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بيانيـه سي و ششمين سالگرد شـوراي ملي مقاومت ايـران

سی و شش سال پيش، در سال 1360 و در روز تاريخی 30 تير، شورای 
ملی مقاومت ايران به ابتکار آقای مسعود رجوی پايه گذاری شد. اين شورا 
ادامه دهندة راهی بود که خلق ما از آستانة انقالب مشروطه در صد و يازده سال 
پيش، آغاز کرد. مردم ايران با انجام اولين انقالب مليـ دموکراتيک جهان در 
آغاز قرن بيستم ميالدی، عليه استعمار و ارتجاع به پاخاستند و آرمان آزادی، 
دموکراسی و عدالت را بر پرچم مبارزة رهاييبخش خود حک کردند. انقالب 
مشروطه به رغم اقدامات ضد انقالبی نيروهای مرتجع داخلی به سرکردگی 
شيخ فضل اهلل نوری، به پيروزيهای اوليه دست يافت. اما توطئه های استعمار 
انگليس و روسيه تزاری راه ادامه انقالب را با چالشهای فراوان روبه رو کردند. 
روند تحوالت سرانجام به کودتای استعماری ـ ضدانقالبی رضا خان ميرپنج 
و سلطنت او منجر شد و کشاکش آزاديخواهی و عدالتجويی با ديکتاتوری 
و وابستگی و غارتگری، در نهضت ملی و ضداستعماری به رهبری مصدق و 
در قيام ملی 30تير 1331 به يک برآمد تاريخی و فراموش ناشدنی راه برد. 
شورای ملی مقاومت در ادامة راه دولت ملی دموکراتيک دکتر محمد مصدق 
بر  ننگين 28مرداد سال 1332  با کودتای  را که  تير، پرچمی  قيام 30  و 
زمين افتاده بود در دست گرفت و با رزم بی امان برجسته ترين زنان و مردان 
ايران زمين، راه پر فراز و نشيب مبارزه برای آزادی، استقالل، دموکراسی و 
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عدالت را با عزمی استوار و به رغم همة رنجها و سختيها، با پرداخت هزينه 
های کالنی که در کارنامة آن نام دهها هزار زن و مرد شهيد ثبت شده است، 

طی می کند.
زنان  به  خود،  تأسيس  سالگرد  ششمين  و  سی  در  مقاومت  ملی  شورای 
و  ميطفرستد  درود  مقاومت می کنند  رژيم  اسارتگاههای  در  که  مردانی  و 
به همة شهيدان راه آزادی وطن، به ويژه همة آزاديخواهانی که طی يکسال 
گذشته در مبارزه با رژيم واليت فقيه جان فدا كردند، ادای احترام می كند. 
ما خاطرة مجاهد کبير، محمدعلی جابرزاده، مسئول کميسيون مطالعات 
مجاهدت  و  خستگی ناپذير  رزم  سال  هشت  و  چهل  که  را،  شورا  سياسی 
صادقانه همراه با شكنجه و زندان در راه آزادی را در کارنامة پر افتخار خود 
دارد گرامی می داريم. برای اعضای شورا جای بسی افتخار است که سالها در 

کنار اين همرزم انقالبی و تيزبين مبارزه کرده اند.
شورا هم چنين به همة مبارزان انقالبی که در چارگوشة کشور پرچم مبارزه 
هرگونه  نفی  و  آزادی  و  استقالل  تحقق  و  دينی  استبداد  سرنگونی  برای 
تبعيض جنسی، ملی و اعتقاد يا عدم اعتقاد مذهبی را با قبول همة مخاطرات 

آن، برافراشته نگهداشته اند، درود می فرستد.
38سال  در  که  ايران  غيور  مردم  زحمات  تمامی  از  مقاومت  ملی  شورای 
گذشته با جان و مال و نيروی انسانی خود در داخل و خارج ايران با پرداخت 

بها و با حداکثر توان در ميدان مبارزه بوده اند، سپاسگزاری می کند.
شورای ملی مقاومت از تالشهای بی وقفه خانم مريم رجوی، رئيس جمهور 
برگزيدة شورا، در افشا و محکوميت بين المللی جنايات سرکوبگرانه و موج 
قدردانی  دادخواهی  جنبش  روند  پيگيری  و  زندانيان  شکنجة  و  اعدامها 

می کند.
در  سياسی  زندانيان  و  شهيدان  خانواده های  تمامی  با  برهمبستگی  شورا 
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نگاهبانی از راه و رسم آزاديخواهی فرزندان رشيدشان تأکيد می کند.
شورا خروج سازمانيافته، جمعی و پيروزمندانة زنان و مردان پايدار مجاهد 
از زندان »ليبرتی« به آلبانی را، كه سلسله عمليات بغرنج و بهم پيوسته يی 
كه طی 11 ماه در 65 نوبت تحت نظارت شبانه روزی مسئول شورا در ميان 
آتش و خون و انواع مخاطرات و توطئه ها در زير ديد و سيطرة رژيم، انجام 

شد، شادباش می گويد.
عمليات  سلسله  پرخطرترين  و  حساس ترين  طوالنی ترين،  به راستی  اين   
جمعی مقاومت ايران و در عين حال بزرگترين پيروزی آن است. شورا در اين 
خصوص قبل از پايان انتقال در بيانية مرداد 1395 اعالم كرده بود: »همه 
می دانند تا آن جا كه به رژيم و مزدوران عراقی واليت فقيه مربوط می شود، 
نمی گذاشتند حتی يك مجاهد از عراق زنده خارج شود. چه رسد به انتقال 
بزرگترين  گيرد،  انجام  امنيت  با  اگر  كه  آنها  سازمانی  و  جمعی  گسترده 
نه  خامنه ای،  »هدف  كه  چرا  می شود...«  محسوب  ايران  مقاومت  پيروزی 
خروج زنان و مردان مجاهد از عراق، بلکه منحصرًا نابود کردن يا به تسليم 

واداشتن آنهاست«.
مجاهدين  مسئوالن  انتقال  و  سفر  از  ممانعت  برای  توطئه ها  از  فقره  يك 
سپاه  سركردة  شعبانی  پاسدار  آنچنان كه  آزاديبخش،  ارتش  فرماندهان  و 
چهارم كرمانشاه اعالن كرد، پرونده سازی برای صدور برگه های قرمز انترپل 
و  فسادها  قيد  با  را  منافقين  از  نفر   830 »ما  گفت  باره  اين  در  او  بود. 
جنايتهايشان به انترپل )پليس بين الملل( معرفی كرده ايم تا آنها را به ايران 

تحويل بدهند« )خبرگزاری فارس ـ4مرداد95(.
رژيم  مزدور  نمايندگان  كرد،  فاش  بعد  روز  دو  پاسداران،  سركردة  همين 
ايران  از مجاهدين كه »جمهوری اسالمی  پارلمان عراق عليه 120نفر  در 
خواهان دستگيری و محاكمه« آنان است، »اعالم جرم كرده اند« و با »تهية 
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فهرستی 120نفره از اعضای گروهك تروريستی منافقين، خواهان محاكمة 
اين افراد« هستند )سايت انتخابـ6 مرداد1395(. 

اما مقاومت ايران همة توطئه ها را درهم كوبيد و پس از انتقال مجاهدين 
از زندان ليبرتی به آلبانی وارد دوران جديدی شد. دورانی که خود را در 

گردهمايی بزرگ در روز 10تير امسال نشان داد.
بين  اجتماعی  و  سياسی  قطب بندی  گذشته  يکسال  رويدادهای  مجموعة 
جنبش مقاومت و استبداد دينی را هر چه بارزتر و برجسته تر کرد و راه حل 
را  آزادی است، خود  و رزمندگان  ايران  بر مردم  ايران که متکی  مقاومت 

هرچه بيشتر در جنبشهای اجتماعی نشان داد. 
در مقابل، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام، که شورای ملی مقاومت آن را 
در بيانيه های خود »کليد مشترک خامنه ای روحانی« برای باز کردن قفل 
نظام  از کار فروبستة  را  نظام توصيف کرده است، گرهی  بحرانهای عميق 
نگشوده و در آستانة دور دوم رياست روحانی، بحرانها عميقتر و تاج و تخت 

لرزان رژيم واليت فقيه به سقوط نزديکتر شده است.
همة  رسوايی  انتخابات، طشت  نمايش  جريان  در  و  گذشته  يکسال   طی 
باندها و دسته بنديهای درون رژيم و در رأس آن ولی فقيه نظام، بر زمين 
و  سخت  شکستی  خامنه ای،  شده  مهندسی  »حماسه«  محصول  و  افتاد 
غيرقابل ترميم برای ولی فقيه بود. اين شکست که آثار مهلک آن برای کل 
نظام روز به روز در مقابل چشمان همگان رونمايی می شود، شرايط انقالبی 

را تعميق می بخشد. 
انتخابات، شقه در رأس هرم  شکست مفتضحانة خامنه ای در شعبده بازی 
است.  داده  سرايت  او  واليت  پود  و  تار  تمامی  به  و  عميق تر  را  حاکميت 
در اين مسير، باند روحانی، به ويژه پس از مرگ رفسنجانی، برای پيشبرد 
سياست داخلی و تعامل منطقه يی و بين المللی خود، به خاطر محدود بودن 
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در چارچوب استبداد دينی و ناتوانی و بی اعتقادی به رفرم جدی، با بن بست 
روبه رو شده است. 

توده های  اجتماعی  جنبشهای  قدرت،  هرم  در  شکاف  و  بحران  فضای  در 
به  و  محروم  مردم  کرد.  پيدا  اعتال  زحمتکشان  و  کارگران  به ويژه  مردم 
و  می كشند،  به دوش  را  اقتصادی  فاجعة  بار  که  ايران  شده  فالکت کشيده 
بيکاری، فقر، بی خانمانی و ناهنجاريهای اجتماعی را روزمره تجربه می کنند، 
به اشکال مختلف، اقدام به مبارزه و اعتراض کردند. سراسر ايران زمين عرصة 
اعتراضات زنان و مردان به پاخاسته يی بود که از تخريب محيط زيست، از 
فاجعة بی آبی، از ريزگردهای ُکشنده، از تخريب جنگلها و از فجايعی چون 
فروريزی ساختمان پالسکو در تهران، انفجار در معدن ذغال سنگ زمستان 
اعتراض  فرياد  ميهن  جای  جای  در  و  آمده  به ستوه  و...  گرگان  آزادشهر 

سردادند. در اغلب اين اعتراضات، زنان نقش برجسته يی داشتند.
شورای ملی مقاومت، هم چون گذشته، با تمام توان از مبارزات و خيزشهای 
مردمی، جنبشهای خاموشی ناپذير و مستمر کارگران، معلمان، پرستاران، 
جوانان، دانشجويان، مردم غارت شده توسط مؤسسات مالی سپاه پاسداران 
حق طلبانة  حركتهای  و  زيست  محيط  فعاالن  حکومتی،  نهادهای  ديگر  و 
يکسال  طی  که  ميهنمان،  مختلف  مناطق  در  به پاخاسته  مردم  و  مليتها 
گذشته ابعاد وسيعی يافتند، حمايت كرد و برای رساندن صدای اين جنبشها 

به گوش عموم مردم ايران و جهان كوشيد. 
و  تروريستی  مداخالت  عليه  و جهانی  منطقه يی  در سال گذشته، شرايط 
آشوبگرانة رژيم دچار تحول و چرخشی کيفی شد. خامنه ای در صدد برآمد 
تا برای قدرتنمايی، موشک پرانی کند. اما اين تدبير بی مايه هم، نه آبی برای 

واليت او گرم کرد و نه نانی در تنور سپاه تروريستی قدس پخت.
جدی  مخالفت  با  تروريسم  و  بحران  صدور  و  مداخله جويی  سياست 



8

کشورهای خاورميانه روبه رو شده و بعد از به گل نشستن طرح بمب سازی 
اتمی، تالشهای ديگر برای بقای نظام واليت فقيه، يعنی صدور تروريسم و 
بنيادگرايی، نيز دچار سخت ترين چالشهای منطقه يی و بين المللی شده اند. 
مجموعة رويدادها در جبهة حاکمان و در صفوف توده ها و نيز اوضاع کلی 
کشور نشان از آن دارد که جامعه در شرايط انقالبی قرار دارد و غلبه بر تمام 
فجايعی که محصول حاکميت استبداد دينی است، با سرنگونی اين نظام 

جهل و جنايت آغاز خواهد شد.
هاشمی طبا، يکی از برگزيدگان شورای نگهبان واليت فقيه برای رقابت در 
نمايش انتخابات، از رفتار ويرانگری پرده برداشت که ما بارها بر آن تأکيد 
کرده ايم. وی گفت: »کشور ما االن دچار بيماری سرطان شده است. اين 
سرطان دارد از درون کشور را ويران می کند. هيچ کس هم به فکر درمان 
اين سرطان نيست. اين سرطان به نظرم بدخيم است... ما در طول اين سالها 
شيرة ايران را مکيده ايم؛ نفتش را يک جور، گازش را يک جور و جنگل و 

آبش را هم يک جور ديگر« )آفتاب نيوز ـ6تير1396(. 
شورا در يکسال گذشته با روشنگريهای کميسيونها و سازمانها و شخصيتهای 
به ويژه  و  شورا  مياندوره يی  اجالس  بحثهای  نتيجه  انتشار  با  و  شورا  عضو 
به طور  را  مواضع خود  و موضعگيريهای خانم رجوی،  از طريق سخنرانيها 

مستمر به اطالع عموم رسانده است.
مهمترين  پيرامون  ما  ارزيابی  از  فشرده يی  و  جمعبندی  حاضر،  بيانية   
تحوالتی است که با سرنوشت مردم و مقاومت سازمانيافتة ايران پيوند دارد. 
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فصل اول:
خروجی نمايش انتخابات، شکست خامنه ای، 

تعميق شکاف در هرم قدرت

گذاشته،  انتخابات  نام  آن  بر  تزوير  به  حاکميت  که  ارديبهشت 1396   29 رويداد  1ـ 
همچون همة اين گونه نمايشها در نظام واليت فقيه، نه يک انتخابات آزاد، دموکراتيک، 
شفاف، رقابتی و با نظارت نهادهای مستقل داخلی و بين المللی، بلکه يک شعبده بازی 

به منظور نفی حاکميت مردم است.
در رژيم واليت فقيه، رأی دهندگان مختارند که از ميان برگزيدگان شورای نگهبان كه 
همگی بايد دارای »ايمان قلبی و التزام عملی به واليت فقيه« باشند، يک نفر را انتخاب 
کنند. شورای نگهبان تحت امر ولی فقيه بر اساس »قانون اساسی جمهوری اسالمی« و 
بر اساس نيات باند حاکم و در رأس آن ولی فقيه، صالحيت حتی با سابقه ترين پايوران 
رژيم را تأييد نکرده است. اين شورا رفسنجانی و احمدی نژاد را رد صالحيت کرد و به  
محمد خاتمی حتی اجازه ثبت نام هم نداد. اين سه نفر 24سال رئيس جمهور خامنه ای 

بودند.
خودکامگی  يک  سرپوش  فقيه  واليت  رژيم  در  رياست جمهوری  انتخابات  نمايش 

قرون وسطايی و تجسم کامل تبعيض جنسيتی، مذهبی، ملی و قومی است. 
در حالی که خروجی رويداد 29 ارديبهشت يک باخت تمام عيار برای کل نظام به طورعام، 
و برای باند حاکم به سرکردگی ولی فقيه به طور خاص، بود؛ خامنه ای با پذيرش اکراه آميز 
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روحانی و ادامه دادن به فشار و تهديد منتخب نمايش انتخابات، بحران درون حاکميت را 
عميق تر کرده و از نظر توازن قوا بسی ضعيف تر و رسواتر از ماقبل انتخابات شده است.

