود يات خود مين سال حيپنجم
کـار  يپر شـکوه  پـ  يولـ ب يپر فراز و نشـ  راه ک قرن گذشته دريش از يب درکه  گرامي بدارد را يزنان و مردان ةهم
به خصوص بـيش از سـي هـزار شـهيد سـرفراز       دنديو عدالت به شهادت رس ي، استقالل، دموکراسيآزاد يبرا

   .گفتند» نه«آه به خميني جالد  1367قتل عام زندانيان سياسي در سال 
اد يـ زنـده  ؛ سه عضو ارزندة خود را آه طي يك سال گذشته جان باختنـد  ةن خاطريچن  مقاومت هم يمل يشورا
) يد محاصـرة پزشـک  ين شهيست و دوميب( ييده ونايخلق فران مجاهد و، برجسته هنرمند،انيک آساطوريآندران

کـه در سـال    يخواهانيه همة آزادبرا گرامي مي دارد و  )يبرتيبه ل يدان حمله موشکياز شه( يفيو اصغر شر
  .مي آند اداي احترام دنديه به شهادت رسيت فقيم واليه رژيگذشته در مبارزه عل

رانـه  يو بـه مقاومـت دل   يبرتـ يل محبـوس در ر يـ ز رزمنـدگان دل يـ انگ شـگفت  ييبايو شـك  يخيتـار  يداريـ به پاشورا 
 ينـ ياسـتبداد د  يسرنگون يب برايکه پرچم مبارزه پر فراز و نش يرزمندگان راه آزاد ةبه همو  ياسيان سيزندان

نـه  يمخـاطرات و هز  ةبـا قبـول همـ    ،را يمـذهب و  ي، مليض جنسيهرگونه تبع يو نف يو تحقق استقالل و آزاد
ان يدان و زنـدان يشه يخانواده ها يد و با تمامفرست يچنان برافراشته نگهداشته اند درود م هم ،نيسنگ يها
  . کند يم يشان اعالم همبستگ رشيد فرزندان يهخواياز راه و رسم آزاددر نگاهباني  ياسيس

د تا با ضربه زدن بـه مقاومـت   يکوش خود يو جهان يي، منطقه ياخلدبا تمام امکانات  ای خامنه در سال گذشته
گونـاگون   يبـا توطئـه هـا   او ز و درشـت  يـ ر يادياو و ا. کند يش را خنثتيوال يسرنگون ياصلد يتهدافته، يسازمان

 تـالش بـراي ايجـاد تزلـزل    . دنپاک کنران يا ياسينقشه س يمقاومت را از رو به خيال خام خود کوشش کردند تا
ج عوامل اطالعات به عنوان ي، بسيبرتيدر ل خلق مجاهدرزمندگان ه يعل يدر پ يپ يتوطئه ها ،فوف شوراص در

 يلمهـا يو سـاختن ف  ينترنتـ يا يتهايجـاد سـا  يق ايـ شـرمانه از طر  يبـ  يهايخانواده ها و گسترش گفتمان سـاز 
  . افته بوديمقاومت سازمان ينابود يم برايرژ يزارهااب از جمله، با سيالبي از اآاذيب ديوانه وار، يقالب

ق دههـا  يـ و از طرادامه داد  يبرتيمجاهدان ل همه جانبه در دفاع از حقوق يهاآارزارران به يمقاومت ا ،در مقابل
  . کرد يادآوريرا  ين الملليتعهدات جامعه بکنفرانس بزرگ 

صحنه  فعال در حضورق يطر را ازاتمي رامون مذاکرات يم پيرژ يهايموش و گربه باز ةن هميچن ران هميمقاومت ا
 سـال گذشـته  طـي يك . کـه در تـوان داشـت افشـا کـرد      آن جـا  تـا  ،ميـ رژ ياقدامات پنهـان و برمال آردن  ياسيس

استفاده از  با ق وين طريخود صرف کرد تا از ا يتيک امنيحفظ عمق استراتژ يبرارا  يکالن ينه هايهز ای خامنه
 ه بادر مقابل. ش در منطقه بردارديمونهژ يدر جهت برقرار يساسا يد گامهاداعش بتوانمبارزه با  يادعافرصت 

 يملـ  يشـورا ، مـن ي ه ويسـور  عـراق و  دررژيـم  تكارانـه  يمـداخالت جنا و  يرانـ يو ضد ا يضد مردم استين سيا
جنـگ بـا داعـش و مهمتـر از آن      يك ائـتالف بـين المللـي در    شكل گيري .خود ادامه داد يهايروشنگربه مقاومت 

براي مقابله با آودتـاي مـورد    يعرب يتوسط آشوها ينظام -ياسيس بزرگ ائتالف يك ةسابقشكل گيري بي 
هـا و جنـگ   يبراي فرصت سازي از صعود داعش و گسترش مداخلـه گر  را ای خامنه سوداي ،حمايت رژيم در يمن

  .ندآه در محاسباتش جايي نداشت رو به رو آرد ر مترقبهيبزرگ و غ موانعيبا  ش،يهايافروز
از دور خارج کردن مقاومت  انهدام و يبرا ای خامنه النهيرذ ةدهد که نه فقط نقش يتها نشان ميواقع همهن اکنو

چـاره ناپـذير    يدر گـرداب بحرانهـا  غرقـه  ن گذاشـته و  يمـ  يت اوست کـه پـا بـر رو   ين واليشکست خورده، بلکه ا
در توافقي ذلت » ير دوسالهس گمذآرات نف«جرعه زهر اتمي را پس از  است داخلي و منطقه يي، ناگزير شده

  .بار سربكشد
مرهــون عرصــه سياســت و اســتراتژي و تشــكيالتي،  در افتهيمقاومــت ســازمان هــا و دســتاوردهاي جنــبشيروزيپ

ت يريمنضـبط و مـد   ةو مبـارز  يافتگيه بر سـازمان ين مقاومت، تکيژه جوانان از ايران و به ويمردم ا ةت گسترديحما
س ي، رئـ يم رجـو يخـانم مـر   ةوقف يب ياز تالشهاژه يبه ونه ما ين زميدر ا. ه استن مبارزيهوشمندانه و خالق ا

نشـاندن   يران و بـه آرسـ  يـ از مبـارزة مـردم ا   يت جهـان يـ جلـب حما  يمقاومت بـرا  يمل يدة شورايجمهور برگز
   .ميکن يم ي، قدرداني، به شمول حقوق رزمندگان اشرفين الملليب جنبش مقاومت در عرصة يخواستها

انه و يوحش به سرکوب گسترده، شکنجةاند، ش را محاصره کرده تيکه وال يکالن يانهامهار بحر يبرا ای خامنه 
ميانـه رو و  «دولـت   سـالة  دو ةدر دور جمعـي آـه   و شـمار  يب ياعدامها. آورده است يدمنشانه رود ياعدامها
رد، اعمـال مجازاتهـاي ضـد    احمـدي نـژادي پيـداآ   دولت بي دنـده و ترمـز   ابعادي فراتر از  ،حسن روحاني» معتدل

، بـا جنايـاتي نظيـر اسـيد پاشـي      زنـان  سـرکوب و حشـيانه   در آوردن، بريـدن و چشـم  پـا   و انساني نظير دسـت 
فهرسـت ديگـري از انـواع     در سراسـر کشـور و   ياعتراضـ  يسـرآوب حرآتهـا  ، ها و ضرب و شتم جوانانيريدستگ



اسـت کـه تـاج و     يقيباز کردن قفل بحران عم يبرا يروحان- ای خامنه د مشترکيکل ،جنايت و نقض حقوق بشر
  .کرده است ک تريبه سقوط نزدرا واليت فقيه  لرزان رژيم تخت

آژيرهـاي  م يـ از کارشناسـان رژ  ياريافت که بسي يي هآن چنان عمق و گستر يران اقتصادسال گذشته بحيك در 
 ةبـه اضـاف   ييادگرايـ بن ةوسـع و ت سـرکوب  ينـه هـا  يدرون حکومـت، هز  ةردفسـاد گسـت  . خطر را به صدا درآوردند

ران ين بحران را بر دوش مردم ايا ةهم ربا اما ميرژ. ندک کردينزد يورشکستگ ةاقتصاد کشور را به نقط ،مهايتحر
بـه  شـت مـردم   يو مع يابعاد تعرض به سطح زندگ. شتر سوق داديب يقاطبه مردم را به تباه يگذاشت و زندگ

اد، فحشـا و  يـ ، اعتياجتمـاع  يهـا ي، ناهنجاريخانمـان  يفقـر، بـ  ، يکـار يب ؛افـت يش يافـزا  يـي  قهبسـا  يشکل ب
به رغم موج اعدامها براي ارعـاب   و ندران ساکت نبوديمردم ا يطين شرايدر مقابل چن. روزافزون شد يخودکش
 ر، ددر دل زنـدانها، آانونهـاي شورشـي برپـا آردنـد      .تلف دست به مبارزه و مقاومت زدندبه اشکال مخ عمومي،
پـاي   ای خامنـه  دژخيمـان  و با خشم و نفرت برسـينة تهاي بسته فرياد اعتراض سردادند دار با دسي هازير چوبه 
  .آوبيدند
ر يناپـذ  يخاموش ي، جنبشهايمردم يزشهاياز مبارزات و خ با تمام قوا چون گذشته مقاومت هم يمل يشورا

مـردم بـه پاخاسـته در منـاطق      وتهـا  يمل حـق طلبانـة   يجوانان و حرآتهـا کارگران، معلمان، پرستاران، مستمر  و
ن يـ ا يبا تمـام تـوان بـراي رسـاندن صـدا      آرد وت يحماافت ي يعيهنمان که در سال گذشته ابعاد وسيمختلف م

  . آوشيد ران و جهانياعموم مردم  جنبشها به گوش
در  ياضطرار هايينيعقب نش ةدر ادام، يسرکوب داخل ةسابق يضمن گسترش ب ای خامنه ،سال گذشتهيكدر 
م کـرده  يکـه قـبًال ترسـ   را  يخطوط قرمـز  1394ر يت 23سرانجام در روز  ،و لوزان توافقنامه هاي ژنو در روژه اتميپ

ت يريمد«و  ياجبار يهاينين گونه عقب نشيا اين خيال است آه با دراو  .محو آرد» توافق جامع« ي، در البالبود
، شـايد آـه   کنـد حاصل  يفرج تون تا آن ستونين س، براي نظام بحران زده اش از ايافتيدر يبا دالرهاو  »شده

سـلطنت  بـر زخمهـاي عميقـي، آـه      هـم  ،بتواند در زير سرنيزه هاي سرآوب و مـوج اعـدامها و ارعـاب عمـومي    
 .را ادامـه دهـد   ييادگرايو بن يسماست صدور تروريو هم س مرهم بگذارد شقه شقه آرده است،را  مطلقه اش

، نمي آندجاد يا بهبودي ميرژ دار و شکنندةيت ناپاينه فقط در وضع» ت شدهيريمد«به اصطالح  ين تالشهايا اما
 يعنـ ي تضـادها، منتجـه همـة    د ويسابقه تشـد  يب يلبه شکم را يرژ يرونيو ب يراموني، پيدرون يتضادهابلکه 
 كيـ دف نزيـ ن تكليـي تع ز ويبه نقطه ستاست،  جامعه يتضاد اصلرا آه  هيت مطلقه فقيم والين مردم و رژيتضاد ب

  . مي آند
رخانـه  يله دبيخود که بـه وسـ   يحثها در اجالسهاب ةجيق انتشار نتيسال گذشته از طر درمقاومت  يمل يشورا

ت يـ ر اهمپُـ  يهايژه روشـنگر يبه ومختلف خود،  يونهايسيکم يهايق روشنگريد، از طريشورا به اطالع عموم رس
ق يــو از طرو کميســيون خارجــه  كيراتژو اســت يقــات دفــاعيون تحقيســيآم ،ســميت و ضدتروريــون امنيســيآم

  .، مواضع خود را به اطالع عموم رسانده استيخانم رجو موضعگيري هايو  هايسخنران
که با سرنوشت مـردم و مقاومـت   است  ين تحوالتيرامون مهمتريپ ما يابيارز ةفشردو  يجمعبند ،ة حاضريانيب 

 .وند دارديران پيا افتةيسازمان
  

  :فصل اول
  اتمي بمب ساختنبقا از طريق  تضمين ياستراتژ شكست

  ای خامنه ينيو عقب نش
 يو الفهاخودش  ةيما يمستانه و ب يده هاعربماندن حاصل  يپس از ب ، ولي فقيه نظام آخوندي،ای خامنه -1

پـس از  زهـر در ژنـو و لـوزان را کامـل کنـد و       يدن جرعه هـا يمجبور شد نوش ،گزاف ذوب شدگان و گماشتگانش
درصـد   20وم يـ لـو اوران يک 180شـده و حـدود    يدرصد غنپنج از  وم آمتريلوگرم اورانيهزار ک دهاز دست برداشتن 

شـد و بـراي ده سـال بـه     سربک ،ک نفـس يـ  ،در ويـن  جـام زهـر را   ةمانـد  بـاقي  ةمـ ياز ن ياديشده، بخش ز يغن
  . تن در دهد، درصد غني شده 67/3 آمترازآيلو اورانيوم 300

 امتيازات ناموجهي در منتهاي استمالت و سهل گيريآه -کشور  6ت از جانب يطعرغم عدم قايکه عل ای خامنه 
 يروحـان بـا  دار يدر د 1394ر يت 23اساسي خود شده است، روز خطوط قرمز مجبور به محو کردن  -دادند به رژيم
و غـيظ  تـا دلخـوري    بسـنده آـرد   ،م مـذاکره کننـده  يتـ  يقدرداني از تالشها ي درتيبو و خاص يب يحرفهابه زدن 

توافـق  «ولـي   ،داد با تأخير ي سرد وتبريك وتهنيت روحاني هم جواب نامةبه و ا. بپوشانددرونش را از تلخي زهر 
وجـود  » توافـق جـامع  «بـه   ای خامنـه  يعلـت تـن دادن اجبـار    .کردو عمـال تأييـد  ف يتوصـ » يگام مهمـ «را » جامع
 يو بـانک  ينفتـ  يمهايمقاومت ايران، تحر يمل يشورا مكرر و مداوم يهايت او، افشاگريق در واليعم يبحرانها

آه مردم ايران  استضد ايراني اتمي  مردم از پروژةفراگير و خشم  ندشروع شد يبه طور جد 1391که از سال 
  . آشند بر دوش ميسنگين هزينه هاي عظيم آن را  هستند و باِر آن بوده و انتين قربانينخس

  
در آنفرانس مشترك تمامي  1394ر يت 23وست است، روز يپ 5و يلک متن اصيکه مشتمل بر » توافق جامع«-2

سوي رئيس سياسـت خـارجي اتحاديـه اروپـا بـه       آه از -طرفهاي شرآت آننده در مذاآرات وين، طي بيانيه يي
طبق همـين بيانيـه، چنـد روز    . الم گرديداع -ان فارسي قرائت شدرژيم به زب خارجة وزيرتوسط زبان انگليسي و 

قطعنامـه   )آه نمايندة رژيم نيز در آن حضـور داشـت  ( در اجالس شوراي امنيت ملل متحد 1394تير29ز در رو ،بعد
  .و تصويب بين المللي رسيدتأييد به اتفاق آرا به  يي

از فصـل   41آن تحت ماده  ةماد10شوراي امنيت آه حداقل  ا تن دادن به اين توافق و قطعنامةحكومت آخوندي ب
نظامي درصورت تخلـف رژيـم، صـورت قـانوني      ويب رسيده و به اعمال زور و گزينةه تصهفتم منشور ملل متحد ب



محدوديتها و  ،از هرگونه عملي در جهت دستيابي به سالح اتمي دست بردارد آهاست  مي دهد، متعهد شده
هـه بـراي   اقدامات مخفيانه يي آه طي سـه د  ةبه آلي ،آنترل و نظارت شديد بين المللي را در اين رابطه بپذيرد

آـه   و چنـان خاتمـه بدهـد   توليد بمب اتمي به منظورتضـمين بقـاي اسـتبداد مـذهبي بـه آن مبـادرت آـرده بـود،         
سـاختن   عقـب نشـيني از پـروژة   » جام زهر«ند، باالترين مقامهاي رژيم و در رأس آنها رفسنجاني تصريح مي آن

  .بمب اتمي را سربكشد
بـه سـالح    يابيدسـت  يم بـرا يـ رژ يتالشـها  ةخچـ يوري آوتـاه بـر تار  مر، به نيو» توافق جامع«قبل از پرداختن به 

  .پردازيم ، مييسياسي مقاومت ايران و واکنشهاي جهان افشاگرانه و اتمي، مقابلة
  
حـداآثر   آـه توجيـه و سـرپوش    سـاله بـا عـراق    8رانگـر  يدر جنگ شوم و و ينيدن جام زهر توسط خميبا نوش-3

بـه سـالح    يابيخـود را بـا دسـت    يه بقـا يـ ت فقيم والي، رژاخل ايران بودسرآوب و اختناق و اعدام و شكنجه در د
ن يـ ف به عمـل در ا يني مکّلخم ان به دستور خوديران و جهانيگره زد و سپاه پاسداران دور از چشم مردم ااتمي 

  . است يضروراتمي سالح د يتول يمختلفي شد که برا ينه و حوزه هايزم
طـور مشـخص از   ه از همان سـالهاي اول و بـ  رژيم آخوندها،  يرانيو ضد ا يانه، ضد مردميپروژة مخرب، ماجراجو

الها پـيش  از سوي مقاومت افشا شد، اما دو سايت اصلي رژيم يعني سايت نطنـز و اراك آـه از سـ    1370سال 
اطالعيـه آميسـيون   ( توسـط شـوراي ملـي مقاومـت ايـران      81در تابسـتان سـال   توسط رژيم مخفي شده بـود،  

المللــي انــرژي اتمــي فعاليتهــاي  بــرمال گرديــد و از آن پــس بــود آــه آژانــس بــين) و اســتراتژيك تحقيقــات دفــاعي
المللي انـرژي اتمـي اذعـان آـرد آـه بـدون        آژانس بين 82در نيمة آذر سال . غيرقانوني اين رژيم را زير نظر گرفت

: سـخنگوي آژانـس گفـت   . ودالمللي بـه ايـن پنهانكاريهـا ميسـر نبـ      روشنگريهاي مقاومت ايران، وقوف جامعة بين
دست  عنوان مثال تنها چيزي آمتر از يك گرم پلوتونيوم را به آنها به .ايران در حال انجام آزمايشهاي متعددي بود«

آـه اطالعـاتي در ايـن مـورد     براي بازرسان، بدون اين. آردنداستفاده مي سانتريفوژآورده بودند و از چند دستگاه 
چراآـه ايـران آشـور بسـيار بزرگـي اسـت و هـر قـدر هـم آـار            يشها سـاده نبـود،  آشف اين آزما ،داشته باشند

مـا بـه اطالعـات نيـاز      .شد انتظار داشـت آـه ايـن مـوارد آشـف شـوند      لزومًا نمي ،شدبازرسي دقيق انجام مي
ات عنـوان مثـال در مـورد تجهيـزات نطنـز و اراك اطالعـ      آه به داشتيم و در نهايت از طريق يك گروه مخالف ايراني،

المللـي انـرژي اتمـي بـا دنبـال آـردن ايـن         از ماه اوت بود آـه آژانـس بـين   . دست آورديماين اطالعات را به دادند،
» ها از ايران توضيح خواست و جـزء جـزء ايـن معمـا را آشـف آـرد      اطالعات گام به گام پيش رفت و در مورد يافته

  ).82آذر15سي .بي .بي(
  
اسـت،   يدن به بمب اتمـ يد وقت به دنبال رسيو خر يبکاريم با فريرژ ين آهران و اعالم ايمقاومت ا يروشنگر-4

مقاومت ايـران ايـن حقيقـت     .بود ين الملليت بيصلح و امن ، البته در خدمتياتم يز از انرژيصلح آم نه استفادة
و ذخـاير   آه از منابع گستردة انرژي فسـيلي  ،اتمي رژيم در آشورما ةبرناممسلم را بارها توضيح داده است آه 

واليـت   خـدمت تضـمين بقـاي حكومـت     سالح اتمـي در موضوعيتي جز توليد  گاز برخوردار است، آم نظير نفت و
هم در شرايطي  آن ؛ببار مي آورد و فقط خسارتهاي آالن اقتصادي و فجايع زيست محيطي فقيه نداشته و ندارد

  . هستند خود يي هستهآشورهاي پيشرفته صنعتي درپي جايگزين آردن نيروگاههاي  آه
آـار   سـر  بـر  يخـاتم  آخونـد محمـد   دولـت  حالي آه ، دريرت جهانيان بهت و حيت نطنز در ميسا يپس از افشا

 م نداشت،يکا نقش مستقيدر آن مذاکرات که آمر. دش ييول مذاکره با سه قدرت اروپامسئ ي، حسن روحانبود
 ينـ ق غيداد و تعل ينيحد تن به عقب نشمت ت ملليامن يبه شورا ياتم از ترس سپرده شدن پروندة ای خامنه
 ای خامنـه  ين کشور بـرا يو اشغال ا 2003کا به عراق در سال يحمله آمر در عين حال .رفتيوم را پذياوران يساز
 يبـ  به گماشـتة  ياست جمهورير يجاد کرد تا تعهد خود را نقض کند و همزمان با سپردن کرسيا» فرصت«ک ي

گـر بمـب   ياجـزاي د  يهمـراه بـا کـار رو    تر و را در ابعاد گسترده يساز ي، غندژامحمود احمدي ن ،شدنده و ترمز
   .مقاومت افشا شده بود يمل ياست از مدتها قبل توسط شوراين سيا. شروع کنداتمي 
 يرامـون پـروژه اتمـ   يس خـود، پ ين سـالگرد تأسـ  يست و سومية بيانيدر بش يازده سال پيمقاومت  يمل يشورا
، بـاج  يد، چانه زنيب دادن، مذاآره، تهدي، فريكارين است آه با مانور، مخفيم ايم تالش رژتما«: م اعالم کرديرژ
د يـ ، با زبان زور و تهديوم را به سرانجام رسانده و با ساختن بمب اتمياوران يساز ي، پروژة غنيريو باجگ يده

در همـدان   83ر يـ ت15 يسـخنران در  يا آـه خامنـه   چنان... ديگوبمنطقه، سخن  يژه با آشورهايو ان، به يبا جهان
آشـورمان محـدود    يواريگر تعرض مـا بـه چهـارد   يو تعرض و تجاوز آند، آن وقت د ييررواگر دشمن، پ”: ديگو يم

ا آه باشـد، بـه خطـر    ياز دن يي به ملت ما تعرض و تجاوز آند، ما منافع او را در هر نقطه  ياگر آس. نخواهد شد
اسـت اسـتفاده از   يم و در برابـر س يـ اسـت تعـرض و تجـاوز رژ   ير مقابـل س مقاومت د يمل يشورا ...“ميانداز  يم

ران اتخاذ آرده يمردم ا يبر اساس منافع عال ياستي، سياسالم ييادگرايبه منظور صدور ترور و بن يسالح اتم
مـا بـه حكـم احسـاس     . آنـد  يم را افشـا مـ  يرژ يرانيو ضد ا يضد مردم يها و تا هر جا آه بتواند نقشه است 
 ي، آـه حكومـت آخونـد   يمراآـز مخفـ   يطلبانة خود، بـه افشـا   و مواضع صلح يهنيو م ي، مليت انسانيمسئول

از و  يالمللـ  نيم تـا مراجـع مسـئول بـ    يوجود آورده بود، پرداخت  نظنز و اراك به يدر شهرها يد بمب اتميتول يبرا
لحـاظ موضـوع    ن حـد هـم بـه    يهم م دريها وجود نداشت و اگر رژين روشنگرياگر ا. آنند يرين فاجعه جلوگيقوع ا

ر آـرده  يغـافلگ  يآـردن سـالح اتمـ    گرفت، چه بسا تـا آنـون جهـان را بـا رو     ير نظارت قرار نميز ياتم يپروژه ها
  . »بود



اعتـراف کردنـد   ار ير بسـ يبا تاخبزرگ  يکشورها ،رانيمقاومت ا يمل يمستند شورا يهايافشاگردر اثر استمرار 
 يمهـا يم، بـا تحر يـ رژ يکـا اعـالم کـرد کـه در صـورت عـدم همکـار       يآمر. است ياتمران به دنبال سالح يم ايکه رژ

  . د پس از سالها مماشات بودين تهديتر ين جديا. رساند يم را به صفر ميشتر صادرات نفت رژيب
ر يمهـا، تـاث  يم و شـدت تحر يـ رژ ياسـت اتمـ  يرامـون س يپ يرسان يو آگاه ياز افشاگر مجموعه ايب، ين ترتيبد

   .داشت يا ت خامنهيف موقعيم و تضعيرژ يدرون يد تضادهايدر تشد يقابل توجه
  
بـه تـالش    ای خامنـه  افـت، يدسـت   يزرهنگفـت ا  ينژاد آه رژيم آخوندي به درآمـدها  ياحمد ةسال8در دوران -5
 ي، آژانـس و شـورا  انـه يماجراجواسـت  يسن يـ ادر مقابـل  د و يـ و تکامـل آن مبـادرت ورز   يساز يافزايش غن يبرا
و  در اثـر مـوج اعتراضـات بـين المللـي آـه ديناميسـم آن، مقاومـت ايـران و يـاران و پشـتيبانان            متحـد ت ملل يامن

مجبـور بـه صـدور چنـد قطعنامـه و اعمـال        مختلـف جهـان بـود،   آنان در آشورها و پارلمانهاي  ةاعتراض هاي روزان
ورق پـاره  «عنامـه هـا را   ن قطيف ايسخ يهايريک سلسله موضع گينژاد در  ياحمد اما .مها شدندياز تحر يبرخ
سـپس ابعـاد تـالش    . »د تا قطعنامه دانتـان پـاره شـود   يآنقدر قطعنامه صادر کن«ش ندانست و اعالم کرد يب» يي
م يکا بـا تحـر  يآمر ،نژاد يدر سال آخر دوران احمد. دو چندان شد يکالهک اتم يو کار رو يساز يغن يم برايرژ
رو   بـه  رو يرژيم را با بحران مرگبار اين زود يليمها خيذاشت و اين تحررا در تنگنا گآخوندها م يرژ ،يو بانک ينفت
و بـه  ) ای خامنـه  ورد نظـر آانديداي مـ (در مقابل سعيد جليلي  ين بحران، برآمد حسن روحانيمحصول اول ا. کرد
( ن امـروز  روزنامة تهرا. بود) آه از روحاني حمايت مي آرد(يت رفسنجانيبرآمد گام به گام موقع،  ان درست تريب

 يآقـا «: نوشـت  يلـ يد جليخطـاب بـه سـع    92خرداد  26در روز ) وابسته به قاليباف آانديداي ديگر رقيب روحاني
ن است يد؟ فقط پرسش ما از شما ايتان عمل کرد فيان دو آتشه تان، به تکليشما به قول خودتان و حام يليجل

  .»!د؟يل کرديتبد يي هستهک رفراندوم يرا به  يياجرا است قوةيد که انتخابات ريتان عمل کرد فيکه واقعًا به تکل
ک ي( 92مهر  22روز در نمايش انتخابات و روي آار آمدن حسن روحاني، وي  ای خامنه بعد از شكست مهندسي
ز در يـ ن يرفسـنجان . »سترو رو به  يو انبوه بدهکار يک خزانه خاليدولت با « :گفت) روز قبل از شروع مذاکرات

نهـا بـه   يا....خواهـد شـد   يباعـث کـاهش مشـکالت اقتصـاد     يبهبـود روابـط خـارج   « :انشاه گفـت مهر در کرم 23
کـه   ييم، اجـازه بدهنـد ارتبـاط مـا بـا جاهـا      يا ارتبـاط داشـته باشـ   يها بگذارند که ما با دنياست که افراط يشرط

م يتـوان  يم يي ستهه يدر انرژ....ديم رسينخواه ييفتد ما به جاين اتفاق نيامکانش هست برقرار بشود که تا ا
 يي هسته يانرژ. ميم و از آن استفاده کنيآن برس يز و دستاوردهايم که به اهداف صلح آميعمل کن يبه گونه ا

 يايم خود آقا هم صراحتا مشکل دنيهم که با رهبر معظم انقالب داشت يداريدر د....ت هم بدهديد به ما امنيبا
هاسـت، اگـر   يگر ين افراطـ يتواند سربلند کند به خاطر هم يانستان نماگر افغ....ها عنوان کردندياسالم را افراط
ن يه هـم همـ  يدر عراق و سور. دينجا رسيبود که کار به ا يک مشت افراطيد به خاطر ينجا رسيانقالب مصر به ا

آـه در شـب    يمشت«با عنوان  يدر مقاله ي يروحان يمهر در نقد حرفها 23روزنامة رسالت در  .»ت استيوضع
م آرد يتفه يد به طرف غربيبا ين منافع مليمتأ ك از اصول مسلِميبر اساس آدام« :نوشت» شد يه خالمذاآر
  . »مها اثر گذار بوده استيآه تحر
، انتقـال مـديريت مـذاآرات از شـوراي عـالي      يه را ناچار به قبول مذاکره جديفق يول، يدرون يت بحرانياين وضع

مقاومـت در   يملـ  يشـورا  .در توافقات ژنـو آـرد   ينين دادن به عقب نشتامنيت رژيم به دولت و وزارت خارجه و 
 يبـه معنـ   ينين عقـب نشـ  يا« :و توافق ژنو اعالم کرد ای خامنه ينيخود در مورد عقب نشة سال گذشت ةيانيب

آـه   يم هر انتخابياست، رژ يا ت خامنهيت والين امنيمربوط به تضم يو اصول برنامه ها ياز مبان ينيعقب نش
بـه   ينـ ين تحـول آـه مشـابه تـن دادن خم    يـ ت ايـ ل کنـد، از اهم يدادها به هر طرف که مير رويباشد و س داشته

فوژها در حـال  يم پـس از توافقنامـة ژنـو، سـانتر    ياز کارگزاران رژ يبه قول برخ. آند ياست، آم نم 598قطعنامه 
  .»ده استيم را درنورديرژ يچرخش معكوس است و آثار مرگبار جرعة زهر سراپا

  
. د شـد يهـم تشـد   حکومـت بـاز   يدرونـ  يجـدالها ) ٢٠١٣نـوامبر   24( ١٣٩٢آذر  ٣موقت ژنو در روز  با توافقنامة-6

ق ينژاد و از طر يوفور به احمد  او به. در دانشگاه تهران به دفاع از توافق ژنو پرداخت1392 آذر 12ف روز يظرجواد 
را  يســاختن ســالح اتمــ يهــودگيبارهــا ب ســخن گفــت و» يــي هســتهکــابوس «از و طعنــه زد  يا او بــه خامنــه

ف يـ ظر. م بـوده اسـت  ياست رژيس يدهد ساختن سالح اتم ين حال نشان ميع آه در يزيچ. خاطرنشان آرد
ح يصـح  يقدرت به معنـا . ش دستاوردهاستيدها و افزايها و تهد بي، کاهش آسياست خارجيهدف س«: گفت

قـدرت   يـي  ا سـالح هسـته  يـ ن اسـت آ يـ ال ااکنون سـؤ ....است يريپذ بيکاهش آس ش نفوذ ويافزا يآن به معنا
ت مـا مضـر   يامن يبرا يي دارد؟ سالح هسته يي ما که سالح هسته ةيا همسايران قدرتمند است يا ايآورد؟ آ يم

حکومـت   يبـرا  يداريـ ت و نـه پا يو نه امن يتواند بازدارندگ ينه م يي م؛ سالح هستهيخواه ياست؛ ما سالح نم
بـه دنبـال    ياسـالم  ين کـه جمهـور  يـ تصـور ا  يحتـ ... نـدارد  يگـر يز ديـ مـا چ  يبرا ينگرانجاد کند و جز خطر و يا

ا يـ آ...ترسـند  يها از چهار تـا تانـک و موشـک مـا نمـ     يغرب...ت ما مضر استيامن ياست، برا يي هستهحات يتسل
ازد، از نـد يمـا را از کـار ب   ينظـام  يهـا  سـتم يتوانـد تمـام س   يک بمـبش مـ  يـ کـا کـه بـا    يد که آمريا  شما فکر کرده

همه بـا  . ميا م، نشستهينام يران ميبزرگ که آن را ا يک کشتيدر  يما همگ.... ترسد؟ يما م يستم نظاميس
ا بـا هـم در   يـ م يشـو  يروز مـ يا با هم پيما همه ....ميرس يب ميا با هم به آسيم يرو يش ميا به سالمت پيهم 
 کـه  يگردابـ  آـه  دهـد  ينشـان مـ   يو، بـه خـوب  ف آن هم پس از توافـق ژنـ  يظر يحرفها .»....ميباز ين حوزه ميا

  . برد يآرده اکنون خود او را گام به گام در خود فرو م ايجاد ای خامنه
  



بـه  » توافق جـامع «د اعالم شده بود، متن يمدت شش ماه که البته قابل تمد يبراساس توافق ژنو قرار بود ط-7
 هيـ انيک بين روز يدا کرد و در ايادامه پ 1394ن يفرورد 13 د تا روزين مدت با چند بار تمديا. طور کامل نوشته شود

فاکـت  (کا مـتن  يآمر ةدراين بيانيه آه وزارت خارج. ن قرار گرفتيا تفاهم لوزان مورد توافق طرفيموسوم به توافق 
ن توافـق  يگاه به طـور کامـل مـتن آن را منتشـر نکـرد، طـرف       چيم هيرا منتشر کرد ولي وزارت خارجه رژ آن )تيش

توافـق  « 1394ر يـ ت 10ه قرارداد موقـت ژنـو، تـا روز    يبر پا» برنامه جامع اقدام مشترک«دن به يرس يکه براکردند 
ت يک سـا يـ ران خواهـد بـود، فـردو از    يا يساز يه لوزان؛ نطنز تنها مرکز غنيانيبر اساس ب. کنند ييرا نها» جامع
زان يـ و م يساز يت غنيسطح و ظرف ل خواهد شد،يتبد يک و فن آوريزي، فيا ک مرکز هسته يبه  يساز يغن
مشـترک   ين اراک بـا همکـار  يمشخص، محدود خواهد شد، رآکتور آب سنگ يزمان يها دوره يوم براير اورانيذخا
و  نشـود د يـ در آن تول يحاتيت تسليوم با قابليکه پلوتون يي خواهد شد به گونه يو نوساز يبازطراح ين الملليب

  ...گريدهها مورد د
روز يـ ف( ای خامنـه  پاسـدارِ  -م بـه راه افتـاد آـه دو سـردار    يروز شـد يم پيروز شديک و پياز تبر ين موجه لوزايانيبا ب
 .ديـده مـي شـدند   درميان آن  و علي الريجاني رئيس مجلس و ابوترابي نايب رئيس مجلس نيز )يو جعفر يادآب
: گفـت  يبکاريخود نشاند و با فر يان را سرجايک گويتبر ١٣٩۴ن يفرورد ٢٠يك هفته صبر آرد و روز  ای خامنه اما
 يريـ نکرده است؟ علت موضع گ يريموضع گ يي هستهر يمذاکرات اخ دربارة يکنند چرا رهبر يسؤال م يبرخ«

 يمـ  يـي  هستهرا مسئوالن کشور و مسئوالن يوجود ندارد ز يريگ موضع يبرا يين است که جايا ينکردن رهبر
آنچـه کـه تـاکنون    .... امده استيوجود ن ان دو طرف بهيم يلزام آورچ موضوع ايانجام نگرفته و ه يند هنوز کاريگو

ن يـ ا يکنـد و حتـ   ين نمـ يتوافـق را تضـم   يبه توافق و نـه محتـوا   ياتفاق افتاده نه اصل توافق، نه مذاکره منته
 ييک گفــتن معنــايــن تبريشــود، بنــابرا ين مــذاکرات بــه توافــق منتهــيــکنــد کــه ا ين نمــيموضــوع را هــم تضــم

امـا  .. .امنسـبت بـه آنهـا نداشـته      يديـ اعتمـاد دارم و تـاکنون ترد   يـي  هسـته ان مـذاکرات  يـ ه بـه مجر بنـد ...ندارد
ات قـرار  يـ ان جزئيـ د مردم و بـه خصـوص نخبگـان را در جر   يبا.....دارم ي، دغدغه جديي هستهدرخصوص مذاکرات 
نـد  يروشـنفکرنماها بگو  يکه برخـ نيا...وجود ندارد يز محرمانه ييچ چيرا هيات مطلع کنند زيدهند و آنها را از واقع

د در يـ مهـا با يار مهم اسـت و تحر ين موضوع بسيا....ب استيک فريم؟، يخواه يچه م يرا برا يي هستهصنعت 
د مـرتبط شـود، اسـاس    يـ نـد جد يک فرآيمها به ياگر قرار باشد لغو تحر....همان روز توافق به طور کامل لغو شوند

د اجـازه داده شـود   يـ مطلقـًا نبا ...مهاسـت ياز مذاکرات برداشته شدن تحررا هدف يمعنا خواهد بود، ز يمذاکرات ب
چ وجه اجازه يز به هيکشور ن ين نظاميکشور نفوذ کنند و مسئول يو دفاع يتيم امنينظارت، به حر که به بهانة

متوقـف  کشـور را   يدفـاع  ا توسـعة يـ م راه دهنـد، و  ين حـر يگانگان را به اي، بينظارت و بازرس ندارند که به بهانة
ل کنـد، مـورد   ياز لحاظ نظارتها تبد يک کشور اختصاصيران را به ير متعارف که اينظارت غ وةيچگونه شيه....کنند

شـود اعمـال    يا انجـام مـ  يـ دن کـه در همـة   يمتعارف يهمان نظارتها د تنها در محدودةيست و نظارتها بايقبول ن
م مـذاکره کننـده ممکـن اسـت     يالبته تـ . ابديد ادامه يدر ابعاد گوناگون با يو فن يتوسعه علم....شتريشود، نه ب

ابد و ي د حتمًا ادامهيبا يم اما توسعه فنيندار ينه حرفين زميتها را قبول کند که در ايمحدود يالزم بداند که برخ
  »..ش روديبا قدرت پ

  
 ازجملـه، . پرداخـت  قرمـز خطـوط  م يگر به ترسين چند بار ديلوزان تا توافق جامع در و ةيانيب در فاصلة ای خامنه -8

  :ن گونه شمارش کرديبند ا 7م را در يرژخطوط قرمز م مذاآره آنندگان، يضمن دفاع از ت 1394ر يت 2روز 
ت را به يمورد قبول محدود يم، مقدار سالهايرا قبول ندار يا  ت هستهيفعال سالة 12- 10بلند مدت  تيمحدود -

  .ميا آنها گفته 
  .ران منوط شوديتعهدات ا يراد به اجيمها نبايلغو تحر -
  .ق و توسعه و ساخت و ساز ادامه پيدا آنديکار تحق -
کـا فـورًا   يکـا و چـه دولـت امر   يت، چـه کنگـره آمر  يـ امن يچه مربوط به شـورا  يو بانک ي، مالياقتصاد يمهايتحر -

  .مها هم در فواصل معقول برداشته شوديه تحريموافقتنامه لغو و بق يهنگام امضا
م چون آژانس بارها و بارهـا ثابـت کـرده    يتعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس، مخالف يکول کردن اجراما با مو -

  .مين هستين ما به آن بدبيست بنابرايمستقل و عادل ن
و افـراد   يا جـو از دانشـمندان هسـته      و ر متعارف، پرس يغ يهاي، بازرسياز مراکز نظام يبا درخواست بازرس -

  .مخالفيمن پروژه يل در ايدخ
  .از موضوعات مخالفيم ييا برختمام  يسال برا ٢۵تا  ١۵ يبا زمانها -
طـرف  « :گفتـه بـود  را عمـده کـرده و    يساز يزان غنيموضوع م 1393 يد 15در  ،ه لوزانيانيقبل از ب ،ای خامنه -