2ـ نمايشهای انتخابات رياست جمهوری رژيم از دوره هفتم تا دوره دوازدهم با چالشهای 
ولی  به شمول  رژيم  اصلی  کارگزاران  همة  است.  بوده  همراه  نظام  درون  در  گوناگون 
فقيه در اين امر اتفاق نظر دارند که آمار شرکت کنندگان در اين نمايشها را چند برابر 
کنند. اما خامنه ای، در مواردی، به نسبت آرای کانديداها، بنا به عللی که شورا در زمان 
خود توضيح داده است، تن داده و در مواردی )مثل دورة نهم و دهم( با تقلبهای كاماًل 
مشهود در نسبت آرا دست برده و کانديدای مورد نظر خود )محمود احمدی نژاد( را در 
اطاق تجميع آرا به کرسی نشانده است. خامنه ای برای دورة دوازدهم نمايش انتخابات، 
شکل خاصی از مهندسی را در پيش گرفت. او فکر می کرد که پس از مرگ رفسنجانی 
و باتوجه به نارضايتی از حسن روحانی و پراکندگی و اختالف بين باند ميانی موسوم 
به اعتدال و باند اصالح طلبان حکومتی )که در اساس زايدة باند ميانی هستند(، می تواند 
با شيوه های پنهان و علنی، ابتدا کانديدای موردنظر خود را در درون باند واليت تثبيت 
کند و سپس با دخالت نيروهای سپاه و بسيج، ضمن پذيرش نسبت آرا، او را بر کرسی 
با شکست  رژيم  درونی  قوای  توازن  در  که  هنگامی  اما  بنشاند.  نظام  رياست جمهوری 
مواجه شد، در روز شنبه 30 ارديبهشت، درصدد برآمد که با برجسته کردن رقمسازی 
کارگزارانش، و بدون آن که نامی از روحانی ببرد و به او به طور مستقيم تبريک بگويد، 

خود و واليتش را برندة اصلی شعبده بازی جلوه دهد. 
برگة رأی در  از چهل ميليون  افکندن بيش  و  اين حضور متراکم  خامنه ای گفت: »با 
صندوقها، نصاب تازه يی در انتخابات رياست جمهوری پديد آمد... پيروز انتخابات، شما 
مردم ايرانيد و نظام جمهوری اسالمی است که به رغم توطئه و تالش دشمنان، توانسته 

است اعتماد اين ملت بزرگ را به طور فزاينده جلب کند«. 

3ـ ادعای پيروزی از سوی خامنه ای، با سوار شدن روی اتفاق نظر درونی نظام در چند 
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برابر کردن آمار و بلوف 41ميليونی و ۷3درصدی، واقعيت شکست و شقه عميق رژيم 
را نمی پوشاند، بلکه رسوايی ديگری را در تاريخچه رقم سازيهای متناقض خودکامگی 
آخوندی پاسداری به ثبت می دهد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از 
وزارت کشور دولت روحانی در ساعت 16 و 43 دقيقه بعد ازظهر روز 29 ارديبهشت خبر 
داد که تا اين لحظه )يعنی ظرف 8ساعت( 20ميليون نفر در انتخابات شركت كرده اند. 
آنها از اين ساعت تا پايان رأی گيری كه در بسياری از مناطق فقط دوساعت )تا ساعت 
18( و در ساير مناطق 4ساعت )تا ساعت 20( و در مواردی استثنايی تا ساعت 24 طول 

کشيد، اين رقم گزافه را بيش از دو برابر )41ميليون( کردند. 
آخوند حسن روحانی به اين دروغ هم اكتفا نکرد و مدعی شد که 4ميليون نفر بعد از 

نيمه شب به حوزه های رأی گيری مراجعه كرده، اما نتوانسته اند رأی بدهند. 
آخوند موحدی كرمانی، دبيرکل جامعه روحانيت مبارز، هم در پاسخ به كسانی كه رقم 
رأی حالل! داشت،  رئيسی 16ميليون  زير سؤال می بردند، گفت  به  را  آرا  16ميليونی 

يعنی که 16 ميليون ايرانی به يك قاتل بدنام، رأی داده اند!
از  خارج  در  رأی  شرايط  واجدان  تعداد  انتخابات  از  قبل  روز  چند  رژيم  كشور  وزارت 
كشور را 2ميليون و 500 هزار نفر و بعد از انتخابات شمار شرکت کنندگان را 168هزار و 
430تن )حدود 6 و نيم درصد( اعالم کرد. کدام را بايد باور کرد؟! مشارکت6و نيم درصدی 
با  سوريه  و  عراق  به  اعزامی  مزدوران  انبوه  آن  محاسبه شده  جمعيت  که  را؛  درخارج 
را هم  نقاط  و ساير  آرای خارج کشور(  پنجم کل  يعنی يک  رأی،  هزار  به33  نزديک 
شامل می شود؟ يا ادعای مشارکت بيش از يازده برابر آن در داخل را که اکثريت عظيم 
جمعيت، ديکتاتوری و فساد و چپاول رژيم را با گوشت و پوست خود حس می کنند؟! 

بادکنک اين تبليغات و صحنه سازيهای تلويزيون رژيم درباره مشارکت وسيع مردم، با 
انتشار كليپهايی از شرکت کنندگان بر روی شبکه های اجتماعی ترکيد. در يکی از اين 
کليپها اهالی يك روستا در بيرجند می گويند در روستای آنها ۷ خانوار و كمتر از 30 نفر 
سكونت دارند اما دولت 399 رأی به حساب اين روستا گذاشته است. در كليپ ديگری 
حدود 10 جوان دانشجو در کنار در بستة يک حوزه اعتراض می کنند که ما از صبح 
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به اينجا آمده ايم و ساعتها ما را در بيرون حوزه نگهداشته اند. اما با 20 30 اتوبوس از 
محلهای مختلف افرادی را به اينجا آورده اند تا رأی بدهند. يکی از اين جوانان می گويد 
بدهم، فقط می خواهم شناسنامه ام مهر بخورد و  به کسی رأی  به خدا من نمی خواهم 

بتوانم مدرک تحصيليم را بگيرم!
شهود  گزارشهای  از  ايران  خلق  مجاهدين  سازمان  اجتماعی  ستاد  تخمينی  ارزيابی 
عينی در هزاران حوزه رأی گيری در شهرهای مختلف کشور، مشارکت کمتری نسبت 
به انتخابات دوره قبلی و دست کم يک ضريب چهار برابری را در رقم سازيهای رژيم نشان 

می دهد.

4ـ هدف خامنه ای از کانديدا کردن آخوند ابراهيم رئيسی يکی از اعضای هيأت مرگ 
گزينه  را  او  و  بود  واليتش  کردن  يکپايه   ،6۷ سال  در  سياسی  زندانيان  قتل عام  در 
منحصر به فردی بعداز شکست ريل گذاری دوران احمدی نژاد در گرداب بحرانهای درونی 
رئيسی  ابراهيم  مرگ طبسی،  از  رو پس  همين  از  بود.  داده  تشخيص  نظام  بيرونی  و 
و  آخوندی  مراتب  باالترين کرسيها در سلسله  از  استان قدس رضوی، که  به توليت  را 
اقتصادی رژيم است، گماشت. در قدم بعد، احمدی نژاد را که در شهريور سال 1395 
به منظور کسب اجازه برای کانديدا شدن به ديدار او رفته بود، از سر راه برداشت و با اين 
بهانه که انتخابات نبايد »دو قطبی« شود با کانديداتوری او مخالفت کرد. اين ديدار برای 
مدتی پنهان ماند و باند احمدی نژاد تحت اين عنوان که »آقا« صرفًا توصيه کرده و چرا 
در »بلندگو« نگفته، به تالشهای انتخاباتی احمدی نژاد ادامه دادند. سرانجام خامنه ای 
که از خيره سری گماشته نافرمان خود به تنگ آمده بود طی سخنانی در 5 مهر 1395 
خود  حال  مالحظه صالح  به  هم  من  من،  پيش  آمده  آقايی،  يک  نفری،  »يک  گفت: 
آن شخص و صالح حال کشور، به ايشان گفتم که شما در فالن قضيه شرکت نکنيد. 
با مالحظه  کنيد...  ما شما شرکت  نمی دانيم  گفتيم صالح  نکنيد،  نگفتيم هم شرکت 
حال مخاطب و اوضاع کشور به يک آقايی انسان توصيه می کند که آقا شما اگر توی 
اين مقوله وارد شديد، اين دو قطبی در کشور ايجاد می شود. دو قطبی در کشور مضر 
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است به حال کشور. من صالح نمی دانم شما وارد بشويد. بله، ما اين توصيه را به يکی 
از آقايان، به يکی از برادران کرديم. حاال اين مايه اختالف بشود بين برادران مؤمن، يکی 
بگويد فالنی گفته، يکی بگويد نگفته، يکی بگويد چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حاال 

اين هم پشت بلندگو!«
يک روز بعد، احمدی نژاد طی نامه ای به خامنه ای با قيد »در اين دوره« نوشت: »حضرت 
عالی توصيه فرموديد که در اين دوره مصلحت نيست بنده در انتخابات شرکت نمايم و 

اينجانب نيز تبعيت خود را اعالم نمودم«.
با اين حال وقتی در عمل انتخابات دو قطبی شد، احمدی نژاد يک بار ديگر نافرمانی کرد 
و برای کانديدا شدن همراه با بقايی و مشايی در روز چهارشنبه 23 فروردين در وزارت 
کشور حاضر شد و ثبت نام کرد. او باالخره يک بار حرف راست زد و گفت توصية آقا 
برای اين بود که انتخابات قطبی نشود، اکنون که چنين شده من هم می توانم وارد شوم. 
سرانجام شورای نگهبان صالحيت او و بقايی را تأييد نکرد و احمدی نژاد اعالم کرد که از 
هيچ يک از کانديداها حمايت نخواهد کرد. اگر حرف احمدی نژاد دروغ نباشد، او در روز 
انتخابات رأی سفيد )باطله( داده است. با اين حال خامنه ای او را هم چنان برای حفظ 

تعادل درونی رژيم در مجمع تشخيص مصلحت نظام نگهداشته است.
خامنه ای در سال 1384 با تکيه بر امدادهای غيبی جنگ در عراق و خلع سالح ارتش 
انتخابات  ايران، در موقعيتی بود که توانست رفسنجانی را در نمايش  آزاديبخش ملی 
زيرگامهای  در  اتوريته اش  با شکسته شدن  اکنون  اما  کند.  له  احمدی نژاد  پای  زير  در 
کانديدا کردن  برای  بعدی،  زهرهای  جام  اثر  در  و  و1389  سالهای1388  قيام آفرينان 
از  هم،  انتخابات  از  بعد  شد.  احمدی نژاد  جراحی  و  صالحيت  رد  از  ناگزير  رئيسی، 
طريق دستگاه قضايی تحت امر خود، احمدی نژاد و معاونش بقايی را به پرونده سازی 
و دستگيری تهديد کرد. بقايی دستگير شد و بعد از اعتصاب غذای خودش و پيگيری 
احمدی نژاد آزاد شد. وی بعد از بيرون آمدن از زندان، به شدت به آخوند اژه ای، معاون 
اول و سخنگوی قوه قضائيه حمله کرد و به عنوان معاون رئيس جمهور سابق گفت، اژه ای 
وقتی در دولت احمدی نژاد وزير اطالعات بود دروغ می گفت و حاال هم دروغ می گويد. 
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بقايی عاقبت کار رقيبان حکومتی را »سرنگونی« دانست. 
دستگيری بقايی هم چنان که دستگيری و سپس آزادکردن حسين فريدون، برادر روحانی 
به دستور  قطعًا  آخوند صادق الريجانی، که  توسط  رژيم  رئيس جمهور  و همکار رسمی 
خامنه ای صورت گرفته بخشی از عوارض شقه و تنش در رأس حاکميت و درعين حال 
نشاندهنده وضعيت ولی فقيه است که برای کنترل اوضاع نيازمند به کارگيری فضاحت بار 
دستگاه قضايی تحت امر خود است. بعد از اين دستگيريها رسانه های حکومتی نوشتند 
که اگر صادق الريجانی اين قدر قانونگرا شده است، چرا برادر خودش فاضل الريجانی که 
سند تبانی و رشوه دادن او را احمدی نژاد در موضع رئيس جمهور به مجلس رژيم برد، 

دستگير نمی کند؟!

5ـ خامنه ای برای تحقق نقشه اش جهت »تعيين كانديدای واحد«، تالش کرد باند حاکم 
موسوم به اصولگرا را با ايجاد »جبهه مردمی نيروهای اسالمی )جمنا(«، سرجمع کند. 
جمنا،  سخنگوی  نقش  در  دستجردی  وحيد  مرضيه  اسفند،   11 چهارشنبه  روز  عصر 
باند حاکم را به قرار زير معرفی کرد: »محمد حسن رحيميان  اين نهاد  هيأت رئيسه 
به عنوان رئيس، حداد عادل و چمران به عنوان نواب رئيس، مهدی محمدی و سيد محمد 
حسينی به عنوان منشی، دستجردی به عنوان سخنگو، لطف اهلل فروزنده به عنوان دبير و 

ذوالقدر به عنوان رئيس ستاد«.
احمدی نژاد تا به آخر از جمنا حمايت نکرد. باند »پايداری« به سرکردگی سعيد جليلی 
ابتدا از حمايت جمنا خوداری کرد ولی سرانجام با فشار بيت خامنه ای به جمنا پيوست. 
حمايت  روحانی  از  پنهانی  يا  علنی  به طور  آنان  از  برخی  که  مؤتلفه  ورشکستة  باند 
می کردند، در ابتدا يک کانديدای مستقل معرفی کرد و فقط در روزهای آخر برخالف 

خواست کانديدايی که معرفی کرده بود )ميرسليم( از کانديدای جمنا پشتيبانی کرد.
خود  کانديداهای  را  قاليباف  و  رئيسی  جمنا  کشمکشها،  سلسله  يک  از  پس  سرانجام 
معرفی کرد و از همان ابتدا گفته می شد که قاليباف معاون رئيسی در رياست جمهوری 
به سوی  آتشباری  ضمن  و  کرد  به کار  شروع  فقيه  ولی  توپخانة  همزمان  شد.  خواهد 
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روحانی تبليغات گسترده يی برای رئيسی به راه انداخت. 

6ـ در بسيج خامنه ای برای تبديل رئيسی به کانديدای جناح غالب و سپاه پاسداران، 
رسانه ها  در  فقيه  واليت  نظام  سرکردگان  و  پايوران  از  بزرگی  بخشی  و  قدرت  مراکز 
تشخيص  مجمع  اعضای  اکثريت  پرداختند.  او  از  علنی  به حمايت  حکومتی  محافل  و 
مصلحت نظام، اکثريت مجلس خبرگان، امام جمعه ها و نمايندگان ولی فقيه در استانهای 
مختلف مانند احمد علم الهدی، امام جمعة مشهد و نمايندة ولی فقيه در استان خراسان 
رضوی، غياث الدين طاهامحمدی، امام جمعه و نمايندة ولی فقيه در همدان، سيد محمد 
شاهچراغی، امام جمعه و نمايندة ولی فقيه در سمنان، محمدتقی مصباح يزدی، رهبر 
فکری دلواپسان، مرتضی آقاتهرانی، دبيرکل جبهه پايداری انقالب اسالمی و نظاير آنها 

بسيج شدند. 
عالوه بر جبهة مردمی نيروهای انقالب اسالمی )جمنا( که به همين منظور ساخته شد...، 
دو تشکل اصلی آخوندهای حکومتی، يعنی جامعة مدرسين حوزة علميه قم و جامعه 
پيروان خط  يعنی جبهه  اصولگرا  به  موسوم  اصلی  سياسی  تشکلهای  مبارز،  روحانيت 
امام و رهبری، حزب مؤتلفه اسالمی، انصار حزب اهلل، جامعة اسالمی مهندسين، جامعه 
اسالمی مديران ايران، جبهه پايداری انقالب اسالمی، جامعه اسالمی دانشجويان، حزب 
اسالمی،  ايران  ايستادگی  جبهه  کارگران،  رفاه  اسالمی  اسالمی، حزب  زنان جمهوری 
حزب وفاق ملی و پيشرفت اسالمی، حزب عدالت طلبان ايران اسالمی، کانون دانشگاهيان 
ايران اسالمی، مجمع نمايندگان طالب و فضالی حوزه علميه قم و حتی خبرگزاری سپاه 
پاسداران )خبرگزاری فارس( و خبرگزاری نيروی قدس )خبرگزاری تسنيم( و زنجيره يی 

از روزنامه ها و رسانه های آنها هم وارد ميدان شدند.
خامنه ای  نمايندگان  و  رياست جمهوری  سابق  کانديداهای  هم چنين  خامنه ای  بسيج 
در شورای عالی امنيت ملی يا رؤسای نهادهايی کليدی و سرکردگان پاسداران مانند 
محسن رضايی، فرمانده کل سابق سپاه پاسداران و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
سعيد جليلی، دبير سابق و نماينده فعلی ولی فقيه در شورای عالی امنيت ملی و عضو 
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شورای راهبردی روابط خارجی، فريدون عباسی دوانی، رئيس سابق سازمان انرژی اتمی، 
عليرضا مرندی، وزير بهداشت دولتهای دوم ميرحسين موسوی و هاشمی رفسنجانی، 
منوچهر متکی، وزير خارجة پيشين، محمدرضا باهنر، علی دوريش پور مديرعامل برج 
ميالد، و خيل تيغ کشها و مداحان و سرکردگان چماقداران و لباس شخصيهای خامنه ای 
منصور  مداح،  کريمی   محمود  طالب زاده،  نادر  ده نمکی،  مسعود  رسايی،  حميد  نظير، 

ارضی مداح، پاسدار حسن عباسی و پاسدار سعيد قاسمی را شامل می شد. 

۷ـ شخص خامنه ای در عمل در رأس باند حاکم قرار گرفت و در صحبتهای خود، يک خط 
در ميان، ضمن حمله و طعنه به روحانی، آدرس کانديدای خود را مشخص می کرد. او در 
سخنرانی خود در اول فروردين1396 در مشهد که رئيسی به عنوان توليت آستان قدس 
و علم الهدی به عنوان امام جمعه و نماينده ولی فقيه، آن جا را ملک طلق خود می دانند 
در جانبداری از دعاوی عوامفريبانة رئيسی حول مسائل معيشتی و در انتقاد از کارنامة 
مسئولين ]بخوانيد دولت روحانی[ گفت: »هر جا مديريتهای ضعيف، بی حال، نا اميد، 
غيرانقالبی، بی تحرك داشتيم، كارها يا متوقف مانده است يا انحراف پيدا كرده است. آن 
چه امروز برای ما مشهود است و مقابل چشممان می بينيم، می بينيم خألهای اقتصادی 
ما خألهای بزرگی است. يكيش مسأله بيكاری است، بيكاری به  خصوص بيكاری جوانان... 
بيكاری  لحاظ معيشت دچار مشكلند. مسأله  از  مردم  مسأله معيشت طبقات ضعيف، 
رشد  اما  می دهد،  نشان  مثبت  اقتصادی  رشد  هست...  معيشت  سختی  مسأله  هست. 

سرمايه گذاری منفی است، كه اين يكی از عيوب اساسی و بزرگ است...«
خامنه ای که با تکيه به وعده های سرکردکان سپاه پاسداران نسبت به موفقيت مهندسی 
چند الية نمايش انتخابات برای بيرون آوردن رئيسی از صندوقها مطمئن بود، در اعتراف 
بايد  قانون  مر  انتخابات  امر  »در  گفت:  انتخابات،  در  خودش  به دخالتهای  بی سابقه يی 
عمل بشود، نتيجه انتخابات ملت هر چه شد اين معتبر است، اين قانون است. بنده در 
انتخاب  اين كس رو  انتخاباتها دخالت نمی كنم، هيچ وقت به مردم نگفتم و نمی گويم 
كنيد، آن كس را انتخاب نكنيد. يك جا بنده فقط دخالت می كنم و آن آن جايی است 
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كه كسانی بخواهند در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بايستند و مزاحمت در مقابل 
مردم]ايجاد كنند[، رأی مردم را بشكنند. هر كس بخواهد با نتيجة آرأی ملت دربيفتد 
بنده در مقابلش می ايستم. در سالهای گذشته هم همينجور بوده، در سال۷6 در سال84، 
در سال88، در سال92. بعضی مقابل چشم مردم بوده، مردم مطلع شدند، بعضی را هم 
مردم مطلع نشدند، اما اين حقير خوب در جريان قرار گرفتم. در همه اين سالهايی كه 
شمردم كسانی بودند كه می خواستند در مقابل انتخابات بايستند... اين آن جايی است 
معارضين  و  مخالفين  مقابل  در  و می ايستيم  انتخابات دخالت می كنم  امر  در  كه من 
بدهند  بشود. مردم تشخيص  قانون عمل  مر  بايد  نه.  امور ديگر  بقيه  در  اما  انتخابات. 
انتخابات  ما  انتخابات  الهی  به توفيق  كه  است  اين  پيش بينی ام  من  و  بكنند  و حركت 

پرشوری خواهد بود«. 
ناکامی  به  تلويحی  اشاره  با  ارتش،  سرکردگان  با  ديداری  در  خامنه ای  بعد،  ماه  يک 
روحانی در برجام، گفت: »برای يک کشور بدترين موقعيت اين است که مسئولين کشور 
با اخم و تهديد و تشر دشمن بترسند. اگر ترسيدند، در واقع در را برای ورود او و دخول 
او و تجاوز و تعرض او باز کرده اند. تحت تأثير تشر و اخم قدرتمندان قرار گرفتن اول 

بدبختی است« )تلويزيون رژيم 30فروردين 1396(.
در 1۷ ارديبهشت، سايت خامنه ای اظهارات وی در ديداری با معلمان و فرهنگيان را 
منتشر کرد که در آن با تأکيد بسيار زياد بر اهميت انتخابات و با نيش و طعنه و کنايه 
به »رئيس جمهور«های رژيم و خودستايی مشمئزکننده از خودش، موضوع سند2030 
يونسکو را علم کرد و بر سر آن روحانی را به خاطر امضای آن شالق کش کرد و گفت 
»يک مسأله ديگر هم من اين جا عرض بکنم: اين سند2030 سازمان ملل و يونسکو و 
اين حرفها، اينها چيزهايی نيست که جمهوری اسالمی بتواند شانه اش را زير بار اينها 
بدهد و تسليم اينها بشود... اين که ما برويم سند را امضا کنيم و بعد هم بياييم شروع 
کنيم بی سروصدا اجرايی کردن، نخير، اين اصاًل مطلقًا مجاز نيست؛ ما اعالم هم کرده ايم 
به دستگاههای مسئول. بنده از شورای عالی انقالب فرهنگی هم گله مند هستم؛ آنها بايد 
مراقبت می کردند، نبايد اجازه می دادند اين کار تا اين جا پيش بيايد که ناچار بشويم 
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ما جلو آن را بگيريم و ما وارد قضيه بشويم. اين جا جمهوری اسالمی است؛ اين جا، مبنا 
اسالم است، مبنا قرآن است؛ اين جا جايی نيست که سبک زندگی معيوب و ويرانگر و 
فاسد غربی بتواند در اين جا اين جور اعمال نفوذ کند. البّته متأسفانه اعمال نفوذ دارند 
اما اين که اين جور به طور رسمی سند به ما  می کنند و از طرق مختلف وارد می شوند 
بدهند که تا پانزده سال ديگر بايد شما اين جوری بکنيد، اين جوری بکنيد، ما هم بگوييم 

بله، معنی ندارد اين کار«. 
دعاوی  با  را  شيادانه يی  جنجال  خامنه ای  باند  يونسکو،   2030 سند  کشيدن  پيش  با 
دين پناهانه در حمله به روحانی و به نفع آخوند رئيسی به خصوص در حوزه ها و روستاها 
به راه انداخت. با اين حال، بسياری از کسانی که خامنه ای انتظار داشت به طور رسمی 
از کانديداتوری رئيسی حمايت کنند در قم و در ساير شهرها يا سکوت کردند يا به طور 
علنی از رئيسی فاصله گرفتند. برخی نيز هم چون ناطق نوری که در دفتر خامنه ای پست 
و مقامی داشت، مشمول لقب »خواص بی بصيرت« شدند و يا تمام قد به جبهه روحانی 

پيوستند. ناطق نوری از مقامی هم که در دفتر خامنه ای داشت استعفا کرد.

8ـ شورای نگهبان با قلع و قمع ثبت نام کنندگان، از بين 1636 داوطلب، صالحيت 6 
تن را تأييد کرد. در اين مرحله از مهندسی انتخابات که کاماًل در اختيار ولی فقيه بود، 
در عمل يک »دو قطبی« 3 به 3 به وجود آمد. از آن به بعد، مناظره های راديو تلويزيونی 
به مسأله اصلی تبديل شد. در ابتدا مسئوالن صدا و سيما با چراغ سبز خامنه ای تصميم 
اما  نکند.  پيدا  به طور مستقيم پوشش  و  قباًل ضبط شود  مناظره ها  اين گرفتند که  بر 
اين تصميم با واکنش کانديداها و بسياری از کارگزاران حکومت روبه رو شد و سرانجام 
به طور  و مصاحبه ها  کردند  نشينی  عقب  امر خامنه ای  تحت  و سيمای  مسئوالن صدا 

مستقيم پخش شدند.
مناظرة اول که در روز جمعه 8 ارديبهشت برگزار شد، بر مسائل اقتصادی و فساد متمرکز 
بود. در مناظره دوم که در روز جمعه 15 ارديبهشت برگزار شد، در يک هماهنگی کامل 
و همکاری مشترک قاليباف و رئيسی، روحانی به شدت شالق کش شد. در اين مناظره، 



19

بيانيـه سي و ششمين سالگرد شـوراي ملي مقاومت ايـران

و  کرد  استفاده  روحانی  مفتضح کردن  برای  از همه شگردها  ايادی خامنه ای  تلويزيون 
فردای آن روز در کيهان تحت کنترل خامنه ای و ساير رسانه های باند حاکم و پس از آن 

در متينگ رئيسی از دوران پسا روحانی حرف زده شد. 
پس از مناظره دوم و قبل از مناظره سوم، خامنه ای در يک سخنرانی در روز 20 ارديبهشت، 
درحالی که صفی از سرکردگان اصلی سپاه نظير جعفری و قاسم سليمانی پشت سر و 
خواهد  گفت سيلی  و  کرد  به روحانی حمله  وجه  به شديدترين  بودند،  ايستاده  او  کنار 
خورد. خامنه ای آشکارا می خواست روحانی را که روز 18 ارديبهشت مسأله »38 سال 
مناظره سوم کند. سخنرانی  به جا  زدن در  وادار  بود،  را مطرح کرده  زندان«  و  اعدام 
خامنه ای به طور کامل انتخاباتی بود. او با پيش کشيدن مسأله امنيت در حقيقت خطر 
قيام و جنبشهای اجتماعی را به روحانی گوشزد کرد که نبايد روی »گسلها« کار شود.

خامنه ای گفت: »نکته سومی که بايد خيلی در برنامه ها و اظهارات و وعده های نامزدهای 
محترم مورد توجه قرار بگيرد، همين امنيت مّلی است، همين آرامش مّلی است. سعی 
کنند گسلهای اعتقادی يا جغرافيايی يا زبانی يا قومی را تحريک نکنند؛ مراقب باشند! 
سالهای متمادی است دشمنان ما دارند کار می کنند روی اين گسلها. دشمنان جمهوری 
اسالمی روی کردستان کار کردند، مردم کرد مؤمن ما با مشت به دهان اينها کوبيدند. 
اينها بر روی مردم متعّصب و غيور آذربايجان آمدند کار کردند، سرمايه گذاری کردند 
]اما[ مردم غيور آذربايجان مثل صاحبان انقالب، سر بلند کردند و تو روی آنها ايستادند 
و آنها را مردود کردند؛ همين جور با مردم عرب خوزستان، با مردم بلوچستان، با مردم 
می گيرند،  مزدور  می دهند،  پول  می کنند،  سرمايه گذاری  می کنند،  کار  دارند  ترکمن. 
حرف درست می کنند، برای اين که بتوانند اين گسلها را فعال کنند؛ اما اقوام ايرانی با 
همه قدرت، با همه صميميت، با همه اخالص، با همه ايمان ايستاده اند. مراقب باشند 
نامزدهای رياست جمهوری به خاطر خطای در تشخيص، کاری را که دشمن نيمه کاره 
انجام داده و نتوانسته پيش ببرد، به نفع دشمن تعقيب نکنند و اين گسلها را تحريک 

نکنند.
انتخابات، مسئوالن  بايد در  بسيار مهم است.  اين کشور  برای  آرامش  و  امنيت  مسأله 
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و  بقيه  و  از وزارت کشور  انتظامی،  نيروی  از  قوه قضائيه،  از  آرامش،  امنيت، مسئوالن 
اين  امنيت  عليه  کسی  اگر  بکنند.  را حفظ  امنيت  که  بکنند  مراقبت  همه  بايد  بقيه، 
کشور بخواهد قيام بکند، قطعًا با عکس العمل و واکنش سخت مواجه خواهد شد؛ اين را 
بدانند... اين را بدانند که امنيت برای اين کشور خيلی مهم است، مردم به امنيت اهميت 
می دهند، اين حقير هم به تبع مردم، به امنيت اين کشور اهميت می دهم؛ در انتخابات 
بايد امنيت به صورت کامل محفوظ بماند؛ و هرکسی که از اين راه تخّطی بکند، قطعًا 

بداند سيلی خواهد خورد«. 

باندهای رقيب و شريک در هرم قدرت و ثروت چنان عليه يکديگر  9ـ در مناظره ها، 
دست به افشاگری زدند که دود آن بيش از همه به چشمان ولی فقيه رفت و البته با نوری 
که در اثر اين افشاگريها به اسرار حاکميت تابيده شد، مردم بيش از هر زمان ديگر با 
حاکميت واليت فقيه آشنا شدند. مسأله مهم اين بود که »خوديها« رو در روی هم قرار 
گرفته بودند و بر هم تيغ می کشيدند. ماحصل مناظره ها و گردهماييهای سه هفته آخر، 
وارد شدن ضربات جبران ناپذير به موقعيت و اتوريته عمود خيمه نظام و تمامی شرکای 
در قدرت بودند. نيروهای وفادار حکومت و ذوب شدگان در واليت به چشم خود می ديدند 

و به گوش خود می شنيدند که چگونه خوديها پرده از فساد و چپاول برمی دارند.
مردم نيز در ابعاد ميليونی شاهد و ناظر اين افشاگريها بودند و در ابعاد کالن به عمق و 

وسعت فساد در حاکميت استبداد مذهبی پی می بردند.
پاسدار قاليباف، که سابقة کشتار دانشجويان را در پرونده خود دارد و در نقش يکی از 
است، دو قطبی  به واليت خامنه ای کمکهای شايانی کرده  انتظامی  نيروی  سرکردگان 
رانده  به حاشيه  جامعه  96درصد  که  می کرد  تشريح  چنين  را  کشور  در  موجود  واقعًا 

شده اند و چهار درصد باقيمانده »زالو وار خون اين 96درصد را می مکند«.
مهندسی  سوم،  مناظرة  در  به ويژه  حکومتی،  تلويزيون  در  بی سابقه  افشاگريهای  اين 
واکنش  در  سوم  مناظره  از  قبل  روحانی  کرد.  مشکل  دچار  را  خامنه ای  انتخاباتی 
به حمالت باند رقيب و کارهای سپاه و بسيج به نفع رئيسی در کشمکشهای انتخاباتی، 
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در روز دوشنبه 18 ارديبهشت در سخنانی بی پيشينه در همدان، موضوع اعدام و زندان 
در 38 سال حاکميت آخوندی را مطرح کرد و بدين ترتيب بنيادهای واليت خامنه ای را 
زير سؤال برد. روحانی با شيادی از تنفر و انزجار مردم استفاده کرد و با طرح برخی از 
مسائلی که مخالفان نظام سالهاست مطرح می کنند، اقدام به چند فقره کالهبرداری کرد 
تا بتواند نيروی خاکستری را از جبهه گسترده تحريم به سمت خود متمايل کند. او در 
مناظره سوم به شدت به رئيسی تاخت و از او خواست که از »بازی با امام رضا الاقل 

دست بردارد« و گفت که »دل علما ]بخوانيد آقای منتظری[ ازشما خون است«. 
سخن گفتن از 38سال اعدام و زندان يا چپاول 96درصد مردم توسط اقليت 4درصدی 
حاکم و فاش گويی در مورد کالن دزديهای حکومتی، در عمل سبب آن شد که خواسته ها 
و مطالبات مبرم مردم و واقعيت فساد و جنايت در واليت قتل عام، بيش از هر زمان تا 
دور افتاده ترين نقاط کشور رسوخ کند و البته توازن قوا به زيان آخوند جالدی که ولی 

فقيه از او حمايت می کرد، تغيير کند.
سايت وابسته به دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، برايند اين مناظره ها را در تيتر 
»خالصه سخنان کانديداهای رياست جمهوری؛ اوضاع کشور ”خراب بود“؛ ”خراب است“ 
و ”خراب خواهد“ شد!«، خالصه کرد و چنين نوشت: »منتقدان دولت کنونی، چهار سال 
گذشته و تداوم دولت در چهار سال آينده را سياه می دانند. موافقان دولت هم هشت سال 
پيش و چهار سال آينده يی که خودشان نباشند را سياه می دانند. منتقدان دولت برای 
جلوگيری از سياهيها در آينده وعده می دهند و موافقان دولت کنونی برای جلوگيری 
از تکرار سياهيها توجيه می کنند و مردم را می ترسانند!« )تابناک13ارديبهشت1396(.