ت يـ رفرا در بـاب ظ  ياسـالم  ين اسـت آـه جمهـور   يـ م، هدف آنهـا ا يبشو يمقابل به مرگ گرفته آه به تب راض
هـدف  ... از پانصد سـو شـروع آردنـد    يمنته ،آنند يهزار سو راض  ل است، به دهئاز مسا يكي، آه يساز يغن

از مـال امسـال و   يـ ن نيـ ممكن است آـه ا . مياج داريهزار سو احت 190ند ما به يگوين ما ميمسئول. ن استيآنها ا
ن بشود، اصـل  ياز آشور تأميد نيخوب با. ستآشور ا ياز قطعين، نيگر نباشد، اما ايا دو سال ديگر يپنج سال د

حـاال  ...دارد يـي  هسته ياج به انرژياحت يك آشوري. است يه دارند، حرف ناحقين قضيها در اييكايآه آمر يحرف
م، اوال يترس يم يي هستهند ما از بمب يگو يد؟ ميآه نبا  دارد يخوب چرا؟ چه منطق! ديستاده اند آه نه، نبايا

شـود   يخوب بله م.. .هم ندارد يخودش را دارد، اشكال يراهها يي هسته ياز سالحها يريجلوگ ين برايتضم
.. .سـت ياصـل حـرف آنهـا حـرف ناحق     يداننـد، ولـ    يد خود آنها هم ميشا... ن هم شده استين آرد تضميتضم

ت يـ د رعايـ ق و توسـعه قطعـًا با  يمهم است، مسألة تحق يلياست آه خ مسأله ك ي يساز يت غنيمسألة ظرف
 يرقابـل دسترسـ  يآنند چون غ يه ميفردو تك يرو. ستيب آن نيآه دشمن قادر به تخر يالتيشود، حفظ تشكب



ن خنـده آور  يـ د، ايد داشـته باشـ  يـ م، نبايم به آن ضربه بزنيتوان يآه ما نم ييند شما جايگو يم. آنها ياست برا
  .»ست؟ين
  
ر يـ ت 23فـراوان در روز   ياز شـد و بـا کشاکشـها   ن آغـ يدر و1394خرداد  20مذاآرات در روز  يينها دورسرانجام -9

اين توافق، بيـانگر عقـب   . کشور مذاکره کننده و اتحاديه اروپا قرار گرفت 6م و يمورد قبول رژ» توافق جامع«1394
 ييحفـره هـا   ين توافـق گرچـه دارا  يـ ا. است آه تعيـين آـرده بـود   خطوط قرمزي از بسياري از  ای خامنه ينينش

م، يـ رژ يهـا يبکاريدر مـورد فر  ياتمـ  يانـرژ  ين المللـ يتواند در صورت نظارت کامل آژانس ب يناموجه است، اما م
  : دارد تأآيد موارد زير تصريح و  و بر م را مختل کنديرژ يک دهه کار بمب سازي يحداقل برا

  .فوژ انجام مي دهديسانتر 5.060نسل اول با حدود يفوژهايرا فقط در نطنز و در سانتر يساز يرژيم غن -
  . درصد است 67/3 سال فقط ١۵رژيم تا  مجاز براي غني سازيغلظت  -
ه يـ مانـد و بق  يمـ  يفوژ براي آارهاي تحقيقاتي و نه براي غني سازي باقيدستگاه سانتر 1.044در فردو فقط  -
  .دنشو ير نظر آژانس انبار ميز ها آن
  .شود يمتوقف م يوم در فردو بکلياوران يساز يغن -
  .شود يجاد نميگر هم ايد يساز يت غنيچ سايه -
 ٣٠٠بازارهـاي خـارج بفروشـد و فقـط مـي توانـد        شده با غلظت پايين خـود را در  يوم غنيتن اوران10رژيم بايد  -
   .ره آنديدرصد را ذخ67/3لوگرم غني شده با غلظت زير يک
ران يـ م ايـ رژ يتهـا يعالز بـودن تمـام ف  يـ د صـلح آم يو تأی ييآزما ينقش منحصر به فردي در موضوع راستانس، ژآ -

  .دارد
  .ب کنديرا هم اجرا و هم تصو يد پروتکل الحاقيم بايرژ -
سال و نظارت و مراقبت در مـورد روتورزهـا و    ٢۵تا  يديتولوم يسنگ معدن اوران ةم نظارت آژانس بر کنسانتريرژ -
  .رفته استيسال پذ ٢٠تا  را فوژيسانتر يلوزهايب
کنـد   يو بازسـاز  يبـازطراح  ين راکتور را به شـکل يشود که ا يم متعهد مي، رژن اراکيدر مورد راکتور آب سنگ -

 يگـر ين ديچ راکتـور آب سـنگ  يسـال هـ   ١۵نداشته باشد و تـا   »يحاتيوم در سطح تسليپلوتون«د يت توليکه قابل
  .نسازد

ه و رژيـم، در شـرايط ضـعف مفـرط، بـ     گذاشته نشده  يچيزي باق» ام معظممق«خطوط قرمز از  روشن است که
   .اتميش وضع شده اند منباي بي اعتمادي آامل به برنامة آه بر تن داده است محدوديتهايي
بـه اثبـات    بـه گـل نشسـته و    آرده بود، و بساطي آه رژيم براي ساختن بمب اتمي برپا ياستراتژ به اين ترتيب

اسـت شـوم بـه    يسن يـ اش در قلمداد آـردن ا  يو خارج يان داخليم و همنوايرژ يتالشها يمي رسد آه تمام
ن پـروژه  يـ ران از ايران و نفرت و انزجار مردم ايمقاومت ا يهايو افشاگرشكست خورده  ،ياست مليك سيعنوان 

گـرتن دادن رژيـم   يد يمعنـ  .و مسـئوالنه بـوده اسـت    يم اسـت، بـر حـق، انسـان    يـ رژ ين بقايتضم يکه فقط برا
 ای خامنـه  دنـده و ترمـزي اسـت کـه     ياسـت بـ  يا سيـ » ديجد يل گذارير«است ي، شکست س»توافق جامع«به

اش در  داد و بعـد از درهـم شكسـتن اتوريتـه    احمدي نژاد ادامـه   سالة8يكدست سازي حكومتش در دوران براي 
  .آن خط بطالن آشيد ين بر رويو ينيقيامهاي مردم ايران، با عقب نش

  
ت خـود در قبـال   ياسـاس مسـئول  ران بـر  يـ مقاومـت ا  ،نيدر و »توافق جامع«ن توافق موقت ژنو تا يب ةدر فاصل-10

 يافشـاگر پروسه هاي سياسي دست اندرآار بود و بي وقفـه روشـنگري و    ةبه طور مداوم و در هم رانيمردم ا
 يشـورا در باشـگاه ملـ    ينـدگ يتوسـط نما  3-زانيلـو  يت مخفـ يبـزرگ مقاومـت در بـارة سـا     يافشـاگر  .کرد مي

 7در  يشـمال  ةم و آـر يـ رژ يحول همكار ياتم يفشاگرو ا 1393اسفند  5نگتن در روز يكا در واشيمطبوعات آمر
، ضـمن قـدرداني از   1393اسـفند   24و 23شـورا در روزهـاي    اجـالس . ع بازتـاب يافـت  يبـه طـور وسـ    1394خرداد 

اران مقاومـت  يفوق العاده  يريبا خطرپذ«خاطرنشان آرد آه اين افشاگري بزرگ  3-زانيلو يت مخفيساافشاي 
و  يقـات دفــاع يون تحقيسـ يسـم و کم يت و ضدتروريــون امنيسـ يکم وقفـة  يبـ  يهــا در داخـل کشـور و بـا تـالش    

م صــورت گرفــت و يــرژ ين المللــيبــ ين مقــاطع در بحبوحــه زدوبنــدهايتــر از حســاس يکــي ک شــورا درياســتراتژ
و  ياتمـ  يهـا  هـا و پـروژه   ير پنهانکـار يمانند سـا  3-زانياطالعات مربوط به لو. ختيمحاسبات مربوطه را در هم ر

 ين المللـ يران با آژانـس بـ  يشدن، توسط مقاومت ا يم آخوندها، قبل از افشا و علنيرژ يت کشتار جمعحايتسل
ضـمن بحـث و   شـورا   اجـالس  .»ان گذاشـته شـده بـود   يـ ت در ميامن يشورا يدائم ياعضا يو برخ ياتم يانرژ

مـاراتون   آـه  دهـد   يشـواهد نشـان مـ   ة همـ « کـرد کـه   يريـ جـه گ ي، نتمذاکرات اتمـي  ةتبادل نظر مشروح در بار
ر چند بار گفته انـد  ياخ يکا، در روزهايرخارجه آمريجمهور و وز سيرئ. ده استيعطف رسبه نقطه  يمذاکرات اتم
ران يـ م ايـ جانـب رژ  از “ياسـ يسـخت س  يمهايتصـم ”مانـده اتخـاذ    يده و آنچه باقيبه انتها رس يفن يکه بحثها
سـرزده و   يهايتـن دادن بـه بازرسـ   و  يني، عقـب نشـ  “ياسـ يم سـخت س يتصـم ”ن يـ ا ياسـ يس يمعنـا . است

م را بـه  يـ است که بتواند رژ يتيهرگونه فعالتأييد ا منجمد ساختن قابل يگسترده از مراکز مشکوک و قطع کردن 
اشرفي  با ،شيص مصلحت نظام، از دوسال پيس دستگاه تشخي، رئيرفسنجان......ک کندينزد يد بمب اتميتول
 ينـ يتن دادن خم يت را مشابه روزهاين وضعي، اداشت تياز درون حاکمبه آمار و ارقام و شواهد دست اول  آه

و دسـت بـر داشـتن از     »دن جـام زهـر  ينوش«هم مصلحت را  ل کرده و با صراحت کامل بازيبه زهر آتش بس تحل
اجالس شـورا بـرآن بـود کـه جنـبش مقاومـت،        .داند يم -ش بوده است يکه خود او از مبدعان اصل -يبمب ساز

  يکـه مـ   ياز پـروژه بمـب اتمـ    يدست برداشتن واقعـ  يعني ای خامنه ها اعالم کرده، از زهر خوردنچنان که بار
ل يـ مانند تحم “ياتم يليزهر تحم”به خصوص که . کند ينجامد، استقبال ميامها بيتواند به روشن شدن موتور ق



ن مقاومـت و  يهمـ  يبـ و انقال يهنياست مي، حاصل رزم و تالش و سييل نهاي، در تحلينيزهر آتش بس به خم
ــرژ ياتمــ يمخفــ در مــورد برنامــة يکصــد رشــته افشــاگر يش از يبــ  يو روحــان يم اســت، هرچنــد رفســنجان ي
شـده و   ين حـال مـانع انفجـار اجتمـاع    يرون بکشند در عيم را از مهلکه بحرانها بيرژ ينيخواهند با عقب نش يم
  ).1393اسفند  25ران يومت امقا يمل يرخانه شورايدب ةياطالع(» مردم را مهار کنند يامهايق

را بـه طـور مبسـوط     5+1 يم بـا آشـورها  ي، مذاآرات رژ1394خرداد  28و  27 يدر اجالس روزها هم چنين شورا
در توافقات ژنـو و لـوزان،    يليتحم يتهايم به مذاآرات و محدوديتن دادن رژ«آه  جه گرفتيمورد بحث قرارداد و نت

 ةران و تنگتـر شـدن حلقـ   يـ مقاومـت ا  يهاي، بلكـه در اثـر افشـاگر   يمللـ ن اليبـ  يبا خواسـتها  ينه از سر سازگار
ران ضمن استقبال از ين رو، مقاومت ايازهم. ن برنامة شوم بوده استياز ا يمها و اعتراض و انزجار اجتماعيتحر

آرده است آـه در   تأآيد ز هشدار داده و يب و تقلب آن نيوسته نسبت به فريم، پين رژيا يليتحم ينيعقب نش
آامـل در   يهايو بازرسـ  ييآزمـا  يت و راسـت يـ امن يمصوب شـورا  ي، اعمال قطعنامه هايهرگونه توافق احتمال

دن يـ ران، برچيـ اسـت آـه خواسـت مـردم و مقاومـت ا      يهين حـال، بـد  يدر عـ . است ي، ضرور“هرمكان ،هرزمان”
  .»م، بوده وهستين رژيتكار ايو محاآمة سران جنا يبرنامه و بساط اتم يتمام

  
و بـه طـور    5+1بـدون شـك اگـر آشـورهاي      ،شـكنندة حكومـت آخونـدها    اتوجه به موقعيت بسيار ضعيف وب -11

 مشخص دولت اوباما با آن مماشات نمي آردند و بر آن سهل نمي گرفتند، برچيدن آامل بسـاط اتمـي رژيـم در   
 اين توافـق  يح آرد آهدة شورا، تصريس جمهور برگزي، رئيم رجوين، خانم مريدر همان روز توافق و. دسترس بود

 همين ميزان عقب نشيني، ،با اين همه. البته راه فريبكاري ماليان و دستيابي آنها به بمب اتمي را نمي بندد«
چنان آه مقاومت ايران از قبل خاطرنشان آـرده اسـت، در هـم مـي شـكند و تماميـت        همرا،  ای خامنه هژموني

  . »فاشيسم ديني را تضعيف و متزلزل مي آند
افكار عمومي اين آشور  سناي آمريكا و آانديداهاي رياست جمهوري و الفتهاي فراگير و دوحزبي در آنگره ومخ

دولت اوباما با ديكتاتوري تروريستي و مذهبي حاآم برايران، همچنانكه  ةمواجهه و مذاآر ةبا توافق اتمي و شيو
هـاي آشـورهاي عربـي بـه     بـراز نگراني ااعتراضهاي مستدل و فني برجسته ترين آارشناسان بي طـرف اتمـي و   

 ويژه در خليج فارس از شكافهاي توافق وين از يك سو، و ترس و نگرانـي حكومـت آخونـدي از شكسـت محتمـل     
طعنامه هـاي شـوراي   قصورت پافشاري بر اجراي آامل  در آمريكا ازسوي ديگر، نشان مي دهد آه در اين توافق

دست يابي خطرناآترين حكومت تروريستي بـه خطرنـاآترين سـالح     آامل از امنيت ملل متحد، جلوگيري قاطع و
در نقض توافقي آه هنوز  چيناين رژيم براي رد پاك آني در پارنظير اقدامات  موارديآشتار جمعي، ميسر بود و 

   .مرآب آن خشك نشده، رخ نمي داد
  

  :فصل دوم
  !توانند يها نمييباال ؛رم قدرتدر هشکاف و شقه 
  ای خامنه اليتو يت بحرانيموقع

  
 ييدادهايـ رو همـان ة ادامـ  مي آرد،غليان  سال گذشته يك م قدرت دردر درون هر ي آهشمار يب يتضادها-12

حاصـل   آـه خـود   شـد  يمـ  يناشـ  رياسـت جمهـوري رژيـم    انتخابـات  يدر مهندس ای خامنه بود که از شکست
ايـن  طـي   .بـود حمـدي نـژاد   ا رياسـت جمهـوري   سالة8 ةدر دور» تيد در واليجد يل گذارير«است يس شكست
بزرگترين رقم درآمـد  به دست آوردن  عراق و دو جنگ افغانستان و نتايجاز بلعيدن  يسرمست با ای خامنه ،دوران

 جمهـوري  برآرسـي رياسـت   را سياسي گمنامي ةآوتول، رفسنجانيبا حذف رقيب اصليش، و ارزي تاريخ ايران 
اسـتراتژي   تمـام  و امـا بـا سـر بـه زمـين خـورد      . دور برداشـت  ،بـي دنـده و ترمـز    ةو سوار بـر ارابـ   نشاند آخوندي

در . درهـم شكسـت   -ساله بـرآورد شـده اسـت   8فراتر از خسارات جنگ با خساراتي آه  -شاقتصادي سياسي و
فـراهم سـاخت و   بـراي خيزشـهاي مردمـي    فرصـتي نـادر    ،تشديد تضادهاي درونـي حاآميـت  سياسي،  ةعرص
لجـام   ةگماشـت آـار بـه آنجـا رسـيد آـه      . ابان لگـدمال کـرد  يه را در کف خيفق يول ةتياتور 1389و  1388 يامهايق

حتي در باندهاي واليت  ،سياست يكدست سازي. واليت خود او هم چنگ انداختبه صورت  ای خامنه گسيخته
گفتـه هـا و   در  ،در درون قـدرت  ای خامنـه  ةتـ يتورم درهم شکسـته شـدن ا  و عالئ تشتت راه برد به تفرقه و ،مدار
  . برمال شد تيذوب شدگان در وال يته هانوش
 :قـم گفـت   يدر حـوزه آخونـد   يک سـخنران يـ  ينـژاد طـ   ير اطالعات احمـد ي، وزيدر مصلحي، ح1391ر يت 25روز 

و  يآنها قصد دارنـد نشـان دهنـد کـه اوضـاع اجتمـاع      .... اند ه نفوذ کردهيعلم يها در حوزه يدشمنان نظام حت«
نظـام   يها را بـه گـردن رهبـر   يت نابسـامان يکننـد کـه مسـئول    يو تـالش مـ  ار نامساعد اسـت  يران بسيا ياقتصاد

 يهـا  ان حـوزه  يـ اسـت در م ين از سيـ د ييجاد تفکـر جـدا  يدشمنان به دنبال ا...کنند يياعتبارزدا يندازند و از ويب
ارنـد  ن نقطـه اشـتراک نظـر د   يآنها در ا. اند ها همراه شده   ن نقشهيبا ا يي  ه هستند و با کمال تأسف عدهيعلم

  .»ه نسبت دهنديت فقيرا به وال يساختار يه را القا کنند و ناکارآمديت فقيکه ناموفق بودن ساختار وال
چ يبـه هـ   يهمانند مقام معظم رهبـر « :ه بودگفت يک سخنراني در يزديمصباح  يمد تقآخوند محاز اين پيشتر، 

و ) ع(اطهـار  ةئمـ از ا ييـ  نمونـه برجسـته  شـان  يدا کـرد، چـرا کـه ا   يـ ن و آسـمانها پ يزمـ  يتـوان بـر رو    يعنوان نمـ 
ن يم جانشـ يـ ه اا نتوانسـت يـ م و يم امام را بشناسـ يه اسف است که چرا هنوز نتوانستتأ يجا...اجدادشان است

. )1391تيـر 11 فـارس  يحکـومت  يخبرگزار(» ميدرک کرده و بشناس يرا به درست ي، مقام معظم رهبر)ره(امام 
 قبلرا که سه سال  يسخنان يزديو از شاگردان مصباح  موقت تهران ةامام جمع يقيآخوند کاظم صدهمزمان، 
 ةحـوز  يغـات اسـالم  يوابسـته بـه دفتـر تبل    »پاسـدار اسـالم  « ةگو با ماهنامـ گفته بود، در گفت ای خامنه در حضور



 يگـوهر پـاک   يا خامنـه  يآقـا ....ده انـد يـ رهبـر د  يبـرا  ييامام زمـان را در حـال دعـا گـو    «آه  ه قم تکرار کرديعلم
  .»نشناخته يل مکرر خدمت حضرت تشرف داشته است، ولين دليبه هم... ستا
کـه   دنوعنـوان مـي شـ    يدرحال ،هيفق يو ضعف ولحقارت  يالپوشان يه برايما ين سخنان مشمئز کننده و بيا

ه کرد، در مقابـل چشـم همگـان بـه سـخره گرفتـه شـد        يش تجسم متيوال يبرا ای خامنه که ياستيسپهر س
 يز از فروپاشـ يـ رگ يبـرا ش يه و تالشـها کرده را رها نيفق يک دم وليوس فتنه کابآه است رو  نيهم از ا. است
هرچـه بيشـتر دسـت     ای خامنـه  و مي شـود  ترحاصل يهر روز ب ،ن تضادهايمهار ا موسوم به اصولگرا و يباندها

  . رود يشتر در گرداب بحران فرو ميبوپا مي زند، 
  

  : اعالم کرد )1392 مرداد ماه14در(نه خود ه سااليانيشورا در ب -13
“ يـي اصـول گرا ”در دورة چهـار سـالة اوِل او   . ه بـود يفق يول“ يياصول گرا”است يس ين مجرينژاد بهتر ياحمد«

پـس از آن در   يامهايو ق 1388انتخابات خرداد . نژاد در تطابق کامل بود يدنده و ترمز احمد يبا قطار ب يا خامنه
لة زنان و يه به وسيفق يتة وليگرچه اتور. جاد نکرديا يرييت تغيت کردن حاکمک دسي يبرا يا خامنه يخط مش
. و قبـول شکسـت نشـد    ينيحاضـر بـه عقـب نشـ     يا ابان لگد کوب شد، امـا خامنـه  ين در کف خيران زميمردان ا
 يگر سـلطة پاسـداران بـر تمـام    يمردم را سرکوب کرد و از طرف د يامهايک طرف با قساوت تمام قياز  يا خامنه
سـتها  يمـان و ترور ين دژخين پاسداران، منفـورتر يتريوحش. نژاد گسترش داد يق احمديرا از طر يياجرا يارگانها

  .....گماشته شدند يديآل يبه پستها يمختلف دولت يدر ارگانها
 يج و نهادهـا يدر سـپاه، بسـ  “ يـي الْو” يروهـا ينـژاد و ن  يان آن باند احمديه که مجريفق يول ياست راهبرديس
اسـت،  ين سيـ ة ايـ بـر پا . سابق را گـام بـه گـام از قـدرت حـذف کـرد       ياز شرکا يي ف گستردهيبودند، ط يتيامن

 يريـ گيت پيرا بـا جـد   يتش، عالوه بر حذف شرکا، هـم پـروژه اتمـ   يت به خطر افتادة واليحفظ امن يبرا يا خامنه
  ...ه و عراق را ادامه داديانه در سوريکرد و هم دخالت مؤثر و البته ماجراجو

نـژاد،   ياحمـد  ياستهاير پوشش مخالفت با سيغ قرار داشتند، زيکه در لبة ت ييحذف شدگان از قدرت و باندها
در  يي ف گسترده را در مقالهين طيهان ايدر روزنامة ک يعتمدارين شريحس. دنديکش يه را به چالش ميفق يول

ن تصـور  يش چنـ يپـ  يد تـا چنـد  يشا”: کرد ين معرفيچن“ ون فرسوده و توطئة جام زهريانقالب”با عنوان  91آذر 18
د در اردوگاه اصالح طلبـان سـراغ گرفـت، امـا حـوادث سـالها و خصوصـًا        يون فرسوده را تنها بايشد که انقالب يم

چ گـروه و  ي، منحصـر بـه هـ   يمبـارزات  يزه هـا يـ و از دست دادن انگ ير نشان داد که عارضة فرسودگياخ يماهها
ون يـ انقالب... را فراگرفتـه اسـت   يف و جنـاح يـ ون نظـام از هـر ط  يسـ ايست و همـة س ين يخاص ياسيان سيجر

 يبـه رهبـر   يـي هدفمند اوضاع کشور، فشار همـه جانبـه    ين برهة حساس قصد دارند با مهندسيفرسوده در ا
دن يو دسـت کشـ   ينيدن جام زهر، عقب نشينوش”را  يين فشارهايش چنيهدف افزا يعتمداريشر. “وارد کنند

  .....کا اعالم کرديبه منظور آغاز مذاکره با آمر“ مقام معظم” يز سوا“ ياز مواضع انقالب
جامعه،  يانفجار يتيبه خصوص نارضا ين الملليو ب يي، منطقه ي، اجتماعي، اقتصادياسيمجموعة عوامل س
ک يـ  يريـ مها، منجر به شـکل گ يو در رأس آنها تحر يه، شكست مذاآرات اتميت، بحران سوريشقة درون حاآم

نژاد قرار داشت، امـا در   يد در درون هرم قدرت و ثروت شد که گرچه به ظاهر در چالش با باند احمديش جديگرا
  . سپاه پاسداران بود ياده خواهيه و مهار کردن زيفق يبه دنبال مشروط کردن قدرت ول نيهم چن اصل

. کردنـد  يتـالش مـ   ش رو،يدن به هدف خود در انتخابات پيرس ين جدال و کشمکش، هر دو طرف برايدر بطن ا
 يبـرا  يم و نه حتياصالح رژ يگردد، نه برا يبر م يکه به محور رفسنجان يين جدالها، تا جاياست که ا يهيبد
هـا در قـدرت و ثـروت اسـت کـه شـکل       يدعـوا بـر سـر شـراکت همـة خود     . سـت يمه آزاد نبـوده و ن يك انتخابات ني
  .»....است يا خامنه“ ديجد يگذار لير”با طرح  يرفسنجان يهايدولت خود“ نسخه”آن تقابل  ياسيس
  

در پيوند بـا رفسـنجاني    يروحانة تحميلي بعد از برآمد گذشته نشان داد که شکاف و شق ةک ساليوالت تح-14
از  يکـ ي. ر اسـت يرقابـل مهـار و جبـران ناپـذ    يه غيفق يول براي ،در درون رژيم ای خامنه و طيفي از مدعيان واليت

در ژنـو،   ياجبـار  يهاينيقـب نشـ  و ع يبه مذاکرات اتمـ  ای خامنه ادنت تن دين وضعيبروز ا ين نشانه هايمهمتر
 ةحماس«تحت عنوان  1392در انتخابات خرداد را  »تشياقتدار وال« آه مي خواست ای خامنه .ن استيلوزان و و
 ن عقـب يـ کـه ا  واضـح اسـت  . شـد  ينين عقب نشـ يان بکشد، مجبور به اوليران و جهانيبه رخ مردم ا» سياسي

 يبـه معنـ   ، تا وقتي آه تعادل دروني رژيم بالكل بـر هـم نخـورده اسـت،    يبه روحان ای خامنه و تن دادن ينينش
سـال گذشـته شـورا     ةيـ انيمـا در ب . سـت ين واليت فقيه ِميرژ ساختار در کل ای خامنه ةن کنندييش تعر در نقييتغ

ق يـ ه از طريـ ت فقيـ وال “شـروط کـردن  م”خواسـتار   يزانـ يبـه م  يروحـان  -يگرچـه بانـد رفسـنجان   « :مياعالم کـرد 
ه و سـلطنت  يـ فق يار ولـ يهمچنان در اخت يم قدرت هستند، اما به علت آن که قدرت واقعمشارکت در رأس هر
  . »ه بردارديفق يبرخالف نظر ول يچ قدم اساسيتواند ه ينم يمطلقه اوست، روحان

اگر  آه بايد خاطرنشان آرد ،عطف زهر اتمي نقطه پس ازم يرژ يدرون يتضادهابه ابعاد و دامنة پرداختن قبل از 
بـا  سياسـت خـارجي،    در» تعامـل «، بـا شـعار   يوحـان ر – يدرون قـدرت و منجملـه بانـد رفسـنجان     يبانـدها  چه

در اسـاس  ر ييـ چ وجه خواستار تغيبه ه ، اما آنهامخالفت دارند ای خامنه رد سپاه پاسداران و اختيارات ويژةعملك
يكـي   در يرفسنجان. تنها خواستار مشارکت در قدرت و ثروت هستند آنها .نيستند ه نبوده ويت فقيستم واليس

ت يـ من معتقدم آـه در حـال حاضـر آ   « :ديگو يالوفاق م يدر مصاحبه با روزنامه عرباز تازه ترين موضعگيريهايش 
ت انقالب و هـم  ايح يهم برا يشان اآلن محور اساسيندارد؛ و ا ين آسانيبه ا ينيگزيران جايدر ا ای خامنه اهللا
 14کشـنبه  يرنـا  يا(» ميشان آمك آنيد به ايهم با ت آشور است و مايريشان مرآز مديت آشور هستند و ايامن
  .)1394ر يت
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 بيانيـة  مـا در . تـأثير پـذيرفت  كرد سياسي شوراي ملي مقاومت گريها و عملتعيين آننده از افشابود، به شكلي 
بـا  «: اعـالم آـرديم  ، »شقه دشـمن، فراخـوان بـه قيـام    : اثرگذاري مقاومت«عنوان  زير1392مرداد سال  شورا در

اي برآن بود آه مهندسـي مناسـب انتخابـات را بـا موفقيـت بـه پـيش        آن، خامنه حذف رفسنجاني و قبول هزينة
و ) و رفسـنجاني  ای خامنـه  بـين (ثر به منظور تشديد تضاد در هرم قـدرت  ل شورا براي مداخلة مؤاما مسئو. دببر

تشديد تضاد بين مردم و کليت قدرت در چارچوب استراتژي سرنگوني تماميت نظام، ابتدا رفسنجاني را تشويق 
سـئول شـورا در يـك    م. توصـيه کـرد کـه از حـذف رفسـنجاني خـودداري کنـد        ای خامنه به کانديدا شدن آرد و به

خواست که به کمک رفسنجاني جام زهـر اتمـي را بنوشـد و خطـر جنـگ را منتفـي        ای خامنه فراخوان علني از
اتمـي   مسـأله  آقـاي مسـعود رجـوي ضـمن تاکيـد بـر خـط مشـي سـرنگوني و تحـريم قـاطع انتخابـات، در             . کند

عقب نشيني و ”يا  “مسير گذشته امةاد” به طور خاص در مقابل دو راهي را ای خامنه حاکميت را به طور عام و
قرار داد و به نمايندگي از يک جنبش راديکال که براي سرنگوني نظام مبارزه مي کنـد، از راه   “نوشيدن جام زهر

پيـام مسـعود رجـوي در    . مبـارزه، دفـاع و آن را پيشـنهاد کـرد    حل عقب نشيني به خاطر پايين آمدن هزينه هاي 
آفرين را هشيار دن يك لحظة نادر در شرايط سياسي پيش رو بود تا نيروهاي قيامعين حال، متضمن برجسته آر

  .را براي برپايي خيزش دوباره در فرصت به هم خوردن تعادل دروني رژيم آماده سازد نهاآ و آرده
و  ش،از اولـين نخسـت وزيـر تـا نخسـتين رئـيس جمهـور        عمل آردن به موقـع بـر روي تضـادهاي رژيـم خمينـي،     

قبـال   مـورد جانشـين خمينـي و اعضـاي شـوراي انقالبـش و نيـز موضـعگيريهاي مسـئول شـورا در           ن درچنـي هم
ثرترين و آموزنده ترين ابتكارات و مانورهاي سياسي مقاومت ايران براي تشديد مؤ 88موسوي و آروبي در سال 

  . »بحران در رژيم واليت فقيه محسوب مي شوند
  

 آيـا عقـب نشـيني   سـئوال اصـلي ايـن اسـت آـه      طـه عطـف توافـق اتمـي،     عبـور رژيـم از نق   پس ازاآنون و  -16
بـه سـوي ثبـات نسـبي     رژيم را دست آـم بـراي يـك مقطـع     را مهار آند و  رژيم مي تواند بحران دروني ای خامنه
 در رخدادادها سير وحاآميت دو جناح  هر و بي اعتباري سياسيو ضعف  استراتژيكي فرسودگي بدهد؟سوق 

  .عكس آن را نشان مي دهد ،ك ماههي همين مدت آوتاه
ار مهار بانـد  از ولي فقيه خواستخود  احيو مّد ييگواز مجيز پر تبريك ةدرنام روحاني، )تير23(توافق  درهمان روز

مختلف اين توافق تـا   شک براي دستيابي به مراحل بعدي اين حرکت و اجراي مراحل بي «: رقيب شد و نوشت
اي ظالمانـه، همچنـان نيازمنـد وحـدت و انسـجام      تحريمهـ  و رفع کامـل همـة  هاي ملت  هخواست رسيدن به همة

در پاسخ  ای خامنه اما .»باشيم داخلي و ايستادگي و مقاومت و اقدام هوشمندانه تحت زعامت حضرتعالي مي
بـه سـرانجام   « :نوشـت  به روحاني خطاب تير24جوابي سرباال وخيلي آوتاه به تاريخ در يك روز تأخير آرد ودادن 

رسيدن اين مذاکرات، گام مهمي است، با اين حال الزم است متني که فراهم آمده با دقت مالحظه و در مسير 
بيني شده قرار گيرد و آنگاه در صورت تصويب، مراقبت از نقض عهدهاي محتمل طرف مقابل صـورت   قانوني پيش

مقابـل بـه هـيچ رو قابـل اعتمـاد      دانيد که برخي از شـش دولـت طـرف     به خوبي مي. گرفته و راه آن بسته شود
دعـوا را   آتـش  ،بيشتر يدر آيهان باصراحتولي فقيه حسين شريعتمداري نماينده ) تير24(درهمان روز  .»نيستد

د آن را برداشـت و  يـ ن کـه با يـ ر اوباما از سند ويتفس«: با زير تيغ بردن رئيس جمهور رژيم، نوشت و شعله ور آرد
جمهـور محتـرم    سياز مـوارد بـا آنچـه رئـ     ياريکـرد در بسـ   يتلقـ  -تيکـت شـ  ه فيشب يزيچ -کاير دولت آمريتفس

 ين تفاوت در موارديا. دارد يجد يها ن ارائه کرد، تفاوتيتوافق و يخود از محتوا يونيزيکشورمان در گزارش تلو
در  ن از توافـق لـوزان  يمتفـاوت و متنـاقض طـرف    يها برداشت يرود که ماجرا يم آن ميب... ک به تناقض استينزد

ر شـده  يوارونـه تفسـ   يـي  گونـه  ن بـه يـ توافق و ياز بندها يخارجه برخ وزارت يحيدر متن توض... حال تکرار باشد
محصـوالت   ةدکننـد يک توليـ عنـوان   ران بـه يـ ا”: ن متن آمده استيدر ا. آدرس غلط باشد يتواند حاو ياست که م

خواهـد شـد و    يجهان ي، وارد بازارهانيشده و آب سنگ يوم غنياوران يمحصول راهبرد دوخصوص  به يي هسته
ر بـا عـرض پـوزش،    ين تفسـ يدر ا .“شود ير ميتاث يب يي ه صادرات و واردات مواد هستهيتها عليمها و محدوديتحر

   .»!اد شده استي “ازيامت”با عنوان  ،فيحر! يليتحم  تيده گرفته شده و از محدوديدرک مخاطب ناد
اسـت،   ای خامنـه  هژموني سر بررا آه  بحران دروني رژيم اي سياسيهمين روزنامه، يك روز بعد، محتواي دعو

آامال آشكار آرد و درحالي آه از هاشمي رفسـنجاني بـه عنـوان پدرخوانـده      “يي هستهاهداف فرا”تحت عنوان 
هـا چـه در داخـل و چـه در خـارج       يبرخـ «: و به آن مارك خيانت مي زد، نوشـت  اين جريان سياسي ياد مي آرد

ت يفيبه ک ين موضوع ارتباطيا. بسازند يي فراهسته يدن به اهدافيرس يبرا ين توافق، پلياز ا کنند يم يسع
. خود بـه آن پرداختـه شـود    يد در جايگر است که بايد يا مسأله ا بد بودن توافق يتوافق مذکور نداشته و خوب 

 يچـه تـا حـد    ز اگـر يـ ک کـردن ن ن بـز يـ ات و اهداف از اين. ستيروز و امروز نيمربوط به د يطان بزرگ، خطيبزک ش
 يرونـد و برخـ   ير مـ ين مسـ يدر ا يآگاه يخائنانه و کامًال از رو يي عده. کسان استيجه و اقدام يمتفاوت اما نت

کـا را  يسـفارت آمر  ييد بازگشـا يـ ت خـود نو يدر سـا  ياسيو س يان فکريک جري پدرخواندة يوقت! ريت خيز با نين
 يجلـد خـود را بـه آرزو    ي، رويو اقتصـاد  ياسـ يان فاسد سين جرين اه ارگايهم ندارد که نشر يدهد، تعجب يم

  ).1394تير 25آيهان (» !اختصاص دهد يدان آزادياوباما با م يعکس سلف
 

شوراي امنيت بـه اتفـاق آرا    2231وين، تصويب قطعنامه در» برجام« آمتر از يك هفته بعد از تن دادن رژيم به-17
، مـذاآره  ای خامنـه  آتش مخاصمات دروني رژيم بنزين ريخت و دلواپسـان واليـت  در نيويورك، بر  1394تير29در روز 

ن درهمـان روز يـك ارگـان سـپاه پاسـدارا     . ، به باد حمله گرفتندخوانده بود »امين«و » متدين«آنندگاني را آه او 



 يزيچ يعني بستان کنند، رود در معامله با غرب الاقل بده يدولت انتظار م يحام ياسيس يها از گروه« :نوشت
کنـد،   يدا مـ يـ پ يدو سر باخت حاال معنـ  يباز...بدهند يزيبدهند و باز هم چ يزيبستانند و نه چ يزيبدهند و چ

که غـرب گمـان کـرده بـا      يم و سپس در روز دوم وقتيم کشورمان را بدهيشنهاد تحريک روز ما به غرب پي يعني
 نماينـده  .»ميشـه کنـ  يم و سـکوت و سـکون پ  ين ببنـد ده است، دهايران رسيا مها به اهداف خود دربارةين تحريا

کردند کـه از ابـراز    يه ميهان توصيبه ک...از دوستان يبرخ« :نوشت )1394تير29(درهمان روز  در آيهان ای خامنه
ات آن بـه  يـ ن بـا همـه جزئ  يـ دادند که مـتن توافـق و   يح ميکند و توض ين خودداريا مخالفت درباره توافق ويد يترد
 يابيـ ارز يامـا، بـرا   ...!داشته است يز در پيشان را نيده و موافقت کامل حضرت ايم انقالب رست رهبر معظيرؤ

حضرت آقا ارائه شـده اسـت کـه در     ياز سو يا جداگانه يهاارها و مالکيص خوب و بد آن، معين و تشخيتوافق و
در آن از خطوط قرمـز  که  يشان با توافقيف است و محال است حضرت ايهمان خطوط قرمز اعالم شده قابل تعر

دهـد   يوضـوح نشـان مـ    ن، بـه يهر چند گذرا بر متن توافق و يمرور ...اعالم شده عبور شده باشد موافق باشند
ب ي، بـا تصـو  ...“نيـ سـند و ”... ده گرفته شده اسـت ينظام در توافق مورد اشاره، ناد ياتياز خطوط قرمز ح يبرخ

مجلـس   يمفاد آن از سـو  يبررس يبرا يا هفته  و مهلت دوشود  يآور م و الزام يت، قطعيامن يقطعنامه شورا
 »...ا رد آن نخواهـد داشـت  يـ در قبول  يرين تاثيکشورمان، کمتر يت مليامن يعال يا شورايو  ياسالم يشورا

 ).1394تير 29 جوان(
برجـام   )تيـ امن يدر شورا(ن قطعنامه يبا صدور ا«: در همان روز تصويب قطعنامه نوشتيك ارگان باند دلواپسان 

. ران خواهـد بـود  يـ ا يالمللـ  نياز تعهـدات بـ   يگـر، بلکـه بخشـ   يران و چند کشور ديان ايک توافق چندجانبه مينه 
ا توافـق بـر سـر    يدارد و آ ييران عمًال چه معنايدر ا يند قانونيشدن فرآ يگر طين صورت ديدر ا: ن استيسؤال ا
برجـام   يبررسـ  يند قانونيچه قرار دادن فرآيجز باز ييچند روز پس از اعالم توافق، معنا يي ن قطعنامهيصدور چن

 ...در داخل کشور دارد؟
 يـي اجرا 11در پـاراگراف  . هماسـت يتحر يريپـذ  سـم بازگشـت  ين قطعنامـه، مکان يا ين بندهايتر آموز از عبرت يکي

نـد،  توجـه ارائـه ک   قابـل  يبنـد يک عـدم پا يـ بـر   يمبنـ  يبرجام گزارشـ  يک از اعضايکه هر  يآمده است در صورت
مهـا را ظـرف   يا عـدم بازگشـت تحر  يـ بازگشـت   رةم دربـا يتصم يد برايجد ک قطعنامةيس ينو شيت پيامن يشورا

 .گذارد يم يروز به رأ30
ران را حـل  يـ ا يي برجام قرار بود مشکل هسته. مانده است ين قطعنامه هنوز باقيا يها ن بخشيبارتر اما فاجعه
 يکـه رکـن تـوان دفـاع    -ران يـ ا يبرنامـه موشـک   يتر برا بزرگ يمشکلکه آن مشکل را مبهم بگذارد و  نيکند نه ا
  .)1394تير29وطن امروز(»اورديوجود ب به -ماست
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ن يـ خجسـته بـاد ا  ”! “ران سالم کـرد يا جهان به« ”: روحاني در مورد توافق اتمي را رديف آرد و با تمسخر نوشت
! “ميتحـر  اسـتقامت، شکسـت   يروزيـ پ”! “ران بر قله توافـق يا”! “يرانيآغازعصر ا”! “بدون جنگ يروزيپ”! “يروزيپ
! “ها را گشود مير قفل تحريد تدبيکل”!“شکفت صدبرگ توافق گل”! “رانيملت ا يخيتار يروزيپ”! “ر کردييجهان تغ”
ر يتـدب ”! “ديـ ران خنديـ د، ايـ د چرخيـ کل”! “سـتاد يران ايا به احترام ايدن”! “ن بادايچن د درخشان شد، تا باديخورش”

ران يـ ت ايـ تثب”! “هـا  ران در جنـگ اراده يـ ا يروزيـ پ«! “رانيـ ا يپلماسـ يالفتـوح د  فـتح ”! “يخيکارساز شد، توافق تار
است که پـس   يپرطمطراق يترهاينها تنها چند نمونه از تيا.. .!“خ ورق خورديتار”! “ملت يستادگيبا ا يا هسته
 يمحتـوا  .انتخـاب کـرده و بـه خـورد مخاطبـان خـود دادنـد        يداخل يها ن، رسانهيدر و يا ان مذاکرات هستهياز پا
در ! و فتح الفتوح اسـت  يخيبزرگ و تار ياز اتفاق يحاک ينه همگين زميز در ايها و اظهارات ن ها و گزارش ليتحل
ران يـ ارد دالر پول بلوکه شـده ا يليم 150 ياز دولتمردان از آزادساز يرخها و ب ن رسانهيش ايپ يکه تا چند يحال

ن يـ دادند اما به ناگـاه اعـالم شـد کـه ا     يم يا توافق هسته يم را در پيعظ يشيد گشايگفتند و نو يدر خارج م
برنامـه   کارشناسان معتقدند دولت!....د انتظار معجزه داشتيهم نبا يليارد دالر است و خيليم 30مبلغ کمتر از 

ــرا يمــدون و خاصــ ياقتصــاد ــرو يم نداشــته و خطــر واردات بــ يدوران پســاتحر يب ــد  ي ــوکس مانن ه محصــوالت ل
و لـوکس   بـه حضـور چنـد برنـد مشـهور      يش اقتصـاد يتنـزل دادن گشـا  . محتمل اسـت ... مت ويگرانق يخودروها

 يش اقتصـاد ياز گشـا ن نـوع  يـ ا. درباره آن است يان فوق در حال فضاسازياست که جر يدر کشور خط يجهان
شمال تهـران   لوکس خود در چند نقطة يها نيخورد که شب توافق سوار بر ماش يم يتنها به درد چند صد نفر

  .»!ها را جشن گرفتند مير بار تحريخود از ز ييپرداخته و رها يبه دست افشان
  

قطعنامه را بر سـر مـذاآره   رژيم در برجام و آه جوانب مختلف عقب نشيني هاي  ای خامنه دلواپسان واليت -19
ولـي فقيـه و    حلقـوم  درناآـامي اسـتراتژيكي را    زهـر  بدينوسـيله در واقـع  مي آوبند، و رقباي حكومتي آنندگان 

پـود منـدرس    روزمره ادامـه دارد و تـار و  آه به طور  يروند ؛حزب اللهي مي ريزند نيروهاي خلص بسيج و سپاه و
  : مي نويسددر اينباره نه حكومتي از باند دلواپسان يك رسا. نوردد مي رژيم واليت فقيه را در

. رفته اسـت يران را پذيدر ا يساز ين است که غرب باالخره غنين دستاورد ما ايتر د بزرگيگو يم يعراقچ يآقا«
 -يساز ينه غن – يا ز هستهيآم رفته شدن حق برنامه صلحيران و پذيشدن پرونده ا ياوال درون برجام شرط عاد

سـال   ١٠هـم در کـار باشـد، پـس از حـداقل       ياگـر حقـ   ين حتـ يبنـابرا . ن شـده اسـت  يـي برجام تع کامل ياجرا
هـا بـه صـراحت     يسـت و غربـ  ين کـار ن يـ بـه ا  يز ضـمانت يـ سال ن ١٠پس از  ،ايثان. خواهد شد نه االن ييشناسا
قا ين توافق دقياتفاقا ا ،ثالثا. د خواهند کرديران را تمديها بر برنامه ا تيد محدوديجد يي با صدور قطعنامهاند  گفته

ن اسـت  يـ ا يار خطرناک عراقچـ يبس يهااز حرف يکي...ران طبق معاهده استيا يساز يانکار حق غن يبه معنا



ق باشـد، نخواهـد   يـ هم از نظارت هر چـه هـم عم   ين هراسيکردن ندارد بنابرا يمخف يبرا يزيران چون چيکه ا
  ...داشت
ن توافق واگذار کرده که در اصل اساسـا آن را  يرا در ا يزيران چين است که ايا يسخنان عراقچ يت اصليب شاه
جا  نيقا در هميکننده را دق م مذاکرهين طرز تفکر تيتر رانگريو. يا ساخت سالح هسته برنامة يعنيار ندارد يدر اخت

م در يـ ا آنچـه مـا واگـذار کـرده     ةقبول دارد که همـ  ين است که عراقچين سخن ايا ةجينت. توان مشاهده کرد يم
ک يـ ن بـود کـه   يـ کنـد ا  ين فکر ميکه چن يميا انتظار از تيواقعا آ! بوده است يا ساخت سالح هسته ةواقع برنام

  ). 1394مرداد 13وطن امروز ( »توافق خوب بکند؟
  

بـه  درجلسـه خصوصـي بـا مقامـات راديـو تلويزيـون رژيـم گفتـه شـده اسـت،            آـه  انتشار سـخنان عراقچـي   -20
 اين سخنان را رسانه هـاي رسـمي رژيـم بـه سـرعت برداشـتند تـا از دسـترس         .يل شدرژيم تبدبراي فضيحتي 

 12(سايت راديو آلمـان  . قرار گرفت خارج آنند، اما سخنان عراقچي روي شبكه هاي اجتماعي در اينترنت عموم
  :دراين باره نوشت )1394مرداد 

سـخنانش   ي، از انتشـار محتـوا  يجهـان  ياه ران با قدرتيا يکننده اتم م مذاکرهي، عضو ارشد تيعباس عراقچ« 
ت يـ ر منـافع و امن يمغـا ”ن کـار را  يما انتقاد کرده و ايران صدا و سيبا مد يخصوص يدر نشست يتوافق اتم دربارة
  ....دانسته است “رانيا يمل

 يبـر رو  )مـرداد  ١٠در روز شـنبه  ( کوتـاه  يمـدت  يران بـرا يـ ا ر امـور خارجـة  يـ گزارش مربوط بـه سـخنان معـاون وز   
گـر اقـدام   يد يهـا  تياز سـا  يارياما در همان فاصله بس. ما قرار گرفت و سپس برداشته شديت صدا و سيبساو

  ...ن گزارش کردنديبه بازنشر ا
بـه اوج   يمذاکرات اتمـ  يريران که در آستانه ازسرگيه ايعل ينظام يدهايدر سخنان خود از تهد يعباس عراقچ

ان و ي، امـا سـپاه   ه بـاخبر نباشـند  ين قضـ يـ ات ايـ د مـردم از جزئ يه شـا او گفته ک. اد کرده استيده بود، يخود رس
کـه  ] شد يبه سر م[ ين نگرانيکه هر شب با ا ٨۶-٨۵ يها بود حدود سال ييها شب”دانند،  يران ميان اينظام

، يچعراق به گفتة .“ده باشنديران چيران را دور تا دور ايحمله به ا يفردا صبح ممکن است تمام امکانات الزم برا
و دسـتور   ياسـ يس ةمستقرند؛ تنهـا اراد  ييها گاهيماها در چه پاياند که هواپ داده يگزارش م يفرماندهان نظام
  ...ران حمله شوديکا، الزم بوده تا به ايس جمهور آمريباراک اوباما، رئ

ز باشـد  يـ آم کـامال صـلح   ييـ  هسـته  و برنامة يالملل نيمشروع ب يساز يران غنياو توافق را به شرط آنکه هدف ا
بخواهـد سـراغ بمـب    ”ران يـ اسـت کـه ا   “بـزرگ  يشکست” يدانسته و گفته که توافق در صورت “يبزرگ يروزيپ”

  .“برود
ره کـرده و گفتـه اسـت کـه اگـر      ران اشـا يـ ا ياتمـ  برنامة ياقتصاد ن به جنبةيران همچنير امور خارجه ايمعاون وز
اگـر  ”: او افـزوده اسـت  . اسـت  “بـزرگ  يخسـران ”م، يسنجب ياقتصاد يارهايران را صرفا با معيا يا هسته برنامة

عـزت،   يها را برا توانيم آنيم اما ما اين هزينه يرا بخواهيم محاسبه آنيم اصال تصورش را نم يهزينه مواد توليد
  “.ديگران نرويم ياينكه زير بار زورگوي يايم برا مان داده استقالل و پيشرفت

فوژ آماده بـه کـار در   ينکه هزار سانتريا يبرا ياسالم يرهبر جمهور خواسته ۵+١گفته است که گروه  يعراقچ
ده يرسـ  “ران را گرفتـه يـ ا يبمـب اتمـ   يد جلـو يـ نکـه بگو يا يعني”خود  رفته و در برابر به خواستةيفردو بماند را پذ

  .است
مـا فكـر    يلـذا در ايـن قالـب آلـ    . بود آه صـورت گرفتـه اسـت    يو اين همان بده بستان”: او در ادامه گفته است

آـم شـده از ايـران     يآه داديم امتياز يايم و چيز خودمان رسيده ياصل يها ايم، به خواسته آنيم واقعا برنده يم
   .»“.دانستيم يخواستيم و حرام م يآه نم يرا داديم، بمب ينيست بلكه بمب اتم

م گفته شـده بـود   ي رژيعراقچي در عين حال به دروغهاي بزرگي آه به آژانس براي پوشاندن ماهيت برنامه اتم
؛ شـما از دوسـتان وزارت دفـاع    فـت لـو ر  ين جـور يهمـ  )چاشـني انفجـاري  (و يدبل. يب .اي« :اعتراف آرد و گفت

  . ».که کار را بدتر کرد يد دلشان خون است از درز اطالعاتيال کنسؤ
شهاي آژانس، رژيـم  براساس گزار ،»وزارت دفاع«اين تصريح عراقچي مبني بر مرتبط بودن اين موضوع به  قبل از

غ گفته است آه اين چاشنيهاي انفجاري مربوط به حفاري چاه نفت بوده و اين موضوع به روبارها به آژانس به د
  ). 2014و سپتامبر  2008گزارشهاي آژانس در مه ( وزارت نفت مربوط مي شود

ه خواسـتند اعـالم کننـد،    ن کيم فردو را کشف کردند و هميکه متوجه شد يزمان«وي هم چنين اعتراف آرد آه 
دستور داده شـد کـه موضـوع را بـه      )وقت رژيم در آژانس مايندةن(ه يسلطان يع به آقايم و سريکرد يش دستيپ

نامـه   ارائـة  يکه سلطانيه برا يزمان. اعالم کرد يبرادع يموضوع را به آقا يآژانس اعالم کند و او هم در نامه ي
ت و ه بـه فرودگـاه رفـ   يسـلطان  يودگاه رفته تا به واشينگتن بـرود، امـا آقـا   مراجعه کرد، به او گفتند برادعي به فر

  . »نامه را به او داد
شـوراي ملـي    توسط مسئول آميسيون خارجـة  اولين بار براي اقدام رژيم به ساختن سايت فردو در نزديكي قم

  .افشا شد يسپار در يك آنفرانس مطبوعاتيدر )84آبان29( 2005نوامبر  20در تاريخ مقاومت ايران 
 

ميان باندهاي رژيم تبديل شد آه توجـه بـه آن    ع جدال زهرآگيني درواول به موض همان هفتة توافق اتمي از-21
، ضـروري  ای خامنـه  شكسـت اسـتراتژي اتمـي    بحران دروني و تأثير تشـديد آننـدة   براي آگاهي از عمق وخامت

  :گوياست، ه زير با توجه به زمان انتشار آنچند نمون. است
ران يـ ا يو رسـم  ياسـ يان محافـل س يـ را در م يجـد  يين قطعنامـه انتقادهـا  يـ از ا يموارد« :1394تير30هان يک-

ن يـ ن کـانون ا يتـر  يشـد، اصـل   يزم ماشه مربوط مـ يس که به مکانينو شين پيا 12و  11 يبندها. خته استيبرانگ



ن گرفتـه  يه و چـ يد، حق وتو را از روسکرده بو يگذار نگتن هدفيطور که واش اما از آن مهمتر، همان .انتقادات بود
گر در يد ياز سو. ران را بازگرداننديا يمهايتحر يسادگ اعضا قرار داده که بتوانند به يار تمامين ابزار را در اختيو ا

 يرد که شورايگ يصورت م يگذشته زمان يها متن قطعنامه به صراحت اعالم شده است که لغو مفاد قطعنامه
 .افت کرده باشديران را دريتعهدات ا يکل در مورد اجرا ريمد “گزارش”ت يامن

 يسـال و صـادرات سـالحها   8ران را بـه مـدت   يـ ک ايبالسـت  يموشـکها  ن برنامـة يت همچنـ يامن يشورا قطعنامة
ک ياجـازه تسـت و شـل    يسال حت ٨ران به مدت يقت ايدر حق. کند يم ميسال تحر5ران را به مدت يمتعارف به ا

ن يکشـور را تـأم   يکنـون  ياز قـدرت بازدارنـدگ   يخود که بخش مهم يک و راهبرديبالست يها موشک يشيآزما
 .کند، نخواهد داشت يم

ن مـتن  يـ سـت در خصـوص ا  يبا يبودنـد کـه مـ    يي، نهادهـا يت ملـ يـ امن يعاليو شـورا  ياسـالم  يمجلس شـورا 
گـر  يلـل د د تحـت فصـل هفـتم منشـور سـازمان م     يجد ب زود هنگام قطعنامةيکن تصويول. کردند يم يريگ ميتصم
نخواهـد   يران بـاق يا يت مليامن يعال يو شوار ياسالم ين توافق توسط مجلس شورايا يبررس يبرا ييجا

  .»گذاشت
 يشـنهاد يژه مـتن پ يـ و بر مـتن برجـام و ضـمائم آن و بـه     يمرور« :)وابسته به سپاه پاسداران(1394تير30جوان -
منـدرج در برجـام را    يران بـه حـداقلها  يـ ا يابيتر دسيوجود دارد که مس ييها سازمان ملل، بخش قطعنامة يبرا

هـا راه   ييکـا يمـتن، آمر  يجـا  يکند و در نقطه مقابل در جـا  يجاد ميران ايا يبرا يمضاعف يتهايمشکل و محدود
ه شـده آن را   ديـ کـا د يآمر يبـرا  يکه هر جا تعهـد  ر آنياند، نظ کرده ينيب شيعدم انجام تعهدات خود پ يفرار را برا

  .»اند کا کردهين آمريمخالفت با قوانمشروط به عدم 
کشـورمان   يحاتيو تـوان تسـل   يف بـه مراکـز نظـام   يـ حر يمگر قـرار نبـود از دسترسـ   «: 1394مرداد اول  هانيک-

  ز دادهيـ ن يانـداز  اجـازه دسـت   يران اسـالم ي، به دشمنان تابلودار ايشود؟ پس چرا عالوه بر دسترس يريجلوگ
ن رشـته  يشود و ا يک ختم نميبالست يها به موشکها يانداز و دستها ين دسترسيضمن آن که ا !؟شده است
  .»دارد يسر درازتر

ن سـه  يـ ا. انـد  د زدهيـ کل يـي  هسـته  ان پرونـدة يـ پا را به بهانة مسأله دنظر طلبان سه يتجد«: 1394مرداد3جوان -
... توافقپسـا  يـي  قـدرت منطقـه   -3م يپسـاتحر  ياسـت داخلـ  يس -2م؛ يپسـاتحر  توسـعة  -1اسم رمز عبارتند از 

گـر صـورت   يکشـور کـه بـا دو هـدف د     يواقعـ  يتوسـعه و آبـادان   ينه برا “ميگفتمان پساتحر”به  “توسعه”ل يتبد
و دوم عبـور و عـدول از    “ميکنـ  يمذاکره مـ  يي فقط در موضوع هسته”است نظام که يرد؛ اول لجاجت با سيگ يم
  .»شدن است يجهان و حرکت و هضم در پروسة ياقتصاد مقاومت  استيس

از مـوارد ديگـر بحـران     ،و حذف مجلس رژيم از روند بررسي و تصـويب توافـق   »برجام« برسر ترجمةجنگ و جدال 
   .در هرم قدرت باال گرفت بعد از توافق وين يي است آه فزاينده

  
مـرداد  7جنگ قدرت و برهم خوردن تعادل حاآميت آخوندها، در آيهـان   »!يي هستهفرا« سياسي ومضمون  -22

   :شده استروشني به تصوير آشيده به  1394
نه مصـوب رهبـر معظـم     ،نه فتح خرمشهر است ،نه مقدس است ،فراهم شده در مذاآرات وين” برجام”متن «-

اگر رهبـر حكـيم انقـالب آن گونـه     . اي آه دل از مردم ما ببردانقالب و در تراز همت عالي ايشان است و نه تحفه
چنـين   “تر از فتح خرمشهر اسـت بزرگ ،توافق”آره با شيطان بزرگ گفت زده از اصل مذاآه يك سياستمدار ذوق

مـتن فـراهم آمـده بـا دقـت در مسـير قـانوني مالحظـه و         ”فرمـود  نمـي  تأآيد تحليلي از ماجرا داشت چند بار به 
  .....“بررسي شود

ع مهم امنيـت و  اي خاصي همواره مايل بوده به شيوه دور باش و آور باش با اين موضورسانه -جريان سياسي-
رهبـري و مـردم و مجلـس و     ،بنـدي آن بكشـد  اي از تقدس به دور مـذاآرات و جمـع  هاله ،منافع ملي برخورد آند

  ...قرار دهد “متن مقدس”ساير مجاري قانوني را دور بزند و آشور را در مقابل عمل انجام شده و 
را مصـّرانه   “بـه آلـي محرمانـه   ”و  “وشچـراغ خـام  ”روش حرآـت   ،برخي مسئوالن امر در دولت و وزارت خارجـه -

 ....توافق استاز روز  14فارسي متن برجام پس از  برند آه آخرين آن انتشار ترجمةپيش مي
 “رهبـري ”و “قـانون اساسـي  ”دور زدن صـريح   ،پذيرش تصويب قطعنامه در برجام و تدوين ساز و آـار اجرايـي آن  -

  ....است
تأمين . گذاري شده استو توافق با آژانس آامًال ريل 2231 ةقطعنام ةسطبه وا ،ساز و آار اين روند طبق برجام-

نقطه ثقل اين پكـيج   ،عضو آن طرف دعواي ما هستند 8عضو از  6رضايت آژانس و رضايت آميسيون مشترك آه 
 ،واقعيـت سـوم  . غـرب اسـت   ي و روشن ما در مقابـل تعهـدات نسـية   تقدم تعهدات واقع ،رآن دوم توافق. است

درصـدي تحـريم   13آنهـا بـراي تعليـق     پـذيري خودآـار وعـدة   هاي مـا در مقابـل برگشـت   اپذيري واگذارينبرگشت
غرب به زعم خود دنبال اجراي يك نقشـه  . يك سوء تفاهم بزرگ است ،توافق عادالنه و پايدار با غرب.....هاست

ري اسـالمي بـه مثابـه بـدل     ساله براي اثرگذاري در محيط داخلي و خارجي ايـران و تغييـر رفتـار جمهـو     10آلي 
و  “مرعـوب ” ،“تجديـدنظرطلب ”هـاي  اسـت و در ايـن ميـان روي طيـف    ) مسـخ و اسـتحاله هويـت   (تغيير سـاختار  

  . »حساب آرده است“ اصالت پيروزي در انتخابات به هر قيمت”
  

ي تحميـل  محـدوديتها  -5+1آمريكا و آشورهاي گـروه   صرفنظر از رويكرد مماشاتگرانة -واقعيت اين است آه -23
از  41اتمي را با توافق خود رژيم زير بنـد   ندةپرو شوراي امنيت، مصوب ة قطعنامةماد10رژيم در بيش از  به شده

قرار مي دهد و تعهدات سنگيني را با تضـمين مشـروعيت توسـل بـه زور و اقـدام      فصل هفتم منشور ملل متحد 
بـدون   ،تن دادن به اين عقـب نشـيني  گذارد، حكومت آخوندي مي  ةهدبر ع ،در صورت نقض بين المللي نظامي



بمب سـازي اتمـي را بـراي تضـمين بقـاي خـود تـدارك         ةبرنامزهر تلخي در آام رژيم واليت فقيه است آه شك 
نقطه «که دارد،  ين کننده يييتع ياسيس يآمدهايپ تباربه اعاست آه  ياسيداد مهم سيرويك  ،نيا .ديده بود

م را يرژ ياسيتواند تعادل س يممحسوب مي شود و اجرايي شدن آن  انريا ياسيدر تحول اوضاع س »يعطف
  . تغيير دهد رانيبا جامعه اهم چنين در رابطه و  يروابط درون ،يدر عرصه روابط خارج

فـرض   شيپـ روابط بين المللي، اسناد برجـام و قطعنامـه در محتـوا و در تماميـت سياسـي خـود بـراين         در زمينة
 يشـورا  جـا آـه  از آن .رقابل اعتمـاد اسـت  يم غين رژياخود خطرناک و ران يم اياتمي رژ تهاييم شده که فعاليتنظ
منطقـه   و يت جهـان يامنو  ي آه متوجه صلحخطر مهار ايرويارويي براي  ملل متحد را صل هفتم منشورفت يامن
 يه معنـا بـ  ،رفتـه يرا نپذ يقبلـ  يقطعنامـه هـا  آـه   ،ميـ ن قطعنامـه توسـط رژ  يـ بـول ا ق، رديگ يبه کارم باشد يي

  .ستصلح جهاني ا اتميش براي امنيت و برنامة به خطرناک بودن يحياقرارتلو
تعادل قواي سياسي و نظامي يـك مـدار تنـزل     رژيم و ولي فقيه آن را در زمينه منطقه يي نيز اين محدوديتها در 

   .به گل مي نشيند نتيجه سياست صدور بنياد گرايي و جنگ و تروريسم آن داده و در
انكـار   ینيـز واقعيتـ   يعنصراجتماع چه در درون رژيم و چه در رابطه با ياسيتعادل ستحول در  ،داخلي ينةدر زم

انقبـاض و بسـتن شـكافهاي    بـراي   را و تـوان او  اسـت  ولـي فقيـه  بر هژمـوني  ضربه يي زهر اتمي . ناپذير است
رفـع همـه آمبودهـا و     سـال اسـت   دو نيـز آـه   روحـاني شـياد   دولـت در رابطـه بـا    .آاهش مي دهد دروني رژيم

ايـران و بـه   مردم  ،آرده موآولها ميبه رفع تحرمايحتاج عمومي و بحرانهاي فاجعه باري مانند گراني و بيكاري را 
مطالبات برحق خود مي شوند آه حقوق به يغما رفته و محروم آشور، خواهان  و کاريون ها جوان بيليمخصوص 

دو جنـاح رژيـم    اآنون هر .دنک ميدا يپ ياسيس جوهرالجرم است آه اين تحولي . رژيم از تأمين آنها عاجز است
برابـر   اذعان مـي آننـد و در   عقب نشيني از جمله باالرفتن پتانسيل اعتراضات و خيزشهابه خطرات و پيامدهاي 

و برافـروختن آتـش جنگهـاي    در داخل آشور و صدور تروريسم اختناق و سرآوب و اعدام  حلي جز تشديد آن راه
  .در آشورهاي ديگر نمي يابنديي فرقه 

  
 برنامـة « :گفـت  نيـز  )1394خرداد  ٢٣(گردهمايي بزرگ مقاومت در پاريس  رجوي در سخنراني خود درخانم  -24

. بسـت رژيـم اسـت     فقيه بود، امروز اسباب ضعف و بن هاي قدرت واليت  اتمي که در ربع قرن گذشته، از مؤلفه 
که دو الي سه ماه با کسب ظرفيت توليد بمب فاصله داشت، به توافق ژنو فقيه  سؤال اين است که چرا واليت 

اتژي اتمي ديگر از نفس افتاده زيرا اسبهاي استر. قيامها ترسيد خ روشن است؛ زيرا از فوران دوبارةتن داد؟ پاس
، بـا توافـق   در نتيجـه ايـن رژيـم   . و به قول وزير خارجه همين رژيم، توان استراتژيک حکومت تخليه شده است اند

اي حتي نتوانست از خميني دجال تقليـد کنـد و ماننـد سـر      خامنه. تر ثبات  شد و با بيانيه لوزان بي   ثبات ژنو بي 
حرف او اين است که من نه مخالفم نه موافق، يعنـي رژيـم   . بس يکباره توافق لوزان را بپذيرد کشيدن زهر آتش 

مضا کند، چه امضا نکنـد، در  نهايي نيز واقعيت اين است چه آن را ادر مورد توافق . بست است فقيه در بن واليت 
  .»است بحران سرنگوني محاصرة

  
اجتماعي عليه فراگير  و انزجار از قيام و اعتراض او هراس ،اتميبه جام زهر  ای خامنه علت اصلي تن دادن -25

متكش آشـور بـار   حها مردم محروم و زبه ويژه ميليونو  بر مردم ايرانآن است آه هزينه هاي شوم اتمي  برنامة
را  اتمـي  مجموعـة هزينـه هـاي مسـتقيم برنامـة     داخل و خارج آشور و آارگزاران رژيم آارشناسان . شده است

جامعه فشار  توده هاي محروم همة و آارگران و معلمان وزحمتكشان . اند برآورد آرده ميليارد دالرصدها  بالغ بر
و از مسببان سيه روزي خـود سـخت خشـمگين     ت و استخوان حس مي آننداين هزينه ها را با گوشت و پوس

ضرورت  ،باند رفسنجاني و روحاني و ديگر شرآاي حكومتي هراسان از آتشفشان خشم مردم به جان آمده. اند
آه به قول خودشان نمايش انتخاباتي  همين آشاآش بود .توصيه مي آردند »مقام واليت«عقب نشيني را به 

بـه وزارت   رژيـم از شـوراي عـالي امنيـت     را مديريت مذاآرات اتمـي و تبديل » يي هستهرفراندوم «به  را92خرداد 
   .آرددولت روحاني منتقل  خارجة

  
جمـع سـرآردگان    انعقاد توافق وين، در درآستانة 1394تير5روز در  اتمي ةتن دادن به معامل ةدربار ای خامنه -26

از اين مذاآرات عرض بكنم، اين مذاآراتي آه در واقع فراتر از مذاآرات آوتاهي هم من  يك تاريخچة« :رژيم گفت
ه با آمريكاييهاست، متقاضي مذاآرات آمريكاييها بودند، مربوط بـه زمـان دولـت    رست، مذاآايك  عالوةما با پنج به

دادنـد،   يـي قـرار  نها درخواست آردند، واسـطه آ. قبل از آمدن اين دولت اين مذاآرات شروع شد. ستادهم هم 
جمهـور آمريكـا بـا او تمـاس گرفتـه، از او      جا با من مالقات آـرد، گفـت آـه رئـيس    يكي از محترمين منطقه آمد اين
وفصـل آنـيم و تحريمهـا را هـم مـي      يي را بـا ايـران حـل   هسته مسأله خواهيم خواهش آرده و گفته آه ما مي

عنـوان يـك قـدرت    آـه گفـت مـا ايـران را بـه     ناساسي در حرف او وجود داشـت يكـي ايـ   دو نكتة . خواهيم برداريم
 آـه گفـت مـا تحريمهـا را در ظـرف شـش مـاه بـر        يـي، خـواهيم شـناخت، دوم ايـن    يي يـك قـدرت هسـته   منطقه
   .»تدريج در ظرف شش ماه تحريمها را برمي داريمبه. داريم مي

فراتـر از  « بـه عنـوان چيـزي    د،آنهـم در دوران احمـدي نـژا    ،مذاآره بـا آمريكـا را  به اين آه خودش  ای خامنه اذعان
 يتلفنـ صـحبت  واآـنش بـه    ، ازجمله درحالي است آه پيش از اين ، درشروع آرده »يك عالوة مذاآرات با پنج به

نـا بـه   «دو جانبه بـا آمريكـا را    مذاآرة جواد ظريف با جان آري در نيويورك، حاني با اوباما و نشستهاي دوجانبةرو
  !است، نه با آمريكا 5+1آشورهاي  با مجموعة ات رژيممذاآره مدعي بود آتوصيف مي آرد و » جا
  



رقابـل  يدرونـي رژيـم ابعـادي غ    يتضـادها آـه   )٢٠١٣نوامبر  24( ١٣٩٢آذر  ٣موقت ژنو در  ةاز هنگام توافقنام-27
 خيبه مـ  يکيو زد  يم يبه نعل باند روحان يکيش درون نظام يگرا ان دويدر ظاهر م ای خامنه ،نددا کرديکنترل پ

 دلواپسـان واليـت و   بـه مي آـرد و هـم   ت يام مذاکره کننده حميهم از ت ،چند گانه يک بازيدر او  .باند دلواپسان
مـذاآره   تـا  داد چـراغ سـبز نشـان مـي     يروحـان -يحملـه بـه بانـد رفسـنجان     يعمله و اکره خود در رسانه ها بـرا 

 يتواننـد آسـان   يسـت، مـ  يودن جـرم ن دلواپس بـ «: گفت مي ای خامنه .آنندگان را خائن و وطن فروش بخوانند
ن دولـت هـم   ياز ا. آنند يدغدغه مند و يمهم و حساس آشور احساس دلواپس مسألة ك يقتًا نسبت به يحق
البتـه   .»دهـم  ينمـ  يد امضا هم به آسـ يدهم البته چك سف يآنم، هر جا هم الزم باشد تذآر م يت ميحما

مـذاآرات مواجـه شـد، بالدرنـگ چـك سـفيد امضـا بـه همـين           وقتي با يكي دو تهديد آمريكا براي آنار آشيدن از
بـا اعـالم   گاه  !توصيف آرد »شجاع«و  »امين«  و» غيور«و » متدين«دولت و همين مذاآره آنندگان داد و آنها را 

 يـي  هسـته مي گفت تحريم ربطي به موضوع  نشان آشيدنها چوب الي چرخ مي گذاشت و خط قرمزها وخط و
سينه چاك رفـع  گاه . فرصت سازهم باشد مي تواند مفيد وسال پيش شروع شده و تازه سي و چند  از ندارد و

تحريمهـا بايـد    ةتحريم مي شد و مي گفت تمام مذاآرات و مراودات و بده و بستانها براي رفع تحـريم بـود و همـ   
مانبنـديهاي ده  د و مشروط آردن رفع تحـريم بـه گزارشـهاي آژانـس و ز    نهمان روز انعقاد توافق رفع شو در يك جا

ساله و نظـارت  25ساله و 15 ساله و10به رفع تدريجي تحريمها و زمانبنديهاي  اما سرانجام. ساله را قبول ندارد
دائمــي آژانــس تــن داد و دلواپســان و بســيجيان و پاســداران را از تهــران و قــم تــا خاآريزهــاي عمــق   حكميــت و

  . گيج و سرگردان آرد م واستراتريك نظام در بغداد و دمشق و بيروت و صنعا، گ
آنهـا از   نگرانـي همـة   آشاآشهاي مذاآرات اتمـي و  ردن تعادل حاآميت، درشواهد بحران دروني و برهم خو-28

بانـد   نمونـه از سـردمداران دو   تنها به ذآـر دو  خصوصدر اين . خطر قيام مردم و سرنگوني نظام بسيار زياد است
  :اصلي رژيم اآتفا مي آنيم 

 يش سراسـر يدر همـا  1394خـرداد   9در روز  ای خامنـه  نگهبـان خالفـت   ير شـورا يـ دب، يد جنتـ از يك سو احمـ -
هشدار مي دهد و با ترس و وحشـت بسـيار مـي     نسبت به خطر براندازي و تسليم آامل نظام ميفرمانداران رژ

از  يزرسبا امروز مسالة....است ياسالم يم مقامات جمهوريو تسل ي، براندازيا هدف موضوع هسته «: گويد
ا يـ آ....ا نـه؟ يـ رسـد   يل ميا به اسرائينند که آيما را بب يخواهند قدرت نظام يکنند و م يرا مطرح م يمراکز نظام

م؟ آنهـا بعـدا بـه نـام حقـوق بشـر هـر        يگذارند ما بر سر کار خـود باشـ   يمها ميد بعد از برداشتن تحريکن يفکر م
  .»آورند يکه بخواهند سر ما در م ييبال
رژيم واليت فقيه را از خطر قيام تـوده هـاي مـردم بـه جـان آمـده        1394خرداد  26روز  يرفسنجان ،گرسوي دي از-

 يا عـده  . کننـد بـه نفـع مـا بـوده اسـت       يمها پدر مردم را درآورده، چطـور ادعـا مـ   يتحر«: مي ترساند و مي گويد
است کـه   ين در حاليم و ايدا کنيم خودمان به دانش دست پيخواه   يزنند که ما م يب ميب و غريعج يحرفها
آنهـا را خـرد کـرده     يهـا  ها اسـتخوان  مير هستند تحريکه مزدبگ يمها پدر مردم را در آورده است، اکثر مردميتحر

  .»است
است آه وقتي نوبت به احقاق ابتدايي ترين حقوق مردم ايران، مي توجه عموم مردم ايران  شايان ،درعين حال

 شرآا، دست در دست باند غالب نظام و ماشـين سـرآوب و اعـدام و خفقـان    و  رفسنجاني -باند روحاني ،رسد
مطالبات مردمـي آـه استخوانهايشـان زيـر سـرآوب و چپـاول آخونـدي خـرد شـده           آزاديها و مي گذارند و درمورد

... راولويت دار مي باشـد ر حقيقت طرح مطالبات غيرضرور و غيسخن از آزاديهاي داخلي د« :نويسنداست، مي 
اي نگراني دارد اين است که اين فرصت احتمالي با بي مبـاالتي و توهمـات فـانتزي اقليتـي پـارتيزان، بـا       آنچه ج

  ).1394مرداد10روزنامه ابتكار (»طرح مطالبات غير ضرور و غير واقعي، به تهديد تبديل گردد
از هرچيز، واقعيـت   خطر براندازي ازسوي هردو باند حاآميت فاسد و پوسيده واليت فقيه، قبل احساس تهديد و

  .برجسته مي آندبه زهر اتمي را  ای خامنه علت واقعي تن دادنمرحله سرنگوني و 
  

در . خبرگـان نظـام اسـت    مجلـس و  انتخابات مسألة ،يجدال درون ن عرصةي، مهمتريي هسته از مسألة بعد-29
  . فروگذار نکرده است يي هچ گونه تالش و توطئيباند او از ه و يمهار رفسنجان يبرا ای خامنه ن عرصهيا

کسـب   يبـرا  يرفسـنجان . به وجـود آمـد   ياست مجلس خبرگان جدال سختيبر سر ر يکن يپس از مرگ مهدو
است خبرگـان  يمخالف بود توانست ر ن عمليدًا با ايکه شد ای خامنه و ز برداشتين مجلس خياست اير يکرس

که با دوسـوم آرا، واگـذار   بلت، البته نه به اتفاق آرا قهار دربار خالف مهره هاي فاسد و از ،يزديخ محمد يرا به ش
آـه حـاآي از صـف بنـدي      ي از آرابـ يترکچنـين  . ک سوم آرا را به خود اختصاص دهـد يتوانست  يو رفسنجان آند

ن نهـاد  يدر مهمتـر آن هـم   ای خامنـه  علني بـيش از يـك سـوم اعضـاي خبرگـان در آنـار رفسـنجاني و در مقابـل        
 قبل از آن هـم . م قدرت استرأس و در درون هر نمود آشکار شکاف و شقه در ،است »واليت فقيه«و» خالفت«

دا شـدن در انتخابـات   يـ کاند يت او را بـرا يصالح، يبه رفسنجان شيمحل ينگهبان و ب يق شوراياز طر ای خامنه
بـود   يا لسـه  ا جيد، گويريگفتم تلفن آقا را بگ«: مي گويد ين مورد رفسنجانيدر ا. رد کرده بود ياست جمهورير

شان زنگ زدم کـه بـا   يدر دفتر ا يحجاز يخودم به آقا. ميد گفتند موفق نشديريعصر گفتم بگ. تا ظهر وصل نشد
گفتم من ... به آقا ندارند يخلق شود، گفتند دسترس ياسيکنم تا حماسه س يسينو  خواهم نام يه من ادّليا

انـد و   رسـانده   يبعد بود که گفتند حرف مرا به رهبـر  قهيدق ٢٠. دييشان بگويش از آن به ايروم و پ يم ۵ساعت 
» ن بود که رفتم ثبت نام کـردم يا... مينيب يگر را ميم بعدًا همديم حرف بزنيتوان  يشان گفته که پشت تلفن نميا
م خود به ينگهبان در تصم يتوانست بزند، شورا يپشت تلفن نم ای خامنه که را يحرف .)1394خرداد 23ايسنا(

 ، بـه علـت ضـعف   خـاطر نشـان آـرد   ش يسال پـ  دو ةيانيدر ب شوران حال همان طور که يبا ا. وم رسانداطالع عم



و  شـد  وارد يروحان از طريقرون شده بود، از پنجره يکه از در ب ياو، رفسنجان تةيو شکسته شدن اتور ای خامنه
  .ل کرديه تحميفق يخود را به ول

  
و درايـن خيـال خـام بـود آـه       اعـالم کـرد   يو همزبـان  يسـال همـدل   را 94 سـال  ،خودام نوروزيدر پ ای خامنه -30

سال انتخابـات اسـت و   « :ام نوروز خود گفتيدر پ يروحاندر مقابل، . درون قدرت را مهار کند يباندهامخاصمات 
دار بـا  يـ در د روحـاني  .»ميتحمـل را بـاالتر ببـر    م، آسـتانة يـ وجـود آور   ت احـزاب بـه  يـ فعال يرا برا يبهتر يد فضايبا

ار مـا  يـ ن قـدرت را مشـروط در اخت  يـ مردم ا « :گفت 1394 خرداد 9روز  فرمانداران و استانداران در وزارت آشور در
ست که مردم بدون دغدغه و لکنت يامروز در کشور ن يي چ قوهيه....د و شرط آن را به ما ندادنديق يب. گذاشتند

؟ از ي؟ چـه طـور  !مجلـس . د از مجلـس انتقـاد کنـد   يـ ايد بييـ بگو يشما بـه کسـ  . زبان از آن انتقاد کنند، جز دولت
؟ نـه آقـا مـا را    يمجلس؟ از نحـوه بررسـ   يها مجلس؟ از کدام قسمت مجلس؟ از قانون مجلس؟ از نطق يکجا

حت و ارشـاد  يد نصـ يـ شـان رهبرنـد و با  يکنند، ا يم يحتيرهبر معظم انقالب نص.... ميکن يد زندگيد بگذاريرها کن
ار بـزرگ  يک امتحـان بسـ  يـ ن امتحـان  يا. قرار گرفته است يبزرگ ان و تجربةک امتحير ازدهم در برابيدولت ...کنند
ز يک چياگر ما . دينيز را برگزيک چيز ين چند چيب يعنيانتخابات . ستير نيپذ انتخابات بدون رقابت امکان ....تاس

  .».ستيگر انتخاب نين ديد، اين را انتخاب کنيد ايم باييم و بگويجلو مردم بگذار
: ، گفـت هسـتند و سپاه پاسداران  ای خامنه آه همان نهادهاي وابسته به» شبه دولت ها«حاني با حمله به رو
ا شـبه  يـ هـا،  يست که شـبه دولت ين نيا ين به معنايا. کنار بکشد ياسيس يد خود را از رقابتهايالبته دولت با «