10ـ در هفته آخر که نشانه هايی از تنشهای خيابانی در کشمکشهای دو قطبی ظاهر 
تکرار  شبح  خامنه ای  و  افتاد  فقيه  ولی  به جان  خوره  مثل  »فتنه«  کابوس  بود،  شده 
خيزشها را بر سپهر واليتش مشاهده کرد. او می خواست با محدود کردن رقابت ميان دو 
باند اصلی، از جامعه تنها برای گرم  کردن شعبده بازی استفاده ابزاری کند. اما با وجود 
قيامهای سال  اتوريته اش در  بحران عميق و همه جانبه در کشور، درهم شکسته شدن 
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1388 و پايان سال1389 و عقب نشينی ذليالنه اش در پروژه هسته يی که با واژه »نرمش 
قهرمانانه« آن را بزک کرده بود، به واقعيت بشکه باروتی که ديگر نه در زير پوست جامعه 
که در هر کوی و برزن خودنمايی می کرد و قطب بندی اصلی جامعه که در يک طرف 
آن حاکميت با همه دسته بنديها و باندهای درونيش به مدد پاسداران و بسيجيان و با 
با خواسته های خود  مردم  اکثريت  ديگر  در طرف  و  گرفته  قرار  تازيانه  و  درفش  ابزار 
جبهه بندی کرده اند، تصميم گرفت که از تحميل مهندسی شده رئيسی به باند ميانه نظام 

دست بردارد. 
جامعه  رسمی  حمايت  از»اعالم  پس  كه  كرد  دريافت  زماني  خامنه اي  را  كاري  ضربه 
مدرسين« قم از آخوند جنايتكار رئيسي، بزرگ عمامه داران قم و اكثريت اين جريان با 
ذكر اسم خود آن را تكذيب و اعالم كردند كه آن را »دقيق و قرين با واقع« نمي دانند 
وآن را »بد اخالقی انتخاباتی« توصيف كردند. به اين ترتيب كساني كه حتي در گذشته 

همراه و حامي خامنه اي بودند حاضر نشدند از رئيسي جنايتكار حمايت كنند.
باند حاکم و در رأس آن ولی فقيه، بيهوده کوشيدند تا ناتواناييها و شکستهای روحانی را 
که اظهر من الشمس بود به رخ جامعه بکشند، اما ابتکار ابلهانه شان در معرفی يک قاتل 
بی دنده و ترمز هرچند به گرم کردن تنور انتخابات کمک کرد، آتش تنوری را که قرار بود 
نانی برای واليت تهيه کند، چنان شعله ور ساخت که تيرک خيمه نظام را نيم سوز کرد. 
خامنه ای از ابتدا بايد می فهميد که قادر به حذف نمايندة باند ميانی نيست و هر کسی را 
در مقابل او قرار دهد به خاطر تنفر از واليت ننگين او، بازنده خواهد بود و همين نتيجه 
در روز جمعه 29 ارديبهشت حاصل شد. اشتباه بزرگی خواهد بود هرگاه اين شکست را 

به عنوان پيروزی باند ميانی و شخص روحانی به ثبت داد.
آن دسته از فرصت طلبان، سازشکاران و مماشاتگران که با طرح »رأی سلبی«، تهديد 
بی محتوای درگيری نظامی و... درصدند تا شيادانه همه نياز جامعه به تحول را در سبد 
باند ميانی جاسازی کنند، در عمل مددرسان واليت خامنه ای برای جبران  روحانی و 

باخت کمرشکن او هستند.
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فصل دوم: 
کارزار دادخواهی و شعار »نه جالد نه شياد«، 

پرچمی عليه واليت خامنه ای

يكسال  در  سال136۷  در  سياسی  زندانيان  قتل عام  شهيدان  دادخواهی  كارزار  11ـ 
گذشته ابعاد گسترده يی پيدا کرد و به همگان نشان داد رژيم واليت فقيه رژيم قتل عام 
است. اين كارزار بزرگترين جنايت سياسی بعد از جنگ جهانی دوم را كه رژيم تالش 
می كرد به فراموشی بسپارد، به يک مطالبه سياسی فراگير در داخل كشور تبديل کرد. 
به نحوی که دادخواهی قتل عام زندانيان سياسی ديگر نه يک خواست نخبگان مخالف 

نظام، بلکه يک خواست گسترده توده يی و عمومی است.
را  بشريت  عليه  جنايت  و  نسل كشی  اين  دادخواهی،  كارزار  نيز  بين المللی  در سطح   
به يك موضوع عمده سياسی و حقوق بشری تبديل كرده است. بررسی نتايج اين كارزار 
البته نيازمند گزارشی جداگانه است و در اينجا به تأثيرات جنبش دادخواهی بر نمايش 

انتخابات رژيم بسنده می كنيم. 
با پرونده  انتها،  تا  ابتدا  از  بار  اين  انتخابات رياست جمهوری رژيم واليت فقيه،  نمايش 
قتل عام زندانيان سياسی در سال 136۷ گره خورده بود. نفرت و انزجار عمومی از رئيسی 
و ترس رژيم از دادخواهی، به حدی بود كه بسياری از آخوندها و حتی مهره های قدرتمند 

باند خامنه ای، حاضر به حمايت از رئيسی نشدند.



24

کارزار دادخواهی و تحريم با شعار »نه جالد نه شياد«، هم چنين اين فرصت نادر را در 
يک بزنگاه حساس سياسی به مردم داد تا از شکاف عميق درون حاکميت استفاده کنند و 
با حرکتهای مستقل، ستيز خود با استبداد دينی را نشان دهند و همزمان مهر »شيادی 

موقوف« بر کارنامه روحانی و باند ميانی بزنند. 
38سال  از  اجتماعی  انزجار  که  دارند  اذعان  حاکميت  باند  هردو  نظريه پردازان  اکنون 
اعدام و زندان به طور عام و سابقه آخوند ابراهيم رئيسی به عنوان جالد زندانيان سياسی 
قتل عام شده در سال6۷ به طورخاص، باعث برهم خوردن توازن قوا در زورآزمايی انتخاباتی 

شده است.
به اين ترتيب، در مقابل سياست اصحاب تسليم و سازش و مماشات، که تئوری و عمل 
ماندگاری استبداد مذهبی، يعنی بدترين طاعون مرگ و نابودی در ايران و کانون واقعی 
تروريسم و جنگ افروزی در منطقه را با ترفند نگرانی از جنگ و توهم تبديل »افعی 
به کبوتر«، تبليغ می کردند، شورای ملی مقاومت براساس خط مشی سياسی شناخته شده 
و روشن خود، کارزار سراسری تحريم انتخابات نامشروع رژيم واليت فقيه را، با شعار 
»نه جالد، نه شياد« به پيش برد و موضوع دادخواهی را به پرچمی عليه واليت خامنه ای 

و کانديدای مورد نظر او تبديل کرد.

12ـ يک هفته بعد از شکست ولی فقيه در مهندسی نمايش انتخابات به سود رئيسی، 
بخواهد،  بی آنکه  »روحانی  نوشت:   1396 ۷خرداد  کيهان  در  او  نماينده  شريعتمداری 
اسالم، انقالب، حضرت امام راحل )ره( و تمامی مسئوالن نظام را به جنايت متهم کرده 
است! و اين در حالی است که خود ايشان طی 38سال گذشته، يکی از مسئوالن بلندپايه 
امنيتی کشور بوده است. بنابراين، اگر در ادعای خود صادق باشد، بديهی است که خود 
ايشان از اتهام جنايت مبرا نيست و تعجب آور است که با وجود اين ادعا چگونه می تواند 
حضور خود در جايگاه رياست جمهوری کشور را توجيه کرده و توضيح بدهد؟!... آقای 
روحانی سخن و نظر دشمنان را تکرار کرده است، نه آن که آقای روحانی مطلب متفاوتی 
گفته و مورد استقبال دشمنان قرار گرفته باشد! يا رسانه های دشمن اظهارات ايشان را 
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تحريف كرده و به گونه يی ديگر مطرح كرده باشند. آقای روحانی با اظهارات نسنجيده 
خود، عمر 38ساله نظام را به ظلم و جنايت متهم کرده است. اين اظهارات برای دشمنان 
اين مرز و بوم يک دستاورد بزرگ! و بادآورده به حساب می آيد و جای دهها ميليارد دالر 
که همه ساله برای مقابله با ايران اسالمی و ارائه چهره يی وارونه از آن هزينه می کنند 

را پر می کند!«
صالح جوکار، از تشکل اصلی جناح حاکم )جمنا( روز 6 خرداد 1396 در رسانه رويداد24 
نوشت: »اينکه کانديدايی بخواهد با دروغ، تهمت، توزيع پول و شايعه سازی عليه ديگران 

که اين فرد قاتل است رأی به دست آورد، آرا کسب شده، حالل نيست«. 
باندهای  اين گونه تحليلها و نوشته ها در رسانه های رژيم و در جدال  نمونه های مشابه 
حاکميت قبل و بعد از 29 ارديبهشت بسيار است. قدر متيقن همه اين نوشته ها اين 
انزجار  موجب  فقيه  واليت  رژيم  حاکميت  38سال  در  مسئوليت  و  شراکت  که  است 
عمومی و ريزش آرا می شود و تمايل يا تظاهر به جانبداری از كسانی که هدف زندان و 
اعدام و قتل عام بوده اند، تمايل عمومی را جلب می کند. هم از اين رو بود که هريک از 
طرفها آشکارا تالش می کردند سهم و نقش طرف مقابل را در مسئوليتهای امنيتی و 

سرکوبگرانه در اين 38سال برجسته و عملکرد خودشان را پنهان کنند.

13ـ آن چه در چند روز و شب پس از انجام انتخابات در جامعه اتفاق افتاد، سيمای 
در  اجتماعی  جنبش  کشيد.  جهانی  ناظران  و  حکومت  باندهای  به رخ  را  سوم  نيروی 
سراسر ايران تحت حاکميت استبداد مذهبی نشان داد که در هر فرصت مناسب می تواند 
ارتجاعی  قواعد  و  معيارها  لرز،  و  بی ترس  زمين  ايران  مردان  و  زنان  کند.  اندام  عرض 
حاکميت را ناديده گرفتند و در چار گوشة ميهن اسير ارتجاع، در هر مکانی که فرصت 
تجمع می يافتند فرياد آزاديخواهی سر دادند. اگر خامنه ای مدت کوتاهی پس از رؤيت 
اين خيزشهای پرشکوه فرمان »آتش به اختيار« می دهد، قبل از هر چيز به ناتوانی در 
مقابل جامعه آماده به قيام اعتراف می کند. آتش قيامهای سال 1388 اگرچه با اعدامهای 
کالن و کهريزکهای بی شمار مهار شده، گرمای آن هنوز در پيکر جامعه برجا مانده است. 
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جامعه قبل از اعالم فرمان »آتش به اختيار« ولی فقيه، با حرکت مستقل خود بر بنياد 
واليت ضربه وارد کرد. عدم تعادل گاه و بيگاه خامنه ای در سخنرانيهايش فقط ناشی 
از بيماری او نيست. ضربات پياپی مردم به پاخاسته از قيامهای سال1388 تا جنبشهای 
نظام و در  بر کل  نيستند، چنان ضربه يی  نيروهای اجتماعی که خاموش شدنی  ممتد 
و  ترميم  قابل  خامنه ای  اختيار«  به  »آتش  با  نه  که  کرده  وارد  فقيه  ولی  به  آن  رأس 

بازسازی است و نه با »کليد« فرسوده و زنگ زدة روحانی.
در چنين شرايطی که رژيم حاکم در شروع دور دوم رياست روحانی با شکاف و شقة 
غيرقابل ترميم روبه روست و جامعه در جوش و خروش برای دست يافتن به مطالبات 
خود حرکت می کند، راه حل واقعی، عملی و مردمی برای عبور از بحران و نجات کشور، 

راه حل مقاومت انقالبی و آلترناتيو دموکراتيک اين رژيم است.

14ـ پس از شروع دور اول رياست روحانی، ما در بيانيه ساالنه شورا درباره اهميت و 
زير  رژيم  درونی  تضادهای  بر  اثرگذاری  برای  و ضروری  فعال  مداخله سياسی  ضروت 

عنوان »اثرگذاری مقاومت: شقه دشمن، فراخوان به قيام«، نوشتيم: 
»با حذف رفسنجانی و قبول هزينة آن، خامنه ای برآن بود كه مهندسی مناسب انتخابات 
را با موفقيت به پيش ببرد. اما مسئول شورا برای مداخله مؤثر به منظور تشديد تضاد در 
هرم قدرت )بين خامنه ای و رفسنجانی( و تشديد تضاد بين مردم و کليت قدرت در 
چارچوب استراتژی سرنگونی تماميت نظام، ابتدا رفسنجانی را تشويق به کانديدا شدن 
كرد و به خامنه ای توصيه کرد که از حذف رفسنجانی خودداری کند. مسئول شورا در 
يك فراخوان علنی از خامنه ای خواست که به کمک رفسنجانی جام زهر اتمی را بنوشد 
و خطر جنگ را منتفی کند. آقای مسعود رجوی ضمن تأکيد بر خط مشی سرنگونی و 
تحريم قاطع انتخابات، در مسأله اتمی، حاکميت را به طور عام و خامنه ای را به طور خاص 
در مقابل دو راهی ”ادامه مسير گذشته“ يا ”عقب نشينی و نوشيدن جام زهر“ قرار داد 
و به نمايندگی از يک جنبش راديکال که برای سرنگونی نظام مبارزه می کند، از راه حل 

عقب نشينی به خاطر پايين آوردن هزينه های مبارزه دفاع و آن را پيشنهاد کرد.
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پيام مسعود رجوی در عين حال، متضمن برجسته كردن يك لحظه نادر در شرايط سياسی 
پيش رو بود تا نيروهای قيام آفرين را هشيار كند و آنها را برای برپايی خيزش دوباره در 

فرصت به هم خوردن تعادل درونی رژيم آماده سازد.
نخستين  تا  نخست وزير  اولين  از  خمينی،  رژيم  تضادهای  روی  بر  به موقع  عمل كردن 
نيز  و  انقالبش  شورای  اعضای  و  خمينی  جانشين  درمورد  هم چنين  و  رئيس جمهور، 
و  مؤثرترين  سال 1388،  در  كروبی  و  موسوی  قبال  در  شورا  مسئول  موضعگيريهای 
ابتكارات و مانورهای سياسی مقاومت ايران برای تشديد بحران در رژيم  آموزنده ترين 

واليت فقيه محسوب می شوند. 
چهارده سال پيش نيز شورای ملی مقاومت در بيانية 30 تير 1382 با توجه به پيامدهای 
”رژيم  كرد:  خاطرنشان  بنيادگرايی،  بر صدور  مبنی  رژيم  استراتژی  و  عراق  در  جنگ 
آخوندها يا بايد مسير گذشته را با اصالت دادن به صدور بنيادگرايی ادامه دهد، كه در 
روند صلح  در  و سنگ اندازی  عراق  در  بيشتر  و دخالت  پيشروی  ادامه  با  اين صورت، 
خاورميانه، در داخل كشور به انقباض و سركوب بيشتر و جراحی در درون رژيم متمايل 
تشديد  و  بين المللی  بيشتر  هرچه  انزوای  بايد  رژيم  سياست،  اين  اجرای  در  می شود. 
صدور  از  بايد  دهد....  انجام  كالن  برنامه ريزی  آن  برای  و  بپذيرد  را  جهانی  فشارهای 
بنيادگرايی دست بردارد و دست پروردگانش در عراق را، كه برای آنان انرژی و هزينه 
و  برآيد  آرايش جديد منطقه  با  انطباق خود  بسيار مصرف كرده، رها كند و در صدد 

جامهای زهر را يكی پس از ديگری بنوشد“.
هم چنين در بحبوحة قيامهای سال 1388 شورا در بيانية ساالنه خود، ضمن فراخواندن 
موسوی و ديگران به فاصله گرفتن از واليت خامنه ای و اذعان ”به حق حاكميت مردم 
ايران و نفی تماميت رژيم سلطنت مطلقه فقيه“، خاطرنشان كرد: ”موسوی كانديدای 
جناح مغلوب پس از اعتراض به كالن تقلبات انتخاباتی، ابتدا خواستار ابطال انتخابات شد. 
ولی در قدمهای بعد متأسفانه از پيگيری اين خواست عقب نشست. هرچند كه هم چنان، 
ازجمله در بيانيه 1۷شهريور خود، بر كالن تقلبات انتخابات رژيم و نامشروع بودن دولت 

برآمده از آن تصريح می كند.
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كروبی نيز به اعتراض و افشاگری پرداخت و نامه های او درباره شكنجه ها و تجاوزهای 
وحشيانه در كهريزك، واكنش تهديدآميز خامنه ای را به طدنبال داشت. اما سركوبگری 
و نمايشهای نفرت انگيز اعتراف گيری، موجب رسوايی بيشتر باند غالب شد و روحانيان و 

مراجع، واليت خامنه ای را باطل و جائرانه اعالم كردند“«. 
دينی،  ديکتاتوری  تضعيف  و  تضادها  تعميق  و  تشديد  در  مقاومت  اثرگذاری  قبال  در 
جنون آميز  واكنشی  رژيم  رياست جمهوری،  يازدهم  دور  انتخابات  نمايش  جريان  در 
از  از اين واکنشها آمده بود: »خامنه ای  بيانيه شورا ضمن ذکر نمونه يی  نشان داد. در 
را به علت موضعگيری مسعود رجوی ”گروگان  نماينده اش در كيهان، رفسنجانی  زبان 
از حذف  كيهان، پس  در  فقيه  ولی  نمايندة  داد. حسين شريعتمداری  لقب  منافقين“ 
رفسنجانی توسط شورای نگهبان، نوشت: ”اين البته هنر و هوشمندی شورای محترم 
را در  قانون ديد و گروگان گيران منافق  را در اجرای  برترين مصلحت  بود كه  نگهبان 
فاز اول عملياتشان ناكام گذاشت“. او عمق دعوای تاريخی انقالب و ارتجاع را تا صدر 
مشروطه امتداد داد و ذوق زده از نجات ”گروگان منافقين“، اضافه كرد: ”روح بلند مجتهد 
مجاهد، شهيد شيخ فضل اهلل نوری غرق در رحمت واسعه الهی باد كه سنگ بنای نهاد 

شورای نگهبان را در پيش از يك قرن پيش گذاشت“...
تصريحات خامنه ای و نمايندگانش در رأس نهادهای اصلی حاكميت آخوندی دراين باره 
بسيار است، اما واضحترين عكس العمل رژيم را بايد در شليك 50 موشك به ليبرتی 
در روز اعالم نتايج نمايش انتخابات و شكست مهندسی باند غالب ديد. مسئول شورا 
دراين باره گفت: علت مضاعف خشم و كين افسارگسيختة خامنه ای در حمله به ليبرتی 
در رابطه با انتخابات، موضعگيری و دخالت ما در تضادهای درونی رژيم عليه ولی فقيه 
برای شقه كردن رژيمش و تقسيم قدرت با رفسنجانی و زهر خوردن بود... از آغاز با افتخار 
و سربلندی، در ” آتش و حركت“ درخشان سياسی، در تضادهای درون ارتجاع غاصب 
زمان  از  ايران ستيز عمل كرده ايم؛  رژيِم  اين  برابر  در  به وظيفه ميهنی خود  و خونريز، 
جدا كردن اولين رئيس جمهور خمينی در سال1360 تا منتظری و موسوی و كروبی در 

سال1388.
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درونی  تضادهای  روی  اثرگذاری  اهميت  درباره  بحثهای خود  در  او  نيز  پيشتر  اين  از 
دشمن و تجربة قيام در سال 88 نوشته بود:

اگر فكر كنيم كه شقه و آثار و محصوالت آن در درون رژيم هيچ بهايی ندارد و با آن مثل 
اين برخورد كنيم كه گويا واقع نشده و وجود ندارد، انحراف و اپورتونيسم چپ ]بخوانيد 
چپ نمايی[ محسوب می شود. به عكس، ما بايد در سلسله مراتب تضادها، باند غالب را در 

برابر جناح مغلوب تضعيف كنيم.....
از پايين است،  اگر فكر كنيم كه شقه در باالی رژيم، كه بديهی است محصول فشار 
به خودی خود، به تغيير يا حتی اصالح اين رژيم منجر می شود نادرست و مصداق انحراف 
و اپورتونيسم راست است كه از نقض اصول مبارزاتی شروع می شود و نهايتًا به طعمه 
ارتجاع تبديل شدن و خارج شدن از جبهة مردم ايران، كه خواهان سرنگونی اين رژيم 
هستند، منجر می شود. از اين رو در سلسله مراتب تضادها، بين رژيم واليت فقيه )با 
همة جناحهايش( و ضدرژيم )همين اشرف و مجاهدين و شورای ملی مقاومت ايران(؛ 
هر عنصر انقالبی و ملی و ميهنی و دموكرات و هر اصالح طلب واقعی، بايد ضد رژيم را 
تأييد و مقاومت را ياری و تقويت كند. اگر آگاهانه عكس آن را انجام بدهد، اين خيانت 
است. مانند كسانی كه در طرف خاتمی، 8سال بر سر مجاهدين و مقاومت ايران ريختند 
و راه بمباران و خلع سالح مجاهدين و شبه كودتای 1۷ژوئن ]2003[ را هموار كردند و 
امروز هم برای زدن و بستن و كشتن اشرف و اشرفيان جاده صاف می كنند...« )بيانيه 

شورای ملی مقاومت مرداد 1392(. 
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فصل سوم: 
مخمصة ريل گذاری پس از نمايش انتخابات 

و کالن بحرانهای حاکميت

16ـ شرايط پس از نمايش انتخابات به گونه يی است که ولی فقيه قادر به يکدست کردن 
حکومت و ريل گذاری جديد در واليت نيست. فشار بر رژيم برای تن دادن به برجامهای 
ديگر با توجه به زير ضرب رفتن سياست مماشات اوباما همراه با کارشکنيهای خامنه ای، 
منجر به فلج شدن هرچه بيشتر روحانی و باند ميانی رژيم می شود. سرنوشت خامنه ای 

در اين است که »بر سر شاخ نشسته و بن می برد«.
اختيار«  به  »آتش  فرمان  اعالم  و  بسيجی  دانشجويان  با  ديدار  در  خامنه ای  حرفهای 
دهنی زدن  تو  و  قوه  سه  سران  به شمول  نظام،  کارگزاران  با  ديدار  در  او  صحبتهای  و 
کند،  برای مشكالت چاره انديشی  بايد  که  به عنوان کسی  او  با خطاب کردن  به روحانی 
گرچه روحانی را به ميزانی تحت کنترل و مهار قرار می دهد، اما مهمتر از آن باعث خنده 
به ريش ولی فقيه می شود. شکاف و شقه درون رژيم به حدی رسيده که با هيچ سياست 

و ابزاری، حتی ياری رساندن خليفه داعش به خليفه تهران، قابل ترميم نيست.

1۷ـ پس از انتخابات، تضادهای درون هرم قدرت، اوج بيشتری پيدا کرد و نقش سپاه 
در امور اقتصادی به عنوان مهمترين عرصه تقابل دو باند اصلی نظام بسيار برجسته شد. 
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حسن روحانی در روز پنجشنبه 2 تير 1396 در ديدار با فعاالن اقتصادی گفت: »ابالغ 
سياستهای اصل 44 برای اين بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست 
بکشد، اما ما چه کار کرديم؟ بخشی از اقتصاد دست يک دولت بی تفنگ بود که آن را 
به يک دولت با تفنگ تحويل داديم، اين اقتصاد و خصوصی سازی نيست... از آن دولتی 
اقتصاد را به دولتی داديم که هم  اين که  که تفنگ نداشت، می ترسيدند چه برسد به 
تفنگ دارد و هم رسانه را در اختيار دارد و همه چيزی دارد وکسی جرأت ندارد با آنها 

رقابت کند«.
سرکرده کل سپاه با لحنی تند و تحقير کننده به روحانی جواب داد وگفت: »دولتی که 
تفنگ نداشته باشد توسط دشمنان تحقير و سرانجام تسليم می شود... بله صاحب تفنگ 
که سهل است ما صاحب موشکهای دشمن شکن هستيم و آنها را عليه دشمنان و برای 
فقيه[ اسالمی  ]بخوانيد واليت  ايران  امنيت  و  ]بخوانيد سپاه[  نظام، مردم  از  حفاظت 
به کار می گيريم. ما احساس می کنيم که اين قبيل اظهارات با هدف ايجاد دوقطبيهای 
کاذب، فرافکنی و فرار از عمل به تعهدات در زمينه معيشت مردم و کشور انجام می شود« 

)تسنيم، 6تير1396(.

18ـ روز دوشنبه 2 مرداد 1396 در آستانة مراسم تنفيذ و تحليف حسن روحانی، خبری 
از ديدار وی با 5تن از فرماندهان اصلی سپاه پاسداران منتشر شد كه عبارت بودند از: 
پاسدار سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، پاسدار سرلشکر قاسم 
نيروی  فرمانده  حاجی زاده،  اميرعلی  سرتيپ  پاسدار  قدس،  نيروی  فرمانده  سليمانی، 
پاسدار  و  بسيج  سازمان  رئيس  غيب پرور،  پاسدار سرتيپ غالمحسين  سپاه،  هوافضای 
سرتيپ اسماعيل کوثری، جانشين فرمانده قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران )مسئول امنيت 

تهران(. 
فعاليتهای  در  را شرکت سپاه  گفتگو  اين  موضوع  روحانی  دولت  به  وابسته  رسانه های 
اقتصادی و دولتی قلمداد کردند. اما روز چهارشنبه 4مرداد 1396، کيهان، که در تيول 
ادعا را تکذيب کرد و نوشت: »جلسه روز  اين  خامنه ای است، در يادداشت روز خود، 
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دوشنبه به درخواست فرماندهان ارشد سپاه برگزار شده و محور اصلی بحث، نقد عملکرد 
اين  در  است.  بوده  انقالب  بنيادی  ارزشهای  و  نظام  امنيت  حوزة  در  دولت  مواضع  و 
ميان، سپاه برای اثبات حسن ظن خود به رئيس جمهور و دولت درصدد برآمد دغدغه ها 
و نگرانيهايی که از ناحيه ادبيات و رويکردهای تبليغی دولت پديده آمده است را بدون 

واسطه و صريح با رئيس جمهور در ميان بگذارد«.
کيهان افزود: »واقعيت اين است که از اواخر دولت يازدهم و به خصوص در ايام فعاليتهای 
انتخاباتی و نيز پس از انتخابات، مباحثی که از سوی رئيس جمهور محترم و بعضی از 
را  زيادی  نگرانيهای  شد،  مطرح  امنيتی  و  ارزشی  انقالبی  مسائل  در  ايشان  اطرافيان 
پديد آورد. سخنانی که ايشان درباره روند قضايی کشور در 38سال گذشته در حوزه 
جرائم امنيتی مطرح کرد،... ضمن آن که نوعًا فراتر از اختيارات رئيس جمهور می باشد، 
به طور  دولت  ورودهای  از  می آورد...پاره يی  پديد  کشور  برای  نيز  عمده يی  مشکالت 
مستقيم يا غيرمستقيم جنبه امنيتی داشته و کشور را در شرايط خاص قرار می دهد. از 
اين رو در ماههای گذشته رهبر معظم انقالب طی چند نوبت، تضعيف نيروهای مسلح 
و به طورخاص نيروهای مؤمنی که از سوی نظام سلطه، تحت اتهام و فشار قرار دارند را 

اقدامی خطرناک دانسته و از آن پرهيز دادند«.
کيهان ادامه می دهد: »در درون دولت يک جريان بسيار مؤثر سياسی... راه حل مشکالت 
اينها بدون آن که  با دولتهای ديگر عنوان می کند. به عبارت ديگر  را در هم طراز شدن 
طرحی ارائه کنند می گويند بايد عادی سازی کنيم و هرچه که الزمه آن است بپذيريم. 
اساسًا فلسفه پذيرش برجام و امضای FATF ]ارگان جهانی مبارزه با پولشويی[ و سند 
کشوری  هر  که  است  درحالی  اين  و  نبود  اين  جز  يونيسف[  فرهنگی  ]برنامه   2030
به ميزانی که ضعيف می شود به همان ميزان بايد تحميالت بيشتری را بپذيرد. در واقع 
فرماندهان ارشد سپاه در ديدار روز دوشنبه خود فهرستی از دغدغه های مهمی که در 
حوزه انقالب، ارزشهای نظام و مردم دارند را مطرح کرده و پيامدهای برخی مواضع را 

به طور شفاف برای شخص رئيس جمهور محترم تشريح کردند«.
کيهان در پايان لحنی تهديد آميز دارد و می نويسد: »سپاه طبعًا در رابطه با وظايفی که 
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اساسی  اقدامات  زنگها،  درآوردن  به صدا  از  به غير  دارد  برعهده  اساسی  قانون  براساس 
را برای رفع دغدغه ها دنبال می کند و اين همان چيزی است که از سپاه يک موجود 
پيچيده ترين  ماجرا می شود  وارد  امنيتی  لبه  با  وقتی  است. موجودی که  ويژه ساخته 
توطئه های امنيتی ـ آنگونه که در سالهای 1359 و1360 وجود داشت را خنثی می کند«.

مضمون و لحن اين نوشته، شدت مخاصمه بين دولت روحانی )دولت بی تفنگ( و سپاه 
منطق  و  امنيتی  سياست  برسر  آنها  دعوای  به طورخاص  و  تفنگ(  با  )دولت  پاسداران 
حفظ نظام از طريق مداخله جويی در کشورهای منطقه، واضح تر از آن است که نيازمند 

توضيح باشد. 

19ـ مسأله سرنوشت برجام موضوع مهم ديگر در مناقشه بين باندهای درون رژيم است. 
از ميان صدها نوشته و اظهارنظر در اين مورد شايد برجسته ترين حمله به باند روحانی 
از جانب يک مداح البته در حضور خامنه ای و همه سرکردگان نظام باشد. روز دوشنبه 
5تير1396 در مراسم نماز عيد فطر، زمانی که صدا و سيمای خامنه ای مراسم رسمی 
عيد فطر را به طور مستقيم پخش می کرد، يکی از مداحان اهل بيت ولی فقيه به نام ميثم 
مطيعی، با خواندن شعری عليه روحانی که در صف اول نشسته بود، گفت: »ای نشسته 
صف اول نکنی خود را گم... جسم برجام چو روحش به فنا رفت که رفت/ ذوق بيهوده ز 
برجام خطا بود خطا، تکيه بر عهد عمو سام خطا بود خطا... هر چه می شد برد از کيسه 

ما برد که برد/ بردـ برد اين بود؟ آری همه را برد که برد«. 
کيهان  شد،  ايجاد  مورد  اين  در  روحانی  باند  جانب  از  که  زيادی  واکنشهای  به دنبال 
خامنه ای در روز پنجشنبه 8تير1396، سخنان علی مطهری را که گفته بود: »اين اشعار، 
برجام را به طور کلی تخطئه می کرد در حالی که توافق برجام تصميم کل نظام و تخطئه 
آن تخطئه کل نظام است. نقاط قوت و نقاط ضعف آن نيز به کل نظام برمی گردد« مورد 
حمله قرار داد و برای از زير ضرب درآوردن خامنه ای نوشت: »اين ادعا در حالی است 
که اواًل رهبر معظم انقالب اجرای برجام را به 29 شرط تعيين شده از سوی شورای 
عالی امنيت ملی و مجلس و شروط رهبری مشروط کرده بودند و ثانيًا در تصويب برجام 
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در مجلس، خالف عقل و مصلحت عمل شد، به نحوی که پس از 40روز بررسی دقيق 
متن برجام با حضور کارشناسان سياسی و اقتصادی در کميسيون ويژه مجلس، با فشار 
دولت و عناصر همسو در مجلس، به آسيب شناسيهای دقيق کميسيون بی اعتنايی شد«. 
ناديده  را  امنيت واليت  از تصميم شورای  تأييد خامنه ای  اين نوشته  شريعتمداری در 
گرفته و تالش می کند تا خامنه ای را که با زبان درازش در اين دو سال می توانست با 

صراحت با برجام مخالفت کند، بی خطا جلوه دهد. 
روز سه شنبه 6 تير 1396، پاسدار شمخانی، دبير شورای عالی امنيت خامنه ای پيرامون 
نهاد تصميم گيرنده موشک پرانی، به رابطه اين شورا با ولی فقيه پرداخت و تأکيد کرد 
قوا  کل  فرمانده  که  می شود  عملياتی  زمانی  ملی  امنيت  شورای  مصوبات  »همه  که 
تصميم می گيرند«. بنابراين، مقاله شريعتمداری در کيهان را بايد به حساب دو دوزه بازی 

خامنه ای گذاشت.