گر قدرتمنـد حـق داشـته باشـند وارد     يد يهاند و جمعياير قوا بيست که ساين نيش اين معنيا. نديايدولتها، آنها ب
مجلـس   يشـود هـم بـرا    يانتخابـات کـه در اسـفند برگـزار مـ      يکنم، در مـاجرا  ين جا اعالم ميمن هم....شوند
وارد عمـل خواهـد    يقـانون اساسـ   يبـه عنـوان مجـر    يجمهـور   رئـيس و هم مجلس خبرگان،  ياسالم يشورا
سـپاه و  . ن و آن اسـت يـ ن حرف که دولـت طرفـدار ا  يرد ابخو يبه سمع و گوش کس يمباد در شهرستان....شد

 يسـم بـرا   يعنـ ين يـ اسـت؛ ا  يکـ يا آن يـ ن يـ ما، استاندار، فرماندار، دفتر امام جمعه طرفـدار ا يارتش، صدا و س
 «: رقبـا، حملـه آـرد و گفـت    حـذف  و  صالحيت آانديـداها  در احرازشوراي نگهبان  عملكردروحاني به . »خاباتانت
عات؛ يشـا . گـر يز ديـ است نـه چ  يگزارش مراجع قانون يت در چارچوب قانون بر مبنايدم صالحت و عيار صالحيمع

ک دادگـاه صـالح بـرود و    يـ د در يـ اتهامات با. ميم توجه کنيتوان يعات و اتهامات نميچ وجه در انتخابات به شايبه ه
ت سـنج هـم   يم صـالح دانـ  ينمـ . ميسـت ين يداده شود ما که قاضـ  يل دفاع کند رأيبحث شود و خود متهم و وک

 يم در مـاجرا يگـو  يوزارت کشور به صراحت م فرمانداران، استانداران،  نجا به همةيمن در ا.....ستين راهمانهم
مفتـون هـم    يانيـ چ جريالبته در برابر هـ . ديمرعوب واقع نشو يان و فشاريچ حزب، گروه، جريانتخابات در برابر ه

معنـا نـدارد   . ننـد يرا بب يشـفاف باشـدکه همـه رأ    يکيدوق پالسـت ک صنيد يگذار يصندوق اگر م.....ديواقع نشو
نم کـه داخــل صــندوق  يــخـود را بب  يأمــن ر. ننــديباشـد کــه همـه بب   يک صــندوقيــ. ميمقـوا و چســب دور آن بـزن  

ن صـندوق  يـ نـد کـه ا  يز شفاف باشد تا من که نفر اول هستم فردا به دروغ به من نگويد همه چيبگذار.. .افتد يم
  .)يت روحانيسا(» ن اتهامات زده شوديد که ايچيپ  يچه دور آن پارچه م يبرا. ک سومش پر بودي

صحبت آرد و رو در جمع  همين در ،ای خامنه ، دبيرشوراي نگهبان خالفتياحمد جنت ،يروحان يقبل از صحبتها
ان يــک جريــتواننــد بــه  يدولــت و وزارت کشــور نمــ« :ه بــودگفتــ 1394خــرداد  9روز روي دولــت روحــاني درهمــان 

م ينـده را گـرفت  ياند اگر مجلـس آ  رًا گفته ياخ....خواهد باشد يان هرچه ميآن جر. ش داشته باشنديگرا ياسيس
ان يـ دارد و ب يبـد  ين حـرف معنـ  يا... ميم بمانيتوان يم نميم و اگر مجلس را نگرفتيگاه بمانين جايم در ايتوان  يم

همـين سـخنراني،    احمـد جنتـي در  . »خابات دخالت کنـد حق ندارد در انت دولت. آن دخالت در امر انتخابات است
: فرمانـدان گفـت   هشدار داد و خطاب بـه اسـتانداران و   78از سال آن و سابقة و براندازي» فتنه«به خطر نسبت 

اتفـاق افتـاد و بـا همـان هـدف صـورت گرفـت کـه شکسـت           1378بود که بعـد از مرحلـه سـال     يي فتنه مرحله «
فتنه با طرح تقلب در .....هم فرمودند که فتنه خط قرمز ماست ينظام بود و رهبر يندازفتنه به دنبال برا... خورد

 ن يـ د ايـ شـما با ....مورد نظـر بگـذارد   يانتخابات، در صدد عوض کردن اوضاع بود تا افراد خود را به پست و مقامها
انـد و گاهـًا     موضوع را رها نکـرده گرها هنوز هستند و  را داستان ادامه دارد و فتنه يد زيرا باور داشته باش مسأله
  .»کنند ياز پستها و مقامات را تصرف م يبرخ

  
 يآقـا «: نوشـت  هـان يدر ک ای خامنـه  ة، نماينـد يعتمدارين شـر ي، حسـ يروحـان  يسخنراناين  ک روز پس ازي-31
ون رهبـر معظـم انقـالب فرمودنـد و چـ      يحتيك نصيحاال ”: ديگو يروز خود مياز سخنان د يجمهور در بخش سيرئ

ــ يظــاهرًا آقــا...“ حت آننــديد نصــيــرهبــر هســتند با روز خــود دچــار يــن بخــش از اظهــارات ديــجمهــور در ا سيرئ
رهبـر معظـم انقـالب بـه      ةيداننـد توصـ    يمـ  يشان بـه خـوب  يالفاظ شده است، چرا آه ا يو خطا “سهواللسان”

 “دسـتورالعمل ”ك يـ ان شـ يحضـرت ا  ةيسـت، بلكـه توصـ   ين“ حتينصـ ”ك يدن نظر منتقدان، فقط يشن دولت دربارة
آن  يموظـف بـه اجـرا    يلحـاظ شـرع   و هـم بـه    يلحـاظ قـانون    جمهـور هـم بـه    سياست آـه دولـت و شـخص رئـ    

آزاد  ريانتخابات غ” :آند يم تأآيد روز خود به انتخابات اشاره آرده و يجمهور محترم در سخنان د سيرئ ....هستند
روز يـ د..... “ميم همـه در آن رقابـت سـالم داشـته باشـ     يانتـو  يبـود مـ   يواقع يمعن اگر انتخابات به… ندارد يمعن

تـر  يبـه ت  “نـدارد  يرآزاد معنـ يـ انتخابات غ”شان آه ين بخش از سخنان اي، ايروحان يبالفاصله بعد از اظهارات آقا
 ير را درپـ ين تفسـ يل شد و ايتبد ...و “كايو آمريراد”، “يس  يب  يب”، “چه ولهيدو”رينظ يخارج يهاياول خبرگزار

خـرداد   10هـان  يک( »!ن آشـور اسـت  يـ جمهـور ا  سيد رئيران مورد ترديدر ا يرو ش يت آه سالمت انتخابات پداش
1394.(  



نبـود و   يه کـاف يـ فق يول يبرا يعتمدارين شريحس ، نوشتة»کنند يحت ميرهبر نص«که  يروحان در مورد گفتة
 يآه بـه مـن مـ    يدهند و گزارش يمن م آه به يفانه اّطالعاتمتأّس«: گفت 1394ر يت 13باالخره خود او در روز 

ك يـ رود و  يك نفـر منبـر مـ   يآه مثًال  يحتيحت است؛ نصيما مثل نص ين حرفهايدهد آه نه، ا يدهند، نشان م
 و هـم گفتـة   يعتمدارين شـر يحسـ  هـم نوشـتة   .»سـت ين جـور ن يـ ا ن چشم نگاه شده؛يآند؛ با ا يم يحتينص

  .ش استنياز فرام ينشاندن بخش يه در به کرسيفق يضعف ول نشان دهندة ای خامنه
. سـنجاني بـارز مـي آنـد    و رف ای خامنـه  در رأس نظـام خـود را در تقابـل    ،دو بانـد حاآميـت   بين دعواي انتخاباتي

هنـر و عقـب افتـاده     يك گـروه بـ  يـ «: گفـت  1393ن يفرورد 8در رفسنجاني با استناد به خاطره گويي از خميني 
در مثـل  ...دنديترمزهـا را آشـ   ي، ترمـز بـ  يو خـارج  يدر مسائل داخلـ  امام بارها..... تواند سرمشق باشد ينم

. از شـد، رفتنـد مـذاآره آردنـد    يـ ن يوقتـ  يول. ران مثل جن و بسم اهللا بوديكا و ايا اسم آمريست و گويمناقشه ن
نجام مذاآره در عمان ا “، دويكي”چون اواخر زمان دولت گذشته. ك مقدار شكل گرفته بودين اعتدال قبًال يالبته ا

   .»جه بودينت يشد، آه ب
ش هــم يدو ســال پــ. کــرد يمعرفــ» بــراليل« يجــالد را بــه نــوع ينــيش رفــت کــه خميپــ ييتــا جــا يرفســنجان
. نوشـت » يکا، مرگ بر شورويمرگ بر آمر«با حذف شعار  ينيخود از موافقت خم يت رسميسا در  يرفسنجان
در ] د زهـر خـوردن  يـ بخوان[بـر ضـرورت تفـاهم     ينـ ين بار با استناد به زهر خـوردن خم ين چنديچن هم يرفسنجان

  . د کرده بوديتاک ياتم ةپروژ
او در سـالمرگ   .موضـع گرفـت   يرها بـدون نـام بـردن از رفسـنجان    ير و تفسين تعبيدر مقابل ا ای خامنه سرانجام

م، يار بگـذار نكـرده عمـدًا بـه آنـ     يا خدايم، يا فراموش آنيم، ياگر راه امام را گم آن«: بر سر قبر او گفت ينيخم
 ينـ يرفتـار و گفتـار خم  » فيـ تحر«در مـورد خطـر    ين سخنرانيدر هم ای خامنه .»خواهد خورد يليران سيملت ا

ده بـود بـه امـام    يشـان پسـند   آه به نظر  يحرف« يو پس از مرگ و ينيدر زمان خم يهشدار داد و گفت کسان
» براليل«را  ينيکه خمرا  »رفها و اظهاراتح يبعض«او  .»به امام نداشت يآه ارتباط يدادند در حال ينسبت م

و  يفکـر  يهـا   نـه يدر زم يدر رفتـار و حتـ   يد و شـرط يـ چ قيهـ «ن حرفهـا  يـ رد کـرد و گفـت ا   ،کننـد مـي   يمعرف
  .)1394خرداد  14( دنندار ينيخم» يفرهنگ

 يه مـ در بـاطن گزنـد   ليدر ظاهر ساده و يش با طعنه جوابييقدان خاطره گوتدر واکنش به همه من يرفسنجان
کـه امـروز بـه     ييآنها«: ن گونه نوشته شده استيا يو در مطلب کوتاه ينستاگرام رفسنجانيدر صفحه ا. دهد

 نـدة يآ ،مجلـس خبرگـان   شـان از امـام در  يرند، فراموش نکنند که خـاطرات ا يگ يت اهللا خرده ميخاطرات حضرت آ
  .»ه را رقم زديت فقيع واليگاه منيانقالب و حفظ جا

  
  :مسو فصل

  و پيامدهاي اجتماعي کشور اقتصاد ين ساختاربحرا
 محيط زيست يرانيو فساد فراگير،

 
ن اقتصاد هستند، نشان ياديبن يهاکه شاخص يکارير نرخ تورم و نرخ بيران نظياقتصاد ا يها ريرتحول متغيس -32
 وقفـه در  يبـ ) باضـافه نـرخ تـورم    يکارينرخ ب( يه شاخص فالکت اقتصاديت فقيم واليت رژيدرحاکم دهد که يم

  .ت فالکتبار وجود نداردين وضعياز ا خروج يبرا يچشم انداز ش است ويحال افزا
مانــد و  يز همچنــان پابرجــا مانــده و مــيــن يدر دولــت روحــان» رکــود همــراه بــا تــورم«يعنــيران يــاقتصــاد ا يژگــيو

 يروحـان  ياقتصـاد  مشـاور  يليمسعود ن. ت اذعان دارندين واقعيبه ا يدولت روحان همکار يصادکارشناسان اقت
 يم، باز هم امـروز دچـار رکـود تـورم    يشد  يم هم نمياگر تحر يحت«: م گفتيون رژيزيدر تلو 1393مرداد  6در روز 

ق اسـت کـه   يـ آن قدر گسـترده و عم  يم و بحران اقتصاديران آن چنان وخيط حاکم بر اقتصاد اياشر. »ميشد  يم
 ران بـه اقتصـاد  يـ مـردم ا  دالر از ثـروت منجمـد شـدة   ارد يـ ليه مق چنـد د يتزر يافت وحتيدر و مهايق تحريرفع و تعل
  .ن دهديتسک به طور موقت ران رايجامعه ا درمان ين درد بيايا ردهد ييط را تغين شرايتواند ا ينم آشور،

  
 يخـارج  ةيسـرما  يسـت کـه بـا ورود احتمـال    يه نيه، نداشـتن سـرما  يـ ت فقيـ م واليـ رژ ران دريکمبود اقتصاد ا-33

م يـ ن رژيـ ا ةيـ قـوه مجر . بوده است برخوردار يه گذاريسرما يزان در آمد براين ميشتريب از مين رژيا. برطرف شود
ن وجود، يبا ا .دالر داشته است ارديليم 1000هنگفتي حدود  ينژاد درآمد ارز ياحمد يزمامدار ةسال 8در دوران 

ن يـ ا. ش رفتـه اسـت  يبـه پـ   ته وداشـ  ندهيفزا ياقتصاد کشور روند» يرکود تورم«م که ينيب ين دوره ميهم يط
بدين معنـا   .دارد ياسيشة سيدر اساس ر ياقتصاد بار وخامت يمارين بيدهدکه ا ير نشان ميت انکارناپذيواقع

مـردم و جامعـه ايـران بنـا نشـده       پايه پاسـخ گـويي بـه نيازهـاي     آه برنامه ريزيها و سياستهاي اقتصادي رژيم بر
 صـدور بنيـاد گرايـي و    يت فقيه و گسترش ماشـين سـرآوب داخلـي و   بقاي حاآميت فاسد وال است، بلكه زائدة

 يت انتفــاعيــدر فعال ينــيبــه صــورت ع خاورميانــه اســت آــه منطقــةدر خــارج و بخصــوص  تروريســم در جنــگ و
م يـ رژ يتـ يامن-ياسـ يقـدرت س  يمتعلق بـه دو رکـن اصـل    ير انحصارات حکومتيگسترده، خود کامه و رقابت ناپذ

قابـل   يمخرب آقازاده ها و دالالن حکـومت  يت اقتصادين فعاليهمچن و» پاه پاسدارانس«و » يت رهبريب« يعني
  .لمس است

عمل نشـان داده اسـت    در کند و يرجوع م حکومت را رفع و يياجرا ران به صورت روزمره اموريم ايرژ ةيمجر ةقو
بـه دولـت آخونـد     »برنامـة ششـم توسـعه    يکلـ  ياسـتها يس«ابـالغ  . مطابق برنامـه حرکـت کنـد    تواند يکه نم
 ،»فرهنگــي يو مقــاوم ســاز يتعــال« ،»ياقتصــاد مقــاومت«ياســتهايبراعمــال س يمبنــ) 1394ر يــت 9( يروحــان

ابالغ  ياستهايمثل س ،»درصد در طول برنامه ٨متوسط رشد «دن به ي، رس»يدرعرصة علم وفن آور يشتازيپ«



 »يتوسـعه اقتصـاد  «م، هرگز نمي توانـد يرژن يا يقبل يزيبرنامه ر 5و » چشم انداز«ن يتدو يبرا ای خامنه شده
  .به بار آورد

  
. فـرو بـرده اسـت    ريـ فراگ يلجنزار فسـاد  شت جامعه را دريمع ياقتصاد کشور و محمل ماد يحکومت آخوند-34
 بـر  ،»ين المللـ يت بـ يسـازمان شـفاف  «ر يـ نظ ين المللـ يمراجع ب. ستين يدنييرو »توسعه«نهال  ،ن لجنزاريدرا
ران گـواهي  يـ ا فسـاد در  يت آخوندها دارند، به گستردگيران تحت حاکميکه از ا يحدودهمان اطالعات م يمبنا
 يکشـورها  يو اقتصـاد  يفسـاد ادار  يدر مورد رتبه بنـد  يالملل نيت بيسازمان شفاف ةگزارش ساالن. دهند يم

. اسـت   رفتـه قرار گ ١٤٤ة، در رديکشور مورد بررس ١٧٧ان يران در ميا دهد که    ينشان م ٢٠١٣مختلف در سال 
 غرقـه در  را کشـور  يسـتم بـانک  يس ،يحکـومت  يهاارگان مقامها و نيدهند آه باال تر يم يگواه يمنابع حکومت

م يـ ون رژيـ زيتلو 1در شبکه  ياقتصاد ةبرنام يك آه در ،ژن نامدار زنگنهيب ،ينفت دولت روحان ريوز. فساد کرده اند
در دولـت قبـل بـا    ) ارد تومـان يـ ليهزارم 8(ون دالريـ ليم ٧٠٠ارد و يـ ليدو م اعالم کردآه يگفت، به تازگ يسخن م
ز شد و کـال از  يکستان واريدر تاج يبابک زنجان يبه حساب بانک جعل يس کل بانک مرکزير و رئيچند وز يامضا

ه عزت اهللا يوسفيان عضو ستاد باصطالح مبارزه با مفاسد اقتصادي گفتـ  1393بهمن  23ش از او، در يپ. ن رفتيب
ميليـارد دالر ارز از ايـران در زمـان    22ستاد هفته آينده از بانك مرآزي مـي خواهـد تـا گزارشـي از خـروج      اين : بود

خ ين تـار يـ که تـا ا  يبانک »ةمعوق يها يبده« ةنديروند فزا يعامل اصل .رياست جمهوري احمدي نژاد ارائه دهد
برگشت نشـده   شده و دهيسر رس يککالن بان يها، پرداخت وامدهيارد تومان رسيليهزارم 80ش ازيرقم آن به ب

 هـا و يگواه صـدور  .ضمانت وام به آنهـا بـوده انـد    يپرداخت ب واسطة يم به نوعياست که مقامات رژآساني به 
ن يـ د ايـ خر بانک صـادرات و  از يتوسط شعبه ي يرخسرويبابک ام رينظ يافراد يبرا يساختگ يمال اوراق اعتبار

فسـاد   از يگـر يشـد، نمونـة د   يارد تومـان يـ ليهزارم 3اخـتالس   بـه  کـه منجـر   يتوسط بانـک ملـ   يمال يسندها
تحـت   يارگانهـا  ريسـا  يستم بانکيعالوه بر س. دولت است تحت امر يرأس آن بانک مرکز در و يستم بانکيس
سـابق   فرمانـدة  مقـدم  يو احمـد  يمثل بابک زنجان يواسطه کردن افراد. رفته اند فساد فرو در زيت نيحاکم امر
 از پـول نفـت کـه بـه     ياز بخشـ  مجـاز  ريـ فـروش نفـت، برداشـت غ    مهـا و يدورزدن تحر يم برايرژ يانتظام يروين
دولـت   ةخزانـ  از ياسـ يس ةپرداخت رشو ،يبه خصوص توسط دولت روحان ،خته شدهير »يصندوق توسعه مل«

بـه   يرانـت اطالعـات   م ازيـ اسـتفادة عوامـل رژ  احمدي نـژاد،   معاون اول يميم توسط رحيندگان مجلس رژيبه نما
 يت اقتصاديريمد ساختار يآلودگ يايهمگي گوموارد مشابه ديگر،  و يو ارز يانجام معامالت بورس خصوص در

  .ر هستنديه به فساد فراگيت فقيم واليرژ
  

گرفتـه   قـرار  ينـابود  معـرض اسـتهالک و   ز دريـ د نفـت ن يـ جملـه بخـش تول   ، ازاقتصاد کشور يديتول يهابخش-35
ل يـ ا تعطيـ ران يـ در ا يديـ تول يها و واحـد هـا   از کارخانه  ياريبس ،قبل يسالها چون هم ،گذشته  در سال .است

حکومـت   يه گـاه مـاد  يـ ز، بـه رغـم آن کـه تک   يـ ع نفت و گاز نيصنا. کنند يدرصد کارم 50ريت زيظرف ا بايشده اند 
. نـد افتـاده ا  يـي ر قهقرايدر مسـ  يروحـان  ةنژاد و دولت دو سال ياحمد دوران هشت سالة يتمام يهستند، ط

د يتشـد  يبـانک  و ينفتـ  يمهـا ياعمال تحر ش ازينژاد و پ ير در دوران احمدين مسيا کشور در يد صنعتيرتوليس
نفـت   يهها اکثر چا ،الزم در استخراج نفت و گاز يانتيص يارهايت معيوعدم رعا يگذار هيبراثر فقدان سرما. شد
 د روزانـة نفـت خـام   يـ تـوان تول  ت ويـ ظرف ط،يشـرا  نيا در. دوم عمر خود قرار دارند مةيران مستهلک شده و در نيا

بـه فـرض برداشـتن کامـل     . کنـد  يدا مـ يـ هزار بشکه کاهش پ ٣٠٠کاهنده به خود گرفته و هرسال حدود  يروند
، آنهـا  يه گـذار يجذب سـرما  يم برايرژ عاجزانة يبه تقال ين الملليب ينفت يشرکتها از يمها و پاسخ برخيتحر

سـال ممکـن    يون بشكه در روز تـا سـالها  يليم 5 ةشد يران به رقم هدفگذاريت اد نفيت توليدن ظرفيامکان رس
ر نفـت دولـت   يـ ش وزيپـنج سـال پـ    .الزم اسـت  يهنگفت يه گذاريبخش نفت، سرما يرانيم ويترم يبرا .ستين

از آن يـ زان نيـ درمـورد م  تهـران بازرگـاني  اتـاق   يدار بـا اعضـا  يدر د 1390آبان  ١٧، در ينژاد، رستم قاسم ياحمد
 ٣٠٠به ] نفت[ديپنجم در تول هداف برنامةدن به ايرس يما برا«: اعالم کرده بود يخارج يه گذاريموقع به سرما

  .)1394ر يت 25 راديو صداي آلمان(» مياز دارين يگذار هيارد دالر سرمايليم
  

ن ين، بزرگتريچ ريخرند نظ يران نفت ميا که از ييکشورها واردات از يه و محدود شدن عمليرو يواردات ب -36
هـرم قـدرت، سـپاه پاسـداران، آقازادگـان و       ييبخـش بـاال  . ران وارد آورده استيا يد صنعتيضربه را به بخش تول

 يت واردات رسـم يـ فيوکـاهش ک  يش کمـ ين منـافع را در افـزا  يشـتر يب ،ای خامنـه  تيـ ک بـه ب يـ ران نزدارانت خـو 
قاچـاق کـاال بـه کشـور بـه طـور        .فـارس دارنـد  ج يحوزه خل يا واردات قاچاق از کشورهاين يمثل چ ييازکشورها

  . عمده در انحصار سپاه پاسداران است
 2500-1500لندر يه بـا حجـم سـ   يل نقليب گندم، وسايسال گذشته به ترت در يرسم يواردات ين کاالهايشتريب

 954ون و يـ ليم، شش 93به گزارش مشرق، بر اساس آمار گمرک در سال . است يمتر مکعب و ذرت داميسانت
 ن محصـول در صـدر  يـ ون دالر بـه کشـور وارد شـد و ا   يـ ليم 289ارد و يـ ليبه ارزش دو م يهزار تن دانه گندم خوراک

 75.28 ياز نظـر وزنـ   ...سه با مدت مشـابه سـال گذشـته   يزان واردات در مقاين ميا .قرار گرفت يواردات يکاالها
  ).١٣٩۴فروردين  ١٩مشرق ( »دهد يش را نشان ميدرصد افزا 57.3 يارزش لحاظ از درصد و

 يوابسته به وزارت جهاد کشاورز يشرکت بازرگان يخدمات بازرگان يکل هماهنگ ري، مد1393 يد 10روز 
ن سهم از واردات يشترين دوره، بيدر ا يدرصد 90، واردات گندم با سهم يسال جار ةماه 9 يط«: گفت
بنا به  .)لنايا(» قرار گرفتند يبعد يهاگاه يرا به خود اختصاص داد، روغن و شکرخام در جا ياساس يکاالها

 6هم حد اقل  94در سال و ون تن است يليم ١۴مصرف ساالنه گندم حدود گزارش رسانه ها و منابع رژيم، 



د از خارج وارد يبا ،در صد مصرف گندم 50حدود  يعنيد، يايش يون تن افزايليم 8تا  7تواند به  يون تن، که ميليم
  . شود

م يرهبـررژ  ای خامنـه  مطرح است که بارز و يبه قدر يو صنعت يد کشاورزيبخش تول ه بريرو ياثرمخرب واردات ب
اسـت  يضـمن اقـرار بـه س   94 بهشـت يارد 9او روز  .رديـ ده بگيپشتوانة خود آن را نا د ياظهارات ب تواند در يز نمين

را برخـود حـرام    يرجخـا  يدولت مصرف کاالهـا «: که کمر اقتصاد ناتوان کشور را شکسته گفت يمخرب يواردات
 يد داخلـ يـ ت توليـ تقو...سـت، در داخـل کشـور اسـت    يورک نيـ ويدر لوزان و ژنو و ن يحل مشکالت اقتصاد.....کند

   .»....با قاچاق يقاطعانه و عمل ةمبارز....ستون فقرات حل مشکالت کشور است
هـم   ای خامنـه  کـه راه حـل   ميشـاهد آن هسـت   عمـل  درعرصـة  ،بـدون پشـتوانه   يهـا  ييگـو  ين کلـ يـ به رغـم ا 

مهـا مطـابق   ياز تحر يق و لغـو برخـ  يآنهم درحالي که به فرض تعل. شده است ين منتهيو» توافقنامه برجام«به
ه يرو ياستفاده از واردات ب يرامون قدرت برايدرون و پ يتواند بر حرص و آز باندها يز نمين راه حل نيا »برجام«
  . گام بزندِل
  
در  .قـرارداد  يدرونـ  يجـد  يمعـرض فشـار و چالشـها    م را دريـ رژ، گذشـته  يدر سـالها  ياقتصـاد  يمهـا يتحر-37 

ش يمت نفت نـه فقـط افـزا   يه، قيفق يه پردازان ولينظر يلهاياز تحل ياريبرخالف بس م،يرژ يم نفتيتحر يسالها
خـود در   يدر سـخنران  يحسـن روحـان   1393 يد 14ن اوضاع روز يدرا. د مواجه شديدا نکرد بلکه باکاهش شديپ
سپاه پاسداران را  ياقتصاد يتهايفعال يو حسابرس ياتيت مالين بار معافياول يران برايکنفرانس اقتصاد ان ياول
ات يـ بکنـد و مال  يک نهـاد کـار اقتصـاد   يـ شـود   ينمـ ... شـه دوانـده  يفساد همه جا ر... «: ال برد و گفترسؤيبه ز
دا کند يد از رانت نجات پياقتصاد با....ودش يدرست م يات بدهد بساطيد ماليم فالن نهاد باييگو ياما تا م ،ندهد

همه مـردم بـاهم از آمـار و     يعني. ان شوديشان به صورت شفاف ب  يت اقتصاديفعال يدولت يو همه دستگاهها
عمـل   امـا در . »مينجـا پسـرخاله و پسـرعمه نـدار    يک لحظـه بـاخبر شـوند، چـون ا    يدر  ياقتصاد يارقام و طرحها

گـر رفـع   يد يک سـخنران يـ  يط يم که آخوند روحانيديد و سپاه داده نشد ينقش اقتصاد است ويدر س يرييتغ
د يمها بايتحر«: موکول کرد و گفت مشروط و »ميپساتحر«آب خوردن مردم را به  يحت و يهمه مشکالت اقتصاد
  ! »ست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شوديط زيد و مشکل محيايه بيبرداشته شوند تا سرما

 و يـي  هسـته شـوم   يتهـا يکـه فعال  يطيشـرا  فسـاد و در  لجنـزار  در ،م هـا برداشـته شـود   يتحـر به فرض آن کـه  
ان، از بانـد  ين موسـو يحسـ . افـت يکشور ادامه خواهد  يوقفه ادامه دارد، اتالف منابع اقتصاد يم بيرژ يستيترور

 بـه طـور  » شـرق « ةمـ و گـو بـا روزنا    در گفـت  1393ر يت ١۴رژيم، روز  ةکنند م مذاکرهين تيشيو عضو پ يرفسنجان
  .»شود يارد دالر برآورد ميليچند صد م يي هسته يتهايم فعاليرمستقيم و غيمستق ةنيهز«: سربسته اقرار کرد

  
ه و يـ قوه مجر ياجتماع – يکارنامه اقتصاد يابيارز ياصل يارهاياز مع يکي ،يکاريکاهش ب جاد اشتغال ويا -38
ازکشـور  ين ،تيجمع يآمار يو داده هاوضعيت جمعيتي به  توجه را با ين شاخص اساسيا .م استيرژ تيتمام

  : م يگذرانينظر م واردات گفته شد، از ةويد و شيت توليبه اشتغال و آنچه درمورد وضع
ت ين جمعيتن بوده که از ا486هزار و 930ون و يليم 77برابر با  1393در آذر  يت کشور بر اساس آمار دولتيجمع-

ن کـه در سـن کـار هسـتند، نـه شـاغل       يـ ون تن، بـا ا يليم 40ک به يو نزد) کاريو بشاغل (ون فعال يميل 23حدود 
  . دارند  کشور صرفُا نقش مصرف کننده يات اقتصاديکار و در حيهستند و نه ب

به  ١٣٨۴ون در سال يليم 96/3تعداد زنان شاغل از حدود . وجود دارد يتيض شديد جنسياشتغال، تبع در حوزة-
 ٨در «دهـد کـه     يآمارهـا نشـان مـ   ). ١٣٩٣ور يشهر ٢٧سنا يا(ده است يرس ١٣٩٢سال ون در يليم 14/3حدود 

ور يشـهر  28 راديـو صـداي آلمـان   (» انـد  ران کنـار رفتـه   يـ ش از صـد هـزار زن از بـازار کـار ا    يسال گذشته، ساالنه ب
1393.(  

سسـات آمـوزش   ؤم ا والن دانشـگاهه يفـارغ التحصـ   درصد از 40هرساله  يدولت آخوند روحان رکاريبه اعتراف وز-
جامعه و  يانسانة ياز سرما يهرساله بخش مهم ،يشغل يبه علت نبود فرصتها. مانند يکارميکشور ب يعال

ن يـ ا يايـ ل کردگـان، گو يوطـن متخصصـان و تحصـ    يجـال  مهاجرت و يشمار باال .رود ياقتصاد کشور از دست م
ان يـ رانيهـزار نفـر از ا   ١٨٠تـا   ١۵٠ن ينه بـ پـول، سـاال   يالمللـ  ن يطبق آمار صـندوق بـ  «. بت باراستيمص يماجرا
کشـور در حـال توسـعه و     ٩١ن يران از نظـر فـرار مغزهـا در بـ    يـ کننـد و ا   يران اقدام ميخروج از ا يلکرده برايتحص

 يالت عـال يبا تحص يرانيهزار ا 180تا  ١۵٠ خروج ساالنة. است از آن خود کرده جهان مقام اول را  افتةين توسعه 
در  يد ناخالص داخليبا وجود آنکه رشد تول يعنيساالنه است،  ةيارد دالر سرمايليم ١۵٠ل خروج از کشور، معاد

» ممتاز در جهان را بـه دسـت آورده اسـت    رتبة يبوده، کشور در صادرات ثروت انسان يمنف 1392و  1391سال 
  ). ١٣٩٣مرداد  ٣٠نيران آنالياقتصاد ا(
  

ک بـه  يـ نزد يبخش کـارگر  در .امن است نا ارياغلند، اشتغالشان بسش يران به نوعيا که در يرانيحقوق بگ-39
  .راستيب پذيآس موقت دارند و اشتغال آنها نا امن و شاغالن قرارداد کار درصد 80
آبـان   10در شـمارة روز  » رانيـ ا« روزنامـة . اسـت  يربهداشتيغ ران خطرناک ويا کارگران در از ياريط کار بسيشرا

 يده سال و در فاصلة سـالها  يط«: نوشت» سقوط خاموش کارگران در گودال مرگ«تر يبا ت يدر گزارش 1393
انـد و براسـاس آمـار     ران بر اثر حوادث کار جـان خـود را از دسـت داده   ينفر در ا ۴٣۶هزار و  ١٢کم  دست ٩٢تا  ٨٣

 يت مـ ش از پـنج کـارگر هنگـام کـار جـان خـود را از دسـ       يروزانه ب«ر ياخ يسالها ي، طيقانون يسازمان پزشک
  .»دهند 



 2.86شـمار آنهـا   سال،  10 يطدهد آه  ينشان م 1393تا1383 فاصله سالهاي در آمار فوت شدگان حوادث کار
افـزايش يافتـه    1392درسـال   نفـر در روز  5.5 متوسـط  بـه  1383سـال  نفـر در روز در   1.9 متوسـط  و ازبرابر شده 

 هاياز خانواده  يدر صد قابل توجه ،افتهيش يافزا يران قرارداديحقوق بگ تعداد رياخ در دهةاز آن جا آه  .است
  . شوند يبرخوردار نم ياز حقوق و مستمر به خاطر بيمه نبودن آنها دهاپس از فوت نان آور خانو آارگري
 شـده و اگـر   نفـر بـالغ   21600بـه   1393سـال  تـا   ناشـي از آن  نين و معلوليتعداد مصدوم حوادث آار، ارقام بنا بر

 ياز نظر اقتصاد ينيحوادث کار به طور سنگ براثر ون نفريک مليک به ي، نزدنفر فرض آنيم 4 را متوسط هر خانوار
  . ده انديصدمه د يو سالمت

 يريشـگ ياز کـار قابـل پ   يحـوادث ناشـ  %  98 کـار  يالمللـ نياست که بر اساس گزارش سازمان بـ  ين در حاليا
  . است و در اکثر کشور ها رو به کاهش است

  
تـورم   ينـرخ واقعـ  . قرار داده است شتريفقر ب و يکاريران را درمعرض بيا ةجامع» ود همراه با تورمرک« تداوم -40

ران بـه لحـاظ بـاال بـودن نـرخ تـورم در منطقـه مقـام اول را         يـ ز ايـ است و در سال گذشـته ن  يفقرافزا هنوز دو رقم
چنـان ادامـه    ام آور خود همبه رشد سرس ،تورم ييعني عامل اصل ،ينگيکه حجم نقد بود ين درحاليداشت و ا

در آسـتانة  . ارد تومـان بـود  يـ ليم 258آشـورحدود   ينگي، حجـم نقـد  ينـ يدن خميهمزمان با به قدرت رس. داد مي
ان يـ افـت و در پا يش يارد تومـان افـزا  يـ ليبه حدود هفتـاد هـزار م   ينگي، حجم نقد1384نژاد در سال  يدولت احمد

ر خـود  يـ در گـزارش اخ  يبانک مرکـز . ديارد تومان رسيليهزار م 506نژاد به رقم سرسام آور  يساله احمد 8 دورة
ش نسبت به ماه مشابه سـال قبـل،   يدرصد افزا ٢٣٫٢با  1394  بهشتيان ارديدر پا ينگياعالم کرد که حجم نقد

 يس سـابق شـورا  يان، اقتصاددان و رئيد پژويجمش. ده استيون تومان رسيليم ۴۴٧ارد و يليهزار م ٨٠٠به رقم 
 يخبرگـزار (دانـد   يمـ » فاجعـه «را  يدولت روحان» ماه ٢٢در  ينگيارد تومان نقديليهزار م ٣٠٠ش يافزا«رقابت، 
  ).1394ر يت ١۵سنا يا يحکومت

  
شـهر   در کـالن   ينفـر  ۵ک خـانوار  يـ  ين راغفر، اقتصاددان، خط فقر بـرا يرحسينظ دست اندرآار يمنابع داخل-41

شرق عنـوان کـرد کـه رونـد      ةو گو با روزنام راغفر در گفت . کنند يد مهزار تومان برآور ٧٠٠ون و يليتهران را دو م
درصـد   ۴٠کـه تعدادشـان بـه     يـي فقرا ينـدارد و اگـر دولـت بـرا     يران نشانيا يت اقتصاديشاخصها از بهبود وضع

  . شتر هم خواهد شدينداشته باشد، آمارشان ب يي ده، برنامهيت رسيجمع
ن يو بـا اتکـا بـه اطالعـات حسـ      93ان سـال  يـ ران در پايـ ا يونيـ ليم ٧٧ت ين گزارش؛ با احتساب جمعيبر اساس ا
  . اند ر خط فقر رفته يران به زيت ايون تن از جمعيليم ٣٠ش از يتوان گفت که ب  يراغفر، م

نفـره در تهـران دو    5را با توجه به نرخ تورم براي خانواده  93شرق خط فقر در سال  همين فرد متعاقبًا در روزنامة
  . هزار تومان اعالم آرد 300 و ميليون

، 93در بهـار سـال    يک خـانواده شـهر  ي نةياعالم کرد که متوسط هز ٩٣ز سال ييس مرکز آمار در پايعادل آذر، رئ
خـط فقـر    ريـ نداشـت، ز  ين در آمـد يچن يي ن اساس، اگر خانواده يبر ا. هزار تومان بوده است ٨٢٢ون و يليک مي

  . قرار دارد
ات خـود در  تظـاهر در  معلمـان  آن را و استون تومان يليم ٣ ساکن تهران يخانوارها يراخط فقر بدر حال حاضر، 

  . فروردين ماه گذشته در تهران اعالم آردند
هـزار   ۶٠٠ش از يبـ  يانـدک  ٩٣شـوند در سـال    يکه مشمول قـانون کـار مـ    يحداقل دستمزد کسان با اين همه 

: نوشـت  يدر گزارشـ  ٩٣در مهر ماه سال ) شادا(ران يا ييوزارت اقتصاد و دارا يه رسمينشر. ن شدييتومان تع
ده و از هـر  يدرصـد رسـ   ٣١ش از يها به ب ارانهي يقانون هدفمند يش از اجرايدرصد پ ٢۵ ر خط فقر ازيت زيجمع«

  .»ر استيفق يکي، يرانيسه شهروند ا
  

فجـايع بيشـماري در   سـبب ويرانـي هـا و     ،حاآميت نهادينه شده در و فسادآشور  بحران ساختاري اقتصاد -42
ش خـاک،  يفرسا شدن درياچه ها و رودخانه ها، خشكست، يط زيمحويراني ، يآب يبحران ب. ايران شده است

نها هکتار از جنگلهاي ويملباعث شده سلطه نامشروع رژيم ايران سوز آخوندهاست آه  نتيجة ،روستاها ينابود
ارد مترمکعـب  يليم ٩٣از حدود  .دنشو ران حذفيا از نقشةهزاران روستا  و اچه ها و تاالبهاياز در ياري، بسآشور

 ٨٠ش از يو بـ شود  يمنظور م يارد مترمکعب به حساب مصارف کشاورزيليم ٨۶کشور حدود  يمنابع آب مصرف
و بحران آمبـود آب   يخشکسال. رود يبه هدر م ياريآب يل عدم استفاده از تکنولوژيدرصد اتالف منابع آب به دل

  . ابان استين ما در خطر تبديل شدن به بياز سرزم يبزرگ يکرده و بخشها از مرز خطر عبور
تعـداد   سـاخته مـي شـوند،    وابسته به سـپاه پاسـداران   يهاشرکتتوسط  آنها اغلب ، آههيرو  يب هاييسد ساز

يـم  ي سـابق رژ زسال پيش وزير آشاور اين باره دو در. خشک کرده است يها و تاالبها را به کل اچه ياز در ياديز
شـود،    يگر کشور ارواح مـ يسال د٣٠ران يت اصالح نشود، ايام اگر وضع من همه جا گفته «هشدار داده بود آه 
آب  نـدارد، چـون سـفرة    يرد، ثمـر يـ ر اگـر بـارش هـم صـورت گ    يدر کـو . شـود   ير ميل به کويچون همه کشور تبد

 يآبـ  يهـا   کـره يپ يحاضـر تمـام  در حال . شود  ير ميماند و تبخ  يخشک شده است، آب در سطح م ينيرزميز
هـامون،   م، ي، هـورالعظ يشـان، کـافتر، گـاوخون   يه، بختگـان، تشـک، پر  يـ اروم اچـة يدر. انـد  ده يران خشکيا يعيطب

» .د اسـت يـ ملـت در حـال تهد   يزنـدگ . زنم  يمن از وقوع بحران حرف م. نمانده يباق يزيگر چيد.. .ان ويجازمور
  ). 1392ر يعيسي آالنتري ت(

، مسئول پـارک بختگـان در اسـتان فـارس     يما، از قول محمد جانيصدا و س يحکومت يخبرگزار 1394ر يت 18 روز
با خشک شـدن  .....خشک شده است» کامال« يو کاهش بارندگ يآب ل کم يبختگان به دل اچةياعالم کرد که در



 يهـا  توفـان «جـاد  يا اچه باعثين دريخشک شدن ا....اند ه دچار مشکل شدهين ناحياچه، باغداران اين دريکامل ا
ز، اسـتهبان، خرامـه و ارسـنجان    يـ ر ينـ  يمردم شهرسـتانها  يبرا يويو ر ي، چشميو مشکالت پوست» ينمک

  .شده است
، ضمن اذعان به خشـک شـدن   ٩٣بهشت يارد ٢٨ در رو،ير نيان، وزيتچيد چيدرمورد علت اين روند فاجعه بار، حم

. »ميگذشته در سـاخت سـد افـراط کـرد     يسالها يط«: گفتو بختگان،  يه، گاوخونيهامون، اروم يها  اچهيدر
جهـان و   يهـا   ن رودخانـه يزتـر ياز تم يکيکه زماني  کارون هم چنين اذعان مي آنند آه رودخانةمنابع حكومتي 

ل يـ دل  بـه « جهـان ارتبـاط داشـت    يانوسهايو اق يالملل ن يب يران بود و به آبهايدر ا يرانيتنها رودخانه قابل کشت
» ف شـده اسـت  يـ کث يفاضـالب  يل بـه جـو  يتبـد  يو کشـاورز  يو صـنعت  يت در کنترل فاضالب شـهر يريسوء مد

  ).1393آذر  16سنا يا(
  

يـك  درمورد خسارات ناشي از ريز گردها در زندگي مردم خوزستان يكي از حاصلخيزترين اسـتانهاي آشـور،    -43
هـا زنـدان مـردم     را فلج آرده، خانـه  شوم ريزگردها زندگي مردم خوزستان پديدة«: مي گويد عضو مجلس ارتجاع

خسـارات جبـران ناپـذيري متحمـل      آشـاورزي . انـد  شده، و صدها هزار نفر زير اين گرد و غبار زنده بـه گـور شـده   
د دانيـ  آيـا مـي  . نارضـايتي مـردم بـاال رفتـه     ي تعطيل شده، چهره شـهرها زشـت شـده،   فعاليتهاي اقتصاد شده،

ميليون نفر فداي سياسـت تفـريط در سـد سـازي غيـر آارشناسـي و سياسـت         5زندگي و معيشت و سالمت 
تشديد بهـره  «: سايت حكومتي تابناك نوشت در يك اعتراف ديگر). 1393اسفند 3(»غلط انتقال آب شده است؟

محيطـي از جملـه    سـت ي غيـر زي کارون، طرح هاي توسـعه يـ   ب رودخانةبرداري بي رويه از منابع آب و انحراف آ
باعث بيابان زايي و خشک شدن تاالبهـايي شـده کـه     ،غيره پروژه هاي اکتشاف نفت و ،هاي بي رويهسد سازي

ايـن  ). 1393بهمـن   28( »پيش از اين، پوشش گياهي آنها مانع نفوذ گرد و غبار به مناطق مسـکوني مـي شـد   
فعاليتهـاي نفتـي آـه در    « يك عضو مجلس رژيم به اذعان .رژيم است يع محصول مستقيم عملكرد تبهكارانةفجا

را بـه يـك    هزار بشكه نفت، يك تـاالب پـر از آب  50تاالب هورالهويزه و هورالعظيم صورت گرفته براي ارسال روزانه 
 تلويزيـون (» دارنـد در آنجـا تـردد   براي استخراج نفـت   ،و عمدتًا خودروهاي سنگينبيابان تبديل آرده آه خودروها 

هاي آنوني يـك جنايـت زيسـت محيطـي      سد سازي« :منابع رژيم با وقاحت مي نويسند ).1393بهمن  26رژيم 
سـد   109سـاخت  «چيت چيان وزير نيرو در آابينـة آخونـد روحـاني از     ،با اينهمه ).1393شهريور9اعتماد (» است

  ).1393آذر  22خبرگزاري حكومتي مهر (. خبر مي دهد» جديد در آشور
  

ابعـاد آن   گرفتـه و ايـران را فرا ب تا شـمال  از جنوور در اثر سياستهاي تبهكارانه رژيم تخريب محيط زيست آش-44
به ذآر چند نمونـه از   .استمستلزم آتابها و تشريحات مفصل آن تصويرآوچكي از  ارائة به حدي است آه حتي

  : دراين زمينه بسنده مي آنيم ای خامنه رآورد هاي جهاني خالفت
خشـک   يکـرد روز   يکس فکر نمـ   چيکه ه يا به رودخانه  يخشکسال يپا. ندارد يقگر رميارس د يرود مرز« -

رة سد آن هم يذخ ياست، حت يند رو به خشکيگو  ين رفته که مييقدر پا سطح آب ارس آن . شود هم باز شد
  .)1393شهريور 13شهروند (  »ده استيخود رس به حجم مردة

کشـور رخ   يهزار هکتار در جنگلهـا  ٢١به وسعت  يسوز  رد آتشمو ٢٩کهزار و ي، 93ماه نخست سال   در پنج«-
  ).93وزارت کشوررژيم مهر(»است  داده

هـزار   ۶تـا   ۴ن يشـود آـه بـ    ين زده مـ يتخمـ  ،شـهر تهـران   يست شورايط زيون محيسيبر اساس گزارش آم -
  . ن رفته استيتهران از ب يهكتار از باغها

 ٧٠از آنهـا حـدود    يعصر تهران آرده آـه بعضـ  يابان وليآهنسال خ تهران اقدام به قطع شبانه درختان يشهردار -
رژيم آنهـا را مـانع    يتيامن يروهايگفته مي شود آه يك علت قطع اين درختان اين است آه ن. سال قدمت دارند

  .سطح شهر تهران مي دانند يآنترل ينهايدورب
: سـت اسـتان تهـران، گفتـه بـود     يزط يرکل محـ يحالي است آه دو سال پـيش مـد   تخريب فضاي سبز تهران در -
آبـان   20 درزادهيـ ح يمحمـد هـاد  ( »بـوده اسـت   يلـ يسال جنگ تحم 8ش از تلفات يهوا ب يزان تلفات آلودگيم«

1392.(  
  

نـرخ  . خسـارات حـوادث راننـدگي اسـت     تلفـات و  تكـان دهنـدة   ارقـام  ديگر حكومت غاصب آخوندها »ارمغان«-45
م يـ رژ يانتظـام  يرويـ ن ، فرمانـدة ١٣٩٣در بهـار سـال   . اسـت  ين جهـان يانگيـ برابر م ٢٠ران يدر ا يسوانح رانندگ

ران و يـ شـدگان جنـگ ا   کشـته   ن سـاالنة يانگيـ ران برابـر بـا م  يا يشدگان حوادث رانندگ کشته  گفت، آمار ساالنة
  . عراق است
رالئون يتر از سـ ک پلـه بـاال  يـ ستادن در يکشور جهان با ا ١٩٠ان يدر مايران  ،)1394ر يت 15( راديو آلمانبه گزارش 

ران يـ در ا يزان تلفـات سـوانح راننـدگ   يم. به خود اختصاص داده است يزان تصادفات رانندگيرا از نظر م ١٨٩ ةرتب
  .ه استيبرابر ترک ٢برابر ژاپن و  ٢۵
، هر ساله مي نويسدخوانده و  ين جهانيانگيبرابر م ٢٠ران را يدر ا يسف در گزارش خود نرخ سوانح رانندگيوني

ت يـ ا معلوليـ ت يز دچـار مصـدوم  يـ هـزار تـن ن   ٣٠٠شـده و  يا تصـادفات جـاده   يهـزار نفـر قربـان    ٢٨ان حـدود  ريدر ا
  .شوند يم

 يمـ هـوا   يامـد آلـودگ  يران در پيـ و ساالنه هزاران تن از مردم ااست ران در کالن شهرها به شدت آلوده يا يهوا
آلوده اهواز  شهر انتشار يافت، بهداشت با استناد به داده هاي سازمان جهاني آه در يك گزارش رسمي. رنديم



ي بودنـد  شـهر  10 نيز در شمار) و ياسوج سنندج، آرمانشاه(و سه شهر ديگر ايران اعالم شد ترين شهر جهان 
  . اعالم شدند جهان هاي ترين شهر آلوده به عنوان آه

ک يـ ران يـ سـاله در ا  ت هرتوان گف ياست که م يبه حد يهوا همراه با تصادفات جاده ي يان آلودگيتعداد قربان
  .رديگ يقتل عام صورت م

  :فصل چهارم
  جنبشهاي اعتراضيگسترش 

  سرآوبجنايت و برابر  در عمومي مقاومتاعتالي 
برپا  اعتراضات گسترده يي، و سرآوبگري يران در مقابل ستمگريدر يك سال گذشته، اقشار مختلف مردم ا-46

اي روز خامنـه به ستوه آمـده و گسـترش حرآتهـاي اعتراضـي،      از تبديل شدن نارضايتي مردموحشت در . آردند
وادار آنند به بـرهم  ا مردم ر ،دست مردم از بين ببرندبه اخواهند اين امنيت رمي«: در مشهد گفت 94اول نوروز 

ي ريـز برنامه ددارن .دآننآار مي ددارن .دآننتحريك مي ددارن ،زدن امنيت و حرآات اعتراضي در آشور شروع آنند
وقتـي آـه يـك     .اين يك چالش بزرگ است .ددنبال آن هستنست آه با جديت و با شدت بها آارياين . دآننمي

بـا   و دبايد در آنار هم قرار بگيرنـ  ]متخاصم رژيمباندهاي بخوانيد [چنين چالشي در آشور وجود دارد همه نيروها
  .»دجدي بگيرن ااقتصاد ر ةمسأل  و دهم آار آنن

طبـق اطالعـات ناجـا در دو    «: گفت در همايش فرمانداران رژيم 94ر اطالعات رژيم روز نهم خرداد آخوند علوي وزي
درصد افزايش داشته است، بنابراين امكان تبديل اين تجمعات به اعتراضات  55تجمعات صنفي  94ماه اول سال 

کهكيلويه و بـوير احمـد،    در شوراي اداري استان 94خرداد 17وي روز . »سياسي و چالشهاي امنيتي وجود دارد
و  90و  89آذر سـال  16در « :بـه جنـبش مقاومـت، گفـت    گرايش آنها  جوانان و دانشجويان و با نگراني از تجمعات

شـد و   ها بـه برخـي مشـکالت کشـيده مـي      تنها در تعدادي از دانشگاهها تجمعاتي داشتيم که خيلي از اين 91
. »دانشگاهي نداشتيم که در آن تجمعي وجود نداشـته باشـد   93اما در سال .. شد برخي ناهنجاريها ايجاد مي

جوانـان را   امروزه خطـر همـة  «: گفت ،نيز وزير اطالعات رژيم در جمع آخوندهاي حكومتي در يزد 94خرداد 23روز 
بايـد بـه نجـات    . هـاي مـا در حـال آسـيب ديـدن اسـت       نگراني ما اين است که اآلن اعتقادات بچه. کند تهديد مي
  .»هاي مختلف دشمن در عرصه اعتقادي بپردازيم دست فتنهجوانان از 

نـاز خسـرواني، وزيـر آشـور     مهاباد در اعتراض به جنايت منجر به خودآشي فري و جوانان مردم خيزشهاي بعد از
سياســي تبــديل   -مهابــاد را از موضــوعي شخصــي بــه امنيتــي     هــاي معانــد حادثــة   رســانه«: رژيــم گفــت 

  ).94بهشت اردي 21تلويزيون رژيم (»آردند
حسينعلي اميري سخنگوي وزارت کشور آابينه آخوند روحاني در بـاره خطـر اعتراضـات گسـترده آـارگران بـراي       

تجمـع کـارگري از ايـن     3000حقوق و مزايا اگر بگويم ساالنه حدود  تجمعات براي مطالبة« : نظام گفت »امنيت«
. اجتماعات نبايد به امنيت کشـور خدشـه وارد آنـد   ام اما اين  شود، اغراق نکرده قبيل در سطح کشور برگزار مي

روزنامـة حكـومتي   (» ما هـم نبايـد راضـي شـويم کـه در پوشـش ايـن اجتماعـات امنيـت کشـور مخـدوش شـود            
  ).93آبان  26مردمساالري 

  
اي اعتراضي آارگران و هتگسترش حرآ به خاطر سوو سرآردگان امنيتي رژيم، از يك  ای خامنه هشدارهاي -47

سـوي   از ، واسـت  سراسـري معلمـان و پرسـتاران در دههـا شـهر آشـور      و شكل گيري جنبشهاي  زحمتكشان
حكــومتي نظيــر قتــل  مــأموران جنايتهــاي ســرآوبگرانه عليــه خشــمگينانه مردمــي بــه خــاطر واآنشــهاي ديگــر، 

   .باال گرفته استکه ، يا تظاهرات سراسري زنان عليه جنايت اسيد پاشي فريناز خسرواني جنايتكارانة
اعتصاب مغازه داران و تظاهرات و درگيري مردم و جوانان در اعتراض به اقدامات ضـد   اصفهان شاهد 93آبان 3روز 

بـه تهـران و    مـوج اعتراضـات  . يـي و سياسـي را داشـت    آه ويژگيهاي يك جنـبش تـوده   انساني اسيد پاشي بود
ميـه، شـاهرود،   ارو ،اهـواز  ن،آبـادا  ،سـنندج  جمله در مشهد، رشـت،  از. شهرهاي مختلف آشور گسترش يافت

  .شد برپا عليه جنايت اسيدپاشي تظاهرات و اعترضات مردمي.. .سقز و ،کرمانشاه، شيراز ،کرج ،تبريز
، يك مأمور متجاوز و جنايتكار اطالعاتي به خاطر دفاع از خودش در برابر 93آبان3در ريحانه جباري وحشيانة اعدام

و هم چنين موجي از اعتراض جهاني را به دنبال اجتماعي  ةگسترد، اعتراضات هشكنج سال زندان و7پس از 
وقف و خواستار ت نداعتراض آرد اعدام ريحانه از مدافعان حقوق بشر به حكم يپاپ فرانسيس و بسيار. داشت
  .توجهي نكرداين اعتراضها  بهآخوندها  د، ولي رژيمآن شدن

ميوه  ةتخريب دآکه در اعتراض به  يوان دستفروشج ،به خودسوزي يونس عساآرهاقدام پي  در ،در خوزستان
، درگذشـت  94فـروردين   2در خرمشـهر خودسـوزي آـرد و روز     93اسـفند 23رژيـم روز   مأموران ش توسط فروشي

 94فـروردين  30عـد در روز  مـدتي ب . شكل گرفت» ما همه يونس هستيم«: اعترضات اجتماعي متعددي با شعار
 و و روز بعـد درگذشـت   به نـام حميـد فرخـي دسـت بـه خودسـوزي زد       ديگرة جان آمده در تبريز يك دستفروش ب

درشـبكه هـاي    ،»مـا همـه يـونس هسـتيم    « ،»مـا همـه حميـد هسـتيم    « يبـا شـعارها   رااعتراضـات   موجي از
  . اجتماعي به دنبال داشت

 انـان جو و در مقابله با تعدي يك جنايتكـار اطالعـاتي، خشـم مـردم     94ارديبهشت خودآشي فريناز خسرواني در
اعتراضـات  . جنايـت را بـه آتـش آشـيدند    وقـوع  هتـل محـل   تظـاهر آننـدگان خشـمگين     .شـعله ور آـرد   را مهاباد

 .شد رو روبهمردم ايران فراگرفت و با همبستگي سراسري  شهرهاي آردستان را
  . دا کرديپ يابعاد گسترده ا نيز در سال گذشته ياعتصابات و تجمعات کارگر



را منتشر کـرده   1393ران در سال يکارگران و مزدبگ ياز حرکتها يالن برخيران بيق اخل ييفدا يکهايسازمان چر
تجمـع،   ٩٩۵شـود،   يکـار نمـ   يروهـا ين ياعتراضـ  يحرکتهـا  ةالن کـه البتـه شـامل همـ    ين بيبر اساس ا. است

  .ثبت شده است ياعتصاب و تظاهرات کارگر
ران در يـ در داخل آشور، معلمان و فرهنگيـان ا آمار ثبت شده توسط ستاد اجتماعي مجاهدين  طبقدر اين ميان 

پرسـتاران زحمـتکش   تنها  و پايمال آردن حقوق و حرمت خود اعتراض کردند شهر آشور به تبعيض و 90ش از يب
  .آردند پاحرآت اعتراضي بر رشته 50بيش از  ،در اعتراض به اجحاف و قوانين ظالمانه رژيم ،ميهنمان

 
توسـط سـتاد اجتمـاعي    (از مرداد ماه گذشـته تـا تيرمـاه امسـال      ثبت شده شماري از اعتراضات اجتماعي -48

 ةگذاري مقاومت سازمانيافته و اعـتالي روحيـ  از اثر  و آيفيت آنها حاآي استمرار، آه )داخل آشور مجاهدين در
  :، عبارتند ازاسترزمنده در جامعه 

  درگيري مردم سنندج با نيروي انتظامي  - 93مرداد11 -
  با نيروي انتظامي خرم آباد درگيري جوانان -93مرداد  13-
 در جريان سخنراني روحاني اقدام اعتراضي مردم شهر آرد  93مرداد16 -
  مردم ايرانشهر با مزدوران بسيجيدرگيري – 93مرداد17-
   يگان ويژه اصفهان مأموران درگيري مردم با – 93مرداد19 -
  شهرآرد  درنيان تجمع اعتراضي خانواده هاي زندا - 93مرداد19 -
 سرآوبگر مأمورانبا  بندر عباسدرگيري مردم حومه  – 93مرداد23 -
 زاينده رود  خشك شدن عليه مردم اصفهان ياعتراض حرآت - 93مرداد27 -
 زاينده رود اصفهان به خاطر خشک شدن درراهپيمايي اعتراضي  - 93شهريور1 -
 ودگي هوا اعتراض به آل تظاهرات مردم زنجان در -93شهريور6 -
   دانشگاه آزاد بروجرد با مزدوران حراستدانشجويان  يريگدر - 93ماه ور يشهر9-
 کارون در اهواز رودخانة انساني حمايت از تشکيل زنجيرة - 93شهريور14 -
 تهران در خانواده هاي دراويش زندانيضي ااقدام اعتر – 93شهريور30 -
 اويش در تهران اعتراضي خانواده هاي در تحصن – 93شهريور31 -
 اروميه خشك شدن درياچةبه خاطر  ي در اروميهتظاهرات اعتراض - 93مهر7 -
  تهران عليه اسيد پاشي به زنان و دختران  درتظاهرات  - 93آبان1 -
 عليه اسيد پاشي در اصفهان، تهران و ديگر شهرها تظاهرات  اعتصاب و - 93آبان3 -
   ه جنايت اسيدپاشيعلي ادامه اعتراضات سراسري – 93آبان4 -
 رژيم درتهران پرستاران در مقابل مجلساعتراضي تجمع  - 93آبان7 -
  رباط آريم  بهشتي در ستار شهادت سالگرد حرآت اعتراضي در– 93آبان  8 -
 جباري بر سر مزار ريحانة يمردمحرآت اعتراضي  – 93آبان8 -
 تظاهرات مردم اهواز در اعتراض به خشك شدن آارون - 93آبان8
 اهواز و آبادان ،انديمشك، نادري دررژيم  مأموراندرگيري با  تظاهرات و – 93آبان19 - 
  تجمع مردمي در اهواز در اعتراض به آلودگي هوا  -93آبان19-
  انتظاميسرآوبگر  مأمورانيزد با  درگيري جوانان 93آبان  23-
  ي رژيم با چاقو به دختران دانشجوحمالت عوامل وحش و اعتراضات دانشجويان دانشگاه جهرم -93آذر7تا 4
  تجمع اعتراضي بازنشستگان و آارگران در مقابل مجلس رژيم-93آذر8-
زنداني سياسي آرد در اروميه و اعالم حمايت زندانيان سياسـي سـنندج   29ايدهمين روز اعتصاب غذ-93آذر9-

  هاي جنوب ايران و زندان
  ر به مناسبت روز دانشجوشهرهاي مختلف آشو اعتراضات دانشجويان در-93آذر16-
   ان تن از پرسنل ايران خودروزارهحرآت اعتراضي -93 دي 22-
   جوانان سعادت آباد تهراناقدام اعتراضي  -93ديماه  18 -
  ي سرآوبگرهانيروو درگيري با  رود زاينده راهپيمايي آشاورزان حوزة - 93همن ب 9 -
  يمي لردگان پتروش آارگران آارخانة ياعتراض تجمع 93بهمن  11 -
  در عسلويه حرآت اعتراضي آارگران  – 93بهمن  25-
   رژيم مقابل مجلس تجمع اعتراضي دامداران ايالم در -93بهمن  26-
   لياردب دةيان بازار سرپوشياعتراض بازارحرآت -93بهمن  30 -
  پرستار مقابل مجلس ٢٠٠٠ اعتراضيتظاهرات  - 93اسفند 4-
 اصفهاندر ازنشستگان ذوب آهن و فوالد مبارآه ب اعتراضيتجمع  - 93اسفند10 -
  ای خامنه مجلس و بيت ،اوينزندان خانواده هاي اعدام شدگان در مقابل  اعتراضات -93اسفند12-
  اهواز در اعتراض به خودسوزي يونس عساآره درگيري در  و تظاهرات-94فرودين4اسفند تا 26 -
  ان ويژه يگ و گرسرآوب مزدوران اب تهران10منطقه  رگيري جواناند -93اسفند  26-
حمايت از انقـالب سـوريه   همراه با ، “همه ما يونس هستيم”: پالآاردبا  ،راهپيمايي مردم اهواز -94فروردين14 -

  در يمن  “طوفان قاطع”و عمليات 
 بيش از هزار آارگر لوله و نورد صفا  حرآت اعتراضي-94فروردين17تا  15 -
  روغن نباتي جهان مقابل استانداري زنجان  کارخانة رکارگ۴٠٠تجمع -94فروردين18 -



   سياسي گوهردشت زنداني15اعتصاب غذاي  -94فروردين20و19 -
 کارگران گيربکس سازي ميانرو و کارگر فوالد آذربايجان 300اعتراضيتجمع  -94فروردين20 -
  زندان و درگيري با گارد  عليه احكام اعدام زندانيان گوهردشتشورش  -94فروردين23 -
 دزفول عشاير  اعتراضي تجمع -94فروردين23 -
  درمعرض حكم اعدامزنداني 8هاي تجمع خانواده -94فروردين23 -
 “نميگذاريم ما را بكشيد”با شعار    زندان مرکزي کرج و رجايي شهردر شورش  -94فروردين23 -
  ايران فلوت  تجمع اعتراضي کارگران شرکت شيشة -94فروردين26 -
 سازي ساوه  لولهآارگران حرآت اعتراضي  -94دينفرور26 -
  ياد بود يك قرباني اسيد پاشي تجمع اعتراضي در تهران در -94فروردين27 -
  آشور شهر 60استان و 27معلمان در تظاهرات اعتراضي  -94فروردين 27 - 
 سازي ماهشهر  کارگر لوله 500حرآت اعتراضي -94فروردين28 -
   آلودگي هوا وتبعيض عليه جوانان اهواز اعتراضي  اتتجمع – 94فروردين29 - 
  اي کشور  تن از آارآنان برق منطقه۶٠٠اعتراضيتجمع  -94فروردين30 -
  مراآز مخابرات روستايي آارگر 1500 اعتراضي تجمع -94ارديبهشت1 -
 .تظاهرات مردم مهاباد در اعتراض به قتل فجيع فريناز خسرواني -94ارديبهشت 2 -
  تبريز در وسيس و آالباس سازي س اعتراض آارآنان آارخانة - 94هشت ارديب 10 -
  مالياتي مأمورانابان خميني با خيدرگيري مغازه داران  -94ارديبشهت  14-
  بيش از صد شهر آشور  ن درتجمع سراسري معلما- 94ارديبهشت  17 -
  ندر تهرامتقاضيان مسكن مهر تن از  1000تجمع اعتراضي  -94ارديبشهت  29-
  مريوان دريزد، اروميه، آرج، بوشهر و تجمعات اعتراضي معلمان -94شتارديبه 31 -
   مختلف آشور شهرهاي پرستاران در سراسري تظاهرات-94خرداد 3 - 
  بيمارستان هاي آشور  پرستاران دراعتراضي سلسله تجمعات  - 94تير  1-
 اعتراض به اسيد پاشي تظاهرات مردم بوآان در -94تير 4 - 
 آرج  در گرنيروهاي سرآوب درگيري دستفروشان با 94تير  8-
  شهران درتهران  جنت آباد و تجمع اعتراضي ساآنان- 94تير  29-
  

 يدر تهران و شهرهاي مختلف آشور شكل گرفتـه بـود، ابعـاد    93سال جنبش اعتراضي معلمان ايران آه از -49
  . هم چنان ادامه داردبه خود گرفته و يي  سراسري و توده

 يشــعارها بــا يصــنف مربــوط بــه مطالبــات يشــعارها 93اســفند  10روز بــزرگ معلمــان در تظــاهرات  اولــيندر 
رهـا   ار يا هسـته «: گفتندمعلمان مي  .و برنامة اتمي رژيم همراه بود خشونت، اعدام، شکنجهعليه  ياسيس
د، نـه  يـ نـه زنـدان، نـه تهد   «، »تسـ يمعلـم زنـدان ن   يجا« :آوردند يم اد بريفرآنها  .»ديحال ما کن به يفکر ،ديکن

زار يـ ض بيدار اسـت از تبعـ  يـ معلـم ب  «،»رديپـذ  يرد ذلت نمـ يم يمعلم م« ،»د گردديآزاد با يمعلم زندان« ،»اخراج
  .»است

در  شــهر60ش از يتجمعــات خــود را در بــ معلمــان، 94نيفــرورد27روز  دردومــين حرآــت اعتراضــي سراســري در 
افزايش حقوق، رفع تبعيض، رفع فضاي امنيتـي   خواستار و ران برپا آردندته جمله در دو نقطة ازاستان کشور 27

 معلمـان . شـدند آزادي معلمـان زنـداني   و  حاآم بر مدارس، بهبود آيفيـت فضـاي آموزشـي، لغـو احكـام قضـايي      
، ميليون3خط فقر « ،»معلم زنداني آزاد بايد گردد« :آردند آه روي آنها نوشته شده بودحمل مي را پالآاردهايي

  .»انتقاد ممنوع، اختالس آزاد«، »حقوق ما يك ميليون
واآنشـي   ارديبهشـت، 17گسـترش اعتراضـات معلمـان و فراخـوان بـه تظـاهرات بعـدي در روز         در قبال ای خامنه 

غافل نيستند از توطئه دشمن، اينهـايي آـه بـه عنـوان      معلمان «: گفت 94ارديبهشت 16زبونانه نشان داد و روز
همـه آـس    ؛گنجاننـد  گرانه و سياسي و خطي هم در پهلويش مي دهند چند تا شعار فتنهمعيشت يك شعار مي

آمـا  . سالمي نيست، براي دلسوزي از معلم نيسـت، هـدفهاي ديگـري دارد    ةاش انگيز فهمند آه اين انگيزه مي
 هـم  بينيـد، همـين حـاال    فعاليـت آـردن، آـه مـي     مسـأله  آند روي اين خارجي آه شروع مي  ةآه فالن رسان اين

براي مشكل درست آـردن بـراي نظـام    . مشغولند، از مدتي پيش بيشتر مشغولند، اين از روي دلسوزي نيست
  .»است، براي دردسر درست آردن براي نظام است

 شكل گرفـت و  94بهشت يارد17 در روز ای خامنه دهديبا تودهني به تمعلمان  بزرگ ياعتراض حرآت مينسّواما 
ز ا ين توفان واياز ا يوا ،اد هرچه باداباديزنم فريم« :کردند نوشتند يه با خود حمل مک ييادر پالکارده معلمان

  »کند يزند، رسانه سانسور م ياد ميرمعلم ف«، »زار استيض بياز تبع ،دار استيمعلم ب«، »دادين بيا
در  تيـر  31روز و  تجمعات اعتراضي برپـا آردنـد  بار براي چهارمين  شهرها در بسياري از معلمانبهشت يارد31روز 

وان، يـ ه، مريـ لويزد، کهکيـ مشـهد، مهابـاد،    جملـه  مختلـف آشـور از   ياز شـهرها پنجمين حرآت اعتراضـي خـود   
ن، شـهرکرد، کـرج،   يم، پاکدشت، سنندج، قـزو ي، سبزوار، رباط کرين، اصفهان، کرمان، شهرضا، انزليدلفان، خم

: ن بـود يآنان چن يشعارها .پيوستند تهرانمعلمان به براي تجمع در مقابل مجلس رژيم  يسار و هيهمدان، اروم
نـان، مسـکن،   «، »ضيرفـع تبعـ   يز بـرا يـ پـا خ ه معلـم بـ  « ،»؟يتـاک  يگرسـنگ  « ،»د گـردد يآزاد با يمعلم زندان«

  .»منزلت



معلمـان بازداشـت   امـا  . بسياري از آنها را دسـتگير آـرد   رژيم آخوندي به تجمع اعتراضي معلمان حمله ور شد و
دسـتگير شـده    نمعلمـا  آزاد آـردن و ، رژيـم را وادار بـه عقـب نشـيني     روحيه باال اتحاد و با غذا و شده با اعتصاب

  .آردند
  

جنـبش   شـكل گرفـت،   اعتراضـات سراسـري معلمـان،   مـوازت  بـه  حرآت اعتراضـي و سراسـري ديگـري آـه     -50
. مجلـس رژيـم بـود   مقابـل   در رپرستا2000اعتراضي  تجمع تهران شاهد 93اسفند 4روز  .بوداعتراضي پرستاران 

اعتراض بـه قـوانين    در 94مختلف پزشكي ادامه داشت، از اول تيرماه  ضات پرستاران آه در شهرها و مراآزاعترا
زاهـدان و   ،مشـهد  ،گرگـان  ،اهـواز در شهرهاي  ، در ابعاد سراسري و از جملهظالمانه و تحميالت ارتجاعي رژيم

  .شد رو به و با حمايت و همبستگي عمومي روباال گرفت  زابل
 ميــان پزشــكان و ســاير همكارانشــان در بيمارســتانها و مراآــز پزشــكي  اعتراضــي پرســتاران در جنــبش  دامنــة

 .، هم چنان ادامه داردات سرآوبگرانه و تهديدهاي حكومتيبه رغم اقدام گسترش يافت و
  

اويـن و   350بنـد قاومـت  با مبارزات دالورانه يي مانند حماسـه م 93جنبش زندانيان سياسي آه از بهار سال  -51
برپـايي   و افشـاگريها ، اعتصـابها  ،ي فصل درخشاني را آغـاز آـرد  وخلق غالمرضا خسرمجاهد  و شهادترشادت 

از  زندانيان سياسـي در زنـدانهاي مختلـف آشـور     هايحمايتنظير  ،آورد يرا در پ يي مراسم و اقدامات شجاعانه
زندانيان سياسـي   يا پيامهايجوانان و مردم به پاخاسته  و حرآتهاي اعتراضي در ليبرتي رزمندگان آزاديحقوق 

رزمنـده  سـرزنده و   ةيـك روحيـ   نمودهاي بارزي ازکه همه  در پاريس، گردهمايي بزرگ مقاومتدر همبستگي با 
جامعـه را مرعـوب و متفـرق آنـد،      تالش مـي آنـد بـا مـوج اعـدامها،      آمحا ياستبداد ضد بشرحالي آه  در .اند

، دراويـش  ،اهـل سـنت   ،بلـوچ  ،زنـدانيان آـرد  ، اتحـاد چشـمگيري را بـين    هوشياري و دليري با زندانيان سياسي
اين رزمندگي و همبستگي به سـاير  . داده اند گسترش ،مليتمرام و با هر عقيده و  ،زندانيانساير هنرمندان و 

 يسـتادگي و مطالبـة  ابندها و زندانها نيز منتقل شده و زندانياني هم آـه اتهامـات سياسـي ندارنـد، آن را بـراي      
  .حقوقشان سرمشق قرار داده اند

، نشـان  اعتالي آن به سطح سياسي و ضد حكومتي گسترش سراسري اعتراضات اقشار مختلف مردم ايران و
  . روست توفاني و در آستانه انفجار روبه يديني، اآنون با جامعه ي ي دهد آه استبداد زهر خوردةم
  

مومي و اثـر  با اعتراضات ع مقاومت سازمانيافته پيوند ازآنوني بيش از هرچيز در شرايط ديكتاتوري آخوندي  -52
مـرگ براصـل   «ماننـد   رزمنـده و شـعارهاي سـرنگوني    ةو ارتقـاي روحيـ   رزمندگان اشـرفي  گذاري پايداري دليرانة

، ای خامنـه  دوايـر گفتمـان سـازي بيـت    يـك سـال گذشـته     آـه در از همين روست  .در هراس است» واليت فقيه
عليـه  ات و اقـدامات ديوانـه واري   بـه تبليغـ  ارت اطالعات و سـازمان تبليغـات اسـالمي بـا بودجـه بـي حسـاب،        وز

آورده  يروسـتاوردهاي مقاومـت   د بـه ويـژه در عكـس العمـل نسـبت بـه موفقيتهـا و       ، در سطح جامعـه مقاومت 
عمـل  رژيم رد به زيان در اغلب موا ، به خاطر رسوايي و چنته خالي دشمن،هرچند آه اين عكس العملها ؛است
  . مي آند بداد ديني را برجستهنقش مقاومت سازش ناپذير براي به زيرآشيدن استضرورت و و ه آرد

در تمـامي منبرهـا و    يـاوه گـويي و زوزه آشـيدن    عـالوه بـر   شمه يي از اقـدامات دشـمن در يـك سـال گذشـته،     
  :، عبارتند ازنمايشهاي جمعه

  آتاب 24انتشار  و برنامه هاي مفصل تلويزيوني يا سينمايي و مورد فيلم، مستند، سريال 75توليد-
در رسـانه هـاي   يـي   آليشـه  و طراحـي شـده  با مضامين  ،جعل و دروغهزاران خبر و مطلب سرشار از انتشار  - 

   وزارت اطالعات سايتهاي زنجيره يي حكومتي و
  مختلف آشور و نقاط  نمايشگاه و همايش در دانشگاهها جلسه و 100بيش از برگزاري -
  ارگانها و شخصيتهاي بين المللي و تومار براي دولتها و هزاران نامهارسال  -
شـكايت هـاي   طـرح  بـراي   ويـژه بـا مقامـات و شخصـيتهاي خـارجي در داخـل ايـران        ديـدار مالقات و 80بيش از  -

  ساختگي عليه مقاومت ايران
  

 :فصل پنجم
  همنطق در سه جنگ در رژيم استراتژيك بن بست

  تشكيل ائتالف عربيو  ت يمنتحوال
 .بـود  و بنيـادگرايي  تروريسـم در سياسـت صـدور    سال شكست هاي پي در پي رژيم آخونديسال گذشته  -53

در صـدد   خاورميانه درگير شـد و  عمال در سه جنگ در يبا هزينه هاي آالن مالي و نيرويي و لجستيك ای خامنه
بات هر چـه بيشـتر بـه اپوزيسـيون سـوريه و دور آـردن آـابوس        وارد آردن ضر ،بود با تحكيم مواضع خود در عراق

تعـادل   ،يمن توسط مزدورانش و رساندن خود بـه بـاب المنـدب    گري دراشغال باالخره با آودتا و سرنگوني اسد و
اي بسـيار بيشـتر در مـذاآرات    ناگزير به دادن امتيازهـ  را 5+1و آشورهاي  بزند قوا در منطقه را بطور آامل برهم

و بنيادگرايي رژيم  تروريسمآشتي صدور گسترش بادآنكي در منطقه ترآيد و  ،اما درست به عكس. ندآاتمي 
شـروع   93مـرداد  رژيم در عراق در  وند با سقوط نخست وزير دست نشاندةاين ر. هر چه بيشتر به گل نشست

زاد شـدن منـاطق   ي انقالبيـون سـوريه و شكسـتهاي پاسـداران و ارتـش اسـد و آ      پـ پـي در   پيروزيهـاي  شد و بـا 
عليـه آودتـاي شـبه نظاميـان مـورد       94تشكيل ائتالف منطقه اي در فـروردين  . بيشتري از سوريه ادامه پيدا آرد

، نه فقط در رابطه با يمن، بلكـه در  در مقابله با اين سياست رژيم واليت فقيه ينقطه عطفيمن  حمايت رژيم در
توسـط نيروهـاي مقاومـت مردمـي و      94دن در تيـر مـاه   عـ  سـازي  صـحنه را چرخانـد و آزاد   آـه  سطح منطقه بود



آه در اطالعيه خانم رجـوي پـس    چنان هم. در چشم انداز قرار دادرا  صنعابه سوي ساير استانها و آنها  پيشروي
زنجيـره شكسـت    .از توافق لوزان آمده است تشكيل اين ائتالف يكي از علـل عقـب نشـيني رژيـم در لـوزان بـود      

خطـوط  از  ای خامنـه  در عقـب نشـيني  مهمـي  در يمن و سوريه و عراق بدون ترديـد نقـش   هاي پي در پي رژيم 
و بنيـاد   تروريسـم صدور  در زمينةرژيم را  و زهر اتمي به نوبه خود تسليحات اتمي داشته است در پروژة قرمزش
ک يـ ه يـ ت فقيـ والم يـ رژ يو ارتجـاع بـرا   تروريسماما از آنجا آه صدور  .قرار مي دهد موقعيتي ضعيف تر در گرايي
  .م را حفظ کندين حرياردها دالر خواهد آوشيد ايليهم با صرف م باز ای خامنه کند، يجاد ميا يتيم امنيحر

، نيز سياست صدور بحران و تروريسم رژيم را آـه بـه   1394خرداد  28و  27ي خود در ي  شورا در اجالس مياندوره
شـود را مـورد بحـث قـرار داد و نتيجـه        ي و تأمين مـالي مـي  و دربار واليت فقيه پيگير ای خامنه طور خاص توسط

بحرانـي بـي سـابقه و بـي عـالج       نيـز بـا شكسـت و   » حفـظ نظـام  «اسـتراتژيك   گيري آرد آه رژيـم در ايـن پايـة   
  .روست روبه

  
گـروه  «: اعـالم آـرد  سـيس خـود   ي و سـومين سـالگرد تأ  سـ  ي ملي مقاومت يكسـال پـيش در بيانيـة   شورا -54

سياسـي   مسلط شده، از حمايت مـالي، تسـليحاتي، آموزشـي و   ) مني(هايي از اين آشور خشحوثيها آه بر ب
رئيس جمهور يمن، عبد ربه منصور هادي، اخيرًا در مصاحبه بـا تلويزيـون العربيـه    . نظام واليت فقيه بهرمند است

سـترده در مسـائل   ايـران بـه صـورت گ   : او گفت. آند آه صنعا را با دمشق مبادله آند رژيم ايران تالش مي: گفت
او اضـافه آـرد آـه    . آننـد  آانال تلويزيوني دارد آه عليـه يمـن برنامـه پخـش مـي      داخلي يمن دخالت دارد و چهار