20ـ سهم خواهی باند درهم شکسته موسوم به اصالح طلب از روحانی، يکی از موارد 
ژرفش بحران درونی حاکميت و درعين حال روشن کننده وضعيت اصالح طلبان قالبی در 
نظام آخونديست که مدتهاست به زايده باند ميانی تبديل شده اند. روزنامه انتخاب وابسته 
به باند روحانی مقاله يی در واکنش به سهم خواهی جبهه درمانده اصالح طلبان نوشته که 
خبرگزاری حکومتی ايلنا در روز 22 تير 1396آن را پوشش داد. نويسنده با تحقير کردن 
عارف می نويسد: »عارف دست بردار نيست! همان کسی که در ميان قحط الرجال سالهای 
اصالحات،  جريان  اصلی  چهره های  برخی  کنارگذاشتن  يا  کناره گيری  اثر  بر  که  اخير 
يکباره مهم شد! او حاال تصور می کند رئيس يک جبهه بزرگ به نام اصالح طلبان است؛ 
آن قدری که وقتی خاتمی در انتخابات اخير، از او می خواهد ليست اصالح طلبان را اصالح 
تصور  انتخابات  از  پس  حاال  او  می رود؛  و  می کند  رها  را  کار  به گفته شکوری راد  کند، 
می کند روحانی مديون او و شورای کذايی اصالح طلبان است و به دنبال سهم خواهيهايی 
هست که بار ديگر، نزاع و اختالف را برمی انگيزد و ناراحتی مردم ]بخوانيد باند روحانی[ 
را موجب می شود. محمدرضا عارف، رئيس شورای عالی سياستگذاری اصالح  طلبان بار 
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ديگر، با ادبياتی خارج از عرف و اخالق، سهم خواهی شورای عالی اصالح طلبان از دولت 
پيروز  بعضيها  گفت:  روحانی،  به رئيس جمهور  تند  کنايه يی  نثار  و ضمن  کرد  علنی  را 
می شوند يادشان می رود چه کسانی برايشان زحمت کشيدند و من اين گله را دارم... 
برخی از سران اصالحات معتقدند شورای عالی اصالح طلبان، يک گروه و محفل چندنفره 
تصميم گير دارد و اساس وجودش مخرب و باعث ايجاد اختالف و نزاع ميان اصالح طلبان 

است«.

کارت  به  رئيسی  تبديل شدن  و   1396 ارديبهشت   29 رويداد  از  بعد  ماه  يک  21ـ 
سوخته، اين بحران گريبان ولی فقيه يعنی خود خامنه ای راهم گرفت و دعاوی مسخره 
روز 29خرداد  در  خامنه ای  کرد. »مجلس خبرگان«  مفتضح  را  دينی«  »مردم ساالری 
طی اطالعيه يی، در مورد اظهارات روحانی پيرامون حاکميت امام اول شيعيان با تکيه 
به رأی مردم و اشاره تلويحی او به اين که مشروعيت واليت خامنه ای نيز به رأی مردم 
بستگی دارد، هشدار داد و مشروعيت ولی فقيه را »الهی« دانست که رأی مردم تنها 

جنبه »مقبوليت« خواهد داشت.
روز جمعه 2 تير1396 در راهپيمايی حکومتی موسوم به »روز قدس« در تهران تعدادی 
داشت،  شرکت  روحانی  که  جايی  نزديكی  در  فقيه  ولی  بيت  به  وابسته  دلواپسان  از 
او  بعدی  پيوستن  و  فقيه  ولی  سوی  از  رژيم  رئيس جمهور  اولين  عزل  يادآوری  برای 
به مجاهدين، شعار دادند »روحانی، بنی صدر، پيوندتان مبارک/ مرگ بر منافق، مرگ بر 
آخوند آمريکايی«. اين اولين حرکت به دنبال حکم آتش به اختيار خامنه ای بود که شکاف 

درون هرم قدرت را بارز کرد و همزمان کل نظام را زير سؤال برد.
چند روز بعد خامنه ای که از به خيابان کشيده شدن اين مخاصمات و فرصت يابی مخالفان 
وحشت زده شده بود، در سخنرانی مراسم عيد فطر در روز دوشنبه 5 تير، در مورد حکم 

آتش به اختيار گفت: آتش به اختيار به معنی بی قانونی نيست. 
و شقه  عنوان »شکاف  زير  مرداد 1394  بيانيه  در  مقاومت  ملی  پيشتر، شورای  اين  از 
در هرم قدرت؛ باالييها نمی توانند! موقعيت بحرانی واليت خامنه ای«، خاطرنشان كرده 
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بود: »قيامهای 1388 و 1389 اتوريته ولی فقيه را در کف خيابان لگدمال کردند. كار 
به آن جا رسيد كه گماشته لجام گسيخته خامنه ای به صورت واليت خود او هم چنگ 
انداخت. سياست يكدست سازی، حتی در باندهای واليت مدار، به تفرقه و تشتت راه برد 
و عالئم درهم شکسته شدن اتوريته خامنه ای در درون قدرت، در گفته ها و نوشته های 

ذوب شدگان در واليت برمال شد«.

22ـ يکی از مهمترين ديناميزمهای منازعه شدت يافته در الية فوقانی حکومت، مسأله 
جانشينی است. اين جدال، وضعيت دو سال آخر قبل از مرگ خمينی را تداعی می کند؛ 
در  بود.  جانشينی  تحت تأثير جنگ  قويًا  رژيم  درون  اساسی  تحوالت  نيز  دوره  آن  در 
زيرا  کرد؛  مسدود  را  او  به قدرت رسيدن  راه  منتظری  عزل  با  يکسو  از  خمينی  نهايت 
به قطعيت رسيده بود که او »اين کشور و انقالب اسالمی عزيز مردم مسلمان ايران را 
پس از من به دست ليبرالها و از کانال آنها به منافقين« می سپارد )حکم خمينی برای 
عزل منتظری، 6فروردين1368(. از سوی ديگر با حذف شرط مرجعيت در مورد رهبری 
رژيم )که با تشکيل »شورای بازنگری قانون اساسی« به دستور خود او صورت گرفت( 
تهديد سربرداشتن مراجع قم برای کسب قدرت را خنثی کرد تا نزديکترين آخوندهای 

سرسپرده خودش بتوانند قدرت را به چنگ آورند.
در بيانيه شورا در سال گذشته نوشتيم: »رژيم واليت فقيه که در انتخابات اخير خبرگان 
]اسفند1394[ با مهمترين بحران رأس حاکميت برسر جانشينی خامنه ای رو به رو شد، 

هم چنان با اين بحران درگير است.
قتل عام  در  مرگ  هيأت  اعضای  از  رئيسی،  ابراهيم  آخوند جالد  گماشتن  با  خامنه ای 
زندانيان سياسی، به توليت آستان قدس رضوی پس از مرگ آخوند طبسی، اين مهرة 
رژيم  در  غارت  و  قدرت  مراکز  ثروتمندترين  از  يکی  بر  و  کشيد  باال  را  سرسپرده اش 
رئيسی،  باال کشيدن  که  می دهد  نشان  منتشرشده  گزارشهای  کرد.  مسلط  آخوندها، 
بخشی از کشاکش و بحران رأس نظام بر سر کرسی واليت فقيه در وضعيت بيماری و 

ضعف خامنه ای است«.
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23ـ از شهريور 1393 که خامنه ای تحت عمل جراحی قرار گرفت و صحنه بستری شدن 
او و نمايش سياسی عيادت مقامهای رژيم از ولی فقيه بيمار با عمد آشکاری از تلويزيون 
پخش شد، مسأله تعيين جانشين به يک پروژه سياسی علنی تبديل شد. در ماههای قبل 
از خيمه شب بازی انتخابات خبرگان، خامنه ای دوبار در سخنرانيهای علنی، اين موضوع را 
به روشنی عنوان کرد. جناح رقيب نيز، که رفسنجانی تا هنگام مرگش سردمدار آن بود، 
با عنوان کردن مکرر »شورايی شدن رهبری« و زمان ديگر با »عالمه«سازی  يک زمان 
از نوه خمينی و تالش برای کسب تعداد قابل توجهی از کرسيهای خبرگان ارتجاع، به 

صف آرايی پرداخت تا واليت فقيه را از آن خود کند يا دست کم در آن شريک شود.
در مقابل، خامنه ای، با مهندسی انتخابات خبرگان، 50 الی 60 کرسی از 86 کرسی آن 
را به انحصار آخوندهای تحت امر خود درآورد تا تعيين ولی فقيه بعدی مطابق الگوی 
با اين حال، همين اکثريت  مطلوب خودش به دست اين گروه به آسانی صورت پذيرد. 
وابسته به خامنه ای، خود نيز زير تأثير جنگ جانشينی دستخوش رقابت و دسته بندی 
است. اين رقابتها ازجمله هنگام انتخاب اعضای هيأت رئيسه خبرگان ظاهر شد، به طوری 
که حتی آخوند صادق الريجانی، رئيس قوه قضاييه و يکی از چهار، پنج آخوند ارشد 
است.  مدعيان جانشينی  از  که  نشد چرا  پذيرفته  در هيأت رئيسه  به عضويت  حکومت، 
به جای امثال او کسانی در هيأت رئيسه چيده شدند که همگی از باند اخص تحت امر 

بيت خامنه ای محسوب می شوند.
يکی از همين افراد، احمد خاتمی، سال گذشته فاش کرد که »تاکنون مجلس خبرگان 
است«  داشته  اختصاص  جانشينی  به تعيين  آن  5جلسه  که  کرده  برگزار  ۷جلسه 
)خبرگزاری ايسنا، 28 دی1395(. به گفته او نتايج اين بررسيها »کاماًل محرمانه« است 

و تنها خامنه ای می تواند از آن آگاه شود.

برکشيدن  برای  را  يی  حساب شده  مسير  نقشه  خامنه ای  که  است  اين  واقعيت  24ـ 
ابراهيم رئيسی به منصب ولی فقيه آتی در پيش گرفته بود. اين طرح با شکست مهندسی 

انتخابات رياست جمهوری در اساس فرو ريخت و جالد مزبور عاطل و باطل شد. 
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در نتيجه، با اين که خامنه ای به دليل اضطرار ناشی از بيماری خود، عمد دارد کار تعيين 
جانشين را هرچه زودتر به آخر برساند، اين کار دست کم سه سال به درازا کشيده و 
بحران  اساسی  سويه های  از  يکی  به مثابه  ناتوانی  اين  است.  نيافته  چشم اندازی  هنوز 
سياسی رژيم، برآيند چند معضل درهم تنيده است: تنزل موقعيت خامنه ای، فروپاشی 
جناح غالب )ائتالف اصولگرايان( که به ويژه پس از خيمه شب بازی انتخابات شتاب گرفته 
ناشده جانشينی درعين حال  قيامها. مسأله حل  دوباره  فوران  از  رژيم  ترس سراپای  و 
تا  از حسن روحانی و صادق الريجانی  خود موجد منازعه فرساينده يی شده است که 
با يکديگر گرفتار  گردانندگان بيت خامنه ای و سرکردگان سپاه پاسداران را در تقابل 

کرده است.
را  آن  ترديد  بی  و  می کند  رژيم حاکم داللت  بر سرشت شکنندة  بازهم  اين وضعيت 
و خيزشهای  سازمانيافته  مقاومت  برابر  در  کنونی  فقيه  ولی  مرگ  يا  احتضار  به هنگام 

مردمی آسيب پذير خواهد کرد.
در حقيقت مثل بسياری حاکمان خودکامه تاريخ ايران، استبداد مطلق العنان کنونی نيز 

در بزنگاه جانشينی با مسأله بود و نبود دست و پنجه نرم می کند.
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فصل چهارم: 
اقتصاد کشور، عبور شتاب آلود از مرز فاجعه

25ـ اقتصاد کشور، که محمل معيشت جامعة ايران است، طی يکسال گذشته ناتوانتر 
و فقيرتر از پيش شده است. اين تحول وخامت بار، فقر عمومی و فقر مطلق ميليونها 
اصلی  است. شاخص  آورده  همراه  به  را  ايرانی  جوان  ميليونها  بيکاری  و  ايرانی  خانوار 
اين فقر و ضعف اقتصادی، ادامة افت توليد و درآمد سرانة ملی است. بر اساس گزارش 
صندوق بين المللی پول، سرانة توليد ناخالص داخلی ايران در دولت روحانی 15درصد 
کاهش يافته است. به گزارش اين صندوق، سرانة توليد ناخالص داخلی ايران که 5290 
دالر در سال 2014 بود، در سال 2015 کاهش شديدی را تجربه کرد و به 4۷10 دالر 
رسيد و در سال 2016 نيز هم چنان روندی نزولی را تجربه کرده و به 4680 دالر کاهش 
ناخالص  توليد  سرانه  که  کرده  اعالم  خود  پيش بينيهای  در  صندوق  اين  است.  يافته 
داخلی ايران در سال 201۷ نيز کاهش خواهد يافت و به رقم 4530 دالر خواهد رسيد 

)خبرگزاری فارس 26ارديبهشت96(. 
نيلی، مشاور اقتصادی روحانی، در اسفند گذشته از افت 30درصدی سرانه توليد ناخالص 
داخلی ازسال1355 تا کنون گزارش داد و در يک اجالس تخصصی اعالم کرد »عليرغم 
کاهش 30درصدی درآمد سرانه نسبت به سال55، مصرف نسبت به آن سال 1.5 برابر 

افزايش يافته است« )خبرگزاری فارس 14اسفند1395(. 
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رو  سال  هر  که  کشور،  فقير  و  کم درآمد  اقشار  به  مصرف،  برابر شدن   1.5 اين  البته، 
به افزايش بوده اند، بر نمی گردد.

براثر عدم تعادل در توزيع همين درآمد، شکاف طبقاتی در جامعه ايران در سه سال اخير 
عميقتر گرديده است و فقرا فقيرتر شده اند. بنا به گزارشهای کارشناسی متعددی که 
از سوی منابع و رسانه های رژيم منتشر شده، »ضريب جينی«، شاخص وضعيت توزيع 
درآمد در جامعه، طی سالهای1389 تا 1394 در حال افزايش بوده است. به طوری که 
از 0.3۷ در سال1392 به 0.39 در سال1394 رسيده است. کارگزاران رژيم هم چنين 
معترفند حدود 25ميليون نفر از مردم ايران در گرداب فقر مطلق فرو رفته اند. يعنی قادر 

به تأمين هزينه نيازهای اوليه خود شامل خوراک، مسکن و پوشاک نيستند. 
معاون وزير بهداشت رژيم در مرداد سال گذشته اذعان کرد که »درحال حاضر 30درصد 
مردم کشور گرسنه اند و نان برای خوردن ندارند که اين آمار را وزارت رفاه هم تأييد 
می کند... ساالنه ۷00هزار نفر در ايران به دليل هزينه های درمان ورشکست می شوند« 

)خبرگزاری مهر 29مرداد1395(.
کنفرانس  اولين  در  ندهد،  وعده  گذشته  مثل 4سال  می کند  که سعی  روحانی  حسن 
مطبوعاتی خود بعد از انتخابات، فريبکارانه وعده داده که تا 4سال آينده به فقر مطلق 
در ايران پايان دهد. اما رفع رکود و رشد اقتصادی، در شرايطی که بخش اعظم امکانات 

و منابع مادی سرمايه گذاری در ايران تلف می شود، ممکن نيست.