او همچنين يادآور شد آه دو تن از افسران سـپاه   .تعدادي از مشاوران ويژه عبدالملك حوثي تابعيت ايراني دارند
 1600عـالوه بـراين حـدود    . ك سازي بودنـد آـه دسـتگير شـدند    پاسداران ايران در حال ساختن يك آارخانة موش

  .»ايران رفته اند طلبه حوثي از يمن در گذشته به
شورا ضمن اشاره به جزييات بيشتري از مداخالت رژيم در يمن و ارسال آشتي سالح بـراي حـوثي هـا و     بيانية

ه چگونـه رژيـم آخونـدي آتـش جنـگ      شـود آـ   به اين ترتيب، از يك طرف روشن مي«آموزش آنها نتيجه گيري آرد 
 800فهميـد آـه    آـرده و از طـرف ديگـر، تـا حـدودي، مـي تـوان       » هديه«وآشتار را به آشورهاي مختلف منطقه 

  . »ميليارد دالر درآمد نفت طي هشت سال گذشته، در آجاها به مصرف رسيده است
  

ج دانشـجويي  يس سـابق بسـي  و رئـ زاآاني عضو مجلس رژيم ارتجاع در شهريور ماه گذشته پاسدار عليرضا -55
دسـت  در اسـتان   14استان يمـن   20ي عظيم تر و بزرگتر از لبنان در حال وقوع است؛ از ي در يمن حادثه «: گفت

انـد؛ پـس از پيـروزي     با اين آار تمام معادالت را برهم زده ....طور درصد صنعا نيز همين  90انقالبيون يمن است و 
هزار آيلومتر مرز مشترك داشته و از طرفي  2ستان است زيرا اين دو آشور حدود طور حتم نوبت عرب  در يمن به
امـروز انقـالب اسـالمي سـه     ....دنـ يافته شده در يمن وجود دار ميليون نفر اسلحه به دست سازمان  2نيز امروز 
سـازي   كپارچـه  آشورهاي عربي را در اختيار دارد و تا چند وقت ديگـر صـنعا را نيـز گرفتـه و سيسـتم ي     از پايتخت 

  )1393شهريور 29 سايت حكومتي تابناك(» ....هد آردمسلمانان را اجرايي خوا
م يـ ون رژيـ زيدر مصـاحبه بـا تلو   يديسـع  يدر سـپاه پاسـداران، آخونـد علـ     ای خامنه ة، نمايند1393بهمن  20روز 
مديترانه است، امروز  يك روزي مرزهاي ما شلمچه بود، حاج عمران بود، مهران بود، امروز مرز ما ساحل«: گفت

در معـادالت لبنـان    چـه  آن، عمق استراتژيكمان، همه مي دانند آه دده شعار اسالمي و انقالبي مي ديمن دار
عراق توانسته مقابـل  در ي آه چيز موشك ايران بوده، قدرت ايران بوده، فرهنگ بسيجي بوده، آن تاثير گذار بوده

يـك شـرايط   .... د اين اراده و فرهنـگ بسـيجي بـوده   ا نگهدارد و عراق رله برخيزاين جريان انحرافي فاسد به مقاب
بعد اين فرهنگ منتقل شـد مقاومـت در سـوريه شـكل گرفـت       ،در آستانه سقوط بود دمشق بودبسيار وخيمي 

در  ،در غـزه هـم همـين اتفـاق افتـاد      ،نده يا در قضيه لبنـان همـين اتفـاق افتـاد    اماه است آه اين م 48نزديك به 
  .»...م همين اتفاق افتادهعراق ه

  
ن و سالحهاي سـنگين و  سيل پاسدارا ،بر برخي بنادر و فرودگاههاي يمن هايبا تسلط حوث ،در همين دوران -56

جمهور و دولت قانوني  رئيسبر صنعا مسلط شده و ... .زير شد و باالخره مزدوران رژيمبه يمن سرا نيمه سنگين
بـه  د و براي اشغال بندر و شهر استراتژيك عدن و تسلط بر باب المنـدب  آشور را تحت بازداشت خانگي در آوردن

با اشغال صنعا رژيم ايـران وارد روابـط رسـمي بـا حوثيهـاي اشـغالگر و انعقـاد        . حرآت آردندسمت جنوب آشور 
ت پرواز شـرآ  4يك قلم رسما هر روز . قراردادهايي بر آمد آه مضمون آنها تسلط مستقيم رژيم بر اين آشور بود

  . شد به سپاه پاسداران به فرودگاه صنعا وارد مي هوايي ماهان وابسته
آه اولين عكـس العمـل قدرتمنـد و     1394فروردين  6اما تشكيل ائتالف منطقه اي برهبري عربستان سعودي در 

سـال   25اين رژيم آه به . ائتالف آشورهاي منطقه عليه فاشيسم ديني حاآم بر ايران بود، رژيم را غافلگير آرد
اصلي سه جنگ بزرگ منطقه بود به هيچوجه انتظـار تشـكيل ائـتالف و عمليـات      مفت خوري عادت آرده و برندة

بخصوص آه دولت آمريكا هـم چنـدان روي مسـاعدي     ،را نداشت “تير طاليي”و  “بازسازي اميد”، “طوفان قاطع”
هـوايي و دريـايي رژيـم بـه يمـن را بسـت و       اين ائتالف در قدم اول راههاي زمينـي و   .با اين ائتالف نشان نميداد

مقاومت مردمي در حاليكه تقريبا تمامي امكانات ارتش قديمي و نسـبتا قدرتمنـد يمـن در دسـت علـي عبدالـه       
با اشـغال و   توانست با پوشش هوايي ائتالف به رويا رويي صالح و در خدمت رژيم ايران و حوثي ها قرار داشت،

روز  20اسـفند يعنـي آمتـر از     18روز . مسال و متعاقبا استانهاي مجاور آن بپـردازد در تيرماه اعدن  به آزاد سازي
رژيـم آخونـدي آـه تشـكيل      يت ملـ يـ امن يعـال  ير شـورا يـ قبل از تشكيل ائتالف پاسدار سرلشگر شمخاني دب



ران در يـ ا ييايدر يروين«ي اعالم آرد هم اآنون ی محاسبه هايش نبود بنحو ابلهانه چنين ائتالفي به هيچوجه در
  .»ترانه و باب المندب حضور دارديمد يايدر
  

ي تحـت عنـوان   ه يـ يـ در اطالع 94ارديبهشـت   12مقاومـت در   يمل يامنيت و ضد تروريسم شورا  آميسيون -57
 25ضـمن تشـريح برنامـه ريزيهـاي رژيـم در       »براي اشغال صنعا و در قدم بعد تصرف آل يمـن  ای خامنه طراحي«

 2011يمن و طرحهاي رژيم براي تسلط بـر يمـن پـس از شـروع قيـام مـردم در سـال         نفوذ در سال گذشته براي
به نيروي تروريسـتي قـدس دسـتور داد، طـرح اشـغال صـنعا توسـط حوثيهـا و          1394در خرداد  ای خامنه :نوشت

ر اين اقدام به دنبال باالگرفتن بحران در عراق و تصرف بخشهاي زيـادي از ايـن آشـو   . تسلط بر يمن تسريع شود
گفتـه   ای خامنـه  بر اساس اين گزارشـها . توسط داعش و تشكيل ائتالف بين المللي در اين رابطه، صورت گرفت

بــود، توجهــات آمريكــا بــه داعــش و عــراق از يكســو و مــذاآرات اتمــي از ســوي ديگــر باعــث مــي شــود، آمريكــا   
بـود بـا اسـتفاده از ايـن     آـرده   تأآيـد  وي . حساسيت آمتري نسبت به دخالت رژيـم ايـران در يمـن نشـان دهـد     

  . الشعاع قرار دهيم فرصت، ما با گسترش نفوذ در يمن مي توانيم مشكالتي را آه در عراق با آن مواجهيم تحت
در يك سند محرمانه نيروي قدس، تصريح شده است سپاه پاسداران از دو سال پيش  :دهد يه ادامه مياطالع-

مين به زمين و زمين به دريا را به يمن ارسـال آـرده و در اختيـار    انواع سالحها از جمله شمار زيادي موشکهاي ز
پرونده يمن از سالها پيش دسـت  ....حوثيها گذاشته، به همين دليل آنها مشکلي از بابت موشك و سالح ندارند

ايـن  . به طور مستقيم آن را از طريق نيروي قدس دنبال مـي آنـد   ای خامنه نيروي قدس بود، اما از سال گذشته
نمايندگان حوثيها در تهران، جلسات ثـابتي  . رو ارگانهاي ديگر حكومتي را نيز به اين منظور به خدمت مي گيردني

  .....شعبانكاري است ای خامنه دارند و مسئول امور حوثيها در دفتر ای خامنه در دفتر
  

 .روع بـه انتقـاد آردنـد   برخي از باندهاي دروني رژيم از عملكرد نيروي قدس ش ،عربي پس از تشكيل ائتالف-58
گرفتن صنعا خـوب بـود ولـي    . در يمن خيلي زياده روي شد«: اين باندها مي نويسد يك گزارش دروني از يكي از

پيام صلح با عربستان را به ايران ) 1393اسفند ماه (وقتي وزير خارجه اردن . پيشروي به سمت عدن اشتباه بود
ر بـر نيـروي قـدس مشـتبه شـد و اسـتراتژي تسـخير يمـن مشـابه          آورد و خواست ايران در يمن دخالت نكند امـ 

همچنانكـه در عـراق نيـز نيروهـاي     ...اين يك شكست استراتژيك در منطقه است. سوريه و عراق را طراحي آرد
 .طرفدار ايران را در تكريت پس زدند و آمريكا تهديد آرد اگر شبه نظـامي هـا بـه عقـب نرونـد بمبـاران نمـي آنـد        

اگر حوثيها در صنعا مـي ماندنـد عربسـتان مـي خواسـت      . د با حوثي ها به آل يمن مسلط شودسپاه نمي توان
يمن اشتباه و مرحله سوزي بـود آـه منجـر بـه ايـن لشـگر        تمام تسخير. مذاآره آند، ما در موضع قويتري بوديم

  .آشي عليه ايران شد آه در اين چند دهه بيسابقه است
يش بينـي ايـن   فرماندهان سپاه غافلگير شدند و پ. تراتژيك نگاه نمي آنندمتأسفانه برادران سپاه منطقي و اس

انتشار خبرها و عكسهاي حاج قاسم در فضاي مجازي براي سپاه دامي بود آـه منطقـه   . وضعيت را نمي آردند
ن در سـرمايه هـاي سـاليان ايـرا     همين االن همـة . دبه ايران را تضعيف آر را عليه ايران شوراند و نيروهاي وفادار

  .»و سوريه و عراق تضعيف شده است لبنان و يمن
  

  :فصل ششم
  شم انداز شكست در عمق استراتژيك رژيمچ ،سوريه جنگ در

  
بـي  در سوريه و تکامل جنبش انقالخيزشها و اعتراضات مردمي  شوراي ملي مقاومت ايران از ابتداي شروع-59

اي  خامنـه  مداخلـة «: يش اعالم کـرد سال پ دو در بيانية مردم سوريه قرار گرفت و عليه بشار اسد در کنار مبارزة
و افول حزب اهللا  -آه آشاآش مرگ و زندگي براي رژيم ايران است  -در سوريه براي حفظ ديکتاتوري بشار اسد

لبنان در پيآمد جنگيدن در کنار نيروهاي ديکتاتور سوريه، موجي از خشم و نفرت در کشورهاي عربـي برانگيختـه   
يـي   اي بر اين امر اتفاق نظر دارند که با فروريختن نظام اسد، آل جبهة منطقه پردازان واليت خامنه نظريه. است

اظهـار نظـر آخونـد مهـدي طائـب      . اي در تهـران بـه لـرزه در خواهـد آمـد      رژيم فرو مي ريزد و تخت سلطنت خامنه
م تر است، نگرش اسـتراتژيك تمـام   سرآردة قرارگاه عمار در اين باره آه حفظ سوريه از خوزستان براي نظام مه

  ). 1392بيانيه شورا مرداد (» رژيم است
  

بشار اسد در معرض سقوط قرار داشت رژيم آخونـدي بـا تمـام     2012و اوايل  2011در حاليكه در اواخر سال  -60
دوران عراقي و مزحسن نصراهللا در لبنان،  يستيباند ترورقوا و با بكار گرفتن تمام عيار نيروي تروريستي قدس و 

عالوه بـر آمـك هـاي نظـامي، نيرويـي، مـالي و تسـليحاتي و        . و يمني و افغاني در صدد نجات بشار اسد برآمد
 رژيم تالش آرد با تفرقه اندازي در ميان صفوف مخالفين و با بكـارگرفتن و تقويـت بانـدهاي افراطـي و     ،اطالعاتي

تـاآتيكي آـه   . را تضـعيف و گرفتـار درگيريهـاي داخلـي آنـد     بنيادگرا، ارتش آزاد سوريه و انقالب مردم اين آشـور  
  . آمك شاياني به نجات موقت اسد از سرنگوني آرد

) مـي 5(94ارديبهشـت 15در سـناي فرانسـه   ردبير هيأت سياسي ائتالف ملي سوريه درآنفرانسـي د  نذيرحكيم
اشـغال شـده بـود، صـحبت     صورت نظامي توسـط رژيـم ايـران     آنم، سوريه به امروز من با دليل اعالم مي«: گفت

 2رغم همـة اينهـا،    اما به. فقط از يك حضور يا پشتيباني نيست، بلكه صحبت از يك اشغال واقعي نظامي است
يـي   هاي مختلفي را آزاد آنند در ادلب و جسر الشغور آـه منطقـه   ماه است آه مقاومان سوري توانستند جبهه

ماند آـه رژيـم    امروز از نظر من، اسد در صورتي در قدرت مي....تواند وضعيت را تغيير دهد استراتژيك است و مي



سال، صحبتم مسـتند اسـت؛ و اسـد     3شده در عرض  ميليارد دالر پرداخت 87. ايران به حمايت از او ادامه بدهد
  .»قدرت را ترك نخواهد آرد تا زماني آه رژيم ايران سوريه را ترك نكند

ترفنـدهاي اطالعـات و   « ي ازشوراي ملي مقاومـت پـاره يـ    تروريسم آميسيون امنيت و ضد 93آبان  26اطالعيه 
عينــا از اســناد و «را  »در ســوريه بــه ســود بشــار اســد تروريســمنيــروي قــدس آخونــدها بــراي تفرقــه انــدازي و 

  :خبر داد فاش آرد و از جمله »گزارشهاي داخل رژيم
ن گروههـاي مخـالف دولـت بشـار را در     سپاه و اطالعات و نيروي قدس از دو سـال پـيش اخـتالف انـداختن بـي     -«

توان خريد يـا بـا دادن امكانـات آنهـا را جـذب آـرد از        اصل بر اين است آه آساني را آه مي. سوريه شروع آردند
  . آساني آه راه نمي آيند، بايد به هر قيمت در داخل خاك سوريه از ميان برداشته شوند. ائتالف ملي جدا آنند

خيلـي از ايـن گروههـا در جبهـه     . ارتباطـاتي برقـرار شـد و گروههـايي را مسـلح آـرديم      ل ابتدا با عشـاير و قبايـ  -
ما توانستيم بين فرماندهان گروههاي مخالف، اختالف بيندازيم . معارضين بودند و ما خيلي آنها را حمايت آرديم

اهللا و ط جوانـان حـزب  سپاه از يك طرف توسـ . هاي عشيرتي راه انداختند عامو حتي همديگر را ترور آردند و قتل
جوانان ايران و جوانان شيعه سـوري، ميـزان درگيريهـا عليـه مخالفـان دولـت سـوريه را بـاال بـرد و از طرفـي بـين            

 .سرگروههاي مخالفين، اختالف انداخت
طوري آه آنهـا بـدجوري تـو سـر و     . اطالعات و سپاه توانستند شكاف خيلي بزرگي در بخش عشاير ايجاد آنند-

بچه هاي اطالعات و دوستان سپاه توانستند در بهترين و بـاالترين نقطـه شـكاف    . د و پاشيده شدندآله هم زدن
 . ايجاد بكنند و آنها به جان هم افتادند و ضربات دردناك خوردند

در خيلي از مناطق فرزندان سران عشاير را گروگان گرفتيم و سعي آرديم با عشاير معاملـه آنـيم و آنهـا را بـه     -
عشـاير  . مسئولين امنيتي سپاه شخصًا بعضي وقتها با سران عشاير مالقات مـي آردنـد  . بكشيم سمت دولت

طرفهاي حسكه و حلب و مكـاره و پنجـه و سـاير جاهـا عشـاير قـبًال مخـالف دولـت         . خيلي تعيين آننده هستند
 . بودند ولي االن مجبور شدند آه با دولت آار آنند

براي ما خيلي باعث آمك شد و طالبـي آـه از قـم آمدنـد بـراي اينكـار       اختالف انداختن بين شيعه و سني هم -
 . پاداش خوبي گرفتند

دولت سوريه، در خيلي از موارد مستقيم و غيرمستقيم راه را براي ورود داعش به قلمرو عشاير باز مي آنـد و  -
اهـا از آن حمايـت مـي    دولت هم آاري با داعش ندارد بر عكـس خيلـي ج  . زد و خورد بين خود آنها باال مي گيرد

 .داده و هزاران اسير در دست داعش دارد هزار نفر آشته 7ارتش آزاد تا به حال در جنگ با داعش .. آند
. طرحهايي اجرا شد آه گروههاي مسلح به همديگر هم بدبين مي شدند و برخوردهاي مسلحانه مـي آردنـد  -

لنصره و جيش االسـالم و داعـش درگيـري تـن     ، جبهه ا)ارتش آزادي سوريه(جيش الحره وضعيت طوري شد آه 
 . شدداعش خيلي به نفع بشار تمام . به تن را شروع آردند

هـا جلـب بكنـيم و     دولت خيلي از مخالفان را بمباران آرد و برخي را بمبـاران نكـرديم و توانسـتيم بـا ايـن شـيوه      -
سپاه قدس به طـور گسـترده مستشـاران    . امكانات و سالح به گروهها داديم تا از آن عليه يكديگر استفاده آنند

نظامي و نيروهاي آموزش ديده را از طريق عراق وارد سوريه آرد و تمـام طرحهـا و برنامـه هـاي عمليـاتي را بـه       
 . »عهده گرفت تا صحنه به نفع ما عوض شود
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ميليون آواره، همچنين بدليل خيزش مردم عراق و برآناري مالكي آه آمك رساني به اسد را سخت آرد باعـث  
 8سـال گذشـته در   . و به نفع مردم و انقالب سوريه تغيير آندود از يك سال پيش معكوس ش ياشد آه روند قضا

  . دهدباران رژيمش روحيه پاسدار شمخاني به سوريه رفت تا به بشار اسد و سردمد 1393مهرماه 
شوراي عالي امنيت رژيم آخونـدي پـس   است آمده  1393مهر  20شورا در تاريخ  ةدبيرخان ةهمچنانكه در اطالعي

ازسفر پاسدار علي شمخاني و مالقات با اسد و ديگر مقامات دولـت سـوريه، گزارشـي دربـاره تحـوالت سـوريه       
 : شده است تأآيد آه در آن  کرد براي سرآردگان رژيم تهيه

جمهوري اسالمي ايران محور عراق، سوريه، لبنان و يمن تعيين آننده است و نبايد از آن عقب نشيني ” براي-«
مـا مـي تـوانيم بقيـه آشـورهاي      ”در اين رابطه بايد انجام شود و از طريق ايـن حلقـه    “اقدام ضروري”و هر  “آرد

  .ورهايي مانند مصر را تحت فشار قرار دهيمو آش “عربي به خصوص عربستان سعودي و اردن را محاصره
عـراق و   تحـوالت . تا چند ماه پيش تعادل در سوريه به نفع اسد تغيير آرده بود و دشمنان او ضعيف شده بودنـد -

چـه بـه   . به خصوص برآناري مالكي و مسائل داخلي اين آشور، رژيم را در سوريه با مشكل مواجه آرده اسـت 
ل نيرو و مهمات از خاك عراق و چه به خاطر اينكه رژيم مجبـور شـد بخشـي از شـبه     خاطر ايجاد مشكل در انتقا

نظاميــان تروريســت ماننــد عصــائب و آتائــب و تيپهــاي ضــد ابوالفضــل العبــاس و ذوالفقــار را از ســوريه بــه عــراق 
 . برگرداند

سردار همداني ”ده و سوريه را به عنوان مشغله اصلي قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس قرار دا ای خامنه -
خـود سـليماني نيـز بـه طـور      . آـرد  “را آه همه آقايان با جايگاه و اعتبارشان آشنا هستند تمام عيار وقف سوريه

وقتي حاج قاسم ”به سوريه رفت و آمد مي آند و در ميان افسران سوري اين جمله معروفي است آه  مستمر
 .“سليماني اينجا است شب راحت مي خوابيم

به اندازه يك آشور براي سوريه بودجه و هزينه نظامي و سياسي اختصاص داده و براي همـين آقـا   ” ای خامنه -
و در اين صورت در  “اگر تدبير رهبري نبود همه چيز تمام شده بود .اعالم آرده است آه سوريه خط قرمز ماست

 .»شد آشيده مي “دامنه موضوع به تهران”عراق و لبنان با فاجعه مواجه مي شديم و 
  



در يك سال گذشـته انسـجام و وحـدت ميـان گروههـاي اپوزيسـيون، و آـم شـدن اخـتالف ميـان آشـورهاي            -62
ي رژيـم ايـران باعـث شـد آـه ارتـش آزاد سـوريه و ديگـر         با سـوريه و تشـديد انـزواي منطقـه يـ      منطقه در ارتباط

تراتژيك از جملـه تمـامي   و بسـياري از منـاطق حسـاس و اسـ     ن مواضع خـود را تحكـيم آننـد   گروههاي اپوزيسيو
استان ادلب، مناطق وسيعي از حما و حلب و درعا در جنوب را آزاد نموده و ضربات استراتژيك بر پيكر رژيم اسـد  

 انةوارد آنند بطوري آه براي اولين بار در چند ماه گذشته اسد دست آم دو بار به عقب نشـيني هـاي مفتضـح   
جنگي ناميد و حتي اعتراف آرد آه دچار آمبود نيرو است و بايد نيروهـا  نيروهايش اذعان آرد و آنها را مانورهاي 

يك سو به دمشق نزديكتـر شـده    انقالبيون سوريه از. را به حفاظت از مناطق و اهداف استراتژيك اختصاص دهد
 انـد بـا داعـش    پيشروي مي آنند و در عين حال توانسته مديترانه ساحلالذقيه و از سوي ديگر به سمت  واند 

اين در حالي است آه حداقل تـا  . را متوقف و در برخي نقاط به عقب نشيني وادار آنند پيشرويهاي آن و مقابله
بشـار اسـد شـليك نكـرده و      امروز ائتالف بين المللي به رهبري امريكا حتي يك گلوله يا يك راآت عليه نيروهاي

 . ي از مواقع عمال به سود آن آار آرده انددر پاره ي
  

  :متفصل هف
  ای خامنه ناآام جنايتكارانه و عراق، مداخالت جنگ در

 
به دنبال تظاهرات گسترده مردمي در بغداد و استانهاي مختلف عراق در اعتراض به فساد گسـترده، آـه از    -63

، حيـدر عبـادي نخسـت وزيـر ايـن آشـور       قـرار گرفـت  نجف  عالي اوايل مرداد شروع شد و مورد حمايت مرجعيت
بـه اتفـاق آرا در   هـم  مرداد  20در  کهدر شوراي وزيران به تصويب رساند  مرداد 18ات خود را در بستة اول اصالح

اصالحات آه قرار است با بسته هاي بعـدي تكميـل    ةدر اين بست. مجلس نمايندگان اين آشور به تصويب رسيد
عاونان نخست وزير، لغو و مشود، عالوه بر اصالحات سياسي و اقتصادي و اداري، مناصب معاونان رئيس جمهور 

  .شود يم جمهور رئيسكي از منصب معاون مال حذفآه شامل  شده اند
در عراق است  ای خامنه اين تحوالت، ضربه سنگين ديگري بر نفود و مداخله جويي رژيم آخوندي و ولي فقيه آن

در  ای خامنـه  يحـذف مـالكي مهـره اصـل    . آه بيش از يك دهه اين آشور را غرقه در جنـگ و بحـران آـرده اسـت    
عراق، ادامه و تكامل ضرباتي است آه در يكسال گذشته بر استراتژي ضد انساني رژيم واليـت فقيـه در عـراق    
 وارد شده و در عين حال، نشانه بارزي از پيامد هاي زهر اتمي و افت موقعيت و قدرت فاشيسم ديني حاآم بـر 

هـاي بسـياري در پـيش    ر نخواهنـد نشسـت و تـك و پاتك   بيكا هر چند آه رژيم و عوامل آن. ايران در منطقه است
  .خواهد بود

) 2015اوت20به تاريخ ( اهللا سيستاني به سؤاالت خبرگزاري فرانسه پاسخهاي آيت رخدادها و تحوالت عراق، در
: استمهم است و درآن خاطر نشان شده ، بسيار ات مردم عليه فسادتظاهر اوضاع عراق و ةدربار

سالهاي گذشته حكومت آرده اند، بيشترين مسئوليت در قبال آنچه آه آشور به آن  سياستمداراني آه در«
چرا آه بسياري از آنها منافع عاليه مردم عراق را نه تنها در نظر نگرفتند بلكه به . دچارشده، متوجه آنان است

حكومتي را  یمناصب و پستها ،و بر اين اساس و مذهبي و نژادي خودشان پرداختندمنافع شخصي و گروهي 
آنها دست به فساد مالي يازيدند و . عدالت نه بر اساس شايستگي و پاآدامني و ،بين خود تقسيم آردند

عالوه بر فقدان  -اين آارها ةهم. اجازه دادند آه فساد در نهادهاي حكومتي در سطح وسيعي گسترش يابد
است  سامان اقتصادي و خدمات عمومي شدهمنجر به اوضاع ناب -آشور و داليل ديگر  ةبرنامه ريزي صحيح ادار

ويژه در  همسلم است آه اگر گسترش فساد در نهادهاي مختلف حكومت ب«و » آه االن شاهد آن هستيم
نهادهاي امنيتي نبود و اگر سوء استفاده از قدرت توسط آساني آه در حاآميت بودند نبود، تشكيالت 

  .»ز خاك عراق را تحت سلطه داشته باشدتروريستي داعش هرگز نمي توانست منطقة بزرگي ا
) 2015اوت  20(هاي آيت اهللا سيستاني به خبرگزاري فرانسه، روزنامة شرق االوسط انتشار پاسخ به دنبال
  .»آيت اهللا سيستاني مالكي را مسئول گسترش فساد دانست«: نوشت

   
 ةم عـراق و ائـتالف بـي سـابق    در اثـر نفـرت عمـوم مـرد     93در مـرداد  مـالكي   ،درست يك سال پـيش از ايـن   -64

قـدرتهاي   جريانهاي مختلف عراقـي اعـم از سياسـي و مـذهبي عليـه او و مخالفـت نـاگزير آمريكـا و بسـياري از         
 ايـن در حـالي بـود آـه رژيـم آخونـدي و شـخص       . جهاني با ادامه نخست وزيري او، مجبور بـه آنـاره گيـري شـد    

سـاله رژيـم    8بـاد رفـتن سـرمايه گـذاري      آنـاري مـالكي بـر   بر. نـد خرين لحظه از او حمايت مـي آرد تا آ ای خامنه
بـا   1385آـه مقاومـت ايـران از سـال      آخوندي در عراق و يك ضربه آمر شكن به نفوذ رژيم در عراق و منطقه بود

  .در آن نقش پيشتاز داشت و آارزارهاي بي وقفه بين المللي پرداخت بهاي سنگين و خونين
 و نظـامي و سياسـي عـراق و بـه بهانـة      نفوذ گسترده اش در دستگاههاي امنيتيرژيم ايران با استفاده از اما  

مبارزه با داعش و با بهـره بـرداري از سياسـت ضـعيف آمريكـا تـالش آـرد آب رفتـه را بـه جـوي بازگردانـد و نفـوذ             
ومـه  بخصوص در استان ديـالي، ح  وحشيانه و بي سابقه يو به جناياتن رياز ا. خودش را در عراق بازسازي آند

 ،بـين الملـل   از جملـه عفـو   ،سازمانهاي بـين المللـي مـدافع حقـوق بشـر      .دست زد بغداد و استان صالح الدين
عوامل ريز و درشت رژيـم بـا ژسـتهاي تـو خـالي و ابلهانـه        .منتشر آردند هدر اين باري گزارشهاي تكان دهنده ي

د حتـي آمـك آمريكـايي هـا را بـراي آزا     توانيم داعش را شكست دهـيم و   ما به تنهايي مي آردند آه اعالم مي
  ).بدر 9تروريستهاي سرآردگان به نقل از  2015فوريه  15واشنگتن پست (سازي موصل از داعش نميخواهيم 

پاسـداران   ةحضـور فزاينـد  «ي نسـبت بـه   ه يـ يـ اطالع يطـ  1393 يد 5ايـران در   شوراي ملي مقاومـت  ةدبيرخان
 »قـض آشـكار قطعنامـه هـاي شـوراي امنيـت ملـل متحـد اسـت         جنايتكار نيروي تروريستي قدس در عراق آـه ن 



نه جنگ با داعش، بلكه جبران ضـربه سـنگين ناشـي از برآنـاري مـالكي و      «م يکرد هدف رژ تأآيد و  هشدار داد
قتل عام و آوچاندن اجباري و سـلب مالكيـت و تجـاوز بـه مـردم      . تحكيم سلطه خالفت ولي فقيه بر عراق است

توسط پاسداران و شبه نظاميان وابسته به آن تحت عنوان مبارزه عليه داعش، صـلح   ،ويژه اهل سنته ب ،عراق
و امنيت در تمام منطقه را به خطر انداخته و به ماشين افراطي گري و تروريسم در تمامي منطقه سوخت مـي  

طر قتـل  بـه همـين خـا   . هدف پاسداران بهره برداري از شرايط موجود و تحكيم سلطه بـر عـراق اسـت   .... رساند
در  ،توسـط ايـن نيروهـا جريـان داشـته      1382عام، تجاوز و آوچ دادن جمعي و سلب مالكيت اهـل تسـنن آـه از    

  .»به خود گرفته است يعاد بيسابقه اماههاي اخير اب
  

ک خطـر  يل شدن به يعراق در حال تبد يعيان شيشبه نظام« :نوشت 2014سپتامبر  18فارين پاليسي در  -65
ران يـ بـا ا  يو سـازمان  يکيدئولوژيـ ق ايـ ارتباطـات عم  يهـا کـه دارا  ن گروهيـ ا....عـش هسـتند  ه بزرگـي دا بزرگ بـ 
ک ي. از جمله کودکان را اعدام کردند يزندان ٢۵۵عراق حدود  يتيامن يروهايل ژوئن، همراه با ندر اواي... هستند

بـه طـور مـنظم     يعيان شـ يـ ح کـرد کـه چگونـه شـبه نظام    يات تشـر يـ ن الملل در ماه ژوئـن بـا جزئ  يگزارش عفو ب
بـه قتـل    يدولتـ  يتمان هـا در سـاخ  يسـن  يند، و گزارش کرد که دهها زنـدان ه اانجام داد ييفرا قضا ياعدامها

ک سـتون  يـ ران در عـراق،  يه اياز وابستگان اول يکيک گروه مسلح با هزاران نفر عضو و يسازمان بدر، ...دنديرس
ق تسـلط بـر   يجنگ در عراق، از طر يط. است يعيشان يشبه نظامات يعمل توسعة يتهران برا يگر تالشهايد

  . کرد يرا راه انداز يمرگ فرقه ا جوخة ين گروه تعدادي، ايدفاتر دولت
ن يـ ا. عه در عـراق اسـت  يتسلط شـ  يران براياهداف ا ران نشان دهندهيطرفدار ا يعيان شين شبه نظاميرشد ا

 يکيدئولوژيـ با ساز ا يکنند بلکه همگ ياستفاده مران يا يسازمانده يها ييت و توانايگروه ها نه تنها از حما
 يه هستند کـه بـه ولـ   يت فقيوال مطلقة يدئولوژيو ا ای خامنه رانيه ايفق يآنها وفادار به ول. روند يتهران رژه م

 ييداعـش برداشـتن مرزهـا    ةان شديهدف ب هم چنان که.. ..دهد يرا م يو مذهب ياسيس ييه اقتدار نهايفق
ز يـ ن يو عراقـ  يسـور  يعيان شـ يـ جاد شده است، شبه نظاميانه اياول در خاور م يجهاناست که پس از جنگ 

 يند که آنها از مرقـد هـا  يگويم يعيان شيشبه نظام: ان برده انديرا از م يمل يها مرز يسنبنيادگرايان همانند 
در بغـداد پاسـخ    يمچ مقـا يآنهـا بـه هـ   .... کنند يان در هر کجا که باشند دفاع ميعيا از خود شيان يعيشامامان 

آنتـرل   يبـرا  يينگتن گامهـا ياگـر واشـ  .. ..ا به تهران پاسخگو هستنديخود  يدهند و فقط به رهبران مذهب ينم
چ ير کشف کند که به طـور مـوثر بغـداد را بـه تهـران واگـذار کـرده اسـت و هـ         يار ديندارد، ممکن است بس آنها بر
  .»آن وجود ندارد يبرا يبازگشت

  
به نقـل از مسـؤل شـاخة     2014دسامبر  دموآرات آردستان عراق روز اول حزبارگان رسمي  روزنامة خبات -66

شبه نظاميان شيعه شروع به آشتار مردم آرده و اموال آنها را به غارت مـي برنـد و   «: نوشت اين حزب خانقين
آنهـا  . بدتر اسـت  رفتار شبه نظاميان شيعه همانند داعش وحتي.. ..خانقين شده اند موجب نگراني براي آالر و

 سعديه را بهم ريختـه وتمـام امـاآن را غـارت آـرده و     درصد  90سوزاندن و غارت آردن مهارت دارند و در آشتن و
 هدف آنها از اين اقدامات اين است آه حاآميت و. سوزانده اند، در جلوال هم شروع به عمليات نظامي آرده اند

يـك پـرچم آـه آرم انقـالب اسـالمي       آننـد و  اق آمتر اسـتفاده مـي  پرچم عراز آنها .... نفوذ خود را افزايش دهند
هر آجا آه بتوانند  آنها هم اآنون شروع به تصفية تمام سني ها آرده اند و.. .ايران روي آن است بر مي افرازند

 مـواد انفجـاري، خانـه هـاي مـردم را منفجـر مـي        آنها تحت عنـوان خنثـي سـازي مـين و    .. ..مي آشندرا مردم 
آنهـا نفـرات بـي سـروپايي هسـتند آـه از هـيچ عملـي          ،تمام مـردم از شـبه نظاميـان ناراضـي هسـتند     . ...آنند

  .»آفري هم مي رسد آالر و آنند و تجاوزات آنها دارد به خانقين و آوتاهي نمي
  

ي از آوچاندن اجباري اهـل تسـنن   در گزارش تكان دهنده ي) 93دي10(2014دسامبر 31 روز رويترخبر گزاري  -67
مرآـزي را تغييـر مـي     عراق شيعه نفوذشان را گسترش و نقشة شبه نظاميان« :مناطق اطراف بغداد نوشتاز 

  . »دهند
زنـان و آودآـان ميهمانـان اجبـاري     «: مـي نويسـد   ،مرآـز اسـتان بابـل    ،گزارشي از يـك اردوگـاه در حلـه   رويتر در 

 دژ داعش، طي عمليات شـبه نظاميـان   ف الصخر، يكهستند آه به همراه فاميلهاي مردشان در ماه اآتبر از جر
پس از دستگيري، نيروهاي امنيتي مردان را جـدا آـرده و   . شيعه براي پاآسازي اين اجتماع آشاورز، فرار آردند

ه در حاليكه نيروهاي شـيعه بـ   ....اند از آن موقع آنها ناپديد شده. متهم آردند آه رزمندگان داعش هستندرا آنها 
سـني فـرار   بنيادگرايان داعش ميروند، بسياري از سنيان از ترس دولت شيعي و نيز  سوي زمينهاي تحت آنترل

تواننـد در ايـن اجتمـاع بماننـد و چـه       گيرند آـه چـه آسـاني مـي     اآنون گروههاي شيعه تصميم مي.. ..اند آرده
  ...ماند و خانه چه آساني باقي ميآساني بايد بروند، خانه چه آساني بايد تخريب شود 

المللي به رويتر گفت آه با در نظر گرفتن تنها آمربندي آشاورزي بغداد و شمال شرقي استان  ات بينآميته نج
ايـن هجـرت   . انـد  از عراق مرآـزي فـرار آـرده    2014نفر آه اغلب سني هستند در سال  130000ديالي، بيش از 

  .آنند ه خالء را پر مينظاميان، قبايل و نيروهاي امنيتي شيع  ها را خالي آرده در حاليكه شبه دهكده
م ميگـذرد  ام و با اعانات زنـدگي  ير افتادهمن اينجا گ” :گريه ميكرد گفت ديدار هفته گذشته رويترام محمد آه طي 

تمام آنچه من ميخـواهم ايـن اسـت آـه شـوهرم برگـردد و بـه        ” “.بدون اينكه بدانم چرا اين اتفاقات براي ما افتاد
  .“»زمين آشاورزي آوچكمان برگرديم

  



سلسله مراتب فرماندهي شبه نظاميان بوسيله معـاون  « :از عراق نوشت 2015فوريه  15واشنگتن پست  -68
ارشـد عراقـي    عضويت او به عنوان يك فرماندة مشاور امنيت ملي عراق، ابو مهدي مهندس آه به دليل نقش و

او . شـوند  ، همـاهنگي مـي  اسـت در سپاه پاسداران ايران توسط وزارت خزانه داري اياالت متحـده مـورد تحـريم    
 آويـت در  سفارتهاي ايـاالت متحـده و فرانسـه در    در بمبگذاري در ويت به صورت غيابي به دليل نقششتوسط آ

ارشد ايراني بـه صـورت مـنظم در خـط مقـدم نبـرد در        فرماندة ،قاسم سليماني .محكوم شده است1983سال 
  .شود عراق ظاهر مي

اخيرا آزاد شده اند خطر نقش شبه نظاميان آه ممكن است فقـط بـه شـعله    در يك گردش در روستاهايي آه ...
كري همه خانه هـا سـوزانده شـده    در يكي از روستاها به نام العس .ي منجر شود آشكار بوديور شدن فرقه گرا

، تاآتيكي آه بنا به گفته سياستمداران سني روشي است آه قصد آن پاآسـازي منـاطق از سـني هـا و     بودند
  .است از برگشت آنها به خانه هايشانممانعت 

، اين روشن نيست آه آيا آنها قادر خواهند بود آه جنگ در منطقه سني هـا  رغم خودستايي شبه نظاميان به...
پـيش ببرنـد   است ، استانهايي آه داعش داراي ثبات بيشتري نهاي صالح الدين و انبار و نينوااستادر را از جمله 

  .ا نهي
ان در مناطقي بوده است آه شـيعيان مسـلط بـوده انـد از جملـه جنـوب بغـداد و بخشـي از         اغلب موفقيتهاي آن

  .»شرق صالح الدين و اخيرا ديالي
مرد روز  72حداقل «شت يك عضو سني شوراي استاني نو ژانويه در مورد آشتار در بروانه به نقل از 28رويتر در 

شـبه  شود آه در بازداشـت   فقود و احتمال داده ميتن ديگر م 35وي گفت آه . روانه آشته شدنددوشنبه در ب
  .»هستندنظاميان 

  
بادآنـك قــدرت پوشـالي فاشيســم دينـي حــاآم بـر ايــران و قـداره بنــدي هـاي قاســم سـليماني آــه بــراي         -69
خـودش را در عـراق بـه نمـايش     حضـور   بـه طـور مسـتمر    رژيـم ايـران   تنمايي و مرعوب آردن مخالفان سـلطة قدر

تكريت ترآيد و بـرغم همـه شـعر و شـعارهاي قبلـي هـادي عـامري و ديگـر          جنگ در حومةميگذاشت، در اولين 
ايـن گريـز مفتضـحانه ايـن فرضـيه را تقويـت       . مزدوران رژيم ايران در عراق دسـت از پـا دراز تـر از تكريـت گريختنـد     

هـاي آـالن بـه    آرد آه در مناطقي مانند ديالي و برخي از حومه هاي بغـداد، شـبه نظاميـان، بـا پرداخـت پول      مي
از آنند و به همين خاطر هـم هـيچ گزارشـي ازتلفـات سـنگين نـه        داعش برخي از مناطق را از آن خريداري مي

تند آه بعد از عقب فقط اهل تسنن هس مناطق، اين اين در .طرف شبه نظاميان وجود ندارداز داعش و نه  طرف
  .شوند ن ميقرباني وحشيگريهاي پاسداران و شبه نظاميا ،نشيني امن داعش

نجـف علـت    ن مستمر تابوتها بـه شـهر مقـدس شـيعة    رسيد« :از نجف نوشت 2015مارس 16نگتن پست يواش
 از هفتـة . دنشـو  آشـته روزانـه بـه آنجـا آورده مـي      60توقف جنگ تكريت است؛ آارگران قبرستان ميگويند آه تا 

در حاليكـه پيشـرفت آنـد     نـد، ه اداشـت  راش تر از آني بوده آه انتظـار  سربازان ميگويند آه نبرد سخت. .گذشته،
  .اند به درخواست حمايت هوايي به رهبري آمريكا شده، برخي مقامات عراقي شروع آرده

آنند آه شهر را بگيرند اما تهاجمي آه لنگ ميزند نويد خوبي از  در حاليكه مقامات عراق هنوز ابراز اطمينان مي
آـه قـرار بـود در    -در اسـتان انبـار   شـبه نظاميـان   در دسـت   نبردهاي پيچيده براي شهر موصل و ديگر قسمتهاي

  .دهد ، نمي-ماههاي آتي شروع شود
 “.نفر را از تكريـت ميآورنـد   60تا  40اصلي، اين روزها بين  لخانةابين چهار غس” :فاضل الزبيدي، يك مدير گفت...

آه در نوك حمله قرار ه هستند شيعشبه نظاميان وي گفت، تنها تعداد آمي از ارتش هستند؛ اغلب قربانيان از 
در صـحنه نبـرد گـاهي در يـك روز     ” .دي مقامات اجساد را نگـه ميدارنـد  بيدي مشكوك است آه در موارز.... دارند
آورد چـرا آـه ايـن امـر حساسـي       سرباز جان خود را از دست ميدهنـد امـا سـردخانه همـه را بـا هـم نمـي        100
  .“است

 “وضع خوب نيسـت . ينجا يك درك از اينكه چطور اوضاع پيش ميرود داريمما ا” :گفت ،ديگريك مدير  ،هاشم ياسر
شـيعه بـدنام   شـبه نظاميـان   پـردازد آـه از    ساله، تنها به اجساد رزمنـدگان عصـائب مـي    59سميرا التميمي، . 

  .»باال اند منجمله سه فرماندة تكريت مردهاين گروه تا بحال در شبه نظاميان تن از  26وي گفت آه . هستند
  

برخـي از  اینکـه  پس از اين شكست رسوا، پاسداران و شبه نظاميـان ديگـر بـه جبهـه تكريـت بازنگشـتند تـا        -70
امـا بعـد از آن   .. واحدهاي نظامي عراقي با آتش سنگين نيروي هوايي آمريكا اين شهر را از داعش پـس گرفتنـد  

  .هاي مردم رسيدنوبت مزدوران رژيم ايران براي غارت شهر و تخريب و به آتش آشيدن خانه 
طبـق طرحـي آـه در ابتـدا آمريكـايي هـا از آن صـحبت مـي         . جنگ تكريت شكست استراتژي رژيم در عراق بـود 

آردند، قرار بر اين بود آه آزاد سازي مناطق تحت تسلط داعش را از نينوا شروع آنند و سپس به سـمت صـالح   
به خيال خودش با آزاد آردن تكريـت ابتكـار عمـل را از     اما رژيم ايران ميخواست. الدين و نهايتا االنبار حرآت آنند

از يكسـو بـه    ،مزيـت داشـت   2تكريت مرآز اسـتان صـالح الـدين    . دست آمريكا گرفته و به اسم خودش ثبت آند
دليـل   هدليل اينكه زادگاه رئيس جمهور سابق عراق اسـت از اهميـت سـمبليك برخـوردار بـود و از سـوي ديگـر بـ        

ارزيابي رژيم ايـن بـود    .صالح الدين ةلي به مثابه پشت جبهرژيم در دياة ان و حضور فشردنزديكي به مرزهاي اير
چنـدين هـزار پاسـدار و     ،لـذا عـالوه بـر شـبه نظاميـان     . آه لشكرآشي موفقيت آميزي به تكريت خواهد داشـت 

رژيـم در  . ندتوپخانه سپاه مستقيما در اين جنگ شرآت داشتند و بسياري از فرماندهان سپاه در آن آشته شد
د و در طـرح آمريكـا   عين حال توانست دولت و ارتش عراق را نيز بدنبال اين استراتژي محكوم به شكست بكشان

  .خير ايجاد آندنيز اخالل و تأ



و نيروهـاي  ن ريـ از ا. را جبران آند در صدد برآمد با يك اشتباه بزرگتر آن به دنبال شكست در تكريت رژيم آخوندي
آـه قـبال    را هم فروردين براي تصرف انبار و بطور مشخص شهر فلوجه بسيج آرد و هادي عامريخود را از اواخر 

ايـادي رژيـم در عـراق    . فرسـتاد در ديالي مستقر شده و عمليات صالح الدين را پيش مي برد به منطقـه فلوجـه   
همـين رو حمـالت   از . سـت و بايـد داعـش را ابتـدا در آنجـا شكسـت داد      س فتنه ايح مي آردند آه فلوجه رأتصر

هوايي و توپ باران و خمپاره باران غير نظاميان در فلوجه از چند ماه پيش شروع شد آه هنـوز هـم ادامـه دارد و    
هر روز گروهـي از مـردم بيگنـاه و محـروم ايـن شـهر از جملـه زنـان و آودآـان را بـه آـام مـرگ ميكشـد و حتـي               

  .بيمارستانها را هم هدف قرار مي دهد
آنـان را وادار بـه عقـب نشـيني از ايـن       وابسته به رژيـم ايـران،   شبه نظاميان تلفات گستردةيز، در شهر فلوجه ن

داعـش مرآـز شـهر رمـادي و مراآـز حكـومتي آنـرا آـه همچنـان           ،همزمان با تمرآز در اطراف فلوجه. منطقه آرد
بود آه اعتـراض مقامـات    استراتژي رژيم براي گرفتن فلوجه آنقدر ابلهانه .دست دولت عراق بود به تصرف درآورد

  ...آردند آه فلوجه آخرين جا و نه اولين جاست تأآيد آنها بارها  به نحوي آهو نظاميان آمريكايي را نيز درآورد 
 عـراق  مداخله جويي اين رژيم در عراق، از روز اول و شبه نظاميان و عواملش دربه اين ترتيب، رژيم واليت فقيه 

در گزارشـهاي عفـو بـين     چنـان آـه  هـم   وانـد   بـوده  داعش وحشيانه ساز جنايات زمينهراهگشا و آنون، هم ا تا
، به جنايت »حتي بدتر از آن همانند داعش و«آمده است، حزب دموآرات آردستان عراق  رسمي ارگانو  الملل
ر از عراق را در نقاط مختلـف ايـن آشـور نـاگزي     اند و مردم ستمديدة و اعدامهاي خودسرانه دست يازيدهار تو آش

  .آوچ اجباري و بي خانماني آرده اند
  

 :فصل هشتم
  در خارج آشور ايران آارزار بين المللي و سياسي مقاومت

  تروريسم پرچمداري مقابله با خطر بنيادگرايي و
  

مختلف به همت هموطنانمان، پشتيبانان مقاومت و ياران اشرف نشان در آشورهاي  ک سال گذشتهي يط-71
ــنها و ، تظــاهرات و تحصــنايشــگاههاجهــان، آآســيونها و نم ــا  ز ي ــزرگ و آوچــك همــراه ب ســمينارها،  جلســات ب
براي دفاع از حقـوق اقشـار مختلـف مـردم ايـران و افشـاي جنايتهـاي        هاي متعدد و متنوع آنفرانسها و گردهمايي

ر سراسـر  ايـران و ايرانـي را د   و مبـارزة  رژيم در موارد گوناگون، بي وقفه ادامه داشت و پـرچم شـرف و مقاومـت   
ايـن   .يافـت بازتـاب   يمختلـف جهـان   يتها دهها هزار بار در رسـانه هـا  ين فعاليا اخبار. جهان در اهتزاز نگهداشت

عالوه بر آآسيونها و فعاليتهاي تبليغي و اجتماعي در داخل ميهن اشغال شده در سراسر سال بود آـه دسـت   
  . وبرو بوده و هستنداندرآاران آن در هر قدم با خطر دستگيري و شكنجه و اعدام ر

ويژه ، به آن بازتابهاي سياسي و رسانه ييو برگزار گرديد  خرداد23پاريس در روز  گردهمايي ساالنة مقاومت در
و هـم   ده سـاعته  در اينترنت و شبكه هـاي اجتمـاعي در جريـان ايـن اجتمـاع عظـيم       آارزار جهاني صورت گرفته

مرزهـاي  ، خصـيتهاي بـين المللـي و يـاران و حاميـان مقاومـت      قبل و بعد از برپـايي آن بـا شـرآت فعـال ش     چنين
   .جديدي را درنورديد

خرداد بـا حضـور    28و 27در اجالس مياندوره يي خود پس از اين گردهمايي آه در روزهاي  شوراي ملي مقاومت
ر گرديـد،  شماري از هموطنان و نمايندگان جوامع ايراني و همپيمانان شوراي ملي مقاومت به عنوان نـاظر برگـزا  

 اندرآاران و شرآت آنندگان و به همة ياران مقاومت و هموطناني آه اين اجتماع عظـيم را برپـا آردنـد،    به دست
   .تبريك گفت اين موفقيت بزرگ را
تن از شخصـيتها و قانونگـذاران    600اين گردهمايي و همبستگي و حضور بيش از  خود،ان اعضاي شورا در سخن

نمايش خيره آنندة ديگري از اقتـدار ملـي و اعتبـار بـين      قارة جهان را 5آشور از 70دم و شهرداران و منتخبان مر
عنـوان يگانـه آلترنـاتيو دموآراتيـك و مـردم گـرا در برابـر اسـتبداد          المللي و اصالت و استحكام جنبش مقاومت بـه 

در انتهـاي مـاراتون   واليت فقيه، دانستند و خاطرنشان آردند آه درشرايطي آـه جامعـة جهـاني     منفور و مطرود
منطقه را تهديد  تمام مذاآرات اتمي با رژيم آخوندها به بن بست رسيده و درحالي آه بحران سازيهاي اين رژيم

آـه همانـا ضـرورت و     تنها راه حل آارساز را به جهان عرضه آرد آند، مقاومت ايران در گردهمايي بزرگ خود، مي
حق در سلسله سخنرانيها و بيانيـه  ربيان اين خواست ب. ران استحتميت تغيير رژيم فاشيسم ديني حاآم بر اي

 يمـ براي هيچگونه شك و ترديـد بـاقي ن  هاي مهمي آه در گردهمايي بزرگ عنوان شدند، موج مي زد و جايي 
؛ راه حلي آه نه فقط مبشر سعادت مردم ايران، بلكه آليد صلح و آرامش در اين منطقه از جهان اسـت  گذاشت

رطيف شگفت انگيزي از گرايشهاي متنوع سياسي از نقاط مختلف جهان، به ويـژه از خاورميانـه   و به همين خاط
  .و آشورهاي عربي، حول آن به اتفاق نظر رسيدند

  
تـة حقـوق بشـر پارلمـان آانـادا      يرسـمي آم  از طريق ويدئو آنفرانس در جلسة يدر سال گذشته خانم رجو-72
كـا در بـاره بنيـادگرايي اسـالمي و     يآنگـره آمر  يخـارج  تـة يو در آم باره نقض حقوق بنيادين مجاهدان ليبرتـي در

  . راههاي مقابله با آن شهادت داد
سـران  نگراني  ،خرداد 23بخصوص گردهمايي بزرگ زار جهاني سياسي و بين المللي مقاومت و حاميانش و رآا
 94ر يـ ت 6 در. واداشـت زي آنها را به عكس العملهـاي جنـون آميـ    بر انگيخت و بشدته را يفق يشخص ول و ميرژ

آمريكـا و   رجوي درآنگـرة  خانمبرآشفته از برپايي گردهمايي بزرگ مقاومت در پاريس، استماع رسمي  ای خامنه
ت و با مسـئوالن  يكا فعالياآنون آزادانه در اروپا و آمرآنها «: ديگر آنفرانسها و فعاليتهاي سياسي مقاومت، گفت

... .شـود  يگذاشـته مـ  ! بشـر  بـا موضـوع حقـوق    يآنها جلسات سخنران يراب يآنند و حت يدار مين آشورها ديا



اج دارد يـ احت] يجيو اراذل و اوباش بس گرسرکوب يروهايد نيبخوان[و ملت ما ] ای خامنه تيد واليبخوان[آشور ما 
  .»....را بفهمد يدشمن را بشناسد، عمق دشمن

ران در آنهـا بـر   يـ که مقاومـت ا  ييکشورها يستيرد تروي، ضمن تهدارتجاعس مجلس ي، رئيجانيالر يعلروز بعد 
 گـر يد ين چـه گروهكهـا  يحاال چه منافق يستيترور يانهاين جريامروز اآثر ا«: گفتکند،  يت ميانون فعالطبق ق

 ياون آشـور ارتبـاط برقـرار مـ     يرسـم  يبا دسـتگاهها  ينگ دارند، گاهيتيحضوردارند، م يغرب يدرآشورهاکه 
اد يـ بـه وجـود ب   يتريقـو  يحقوق يو آارها ك سازيداخل آشور  د دريبا مسأله ن يا يآنم برا يمن فكر م...آنند

د يبا ،آنند يم يكياستفاده تاآت ،آنند يم ياستفاده ابزار ،آنند يستها استفاده ميآه از ترور ييآه آشورها
ن يد تاوان ايشون باخود يستها درآشورهاياز ترور ييرايدر مورد پذ....نه بدهنديبدهند و هز اتاوان رفتارهاشون ر

  .»...رو بدهند
م چطـور شـهرها رو   يديـ مگر ند«: گفتتهديد  با ميه رژييقضا سردژخيم، يجانيآخوند صادق الردرهمان همايش، 

 يگاههـا يزدنـد مسـاجد را، پا   يم آتش ميديراز را، مگر نديدند، تهران را، اصفهان را، مشهد را، شيبه آشوب آش
 يآسـان ... بود، يزيانگ ار فتنهيك بستر بسين ين است آه ايابانها من عرضم ايرو آشتند در خ يج را عده ايبس
وجـود نـداره،    يتعارف بـا آسـ   ين است آه جايالم امن سؤ... بودند يدر داخل دنبال برانداز يرون و آسانياز ب
وش و ن مسـائل در آشـور و بعـد هـم خـ     يـ د اجازه داد تكرار بشه اياست، نبا ياسالم يان جمهورينجا بحث آيا

ضـد انقـالب سـوار     يعـده ا  ابانهـا، يخـتن در خ يبـه ر امردم ر دك آننيتحر ،دفتنيراه ب يآسان. م باهاشونيبش آن
م يم بگـ ي، بعد هم مـا از آنـارش عبـور آنـ    بشوند مسأله ها سوار يغرب ،دبه آشوب بكشن ا، آشور ران بشونديجر

داشـته   يقـ يل حقيـ اگـر مـا تحل   شـن اسـت،  رو يلـ يست بنظر من خينطور نيه ان ،بود تمام شد يانيك جريحاال 
   .»....را راه انداخت هنوز هم هستن آار يآه ا يانيم آن جريباش

م هـ  1367در سـال   از مسـئوالن قتـل عـام زنـدانيان سياسـي      و ميدادستان آل رژ ،يسيابراهيم رئآخوند جالد 
  ستها شـده يجأ و پناهگاه ترورآه مل يياروپا ياآنون تعجب ما از دولتها«: مدعي آشورهاي اروپايي شد و گفت

بـا   يسـتها ين پـارادوآس دارنـد و ترور  يـ ا يبـرا  ين است آه چـه جـواب  يزنند ا يستها مياند و دم از مبارزه با ترور
  .)1394تير6سخنراني درمشهد(»...دهند  يشان پناه م ينشان را در آشورها

  
هور داعش و قدرت گـرفتن ايـن جريـان    سالي آه گذشت بنيادگرايي و افراطي گري ديني چه بخاطر ظيكدر  -73

تروريستي و چه بدليل گسترش مداخالت فاشيسم ديني حاآم بر ايران در آشورهاي مختلف منطقه از سوريه 
 افشـاي نقـش رژيـم آخونـدي بـه مثابـة      . منطقه و جهان بـود  و مشغلة مسأله مهمترين  ،و عراق و يمن و لبنان

ايـران در يكسـال گذشـته     شوم جايگاه ويژه اي در آارآردهاي مقاومت اين پديدةتوليد  آانون اصلي پدرخوانده و
  .داشته است

قــدامات محصــول اشــغال عــراق و ا داعــش ،همچنانكــه پــيش از ايــن مقاومــت ايــران بارهــا اعــالم آــرده اســت  
ان آن يـ بشـار اسـد و حام   يروهـا يانه نيوحشـ  يسـرکوبها . شار اسد اسـت ب مالكي و يهايکتاتوريسرکوبگرانه د

صـعود   يدان را بـرا يـ م يمـالک  يها توسط نور ينقطع سنيمان و الا يو سرآوب ب) لبنان ران و حزب اهللايا ميرژ(
 خود فروختگان البي رژيـم و مماشـاتگران ايـن بـود    ت او و يه پردازان واليرو نظ ای خامنه اما تالش. داعش باز کرد

را آـه آـانون مشـكل     ای خامنـه  خالفت وييبا وارونه گ اين رژيم فرصت سازي آرده وداعش براي  مسأله آه از 
  .است داعش يمهار و نابود قادر به طرفي معرفي آنند آه گوئيا يو در موارداست، بخشي از راه حل 

  
داعـش   مسـألة  کـه   ياّول يروزها«: شدن از بيمارستان گفت هنگام مرخص ای خامنه ،1393ور يشهر 24 در-74

م ينيد بنشـ ييـ اير ما در عراق، درخواست کردنـد کـه ب  يرشان، از سفيسفلة يوس ها بهييکايش آمد، آمريق پدر عرا
نداشـتند،   ين ما هم حرفـ ياز مسئول يبعض، ن را منعکس کردير ما ايسف. ميکن يداعش با هم هماهنگ دربارة

نها خودشان دستشان يم؛ چون ايکن ينم يکا همراهيه، ما بخصوص با آمرين قضيگفتم در ا ،من مخالفت کردم
 يهمکـار  ،تشـان آلـوده اسـت   يآلوده است و ن که دستشان يم با کسانييايه ما چطور بين قضيدر ا، ستآلوده ا

ن گفـت  يا پشـت دوربـ  يـ دن چشم همة ين حرف را آمد جلويکه ا يي خارجه ريوز ين آقايد از آن هم همم؟ بعيکن
د ييـ ايرده بود که بواست کف درخيدکتر ظر يشان، شخصًا از آقاين اي، هم“ميخواه ينم يران همکاريما از ا”که 

د يشناسـ  يد، مينيب ياست که م يک زنيکه  -معاون او هم . ف رد کرديم؛ دکتر ظريکن يه همکارين قضيما در ا
بعد از آنکـه آنهـا   . نها رد کردنديم؛ ايکن يد ما همکارييايدر مذاکراتش درخواست کرده بود که ب يعراقچ ياز آقا -

م يخـواه  يران را نمـ يـ ند مـا ا يگو يم، حاال ميکن ينم يه همکارين قضيشما در ام با يحًا گفتيصر رد کردند و ما
ا کاييهـ ين کـار آمر يـ در عـراق شکسـت، ا   ه داعش انجام گرفـت و کمـر داعـش را   يکه عل يآن حرکت!.....ميوارد کن
د کار دانن يدانند؛ م يدانند، مردم عراق هم خوب م يهم خوب مدانند، داعشيها  يد آنها هم خوب منبود؛ خو

د بـا  يـ با يجـور   اد گرفتـه بودنـد چـه   ي يخوب بود که به مردمي  يروهايکار ن مردم عراق بود، کار ارتش عراق بود،
نهـا وارد  ين هـم ضـربه را ا  يـ را وارد کردنـد، بعـد از ا  جـدي   يها  نجا ضربهيه کردند و تا اداعش مبارزه کنند و مبارز

  .)ای خامنه تيسا(» .....خواهند کرد
آخونـدي و   از قضا بدليل مداخالت جنايتكارانه رژيم ،ن قدرتنمايي مسخره را آرده استيا ای خامنه که از آن زمان

تحـت   ينهايداعـش سـرزم   ،غلـط و مماشـات گرانـه آمريكـا     هايدليـل سياسـت  ه شبه نظاميان وابسته به آن و ب
بـه نحـوي    .شـده اسـت  خود را در عراق گسترش داده و به معضل بيشتري براي منطقه و جهان تبـديل   طرةيس

حـرف  . سـال زمـان الزم اسـت    20تـا  10آه ژنرالهاي برجسته آمريكايي اآنون ميگويند آه براي مقابله با داعـش  
واقع گرا در سراسر جهان اين است آه به جاي معلول بايـد  آارشناسان و تحليلگران  مقاومت ايران و بسياري از
  . بر روي علت متمرآز شد



  
طور پيگير بر اين حقيقت آـه بنيـادگرايي اسـالمي و آـانون آن     ه سال گذشته ب 25در مقاومت  يمل يشورا-75

ي و بـين المللـي   دشمن صلح و آرامش در سطح منطقه ي يعني تهران تحت حاآميت ديكتاتوري ديني مهمترين
أآيد تجمهور و اعضاي آن فعاالنه بر اين حقيقت  رئيسدر يك سال گذشته نيز شورا و . ، پاي فشرده استاست

ايران بخصـوص در عـراق    آه ظهور و قدرت گرفتن داعش محصول سياسيتهاي فاشيسم ديني حاآم بر آرده اند
  . اين رژيم است برابردر  آمريكاو سوريه و مماشات 

ه آمريكـا شـهادت ميـداد بـ     جلسه اسـتماع در آنگـرة   آوريل از طريق ويدئو آنفرانس در يك 29خانم رجوي آه در 
ي بر واليـت  نمبت(حاآميت رسيدن ديكتاتوري ديني   گري اسالمي پس از به ادگرايي و افراطيبني«: گفت اختصار
صورت يك تهديد براي صلح و آرامش ظاهر شد و اين رژيـم تـاآنون ديناميسـم و     ، به1357در ايران در سال ) فقيه

هـدف   .هـان بـوده اسـت   آانون اصلي اين پديدة شوم بنيادگرايي و افراطي گري تحت نام اسـالم در منطقـه و ج  
اين پديده هيچ مـرزي را  . اصلي بنيادگرايي، استقرار خالفت اسالمي و اجراي احكام شريعت از طريق زور است

خصيصة اصلي ايـن پديـده، تهـاجم و    . شناسد و تفاوتي بين بنيادگرايي شيعه و سني نيست  رسميت نمي  به
، بـا انتشـار آتـاب    1372ما در سـال  . ا سراب استخشونت طلبي است و جستجو براي عناصر مدره در بين آنه

نسبت به اين تهديـد و آـانون آن هشـدار داديـم و گفتـيم هـدف رژيـم         “بنيادگرايي اسالمي تهديد نوين جهاني”
. متأسفانه، اين تهديد جدي گرفتـه نشـد  . مالها از بمب اتمي نيز صدور بنيادگرايي و تضمين بقاي خودش است

دهد آه اگر يك سياست قـاطع عليـه منشـأ اصـلي ايـن پديـده اتخـاذ نشـود          ن ميتجربة سه دهة گذشته نشا
و  1382متأسفانه عدم ممانعت از دخالتهاي رژيم ايران در عـراق، بعـد از سـال   . عواقب ويرانگرتري خواهد داشت

آمـا  . سابقه به رشـد ايـن تفكـر متحجـر و ارتجـاعي بخشـيد       اشغال تدريجي عراق از سوي رژيم، يك شتاب بي
ينكه جنايات نيروي قدس از طريق بشار اسد و مالكي دو آلت دست رژيـم ايـران در سـوريه و عـراق و آشـتار و      ا

  . »گرفتن داعش شد  اهل تسنن و سكوت غرب در مقابل آن، باعث قدرت حذف
آنم رژيم مالها بخشي از راه حل بنيادگرايي نيسـت، بلكـه قلـب مشـكل اسـت و       مي تأآيد«خانم رجوي افزود 

اين رژيـم، بسـيار شـكننده اسـت و اآثريـت      . دست مردم و مقاومت ايران است حل بنيادين آن، تغيير رژيم به راه
همگان به چشم ديدند، خواستار يك تغيير بنيادين و برقـراري   1388آه در قيام سال  عظيم مردم ايران، هم چنان

انيهاي بنيادين رژيم در پاسخگويي به دموآراسي هستند، قدرتنمايي رژيم، آاذب است و هدفش، پوشاندن ناتو
. اسـت  هاي ميليونها ايراني در قرن بيست و يكم است و ناشـي از سياسـت ضـعيف غـرب در قبـال آن      خواسته

عنـوان يـك نيـروي دموآراتيـك مسـلمان،       دليل نقش محوري سازمان مجاهـدين خلـق ايـران، بـه     مقاومت ايران به
  . »تز بنيادگرايي است آنتي

  
آمريكـا مطـرح آـرد و بـا      ةب به آنگـر ي خانم رجوي براي مقابله با بنيادگرايي اسالمي آه خطاده يام 5طرح -76

خير در جهاني از تأ ةاعضاي آنگره مواجه شد، يك راه حل واقع بينانه و عملي است و جامعشماري از استقبال 
ي عليـه  ف منطقـه يـ  وي ضـمن اسـتقبال از تشـكيل ائـتال    . اتخاذ اين قدمهاي عملي خسارت جدي خواهـد ديـد  

چـه نـوع شـيعه يـا سـني،       را، بنيـادگرايي اسـالمي  ة توان و بايد پديـد  مي« :اشغال يمن توسط رژيم ايران گفت
  :است المللي و اتخاذ قدمهاي عملي زير الزمة اين آار، تشكيل يك ائتالف بين. شكست داد

اهل تسـنن در  رآت واقعي در عراق، مشاقدس و خاتمه دادن به نفوذ رژيم ايران تروريستي اخراج آامل نيروي -
  . دست گرفتن امنيت محلي براي به قدرت و مسلح آردن عشاير سني

  .دادن به ديكتاتوري اسد و برقراري دموآراسي در اين آشور کمک به اپوزيسيون و مردم سوريه براي خاتمه-
عملـي در مقابـل نقـض وحشـيانة      بـي دادن به  رسميت شناختن ارادة مردم براي سرنگوني رژيم ايران و پايان به-

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

براي بردبـاري و  «تحت عنوان در برلين  1393اسفند  16بين المللي آه مقاومت روز بزرگ در يك گردهمايي  -77
آردنـد آـه    تأآيـد آشـورهاي مختلـف جهـان     ، برگـزار آـرد، سـخنرانان از   »برابري عليه بنيـادگرايي و زن سـتيزي  

آشـي، تروريسـم و     مواجه است آه با نسـل پيشروي آرمان برابري در جهان، امروز با مانع بنيادگرايي اسالمي 
  .تبعيض، تمام منطقه و جهان را به خطر انداخته و بيش از همه با زنان دشمني دارد

تعيين آننده ترين عامل در قـدرت گـرفتن بنيـادگرايي بـه     «: گفت آنفرانس اين سخنراني خود در رجوي در خانم
ي نخسـتين بـار يـك الگـوي حكـومتي بـراي گروههـاي        رسيدن آخوندهاي مرتجع در ايران است آـه بـرا    حاآميت

بنيادگرايي، رويارويي اسالم با غرب يا با مسيحيت و يهوديـت و يـا دعـواي شـيعه و سـني      ...بنيادگرا ارائه آردند
. ميـان برابـري بـا ظلـم و زن سـتيزي اسـت      . بلكه دعواي اصلي ميان آزادي با اسـارت و اسـتبداد اسـت   . نيست

ود دشمني با زنان را قرار داده و از طريق سرآوب زنان، آـل جامعـه را سـرآوب و مرعـوب     بنيادگرايي در آانون خ
براي نجات جهان از آابوس بنيادگرايي و رهايي ملتهاي خاورميانه از اين بختك شوم، همه زنان آزاده .....آند مي

روريسم و بربريت تحت در سراسر جهان را به تشكيل و گسترش يك جبهة پرقدرت عليه بنيادگرايي اسالمي و ت
براي مهار پديده شوم بنيادگرايي اسالمي بـه نـاگزير بايـد بـه مقابلـه بـا ديكتـاتوري        ... خوانم ينام اسالم فرا م

ش از ديكتاتوريهاي اسد و مـالكي در سـوريه   اين رژيم قلب مشكل است و حمايت .ديني حاآم بر ايران برخاست
  . »داعش شده است نظاميان بنيادگرا و و عراق باعث ظهور شبه

  



انفجـار   صـادراتي رژيـم آخونـدي آـه پرونـدة     تروريسـم  بـا  خـود  مبـارزه  در  مقاومـت ايـران   سال گذشـته، در يك-78
اسـت، قتـل مشـكوك قاضـي     از همان سال بخشي از آن بوده  )1373( 1994سال  تروريستي بوئنوس آيرس در

ق در يـ ت تحقيسمن آه مسئوليآلبرتو ن يسد قاض، ج1393 يد 28 در .آرد ا فعاالنه پيگيريتحقيق اين پرونده ر
 شدر آپارتمـان  ،را بـه عهـده داشـت   ) ايس آميآ(رس يان در بوئنوس آيهودي يمرآز فرهنگ تكارانةيمورد انفجار جنا
ش تين آشـور در مـورد شـكا   يـ پارلمـان ا  ير علنياو قرار بود چند ساعت بعد در جلسه غ. دا شديغرقه در خون پ

بـا   يآنها را مـتهم بـه تبـان    يو. دهدبن آشور شهادت يگر اير خارجه و مقامات دين، وزينتس جمهور آرژايه رئيعل
  . ا آرده بوديسرپوش گذاشتن بر انفجار آم يران برايم ايرژ

آن را نشـان داد   بطالنه به سرعت يقات اوليرا مطرح آردند اما تحق يقاض يه خودآشيس فرضيابتدا مقامات پل
به  يد مستمر وياز تهد يحاآ ي آهمختلف يج خبرهايبه تدر. نكرده است يخودآش يو مشخص شد آه قاض
او در همان روزهـا در مقابـل خبرنگـاران اظهـار آـرده      . منتشر شد بود، رانيم ايعوامل رژ يقتل به خصوص از سو
  . پدر شود ين روزها بيز گفته است ممكن است ايبود آه به دخترش ن

هـا و رسـانه   يهمـه خبرگزار . ل شـد يمهـم جهـان تبـد    ياز خبرها يكيت به ن به سرعيقتل مرموز دادستان آرژانت
ختنـد و  يابانهـا ر يرس به خيهزاران تن از مردم بوئنوس آ. ن قتل نوشتنديمهم جهان مقاالت متعدد در مورد ا يها

  . ن قتل شدنديا نةيقات عادالنه در زميخواستار تحق» ميسمن هستيما ن«با شعار 
د صـلح  ين، بلكه شـه تيد مردم آرژانيسمان نه تنها شهيدآتر آلبرتو ن«: ران گفتياومت امق دةيس جمهور برگزيرئ

ران يـ دان مـردم و مقاومـت ا  يف شـه يـ ن او به طـور خـاص در رد  يعالوه بر ا. سم استيت در مقابله با تروريو بشر
 يسـتاد و زد و بنـدها  يا يم آخوندياو شجاعانه در مقابل رژ. برخاسته از آن قرار دارد سميو ترور ييادگرايه بنيعل
دات يـ ا را افشـا آـرد و در مقابـل تهد   يـ ت بزرگ انفجار آميم از جناين رژيدر بردن ا يبرا يو اقتصاد ياسيف سيآث

  .»م نشدير متوجه او بود، حاضر به تسلياخ يآه در ماهها ينده ايمكرر و فزا
  

 ک گـزارش يـ بـا انتشـار    )2015ه يـ رفو 14 ( 1393بهمـن   25ران در يمقاومت ا يمل يشورا ييون قضايسيآم-79
ن مـوارد مربـوط بـه    يتـر  ين سند مهم اساسـ يدر ا. کرد يت را معرفين جنايل و عوامل ايدال يحقوق روشنگرانة

، »قـات يدور اول تحق«، »انفجـار  ياسـ يعلـت س «، »1373سـال   تكارانـة يانفجـار جنا « يبخشـها  يت طين جنايا
ن ياحكـام جلـب بـ   «، »سيمتهمـان آـ  «، »رانيـ ش مقاومـت ا نق«، »قاتيابعاد تحق«، »سمنين يقات قاضيتحق«

حاصـل  «، »اجـرا گـردد   يسـت يعـدالت با : دخالت پـاپ «، »هايقات و آارشكنيادامه تحق«، »و نقش انترپل يالملل
سـمن  ين يقاضـ «، »منجـر شـد   يآه به قتل قاضـ  يمعامله ا«، »از توطئه يره ايزنج«، »قات صورت گرفتهيتحق
ك سؤال يل و چند سؤا«، »ست؟يسمن آيقاتل ن«، »يبا قتل قاض يم آخونديرژ دركيرو«، »عدالت يبرا يمبارز
 ييف و دســتگاه قضــايفراخــوان بــه قضــات و حقوقــدانان شــر«و » كــا در قبــال قتــليكــرد دولــت آمريرو«، »ياصــل
  .شده است حيار تشريل و مدارک بسيبا دال ؛»نيآرژانت

  
 يم آخونـد يـ سـرآوب و تـرور رژ   ياصـل  يك طرف قربانياز ران يمقاومت ا«: ن سند آمده استياز ا يدر بخش-80

م بـه هـر طـرف    يـ ن رژيت و آارآرد ايشناساندن ماه ين طرف برايتر ين و جديسته تريگر شاياست و از طرف د
مختلـف   ين اطالعـات در عرصـه هـا   ين و آامـل تـر  يق تـر يـ ش از سه دهـه دق يب ين حال طيدرع. است يخارج
پـس از انفجـار   ..... ان قرار گرفتـه اسـت  يار جهانين مقاومت در اختيز طرف اسم و نقض حقوق بشر اي، ترورياتم
ضـد   ت ويـ ون امنيسـ يمسـئول وقـت آم   يم ذاآـر يندگان مقاومت و در رأس آنها مجاهـد خلـق ابـراه   يز نمايا نيآم
ن يـ ، آـه بـه ا  ينـ يمتعـدد بـا قضـات آرژانت    يش در همان زمان مالقاتهـا مقاومت و همكاران يمل يسم شورايترور
 س انجام دادنـد و آنهـا را نسـبت بـه پـروژه هـا و      ين آشور در پاريآمدند، در محل سفارت ا ينظور به فرانسه مم

مراتـب   ت و نحـوه و سلسـلة  يـ ن جنايـ مشـخص در ا  ق ويـ به طـور عـام و اطالعـات دق    يم آخونديسازمان ترور رژ
  ».....ه نمودنديدر مورد آن توج يريم گيتصم

  
  :فصل نهم

  ژوئن17قيب در پروندة منع تع دستورصدور 
 سياسي و حقوقي ةسال15يك پيروزي تاريخي در آارزار 

  
ب، پرونـده  يـ س بـا صـدور دسـتور منـع تعق    يپـار  يسم دادسـرا يق ضد تروريتحق يقاض 1393ور يشهر 25روز  -81
آـال و  و ران گشوده شده بود و به گفتةيه مقاومت ايعل يم آخونديش در معامله با رژيسال پ 15را آه از  ينيننگ

  .اعالم آرد مختومهاست،  خ معاصر فرانسهيتار ييقضا ين پرونده هايتر ياز طوالن يمتخصصان حقوق
بعد در فقدان هرگونـه   يسم شروع شده و در قدمهايترور ين ماليمسم و تأيآه با اتهام مسخره ترور يپرونده ا

 يح مـ يه فرانسـه تصـر  ييحال قضا. دو تقلب منحرف ش ييمانند پولشو يسم به اتهامات ماليسند در مورد ترور
دروغ و اطالعـات   يب بـه رغـم پمپـاژ شـهادتها    يـ ن ترتيـ به ا. ز وجود نداردين يمال ياتهامها يبرا يليچ دليآند ه
   .خوردران مهر بطالن يه مقاومت ايه اتهامها علي، بر آليساختگ

ح يسـم تصـر  ياتهـام ترور  يفـ ق در نيـ تحق يقاضـ ، )1390ارديبهشـت   21( 2011مه  11 در ،سه سال قبل از اين
ران يـ ا يبخش ملـ يـ ران و ارتـش آزاد يـ ن خلـق ا يران، سازمان مجاهديمقاومت ا يمل يد گفت آه شورايبا«: آرد
 يو .»اسـت ران يـ م حـاآم بـر ا  يـ دهند آـه هـدف آن سـرنگون آـردن رژ     يل ميرا تشك يك تشكل جمعي يهمگ

ا يـ ”ن هـدف  يـ دن بـه ا يرسـ  ياومـت بـرا  مق يوه هـا يشـ  “ييقـات قضـا  يتحق”بر اسـاس  «: آند يم تأآيد سپس 
بـا اسـتفاده از   ”ا يـ ، ”)مختلف يآردن، استفاده از اهرمها يغات، جلب توجهات، البيمانند تبل(بوده اند  ياسيس



ران اسـت آـه توسـط    يـ داخـل ا  يات نظـام يـ عمل رنـدة يا دربرگي”و  “رانيا يبخش ملي، ارتش آزاديك ارتش واقعي
آـه   يدال بـر عمـل مسـلحانه يـ     يپرونده سنددر ”و  “گرفته شده است ران به عهدهين خلق ايسازمان مجاهد

پرونـده   يداده ها« :افزود در حكم خود يقاض. »“هدف قرار داده باشد وجود ندارد يان را به طور عمدير نظاميغ
ك تهـاجم  يـ در حقـوق فرانسـه   . محسـوب شـود   يكـ ي يسـت يبـا اعمـال ترور   يدهد تهاجمات نظـام  ياجازه نم”

  . »“ف شوديسم توصيتواند به عنوان ترور يان شود، نميان نظاميجر به نبرد مسلحانه مآه من ينظام
  

ک آنفرانس در يدر  يرجو خانم، 93در شهريور  ران در فرانسهيه مقاومت ايب عليمنع تعققرار پس از صدور  -82
امـا اآنـون بـه    . رفته بودان قرار گيم ماليه فرانسه آلت دست رژين پرونده قضاييدر ا«: گفت 1393هرم2س در يپار

ز يـ پره ياسـ يتوانـد از آـرنش در برابـر مالحظـات س     يفرانسه نشـان داد آـه مـ    يدادگستر”لوآلرك  يقول هانر
ه يـ ت فقيـ ت بـه وال يز خود را از مسـموم ين ياطالعات يو نهادها يپلوماسياست و دي، وقت آن است آه س“آند

پاسداران  سپاه يپوشش يم و شرآتهايرژ مأموران ةت نشان دهند و شبكيزمان آن است آه قاطع. نجات دهند
  .)1393مهر  2رخانه شورا يه دبياطالع(» ننديرا از فرانسه و تمام اروپا برچ

ن مـورد  يـ برگـزار شـد در ا   1393مهـر 13و  12 يخـود کـه در روزهـا    ياندوره يـ يمقاومت در اجالس م يمل يشورا
و بطـالن انـواع    يسـت يبطـالن برچسـب ترور   ه دربـارة فرانسـ  يدادگسـتر  ياحكام صادر شده از سو«: اعالم کرد