26ـ بيکاری فزاينده، نتيجه وخامت فجيع اقتصاد کشور است. گزارش مرکز آمار ايران 
از 10،۷درصد در  يافته و  افزايش  بيکاری طی يکسال 2درصد  نرخ  نشان می دهد که 
پاييز1394 )قبل از اجرای برجام( به 12،۷درصد در تابستان1395 رسيده است. نرخ 
بيکاری جوانان 15 تا 29ساله حاکی از آن است که 24.9درصد از فعاالن اين گروه سنی 

در بهار1395 بيکار بوده اند. 
تاسال  و  است  نفر  ۷ميليون  بيکاران  آمار  کرد:  اعالم  رژيم  مجلس  پژوهشهای  مرکز 
1400 به 11ميليون نفر خواهد رسيد« )پايگاه اطالع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس، 
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۷ مهر1395(.
فقر و بيکاری، پيامد اجتناب ناپذير تداوم رکود و فقدان رشد اقتصادی پايدار در کشور 
است و کارگزاران رژيم آن را شديد و چاره ناپذير و يک »ابرچالش امنيتی« برای نظام 

توصيف می کنند. 
يکی از نمادهای روشن بحران بيکاری و عبور اقتصاد کشور از مرزهای فاجعه، کولبری 
و جان باختن مستمر کولبران در اثر شليک مأموران رژيم يا در اثر سرما و ريزش بهمن 
معامالت  کشور(  عمرانی  بودجه  برابر  )سه  دالر  25ميليارد  ساالنه  که  حالی  در  است. 
قاچاق در ايران صورت می گيرد كه سرنخ آن در دست خامنه ای و سپاه است. شمار زياد 
کولبران محروم، که برخی منابع آن را 300هزار نفر اعالم می کنند )خبرگزاری حکومتی 
به اصطالح  به بهانه  نيستند،  برخوردار  کار  حقوق  هيچ گونه  از  و  ايلنا،20بهمن1395( 
از کودکان  آنها  ميان  در  کولبران که  تهاجم حکومت هستند.  قاچاق، هدف  با  مبارزه 
10ساله تا زنان و مردان 80ساله و دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهی نيز ديده 
می شوند، به طور مستمر در معرض خطراتی مانند تيراندازی مستقيم نيروهای سرکوبگر 
انتظامی رژيم، ريزش بهمن، غرق شدن در رودخانه، سرمازدگی يا سقوط به دره قرار 

دارند.
يک  1396در  ۷مرداد  روز  رژيم،  مجلس  اجتماعی  کميسيون  عضو  خضری،  رسول 
سخنرانی در پيرانشهر، شمار کولبران در مرزهای کشور را ۷0هزار تن اعالم کرد. منابع 
تالش  رژيم  شک،  بدون  اما  کرده اند،  اعالم  مشابهی  رقمهای  نيز  قباًل  آخوندی  رژيم 
می کند ابعاد اين پيامد شرم آور تبهکاری اقتصادی خود را بپوشاند و آمار واقعی کولبران 

محروم بيشتر از رقمهای اعالم شده است. 
بنا برگزارشها تنها در هشت ماه اول سال 1395 دست کم ۷0 کولبر کرد بر اثر شليک 

نيروهای رژيم در مرزها جان خود را از دست داده و دهها تن ديگر زخمی شده اند. 
مرگ تکاندهنده اين جوانان گوشه ناچيزی از کارنامه رژيم فاسد و جنايتکاری است که 
با چپاول سرمايه های مردم ايران و به هدردادن آنها در پروژه های اتمی و صدور تروريسم 
و بنيادگرايی و جنگ افروزی در منطقه، اقتصاد ايران را ويران كرده و چيزی جز بيكاری 
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و فقر و تورم برای مردم به ارمغان نياورده است. 
مورد  در  گزارشهای خود  از  يکی  در  متحد،  ملل  پيشين  ويژة  گزارشگر  احمد شهيد، 
وضعيت حقوق بشر در ايران ضمن اشاره به »کشتار سيستماتيک کولبران« تأکيد کرد 
که قوانين رژيم فعاليتهای کولبران را به عنوان جرمی می داند که قابل مجازات با چند 
ماه زندان يا جريمه يی معادل کاالهای ضبط شده است. اما گزارشگر ويژه، گزارشهايی 
دريافت کرده است که نگاهبانان مرزی به اين افراد شليک می کنند و به اين وسيله دهها 

کولبر و هم چنين اسبهای آنان را ساالنه زخمی می کنند يا به قتل می رسانند. 
مأموران جنايتکار رژيم در بهمن گذشته در مرز بانه چهار کولبر از هموطنان کرد را 
دستگير و آنها را با قساوتی كه ويژه نظام واليت فقيه است به داخل دره پرت كردند. 
آزاد قاسمی، پدر يک کودک خردسال، کشته شد و سه كولبر  به نام  از كولبران  يكی 
ديگر به شدت زخمی شدند. دو كولبر ديگر كه شاهد اين جنايت بودند توسط نيروهای 
اين  خانواده های  رژيم  کارگزاران  منتقل شدند.  نامعلومی  به نقطه  و  سركوبگر دستگير 

شش کولبر را نسبت به هرگونه اطالع رسانی در مورد اين جنايت تهديد کرده اند. 
در روزهای 9و 11بهمن 1395 نيز پنج جوان كولبر 18 تا 2۷ساله، بر اثر گرفتارشدن در 
کوالک يا بر اثر سقوط بهمن در روستاهای پيرانشهر و سردشت، جان خود را از دست 

دادند )اطالعيه دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران، 13بهمن 1395(. 

2۷ـ فساد مالی، چپاول سيستماتيک و نهادينه شده امکانات عمومی، رانتخواری فعاالن 
اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به بيت خامنه ای در عرصه اقتصاد 
ايران و هم چنين اقدامات و ماجراجوييهای نظامی رژيم در داخل و خارج مرزها، از موارد 

مهم اتالف سرمايه و هدردادن پشتوانه مادی توسعه اقتصاد کشور است. 
قوه مجريه، قوه قضاييه و قوه مقننه رژيم واليت فقيه، هرکدام به نوعی به فساد مالی 
نهادينه شده آلوده اند. در جريان مناظره های انتخاباتی، قاليباف به عنوان شهردار تهران 
از تلويزيون رژيم، فساد مالی رئيس قوه مجريه يعنی شخص آخوند روحانی و معاون اول 
او را افشا کرد. از اين پيشتر نيز برداشتهای مالی زير عنوان »حقوقهای نجومی« مديران 
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اجرايی، فاش شده و در قوه قضاييه نيز از واريز وجوه پرداختی ارباب رجوع به حساب 
شخصی رئيس قوه قضاييه پرده برداری شده بود. 

در خصوص فساد اقتصادی کافيست اشاره کنيم که در يک سال گذشته، دست کم شش 
پروندة بزرگ غارت برمال شده که عبارتند از: پروندة رشوه های بابک زنجانی به هر دو 
قضائيه  قوه  رئيس  به عنوان  الريجانی  صادق  بانکی  پروندة 63حساب  حاکميت،  جناح 
رژيم، پروندة حقوقهای نجومی مديران دولتی، پروندة دزديهای قاليباف در شهرداری 
تهران، پروندة دزديهای بنياد شهيد و پروندة گم و گور شدن دهها ميليارد دالر درآمد 

نفتی در شرکت نيکو مربوط به وزارت نفت. 
فعاالن اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به بيت خامنه ای، بر بستر 
تبعيض سياسی که از آن برخوردارند، در پهنه مديريت اجرايی فاسد کشور به رانتخواری 
و مفتخواری مشغولند. پيمانکاری پرسود پروژه های بزرگ دولتی، بدون مناقصه، به آنان 
پايين دولتی،  به قيمت  ارز  بانکهای دولتی در واگذاری وام کم بهره و  واگذار می شود. 
برای آنها اولويت قائلند. گمرکات دولتی، کانتينرهای حامل کاالهای قاچاق آنها را بدون 
بازرسی و اخذ حقوق گمرکی از مبادی رسمی عبور می دهند و اين رانتخواری، عرصه 
اقتصاد ايران را برای اين فعاالن حکومتی بی رقيب کرده است. اين برخورد تبعيضی و 
استثنا قائل شدن برای سپاه پاسداران به قدری جا افتاده که روحانی، رئيس قوه مجريه 
رژيم نيز که در تبليغات انتخاباتی به ظاهر از نقش مخرب سپاه در اقتصاد ايران انتقاد 
می کند، در عمل و در بودجه بندی با دادن بيشترين امتياز مالی به سپاه، سهم عملياتی 
آن از بودجه 1396 را بيش از صددرصد افزايش می دهد. دولت روحانی در اليحة بودجة 
1396، بودجه عملياتی علنی سپاه را از 11هزار و 824 ميليارد تومان در سال 1395، 
بودجة  تصويب  جريان  در  نيز  مجلس  و  داد  افزايش  تومان  و 425ميليارد  هزار  به23 

1396، مبلغ 2 هزار و ۷06ميليارد تومان ديگر بر بودجه عملياتی سپاه افزود. 
وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح رژيم در اسفند ماه گذشته گفت: افزايش 45برابری 
ظرفيت صنايع دفاعی در حوزه جنگ افزارها و تسليحات، نمونه ای از اقدامات جهشی در 

سال 1395 محسوب می شود )خبرگزاري فارس 25اسفند1395(.
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در همين جا بايد يادآور شد که تبعيض سياسی، به عنوان بستر فساد و رانتخواری در 
نظام واليت فقيه، در قانون اساسی و ساختار اين نظام تعبيه شده است، به طوری که 
ولی فقيه و رهبر رژيم، منشأ و سمبل اين تبعيض است. رهبری که برخالف اصل ضروری 
برابری اختيارات و مسؤليت مقامات حکومتی، اين تبعيض قانونی را برايش قائل شده اند 
که همه اختيارات حکومتی را داشته باشد، بدون آن که مسئوليتی داشته باشد و به کسی 

يا مرجعی پاسخگو باشد. 
28ـ در پايان سال 1395، شورای عالی کار رژيم، بدون حضور نمايندگان واقعی کارگران، 
حداقل دستمزد برای سال 1396 را 930هزار تومان اعالم كرد. كميسيون كار شورای 
کرد: »حتی  اعالم  اين حداقل  پيرامون  فروردين1396،   4 روز  در  ايران  مقاومت  ملی 
كارشناسان حكومتی اذعان می كنند كه اين رقم چند بار كمتر از دستمزد ضروری برای 

تأمين ابتدايی ترين نيازهای زندگی کارگران و خانواده هايشان است«. 
اقتصادی  كارشناس  يك  از  به نقل  اسفند1395   18 روز  در  ايلنا  حكومتی  خبرگزاری 
وابسته به رژيم نوشت: »قيمت دو ميليون و 489هزار تومانی سبد معيشت خانوارهای 
کارگری در سال 1396، کف هزينه های سبد معيشت برای يک خانواده سه و نيم نفری 
است. البته بايد پرسيد که رقم واقعی آن برای يک خانواده کارگری چهار يا پنج نفره 

چه ميزان است«؟ 
به اين ترتيب كارگران و خانواده های آنها كه بنا به آمارهای دولتی به 40ميليون نفر بالغ 
می شوند )خبرگزاری حكومتی ايسناـ 1۷ آذر 1395( در سال آينده بيش از پيش با فقر 

و تبعيض و فشار مواجه می شوند. 
امور  عمده  بخش  كه  پاسداران  سپاه  و  خامنه ای  كه  است  آن  از  حاكی  نشانه ها  همه 
را  نقش  بيشترين  اين دستمزد ظالمانه  تعيين  در  دارند،  را در دست  اقتصادی كشور 
دارند. به اذعان مديران اقتصادی خود رژيم، 120 نهاد، ارگان و بنياد مختلف، فعاليت 
اختيار  ايران در  ناخالص داخلی  توليد  اقتصادی دارند و حدود 50 درصد  بسيار وسيع 

آنهاست. 
كه  می دانند  به خوبی  ما  ميهن  »كارگران  گرفت:  نتيجه  شورا  کار  کميسيون  اطالعيه 
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شورای عالی كار و شركت نماينده كارگران در اين شورا و تعيين كارشناسانة حداقل 
دستمزد كارگران، فقط يك نمايش بی محتواست. به گزارش رسانه های حكومتی در روز 
16 اسفند1394 كميته تعيين دستمزد "هزينة معيشت خانوار چهار نفره در سال جاری 
را بالغ بر سه ميليون و ۷5هزار تومان" ارزيابی كرد، اما چند روز بعد، وزير كار روحانی 

حداقل دستمزد را به حدود يك چهارم تقليل داده است. 
حداقل دستمزد كارگران در حالی 930هزار تومان اعالم شده است که شورای نگهبان 
رژيم آخوندی با مصوبه مجلس برای محدود كردن حقوق مديران به سقف 12ميليون 

تومان مخالفت كرد و به طور عملی "حقوقهای نجومی" را رسمی و قانونی كرد«. 
حداقل دستمزد تعيين شده نه فقط به ميزان زيادی کمتر از خط فقر تعيين شده است، 

حتی بسيار پايين تر از خط فالکت است. 
رئيس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در آبان گذشته گفت: »بنا به اعالم 
کارشناسان، درآمد ماهيانه 2ميليون تومان به عنوان خط فقر عنوان شده، اين در حالی 
است که حقوق کارگران کف دريافت است، يعنی ماهيانه 812 هزار تومان، اين رقم ديگر 

خط فقر نيست خط فالکت است« )تسنيم30 آبان 1395(.

که  است  آن  مستلزم  ازجمله  ايران  در  اقتصادی  پايدار  رشد  و  حاکم  رکود  رفع  29ـ 
سرمايه الزم برای تزريق به بخشهای اقتصادی کشور فراهم شود. اما به اقرار معاون اول 
داخلی  منابع  از  ايران  راکد  اقتصاد  به  تزريق  برای  تأمين سرمايه الزم  روحانی،  دولت 
امکانپذير نيست؛ نه دولت امکان مالی تأمين آن را دارد، نه سيستم بانکی ايران می تواند 
آن را تأمين کند و نه بخش ظاهرًا خصوصی ايران دم به تله اين کار می دهد. دولت 
آخوند روحانی در افالس مالی فرو رفته و به مقروض ترين دولت رژيم تبديل شده است. 
بر اساس اعالم وزارت امور اقتصادی و دارايی در اول اسفند 1395، ميزان بدهی دولت 
تا پايان دی 1395 به ۷00هزار ميليارد تومان رسيده بود. اين بدهی بی سابقه از افزايش 
شديد هزينه ها و کسر بودجه و عملکرد مالی دولت ناشی شده است. به گزارش بانک 
مرکزی، هزينه های جاری دولت، طی 4سال اول دولت روحانی )دولت يازدهم( بيش 
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از 133درصد افزايش يافته است. حال آن که افزايش بودجه دولت ولخرج نهم و دهم 
به ترتيب حدود 4۷درصد و 52درصد بوده است. 220هزار ميليارد تومان از اين بدهی 
هنگفت، بدهی دولت به بانکهاست که امکان وام دهی و تأمين نقدينگی مؤسسات توسط 

بانکها را بسيار محدود کرده است. 
سيستم بانکی در حاکميت آخوندها برای ايفای نقش اصلی خود در اقتصاد، يعنی تأمين 
مالی و وام دهی به مؤسسات، امکان مالی الزم را ندارد. منابع مالی نظام بانکی ايران که 
می بايستی نياز مالی بخش صنعت وکشاورزی را تأمين کند، به صورتهای زير از دسترس 

سيستم بانکی خارج شده است: 
ميليارد  به بانکها )220 هزار  بنگاههای دولتی  و  بدهی سررسيد شده دولت  انباشت  ـ 

تومان تا پايان سال 1395( 
ـ انباشت بدهيهای معوقه و غيرقابل وصول بنگاههاي حکومتی و بخش خصوصی 

ـ تخصيص بخشی از موجودی بانکها به بنگاه داری يا وام دهی به بنگاههای تحت تملک 
خود

ـ هزاران مؤسسه مالی و اعتباری غيرمجاز بخش مهمی ازسپرده های مردم را با پرداخت 
معامالت  در  را  آن  و  کرده اند  به صندوقهای خود جذب  مجاز،  بانکهای  از  بيشتر  سود 

پرسود نظير قاچاق به کار انداخته اند. 
وابسته  افراد  به  وامهای کالن  دادن  و  مالی  بی انضباطی  نتيجه  که  بانکها  ورشکستگی 

به قدرت است، نقدينگی رو به افزايش را با شتاب بيشتری افزايش داده است. 
 افزايش نقدينگی چنان ضربة مهلکی به اقتصاد ايران وارد کرده که با هيچ دوران ديگری 

در تاريخ معاصر ايران قابل مقايسه نيست. 
بانک  گزارش  اساس  بر  اسفند1394،   24 دوشنبه  روز  در  مهر  حکومتی  خبرگزاری 
اعالم  تومان  ميليارد  950هزار  حدود  را  دی 1394  پايان  در  نقدينگی  حجم  مرکزی، 
کرد. به گزارش بانک مرکزی حجم نقدينگی در بهمن 1395 به رقم 1211هزار ميليارد 