ت يـ م واليـ اطالعات رژ يگر توسط گواهان و مزدوران به خدمت گرفته شده از سويد يهايطان سازياتهامات و ش
شــورا و  يونها و اعضــايســياز مســئوالن آم يشــورا و شــمارة ديــس جمهــور برگزيرئــ يريه، آــه بــه دســتگيــفق

بخش مقاومـت را  ييجنـبش رهـا   يت و توانمندي، بلكه ظرفيت و پاآدامنيحقانن منجر شده بود، نه فقط يمجاهد
ة يـ در انگلسـتان و اتحاد  ييقضـا  يدر فرانسه، مانند احكام مراجع عـال  يبزرگ حقوق يروزيپ......به اثبات رساند

د و ران را باطــل شــناختنيــن و مقاومــت ايه مجاهــديــعل يســتيترور يســتهايآــه ل ،كــايآمر االت متحــدةيــاروپــا و ا
آنها آردند، حـق مقـدس مقاومـت مـردم مـا در برابـر اسـتبداد         ير به لغو رسميرا ناگز يجهان ين قدرتهايبزرگتر

حقوقــدانان  ياز سـو  ن احكـام يــا. نشـاند  يت مــردم را بـه آرسـ  يـ و حاآم يبـه آزاد  يابيبـه منظـور دســت   ينـ يد
تحـت   يبخش همه ملتهـا ييت رهامقاوم يف شد و برايتوص“ ييقضا و يانقالب حقوق”ك ي ين الملليبرجسته ب
  .)رخانه شورايه دبياطالع(» .به همراه آورد يمتيقيذ يو ارمغانها يية قضايستم رو

  
ثبـت کـرد،   ت معاصـر  يانسـان  حقـوق و  يبـرا  يروزيـ ک پيـ د آن را بـه عنـوان   يـ بزرگ که با يروزين پيدر مقابل ا-83

آـردن و   يخنثـ  يسابقه بـرا  يرسوا و ب يه بازک حقيقت ين ترفند که در حقيبه آخر يت خامنه ييکارگزاران وال
و مردارهـايي آـه بـراي    “ مـرده ”دسـت زدنـد و از طـرف يـك      ،ژوئن بود 17ب در پرونده ياز حكم منع تعق يريجلوگ

در  مـرده  شـخص . نسبت به ايـن منـع تعقيـب درخواسـت اسـتيناف نمودنـد       مقاومت ايران دندان تيز آرده بودند،
بـا سـوء اسـتفاده از يـك     ه و شـد  هوارد پرونـد  يعنـوان شـاآي خصوصـ   ه يير ببه تشويق قاضي بروگ 2003سال 

ثبت درخواست استيناف از سوي ايـن  . تشابه اسمي مدعي شده بود آه از اسم او سوء استفاده شده است
ايـن   آه آرده بودتأييد  2012در سپتامبر  صورت گرفت آه دادگاه عالي انگلستان در حالي 2014فرد در سپتامبر 

  .صادر آرده بود را ورثه بهتقسيم اموالش  ةاجاز دادگاه مرده و 2005سال  درفرد 
خـوبي در  ه ايـن اسـتيناف بـ   «: نوشـت  ويليام بوردون وآيـل شـوراي ملـي مقاومـت در يادداشـتي بـه دادسـتان       

مـي  ام از آغـاز آن انجـ   ايـن پرونـده   گيرد آه توسط مقامات ايراني وآارگزاران آنها در چارچوب مانورهايي قرار مي
موضوع لوايح متعددي بوده آه در زمان خودش براي قضـات تحقيـق ارسـال     ،در حقيقت اين مانورها. شده است

خود را به سرويسهاي پليس معرفي آرده اند  ظاهر بدون مقدمه و في البداههه شهود متعددي آه ب اند؛ شده
ادسـتان پـاريس، وهمچنـين سـاير ارگانهـاي      دانيم آه د ما همچنين مي. ايران بوده اند رژيم عواملدر واقع  ليو

گرفتـه انـد تـا بـر روي پرونـده تـأثير        ه توسط دولت ايران مـورد مراجعـه قـرار مـي    قفصورت بي وه دولتي ب اداري و
سـوء اسـتفاده از    بـراي اسـتفاده ابـزاري و   آـه  اسـت   تالشـي  اين استيناف هـزارمين  اينكه، نتيجه. گذاري آنند

  .»صورت مي گيرد دولت خارجي سيستم قضايي فرانسه توسط يك
روز قبل از رسيدگي دادگاه درخواست جديـدي را  ي از وآالي فرانسوي مزدوران رژيم، در يك افتضاح مضاعف، يك

 سـاله  75عبـدالرزاقي  و ملـوك   ساله 85به نامهاي جهان عبدالرزاقي  به نيابت از خواهران شاآي مرده در ايران
وادگي آنها در طول چند سال و تا امروز توسط يك يا چند عضو سـازماني  از نام خان«مدعي شد آه  مطرح آرد و

ء اسـتفاده   ، سـو آه براي يك دوران طوالني در ليست سازمان هاي تروريستي اتحاديه اروپا و اياالت متحده بوده
  !»است شده

  
دستور منـع  شعبة تحقيقات، طي حكمي درخواست استيناف عليه  -دادگاه استان پاريس1393بهمن  16در -84

پيش از آن، دادسـتان پـاريس   . تعقيب پيرامون آليه اتهامات مالي عليه اعضا و وابستگان مقاومت ايران را رد آرد
نيز مخالفت خود را با اين درخواست اعالم آرده و خواستار رد آن توسط دادگاه شده بود و به اين ترتيـب پرونـده   

   .براي هميشه بسته شد
مقاومـت ايـران خواسـتار تعقيـب و محاآمـه و مجـازات       «: شورا در اطالعيه يي اعالم آرد دبيرخانه ،در همان روز

فرانسه و پايان دادن به بازي آثيف معامله با حكـام جنايتكـار تهـران     ن اين سوء استفاده بزرگ از قضاييةمسئوال
ث منحـرف شـدن   چيزي آه طـي سـاليان گذشـته تنهـا باعـ     . مقاومت ايران است به قيمت قرباني آردن مردم و

آخوندها به مثابه آانون اصلي صدور بنيادگرايي و تروريسم در دنياي امروز بوده و فجايع آن بـراي   توجهات از رژيم
  . »صلح و امنيت منطقه يي و بين المللي در سوريه و عراق و يمن و لبنان و حتي در اروپا مشهود است

  



اين تالشهاي مفتضح رژيم آخوندي، خطاب به وآيـل   ة، دربارل، از وآالي فرانسوي مقاومت ايرانيوآيل دارتو-85
چيـزي آـه   هدف اين آار اين است آه شما آگاهي خودتان به فوت موآلتان را بپوشـانيد  «: رژيم نوشت مأموران

نگهداشتن اين استيناف و ارادة آشكار دفاع از آن بـه نظـر نمـي رسـد بـا      «و » اندازد هيچ آس را به اشتباه نمي
بنابراين من خودم را ملزم مي بينم بـه شـما اطـالع بـدهم آـه      .... ليت معمول يك وآيل همخوان باشدانجام فعا

  . »موآلين من از من خواسته اند يك شكايت به خاطر شروع به تقلب نسبت به حكم دادگاه را ثبت آنم
ونـدها و عوامـل و   ايـن قبيـل ترفنـدهاي اطالعـات آخ     ةآميسيون امنيت و ضد تروريسم شـورا دربـار   افشاگريهاي

هاي آمريكـايي بـراي   چنـين مـدعي خريـدن شخصـيت     همنوايانش آه مدعي آالهبـرداري مـالي مجاهـدين و هـم    
ي بـه گشـتاپوي آخونـدي    ة خرد آننده يـ حمايت از مقاومت مردم ايران در برابر فاشيسم ديني شده بودند، ضرب

  ).1393بهمن  4آميسيون امنيت و ضد تروريسم  ةاطالعي(وارد آرده است 
  

  :مهد فصل
  ليبرتيآارزار در 

  توطئه هاي دشمن ،ضد انساني محاصرة
  

اشـرفي در زنـدان ليبرتـي    ه رزمندگان ير و بدون وقفه عليگيران به طور پيم ايهمگان روشن است که رژ يبرا-86
 ناندم کشـ يا بـه تسـل  يـ ن کـانون مقاومـت   يـ ن اقدامات نابود کردن اياز ا ای خامنه هدف. کند يتوطئه معراق در 

و  و مقاومـت  يداريـ بـا سـالح پا  رزمنـدگان   ،يسـت ضـد انسـان   اين سيدر مقابل ا. رزمندگان محاصره شده است
 در .کـرده انـد   يرا خنثـ  رژيم و عواملش در عـراق  النةيرذ ي، توطئه هايکالن انسان ينه هايالبته با پرداخت هز
محمـد تقـي عباسـيان،     ي سـاالري، ، جالل عابديني، علـ محمد هادي تعالي ؛مجاهد خلق 6 ،يك سال گذشته

در اشـرف و ليبرتـي   در اثر ضـايعات محاصـره پزشـكي    ) عضو شوراي ملي مقاومت( مهين افضلي و فريده ونايي
  . دتن رسي 26پزشكي زجرآش شده اند به  شمار آساني آه در اثر محاصرةبه اين ترتيب،  .جان باختند

  
آه به همه مراجع بين المللـي  ) 93بهمن  2(در ليبرتي  امداد پزشكي مجاهدين خلق اطالعية آميتةطبق  -87

در نوبـت   زنـان مجاهـد خلـق   زن از  245تن، شامل  907حداقل ميالدي،  2015ابتداي سال در  داده شده است،
 يادآوريـ قابـل  . اسـت  بـوده  انتقال به بيمارستان قرار داشتند آه بخـش زيـادي از آن بـراي اقـدامات پـاراآلينيكي     

را در اشـرف در اختيـار   و اشـعه ايكـس   ازجمله دستگاه سـيتي اسـكن    الزم براي آنتجهيزات آه ساآنان  است
   .مي آند از انتقال آنها به ليبرتي ممانعت هنوز اما دولت عراق ،داشتند

 بر اساس. ها در حالي است آه تمامي هزينه هاي پزشكي توسط خود ساآنان پرداخت مي شوداين محدوديت
بـه چهـار    2014و  2013 هزينه هاي درماني ليبرتي در سـالهاي  ،مداد پزشكي مجاهدينا اطالعية آميتة همان

هزار دالر از ايـن بابـت مقـروض     750بيش از  2014آميته در پايان  اين دالر بالغ شده و 476هزار و  754ميليون و 
  .بوده است

  
ش خـود را بـه عمـل آورده تـا     تمـامي تـال  واليـت فقيـه    رژيـم  ،گـذرد  از برآناري مالكي مي ي آهيكسالطي  -88

رژيـم هسـتند و    سرسـپردة  پرونده ليبرتي و آنترل و مديريت آن همچنان در دست افراد دوران مالكي باشـد آـه  
پسـر  (همچنان فالح فياض عامري  مسئول پرونده. قتل عام در اشرف و ليبرتي دست داشته اند 6در  مستقيمًا

آاظم و سرهنگ صادق محمد . ايران در نخست وزيري استشناخته شده رژيم  يك مهرة) عموي هادي عامري
و دستشـان بـه خـون رزمنـدگان شـهيد       جنايـات عليـه سـاآنان شـرآت داشـته      سروان حيدر عذاب آه در همـة 

قـرار   مـورد پيگيـرد قـانوني   دادگـاه اسـپانيا   ايـن جنايتكـاران از سـوي     .همچنان در ليبرتي هستند آغشته است،
به همـراه معـاون وزيـر     2012وقتي در ژوئن محمد آاظم، همان آسي است آه صادق سرهنگ دژخيم و گرفتند

در فرانسـه بـه    ي درهمان زمانو. به عمل آمد خارجه عراق به اروپا آمده بود از ورود او به پارلمان اروپا جلوگيري
  .آزاد شدحكومت مالكي و پشتيبانان او اتهام شكنجه دستگير شد و فقط با اقدامات گسترده 

  
خانواده «و مزدوران خود به ليبرتي تحت عنوان  مأموران بار ديگر به انتقال  1394رژيم آخوندي از اوايل سال  -89
ايـن مـزدوران توسـط وزارت اطالعـات بـه      . ه اسـت شكنجه روانـي روي آورد  به منظور تكرار بساط »ساآنان يها

 مي بردهنظر فالح فياض به ليبرتي سفارت رژيم به آمك آميته سرآوب اشرف زير توسط بغداد منتقل و سپس 
  . شوند
 برگزار شد در ايـن رابطـه   1394خرداد  28و  27 يخود که در روزها ياندوره يياجالس مدر  ي ملي مقاومتشورا

در بغــداد، بــا  ای خامنــه ريقـدس و ســف  يســتيترور يرويــن يفـر از مهــره هــا  ييپاســدار دانــا«: خاطرنشـان آــرد 
وزارت  ها، بـه اعـزام شـكنجه گـران    يتـة سـرآوب اشـرف   يو آم يعراقـ  يروهـا يان نيـ م در ميـ عوامـل رژ  يهمدست

 يبـرا  يه رزمنـدگان اشـرف  يـ عل يمبادرت آرده و درصدد پهن آردن مجدد بساط شكنجة روان يبرتياطالعات به ل
ن يخصـوص تضـم   كـا و ملـل متحـد در   يتعهـدات مكتـوب آمر   ياد آوريـ شـورا ضـمن    .تكارانه استيات شوم و جناين

االت يـ ربط ايـ ت بطور مستمر، به دولت عـراق، بـه مقامـات ذ   يو نظارت بر وضع يبرتيمت ساآنان لحفاظت و سال
ن يـ ا پناهنـدگان، در  يعـال  يايسـار يآم و يونـام يكا در بغداد، به ملل متحـد،  ينگتن و سفارت آمريمتحده در واش

ه يـ اطالع(» دنو متوقف شـو  ت محكوميت و فوريد با جدين اقدامات مجرمانه بايآرد ا تأآيد خصوص هشدار داد و 
  .)رخانه شورايدب



ادامـه   ليبرتـي  بـه  ي وزارتـي خـانواده هـا   آوردنبه تالشهايش براي  آه بارها اعالم آرده است پاسدار دانايي فر
سـايتهاي وزارت اطالعـات   (اسـتفاده مـي آنـد     در اين خصوص داده و از تمامي ظرفيتهاي سفارت رژيم در عراق

  .)1393مهر و آبان 
  

گروه تروريستي بدر، تحت امر نيروي قـدس،   از سرآردگان ،حقوق بشر عراق وقت محمد مهدي بياتي وزير -90
وي روز . داشـت  شـكنجه عليـه سـاآنان ليبرتـي     بـراي توطئـه و   نقش فعالي در به خدمت گـرفتن ايـن مـزدوران   

و به طـرز مسـخره    ديدار ساآنان به عراق منتقل شده بودند با مزدوراني آه تحت عنوان خانوادة 1394خرداد 24
وي  »...با اعضاي سازمان تروريسـتي خلـق برخـورد انسـاني داشـته اسـت      ...2003عراق بعد از «: اي ادعا آرد

 شـان يها دار اعضـا بـا خـانواده   يـ مجاهدين بـا فشـار مـانع د    يباال ردة يثق مقامهابر اساس اطالعات مؤ«:  افزود
  ).متعلق به سپاه پاسداران ري فارسسايت وزارت حقوق بشر عراق و خبرگزا(» شوند يم

گـر بـه ليبرتـي بـرده شـدند و در ايسـتگاه       يد بار اعزامي رژيم مزدوران ،خرداد، سه روز پس از اين مالقات 27روز 
همانطور آه اشرف را نابود آرديم اينجا را نيـز  «: گفتند نان پرداخته و از جمله ميپليس به شعار دادن عليه ساآ

   .»نابود خواهيم آرد
  

انتقـال مـزدوران بـه     بـا توطئـة   ای خامنه و است مسأله امنيت و حفاظت ساآنان ليبرتي مبرمترين  مسأله  -91
 ش درلو عـوام رژيم  دروغ پراآني ارگانهاي اطالعاتي .را زمينه سازي مي آندخونين ديگري  يت هايجناليبرتي 

 حفـر تونـل از   ادعـاي  مجاهدين با داعش و همكاري ارتباط و مانندساختگي  پخش اخبار و عراق و ديگر آشورها
در  1394خـرداد  25در ) فـارس (خبرگـزاري پاسـداران    .ليبرتي به مناطق تحت آنترل داعش، درهمين راستاسـت 

بـه  -تكرار شد سايتهاي زنجيره يي وزارت اطالعات و آه در بقيه رسانه هاي رژيم-مضحك و سراپا مجعول  يخبر
مجاهدين تا آنون شمار زيادي از عناصر خـود را بـراي   ) سازمان( «: نوشت» ربيمنابع آگاه ديپلوماتيك غ«نقل از

جـا، بـه   هواپيماهاي ترآيه اين افراد را به ترآيـه انتقـال دادنـد و از آن   ... آمك به داعش به موصل فرستاده است
ق عمليـاتي آـه   برخـي از ايـن افـراد نيـز بـه اتـا      . داعش در موصل، ارتش آزاد و جبهه النصره در سوريه پيوسـتند 

در ايـن اتـاق عمليـاتي    . هـاي اردن و سـوريه تأسـيس آـرده، پيوسـتند      رئيس سابق اطالعات عربسـتان در مـرز  
  ! »برخي فرماندهان نظامي و امنيتي و اطالعاتي آمريكا، فرانسه، عربستان و اردن نيز فعاليت دارند

عـراق مسـتقر    يبرتـ يگـاه ل يدر پا«ين آـه  سازمان مجاهـد  :ادعا آرد مرداد 7در ) تسنيم(خبرگزاري نيروي قدس 
ار يـ را در اخت يار با ارزشـ يرا اطالعات بسياخ ،که با داعش در عراق دارد يها و تعامل يهماهنگ يباشد ط يم
  .»ده استيل گروه داعش گرديکا در بغداد تحويسفارت امر ين اطالعات با هماهنگيا .ن گروه قرار داده استيا
  

ي بـه اجـالس   در آمريكا و اروپا در نامـه يـ   پارلمانتر 4000جستجوي عدالت متشكل از بين المللي در  ةآميت -92
نيــروي  ةحضــور فزاينــد«ســاآنان ليبرتــي بــا توجــه بــه  «: نوشــت 2015فوريــه16شــوراي امنيــت ملــل متحــد در 

بـا تهديـدات مضـاعفي مواجـه      ،»تروريستي قدس و شبه نظاميان وابسته بـه آن در عـراق و مشخصـا در بغـداد    
هـم آمريكـا، هـم نيروهـاي     بخصـوص آـه   . تند آه توجه فوق العاده شوراي امنيت و بويژه آمريكا را مي طلبدهس

چـه بـه عنـوان افـراد حفاظـت شـده تحـت         ،آنهـا  از حفاظـت  نسـبت بـه  عـراق و هـم ملـل متحـد      در چند مليتي
حهاي آنها اعم از سنگين سال ةدولت آمريكا هم. متعهد شده اند ،آنوانسيون چهارم ژنو و چه به عنوان پناهنده

متعهــد شــده اســت آــه ازاي آن  دي و حفــاظتي را گــرد آوري آــرده و درســالح انفــرا 17000و ســبك و از جملــه 
  . »مين آندتأ ،را تا تعيين تكليف نهاييشان حفاظت 

ارج از اگر امكان انتقال فوري ساآنان به خـ «  :مي افزايد همين نامه ، دربين المللي در جستجوي عدالت ةآميت
بخصـوص   ؛مسئوليت حفاظت آنها را به عهـده بگيـرد   ست آه دولت آمريكا مجددًاا عراق وجود ندارد، تنها راه اين

اما اگر . آند آه حضور نيروهاي آمريكايي در فرودگاه بغداد در نزديكي ليبرتي اين امر را عملي و در دسترس مي
ظـت آنهـا دارد، بايـد بخشـي از     سـتقيمي آـه در قبـال حفا   وليت مئنمي پذيرد با توجـه بـه مسـ    آمريكا اين راه را

قـدس و شـبه    تروريسـتي  حمالت احتمـالي نيـروي  برابر را برگرداند تا بتوانند در  آنها هاي حفاظت انفراديسالح
متعاقبـًا  . »اسـت حيـاتي  م بـراي جلـوگيري از فجـايع بيشـتر،     اقدا اين. آننددفاع و حفاظت از خودشان  ،نظاميان

اهدين را در ليبرتـي  مج«: ر تظاهرات و آآسيونها و گردهمايي هاي آشورهاي جهان اعالم آردندهموطنانمان د
  .»شبه نظاميان و پاسداران رژيم براي حفاظت و دفاع از خود مسلح آنيد در برابر حملة

  
ايي در و اروپبرجسته ترين شخصيتهاي آمريكايي با حضور  2015فوريه  7پاريس در  آنفرانس بين المللي در -93

آنها چندين بار طـي حمـالت متعـدد     .ساآنان ليبرتي حق دفاع از خود را دارند«: آرد تأآيد مورد حفاظت ليبرتي 
 آنها به. مورد آشتار قرار گرفتند ،از زماني آه حفاظت شان به مقامات عراقي تحت آنترل رژيم ايران منتقل شد

در برابر حمالتي آه مي  نيز ند و اآنونه بودسالح شدآه توسط نيروهاي آمريكايي خلع  خاطر اين آشته شدند
بـين المللـي نمـي     اگـر آمريكـا و سـازمان ملـل و جامعـة      ،بنابر اين. تواند هر زمان صورت بگيرد بي دفاع هستند

سـالح هـاي فـردي شـان بايـد بـه آنهـا بازگردانـده شـود تـا از حمـالت جديـد              ،مين آنـد شان را تأ توانند حفاظت
عـدم انجـام ايـن    . از حق مشروع دفاع از خود استفاده آننـد  بتوانند ديگري در صورت حملةنها و آ شود جلوگيري

 دهيم آـه بـ بـه آنهـا اجـازه    بايـد  از آنها دفاع آنيم يـا  بايد  يا ما ،آار، برابر است با همدستي در جنايات رژيم ايران
  .»به همين وضوح. از خود دفاع آنند خودشان

  



انتقـال   نـه اجـازة  و  ليبرتي را از حق مالكيت خود محـروم آـرده   يم ايران مجاهداندولت عراق به خواست رژ -94
اشرف را اشـغال   نيروهاي عراقي و شبه نظاميان وابسته به رژيم. نه اجازه فروش آنها را ،اموالشان را مي دهد

يونـامي و  رك سـت آـه طـرح مشـت    ا ايـن در حـالي  . به سرقت برده اندرا تصرف آرده و اموال ساآنان  و اند آرده
دولت عراق به ساآنان اجازه فـروش  «: تصريح مي آند 2013سپتامبر 5اشرف در روز  سفارت آمريكا براي تخلية

خـانم اليزابـت   . »اموال اشـرف را حفاظـت و ضـمانت خواهـد آـرد      آلية«و » ر هر زماني را خواهد داداموالشان د
با قـويترين   2013سپتامبر  6در نامه به خانم رجوي در  ،هجونز، معاون وقت وزير خارجه آمريكا براي امور خاورميان

سازمان ملل به فراهم آردن حفاظـت از امـوال در اشـرف از    «: نوشت ،اشرف به خاطر تخلية طرحاين حمايت از 
و سفارت آمريكا تمـامي تـوان خـود را     آرد طريق بكارگيري يك شرآت حفاظتي محلي مورد اعتماد آمك خواهد

 در مسـتقر مجاهـدان   باقيمانـدة  بـود آـه   بر اساس اين تضـمينها . »ين تالشها بكار خواهد بستبراي حمايت از ا
عراق اجازه فروش حتي يـك دالر  حكومت  اما در عمل .را ترك آردند اشرف 92شهريور10بعد از قتل عام  ،اشرف

اشـرفي در   مجاهـدان ن نماينـدگا . نـداد  شرآتي را براي حفاظت از امـوال اشـرفيها   گرفتن هيچ ه آاراز اموال و ب
هـاي  به آشور  افراد انتقال هزينه هاي براي تامين هزينه هاي سنگين ليبرتي و آه بارها اعالم آرده اند ليبرتي
 ميليـون دالر بـالغ مـي    550بـه   طبق اسناد رسـمي  اموال اشرف هستند آه قيمت آن و نيازمند پول اآيدًا، ديگر
  .شود

  
 وژةاگون در پـر گونـ  يوه هاين از عراق شده از يك سو با شيتار اخراج مجاهدکه بارها خواسواليت فقيه رژيم -95

کند و از سوي ديگر با تمـام قـوا در صـدد تشـديد محاصـره و       يم يبه خارج از عراق توطئه و کارشکن انتقال آنها
، »راقاخـراج از عـ  «تـرم   يواقعـ  يمعنـ  ای خامنه براي دهد که ين خود نشان ميا. وارد آردن ضربه به آنهاست

جلـو  تـا  م يخـواه  يکا و سازمان ملـل و دولـت عـراق مـ    ياز آمر ست آه ما ن روياز هم. است» در عراق ينابود«
بـه  رزمنـدگان اشـرفي    يتا وقت آنيم آه مي تأآيد باز هم تكرار و  م گرفته شود ويرژ يها يتوطئه ها و کارشکن

ن ين اســت کــه طبــق قــوانيــکــا ايق و آمرعــرا يملــل متحــد و دولتهــا فــةيخــارج از عــراق منتقــل نشــده انــد، وظ
ضد  محاصرة زندان سازي و و بهآنند از آنها حفاظت در ليبرتي داده اند،  يکه به طور کتب يو تعهدات يالملل نيب

  .ان دهنديپا يانسان
  

تحقـق   مسـتقر درليبرتـي،   آزادي شوراي ملي مقاومت به منظور تأمين حفاظـت و حـداقل حقـوق رزمنـدگان    -96
آه تا آنون بارها از سوي برجسته ترين شخصيتهاي آمريكـايي، آميتـه بـين المللـي در جسـتجوي      - را موارد زير

لت عـراق را بـه   و دولت آمريكا، ملل متحد و دو مي داند الزامي -قرار گرفته تأآيد عدالت و هزاران پارلمانتر مورد 
  :اجراي آنها فرامي خواند

و آميسارياي عالي پناهنـدگان ملـل متحـد    هندگي تحت نظارت عنوان آمپ پناه به رسميت شناختن ليبرتي ب-
، تـا  آميسـاريا از سوي  شناسايي به آنها به رسميت شناختن استاتوي ساآنان به عنوان پناهنده و دادن آارت

 .، پايان يابد»آنها هيچ استاتويي ندارند « آه اين ادعاي خطرناك
ارگانهـا و افـرادي در   بـه  ه پرونـد  ايـن  رف و ليبرتي و ارجاعدولت مالكي عليه اش ةتصميمات سرآوبگران ةلغو آلي-

 .نباشنداين رژيم  عراق آه تحت امر رژيم ايران يا گروههاي وابسته به
در غيـر ايـن   . لحاظ هوايي و زميني تحت پوشـش حفـاظتي يـا نظـارت نيروهـاي آمريكـايي      ه ليبرتي بقرارگرفتن -

نهـا بـراي حفاظـت و دفـاع از خـود در برابـر تهاجمـات        بخشي از سـالحهاي حفـاظتي آ   ، ضروري است آهصورت
 .نيروي قدس و شبه نظاميان به آنها برگردانده شود

پزشـكي و تضـمين اسـتانداردها و     ويـژه محاصـرة  ه ب لغو آامل محاصرهخاتمه دادن به زندان سازي در ليبرتي و -
آزادي تـردد طبـق بيانيـه    عـراق و  دولـت  و يونامي اشت تفاهم امضا شده توسط الزامات زندگي نرمال طبق يادد

 . هاي مكرر آميسر عالي پناهندگان ملل متحد
اشرف و ليبرتي و بازگردانـدن يـا جبـران     هاي منقول و غير منقول ساآنان درموافقت دولت عراق با فروش دارايي-

 .اموال مسروقه تمامي خسارت
بي آنها به هرگونه اطالعاتي در مورد ليبرتـي و  يا دستيا جلوگيري از هرگونه مراجعه و اجتماع عوامل رژيم ايران-

 پوشـش پهـن آـردن بسـاط شـكنجه روانـي و اقـدامات سـرآوبگرانه عليـه سـاآنان تحـت           ممانعـت از   و ساآنان
  .خانواده

  
  عمده ترين مواضع شورا ،شرايط آنوني

  
کـه در بـاال بـه    همان گونه . ار حساس استيبس يجهان يقدرتها م حاکم و همةيما، رژ يبرا يط کنونيشرا-97
 سـال  يامهايبه طور مشخص از مقطع ق از يك وضعيت معمولي خارج شده و اآنون تيحاکم بحران ،ل آمديتفص

. ادامه دارد و شدت يابندهآه با همة افت وخيزهاي مداوم  است شده بحرانهاي غيرقابل مهار ةوارد مرحل 1388
، يداخلـ  يلفـه هـا  ؤم ان سرنگوني رژيم را بـارز آـرده،  آه موقعيت عيني انقالبي و در واقع بحر يدر بحران کنون

 ای خامنـه  تيـ تـوان گفـت وال   يبه طور قطـع مـ  . اند ده شدهيدرهم تنیی سابقه  يبه طور ب يو جهان يمنطقه ا
 ي، حتـ يه و دولت روحانيفق يول ی از سویچ راهکاريه. ن بحران استيبرون رفت از ا يت و توان برايفاقد ظرف

کـه در   يحکومـت را از گردابـ  توانـد   يبا غرب، نمشتر يب ياحتمالسازش  در نتيجة آن وي اتمدن جام زهر ينوش
  .دهد نجاتاست آن افتاده 



افـزايش اعتـراض هـا و خيزشـهاي اجتمـاعي در پـايين، و در هـم        بر هم خوردن تعـادل در بـاال،    ،زهر خورده رژيِم
را عمق استراتژيك خود مي داند تـا در تهـران و   آه آنها  -در خارج از ايران كستن پياپي سپرها و خاآريزهايشش

  در تقدير داردرا  -داخل ايران مجبور به مقابله نشود
مقاومت در سـال   يمل يشورا يهايريها و سمت گيري، موضع گياسيدهد که خطوط س يت نشان مين واقعيا

بـل شکسـت   طـه مقا مقاومت در سال گذشـته درسـت در نق   يمل يشورا. بوده است يگذشته درست و اصول
سـخت عبـور    يشـها ياز آزما يشـ ياندرکام، بدون تزلزل و با دو، توانست با استحای خامنه يدراهبر ياستهايس

  .باشد آفريننقش  ياسيس ک در صحنةيدمکراتو يگانه آلترناتيبه عنوان کند و کماکان 
و نامه و مصوبات خـود  گر بر اساس بريات خود، بار دين سال حيو پنجم يران، در آغاز سيمقاومت ا يمل يشورا
  : آند ي، خاطر نشان مشورا رئيس جمهور برگزيدة يماده ي 10برنامه  سر خط آنها در د بريبا تاک

ران و يـ در اوضـاع ا  يخـارج  يبـر مخالفـت بـا هرگونـه مداخلـة نظـام       يخود مبن ياصول يما بر اساس خط مش-
ها بـه  يتهـا و امدادرسـان  يورت قطـع همـة حما  بـزرگ، برضـر   ياز جانـب قـدرتها   يو سـاز يمخالفت با هرگونه آلترنات

   .ميآن يم تأآيد ران، يحاآم بر ا يستيو ترور يمذهب يكتاتوريد
و از مطالبات معلمان، پرستاران ، پزشکان و ديگر ه نظام حاکم يران عليحق طلبانة کارگران و مزدبگ ما از مبارزة -

مـا از خواسـت   . ميکنـ  يرا بـا آنـان اعـالم مـ     خـود  يت و همبسـتگ يـ حماميهنمان،  اقشار معترض و به پاخاستة
کـار بـر     ين المللـ يو نظـارت سـازمان بـ    يمستقل کـارگر  يجاد تشکلهايحق اعتصاب و حق ا يران برايکارگران ا

  .ميکن يت ميران و از لغو کار کودکان حمايحقوق کارگران ا
  
د يـ ران و بازدينقض حقوق بشر در ا از يريت ملل متحد به منظور جلوگيامن يدرنگ شورا يما خواستار اقدام ب -

م و يهسـت  ياسـ يان سيشهدا و زندان و مالقات با خانوادة يا ت خامنهيوال يحقوق بشر از زندانها ژةيگزارشگر و
مـا   .ميباشـ  يگسـترده و خودسـرانه مـ    يتوقـف اعـدامها   يبـرا  يو جـد  يخواهان اقدام عملـ  يجهان از جامعة

ن را بـه شـدت   يـ در و ای خامنـه  ب رانـدن ق بشـر پـس از عقـ   حقـو ض بزرگ از نقـ  يقدرتها يهرگونه چشم پوش
  . ميده يمحکوم کرده و نسبت به آن هشدار م

ات يـ ح يعرصـه هـا   يکامـل زن و مـرد در تمـام    ياز زنـان و برابـر   يتيض جنسياشکال تبع يرفع تمام يما برا -
ض در يو بـدون تبعـ   يمسـاو  ران از حقوقيا يتهاياقوام و مل ي، برخوردارييو قضا ي، اجتماعي، اقتصادياسيس

 ير آزاديـ گيم و خـود را مـدافع پ  يآنـ  يمبارزه مـ  يض مذهبيو لغو هرگونه تبع يو اجتماع يدولت يهمة پهنه ها
  .ميدان يهرگونه سانسور م يو نف ياطالع رسان يشه، آزاديان و انديبدون حد و مرز ب

سـت  يط زيمحـ  يعت و حفاظت و بهسـاز يطب ياز نابود يريجلوگ يست برايط زيما از تالش مدافعان بهبود مح -
  .ميکن يت ميحما

 يي و منطقه يالملل نيب يهايز، صلح و همکاريآم مسالمت يستي، از همزميبنديبه منشور ملل متحد پاما -
 يکشتار جمع ياز سالحها يو عار غيراتمي ک کشوريران آزاد فردا يم که ايخواستار آن و ميکن يت ميحما
 .باشد

  
و مـؤثر   يرا بـه اتحـاد و مبـارزة جـد     يرانـ يا يو فرهنگـ  ي، اجتمـاع ياسـ يس يروهـا يطنـان و ن ما همة همو -98
ايـن   و در ميخـوان  يفرا مـ » ای خامنه کتاتور، مرگ بريه، مرگ بر ديت فقيمرگ بر اصل وال« يرامون شعار محوريپ

 ل طلـب بـه جبهـة   سـتقال به عموم نيروهاي آزاديخـواه و ا «1394تيرماه  27در پيام  راستا، فراخوان مسئول شورا
  :قرار مي دهيم تأآيد مورد  را »ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي همبستگي

مشتاق  نيروهاي جمهوريخواه و ةهم 1381جاي خوشوقتي است آه شوراي ملي مقاومت ايران از سال «
ر همان زمان د. آزادي و استقالل ميهن را به همبستگي ملي براي سرنگوني استبداد مذهبي فراخوانده است

هم گفتيم آه اين يك آزمايش تاريخي براي عموم نيروهاست آه صرفنظر از اختالفات و ديدگاهها و برنامه ها و 
از ظرفيت همبستگي براي سرنگوني  ،دور از شيخ و شاهه ب ،طرحهاي خاص مورد نظر خودشان تا آجا

  . استبداد مذهبي برخوردارند
منظورشان آماده سازي رژيم . صحبت مي آنند“ پسا مذاآره”از دوران رژيم و مهره هاي آن به طرز مضحكي 

براي سرنگوني و ، “واپس تمرگيدن” ةخواهيم در همين مرحلاما ما درست مي. براي عبور از اين مرحله است
 - آارزار سرنگوني” ،به همين مناسبت. طور مضاعف پيش بتازيمه گسستن بند از بند رژيم ضد بشري، ب

سسان چهارم ارتش آزادي و ياران اشرف نشان در اي فدايي، مجاهدان اشرفي، مؤا براي يكانهر“  6 ةشمار
  .اعالم مي آنم ،داخل و خارج ميهن اشغال شده

اين بار قيام بايد تا شكستن . هيچ فرصتي را براي اعتراض و قيام در هر زمان و هر مكان نبايد از دست داد
  .ادامه پيدا آند ،ان تمرآز نيرو و وارد آردن ضربات آاريطلسم اختناق توسط ارتش آزادي با امك

همبستگي را به استحضار عموم  سينة تاريخ يك بار ديگر طرح جبهة سياسي نيز، براي ثبت درة در پهن
گونه ابهام باقي آافي روشن است و جاي هيچ ةمواد طرح به انداز .هموطنان و نيروهاي سياسي مي رسانم

   »..نمي گذارد
  

» شكست استراتژي تضمين بقاي رژيم با بمـب اتمـي  «را » زهر اتمي«به  ای خامنه تن دادن ،ل شوراسئوم-99
با  دانست و آن را» ساله مقاومت ايران 24آارزار « ةو نتيج» نقطه عطف در سرنوشت ديكتاتوري مذهبي«يك  و

زهـر خـوردن   «: و افـزود  گفـت  ، به هموطنـان تبريـك  »...!سرنگون سرنگون با اتمي، بي اتمي، ،ای خامنه«شعار 
 ةمانند زهر آتش بس در جنگ ضـدميهني، رايگـان بدسـت نيامـده و عنصـر تعيـين آننـد        ،رژيم در حيطة اتمي نيز



خـرداد   30از  با قيمت آالن ؛با بيش از صد رشته افشاگري اتمي ؛ايراني آن همين مقاومت و مجاهدين بوده اند
انگيخته شوند، هاي انساني بريدار شود، تا وجدانبين المللي ب معةسال تا جا 24ضمن  1394خرداد  30تا  1370

آنهم از پايين ساخته و به ارباب قدرت و  ،آجر به آجر ،رژيم و ليست گذاري آنها ةهاي فلج آنندو تا ساختار تحريم
  »...ثروت در دنياي معاصر، گام به گام، تحميل شود

دولت آمريكا تا منتهي اليه آشش تاريخي و بين المللي و « ديدآه بدون تر آرده استخاطرنشان باره  او در اين
. در ايـن حقيقـت جـاي شـك و شـبهه نيسـت      . سياسي خود، هواي رژيـم را داشـته و بـه آن امتيـاز داده اسـت     

در دسـت   ،آـه بسـاط بمـب اتمـي     بـه جـاي ايـن   . راسـتي طـوالني و شـرم آور اسـت    ه فهرست اين امتيـازات بـ  
اين دقيقـًا   .»للي را از بنياد در هم بكوبد، ساختار آلي آن را برايش حفظ آرده استتروريسم بين الم پدرخواندة

متخصصان و آارشناسان جهان، اآثريـت آنگـره و سـناي آمريكـا هـم بـا آن        ةست آه عالوه بر هما همان چيزي
آـه  ،بمـب اتمي گاه امكان دستيابي بـه   مخالفند تا خالفت بنيادگرا، ارتجاعي و قرون وسطايي واليت فقيه، هيچ

  . ، نداشته باشدمعاصر استخطر جدي دنياي 
  

  : آرده است تأآيد  ل شورامسئو هم چنان آه - 100
شكست استراتژي تضمين بقاي رژيم قرون وسطايي با بمب اتمي، خواه و ناخواه به تضعيف آيفي اين رژيم - «

  ... و بر هم خوردن تعادل آن منجر مي شود
اي حل نمي آند، بلكه بر ابعاد بحران سرنگوني مي  مسأله ين رژيم، نه تنها هيچ حاال ديگر، رفع تحريم از ا-

  ... افزايد و آن را عميق تر مي آند
بحرانهاي حاد اجتماعي و اقتصادي در اوج خود به بحران سياسي تبديل مي شوند و راه حل آنها هم راه حل -

  ...استسياسي يعني آنار رفتن يا تغيير و سرنگوني رژيم مربوطه 
به وضوح پيداست آه مردم ايران به چيزي آمتر از سرنگوني رژيم واليت فقيه و استقرار آزادي و حاآميت مردم -

  .با اين رژيم بوده و خواهد بود مرآزي آارزار ملي و ميهني ةاين، هست. رضايت نمي دهند
 ساسي جمهوري جديد در مجلسجنگ آزاديبخش و سرنگوني خالفت ارتجاعي، انتخابات آزاد و تدوين قانون ا-
  .»گذاري ملي حق مسلم مردم ايران استسسان و قانونمؤ
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