تومان رسيد. 
به رقم  تيرماه 1396  پايان  بانک مرکزی، حجم نقدينگی در  براساس گفته رئيس کل 
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سرسام آور 1333هزار ميليارد تومان رسيده است.
مؤسسات مالی و اعتباری مانند کاسپين، ثامن و ميزان، و نيز بانکهای متعلق به »ستاد 
اجرايی« خامنه ای و نهادهای نظامی و بنيادهای غارتگر نظير بانک انصار، بانک قوامين، 
بانک سينا، بانک دی، بانک رسالت، بانک پارسيان، بانک کارآفرين و بانک مهر اقتصاد با 

دهها زير مجموعه، ضمن غارت مردم نقدينگی را از مرز فاجعه عبور داده اند. 
قرار بود در نظام واليت فقيه سيستم بانکی به اصطالح اسالمی برقرار شود، ولی اکنون 
مشخص شده که اين سيستم چيزی جز غارتگری بی حد و مرز نيست. راديو فرهنگ در 
روز 14 آذر1395 سخنان محمد حسين قربانی، نمايندة مجلس رژيم از آستانة اشرفيه 
بانكی، سود ديركرد و جريمه ها امروز كمر توليد را  را پخش کرد که می گفت: »بهرة 

شكسته است. امروز بانكها از هر نزولخواری نزولخوارتر شده اند«. 
ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی نيز واقعيت ديگری از فروپاشی اقتصادی در ايران 
ورشکسته  16صندوق  حداقل  بازنشستگی  20صندوق  از  آخوندهاست.  سلطه  تحت 

شده اند که گواه يک مديريت ناکارآمد و سراپا فاسد است. 
فساد اقتصادی و ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، اکنون جمعيت انبوهی 
از سپرده گذاران مالباخته را برای اعتراض و مطالبه داراييهای بر باد رفته آنها به خيابانها 
از  گواه  که  غارت شدگان  و  مالباختگان  اين  اعتراضی  تظاهرات  است.  کرده  سرازير 
هم گسيختگی بازار مالی در ايران است، طی يک سال گذشته به طور مستمر و فزاينده و 
سراسری جريان داشته و عالوه بر تهران، در ديگر شهرهای کشور ازجمله مشهد، اهواز، 
آبادان، خرمشهر، بوشهر، زاهدان، رفسنجان، شوش، اميديه، اليگودرز، اردبيل، ازنا، الشتر، 
رشت، گرگان، بابل، ساری، آمل، همدان، دورود، نهاوند، بروجرد، خرم آباد، مينودشت، 
کرمانشاه، سوسنگرد، مهران، دهلران، ياسوج، محالت، ايالم، دلفان، رامهرمز و کوهدشت 

گسترش يافته است. 

30ـ با توجه به نبود امکان تزريق سرمايه از منابع داخلی، دولت روحانی برای مقابله 
با چالشهای مبرم فقر و بيکاری چشم به جلب سرمايه خارجی دوخته است. بررسيهای 
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مختلف کارشناسان در سالهای اخير نشان می دهد »برای تحقق رشد پايدار 8درصدی، 
اين در حالی است  نياز است.  ساالنه به حدود 50ميليارد دالر سرمايه گذاری خارجی 
که آمارها حاکی از آن است که اقتصاد ايران در سالهای گذشته ساالنه حداکثر 4 تا 
5ميليارد دالر سرمايه گذاری خارجی داشته است« )دنيای اقتصاد، 20فروردين 1396(. 
)آنکتاد( سرمايه گذاری  متحد  ملل  توسعه  و  تجارت  آخرين گزارش سازمان  اساس  بر 
خارجی در سال 2016 در ايران 3.3ميليارد دالر بوده است. بنا به اين گزارش طی سال 
در  و  ايران،  برابر   4 ترکيه  در  ايران،  20برابر  برزيل  در  خارجی  سرمايه گذاری   2016

عربستان 3 برابر ايران بوده است )آنکتاد، 1۷خرداد 1396(. 
مسأله  ايران  در  خارجی  سرمايه گذاری  جذب  برای  روحانی  دولت  مشکل  بزرگترين 
ريسک سياسی باال و نبود امنيت و ثبات سياسی نسبی است که سرمايه گذار خارجی 
و  تحريم  چالشهای  با  همچنان  نظر  اين  از  ايران  است.  قائل  اهميت  بسيار  آن  برای 
محدديتهای مالی و معامالتی مواجه است. از آن جمله می توان به محدوديت همکاری 
بانکها در معامله با ايران و محدوديت ميزان همکاری شرکتهای بيمه در کار بيمه معامله 

سرمايه گذار خارجی اشاره کرد. 
نوسان و تغييرات نرخ ارز دومين مسأله مهم سرمايه گذار خارجی در ايران است، زيرا 

زيرساختهايی که بايد برای پوشش ريسک نرخ ارز وجود داشته باشد وجود ندارد. 
رواج فساد در اقتصاد و فضای کسب و کار نيز ازجمله موانع جلب سرمايه خارجی است. 
بانک جهانی با درنظرگرفتن شاخصهای مختلف هرساله به ارزيابی وضعيت کسب و کار 
برای سرمايه گذاری در هر کشور می پردازد. در مورد اين شاخص، رتبة ايران در گزارش 

2016 بانک جهانی، 120 اعالم شده است. 
رتبه 144 ايران در شاخص فساد در ميان 1۷۷ کشور جهان از عوامل منفی و بازدارنده 

سرمايه گذاری خارجی است. 

دالر  200ميليارد  جذب  به  آينده  5سال  طی  که  درحالی  آخوندها  نفتی  رژيم  31ـ 
شرکتهای  سرمايه گذاری  جلب  برای  دوخته،  ايران چشم  گاز  و  نفت  به بخش  سرمايه 
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و  نفتی  قراردادهای  عقد  برای  که  الگوی جديدی  در  است.  قائل  مطلق  اولويت  نفتی 
درنظر  آنها  جلب  برای  بی سابقه يی  و  زياد  امتيازات  کرده،  تهيه  شرکتها  اين  با  گازی 
گرفته است. با وجود اين، به علت ريسک سياسی باالی سرمايه گذاری در ايران کنونی 
آمريکا،  از جانب دولت جديد  ايران  نفتی رژيم  بازگشت تحريم  به طورخاص ريسک  و 
رژيم هنوز نتوانسته جز در مورد قرارداد 4/8ميليارد دالری بهره برداری از ذخاير گازی 
مشترک فاز يازدهم پارس جنوبی، قراردادی را امضا کند. سرمايه گذار و طرف شرکت 
ملی نفت در اين قرارداد کنسرسيومی است مرکب از شرکت توتال فرانسه )مسئول و 
نفت سينوپک  کنسرسيوم(، شرکت  از سهام  50/1درصد  با سهم  قرارداد  اصلی  طرف 
چينی )با سهم 30درصد( و شرکت ايرانی پتروپارس )با سهم 19/9درصد(. هدفگذاری 
رژيم در جلب رضايت شرکت توتال به امضای اين قرارداد، که پس از ماهها مذاکره و 
دادن امتيازهای استثنايی انجام گرفته، پيش و بيش از آنکه مالی باشد هدفی سياسی 
است. رژيم عالوه بر مطامع شناخته شده و تجربه شده خود بر ضد مقاومت ايران در 
فرانسه، در سودای آن است که با امضای اين قرارداد توسط شرکت توتال، ديوار ترس 
با تضمين  ساير شرکتهای نفتی را فرو بريزد و به خصوص شرکتهای نفتی اروپايی را، 
بيمه دولتی دولتهای مربوطه، به سمت مشارکت بلندمدت در بهره برداری از ذخاير گاز و 
نفت ايران بکشاند و در مقابل فشار تحريمهای آمريکا از برخی دولتهای اروپايی جبهه يی 

سياسی تشکيل دهد. 

32ـ هدايت اقتصاد هرکشوری در جهت رشد و توسعه پايدار، عالوه بر نيازهای مادی، 
نسبت  اجتماعی  گذشت  و  همراهی  به معنای  اجتماعی  سرمايه  از  حداقلی  مستلزم 
به مديريت اقتصاد کالن آن کشور است. اما در حاکميت آخوندها بعد از 38سال خيانت 
خمينی و رژيمش به اميد و اعتماد ملت و بعد از گذار از وعده های پوچ و شيادانه تحت 
عنوان اصالحات در رژيم اصالح ناپذير واليت فقيه و سرانجام بعد از وعده های توخالی 

دولت اول روحانی، اکنون جامعه ايران از سرخوردگی و خشم لبريز است. 
اقتصاد  مديريت  برای  انتخابات  نمايش  در  نظام  شقه  تعميق  از  بعد  روحانی  دولت 
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تقابل  ناخواه در  و  برای رفع موانع سياسی جلب سرمايه خارجی، خواه  و  ايران  کالن 
قرار می گيرد و  پاسداران و بيت رهبری رژيم، يعنی دو رکن اصلی حاکميت  با سپاه 
دور  در  روحانی  براين  بنا  دارد.  رو  پيش  را  متخاصم  شرکای  اين  سياسی  کارشکنی 
دوم رياست جمهوری خود برای طی مسير رشد پايدار اقتصادی، نه از حداقل سرمايه 
اجتماعی بهره يی دارد و نه از حداقل سرمايه سياسی به معنی حمايت شرکای حاکميت 

برخوردار است. 
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فصل پنجم: 
قتل عام طبيعت، فجايع اجتماعی، 
توحش ضد ايرانی رژيم آخوندی

33ـ باليی که رژيم واليت فقيه بر سر طبيعت ايران آورده، بی سابقه است. هيچ اشغالگر 
و حاکمی در تمام طول تاريخ ايران زمين، اين گونه وحشيانه طبيعت ايران را قتل عام 
نکرده است. کشور ايران هيچ گاه شاهد فجايعی در چنين ابعاد که هر روز گوشه يي از 
آلودگی  آب،  فاجعه بار  بحران  است.  نبوده  می يابد  پوشش  رسانه های حکومتی  در  آن 
بی حد و مرز هوا، بحران ريزگردها، نابودی جنگلها و مراتع، رشد کويری شدن بخشهای 
زيادی از کشور، خشک شدن تاالبها و درياچه ها و... نتيجه استيالی نظام واليت فقيه 
و استبداد مذهبی بر ميهن ماست. وقتی فقط در تهران، در هر سال، چندين هزار نفر 
به علت آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند، می توان چشم انداز اين طبيعت کشی 

را مجسم کرد. 
تصويب کليات اليحة موافقتنامة تغييرات آب و هوايی پاريس در مجلس رژيم جهل و 
جنايت، هيچ کس را نمی فريبد. اين رژيم که از آغاز موجوديتش با معاهدات بين المللی 
و اصول جهانشمول حقوق بشر در تخاصم بوده، اين موافقتنامه را مانند بسياری ديگر از 
معاهدات که بايد بدان پايبند باشد، رعايت نخواهد کرد. معصومه ابتکار، رئيس سازمان 
محيط زيست رژيم در جريان تصويب اين معاهده به مجلس نشينان گفت که ايران در 
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جهان »رتبه نهم در انتشار گازهای گلخانه يی را دارد«. در مورد بحران ريزگردها نيز 
می گويد: »بيابانی شدن زمينهای کشاورزی، خشک شدن تاالبهايی چون تاالب گاوخونی، 

نابودشدن علف زارها، علت اصلی وجود ريزگردهاست«. 
بحران ريزگردها و آلودگی هوا طی يکسال گذشته هموطنانمان را در خوزستان و در 
شهر اهواز بارها به ستوه آورد و اعتراضات گسترده يی را برانگيخت، اما حاکميت هم چنان 
به حرف درمانی، و به سرکوب آشکار و پنهان پرداخت و سياستهای ويرانگر خود را ادامه 

داد. 

از آن به عنوان »فرابحران« و فاجعه ياد می کنند،  34ـ بحران آب، که اکنون بسياری 
مسأله مرکزی و اساسی برای حيات مردم کشور است. ايران در بين 24 کشوری قرار دارد 

که وضع آب در آنها خطرناک است. 
در بيانية سال گذشته شورا آمده است: »سرزمين ايران کنونی طی قرنها، با وجود آب و 
هوای چهار فصل، دارای منابع محدود آبی و از نظر تقسيم اقليمی در رده بندی خشک 
و نيمه خشک )90درصد( بوده است. اما حکومت واليت فقيه به جای استفاده بهينه از 
استفاده  و  از وجود چهار فصل  برای فرصت سازی  منابع موجود و سرمايه گذاری مؤثر 
باد، درآمدهای کشور را صرف سرکوب و جنگ و صدور تروريسم کرده و  از آفتاب و 
نقش  می توانست  که  چيزی  جمعيت  کنترل  با  خامنه ای  و  خمينی  مخالفت  می کند. 
مهمی در بهبود محيط زيست داشته باشدـ خيانت بزرگ ديگری در اين زمينه به ايران 
است. چرا که در دوران رژيم خمينی جمعيت ايران بيش از دو برابر شده، اما ذخاير 
آبی کشور به شدت کاهش پيدا کرده، نيمی از جنگلها نابود شده، خاک ايران به شدت 
فرسايش پيدا کرده، درياچه ها رو به نابودی رفته، مراتع ويران و هوا به شدت آلوده شده 
است. ره آوردهای اين نظام ننگين در حوزه محيط زيست، يعنی بحران آب، آلودگی هوا 
به خصوص در کالن شهرها، توفان نمک و ريزگردها در استانهای مختلف، نابودی جنگلها 
و زمينهای کشاورزی، رانش خاک و امثال آن، هستی و حيات کنونی و آيندة مردم و 

کشور ما را با چالشهای بزرگی در حوزه محيط زيست روبه رو کرده است«.
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از  مداوم  به طور  رژيم  »کارگزاران  بود:  شده  خاطرنشان  هم چنين  شورا  بيانيه  در   
چاره جويی برای بحران آب حرف می زنند، اما هرگز نتوانسته اند و نمی توانند يک برنامة 
مدون و علمی را که متکی بر واقعيت اقليمی ايران باشد ارائه دهند. واقعيت اين است 
که بدون سرمايه گذاری مؤثر در حوزه آب، بدون مدرن کردن سيستم آبياری کشاورزی، 
بدون کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از سدسازی و تا زمانی که خامنه ای سرمايه های 
مردم ايران را خرج مداخالت فرامرزی و جنگهای پر هزينة آن می کند، بحران آب نه تنها 

راه حلی ندارد، بلکه خطرناکتر می شود«. 

35ـ ابعاد فاجعه بار بحران آب در ايران را از اعتراف کارگزاران رژيم و بسياری از استادان 
و کارشناسان محيط زيست می توان گمانه زد. به گزارش ايسنا )18 آبان 1395( بحران 
آب در کشور موجب شده تا ايدة واردات آب در ذهن مسئوالن متبلور شود و به گفتة 
سرپرست مرکز پشتيبانی از صنايع آب، برق و توسعه صادرات در کميتة فنی موضوع 
واردات آب در حال بررسی ويژه است. همايون حائری روز سه شنبه 18 آبان 1395، در 
ايران و تاجيکستان، در جمع  اقتصادی  حاشية يازدهمين اجالس کميسيون مشترک 
خبرنگاران با بيان اين که موضوع واردات آب ميان وزارت نيرو و شرکتهای تابعه مورد 
بررسی است، اظهار کرد: بحثهای کارشناسی متفاوتی در خصوص اين مسأله انجام شده 

که اگر به نتيجه برسد اين فکر عملياتی خواهد شد. 
کهنه  سيستم  از  کشاورزی  آبياری  اصالح  و  مؤثر  سرمايه گذاری  بدون  آب  بحران  اما 
افزايش می يابد  نيست. در وضعيت موجود، هم بحران آب  امکانپذير  به سيستم مدرن 
و هم کشاورزی به قهقرا می رود. مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در آبان 
گذشته در اين رابطه اذعان کرد: »کشاورزی باستانی و آبياری با روش قديمی حدود 
93درصد آب را هدر می دهد... در حالی که سيستمهای جديد آبياری وجود دارد ما از 
همان سيستمی قديمی استفاده می کنيم... درياچه اروميه به اين دليل خشک شد که ما 
در 12سال خشکسالی وسعت زمينها را از 350هزار هکتار به ۷50هزار هکتار يعنی بيش 
از دو برابر افزايش داديم و هرچه آب درياچه اروميه بود پشت سدها نگه داشتيم، 40 بند 
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سد ساختيم و چهار مورد را در حال تعليق گذاشتيم و گفتيم ديگر دست نمی زنيم... در 
آغاز دولت يازدهم گفته شد 40درصد از آب کشاورزی به درياچه اروميه داده می شود 
و …  قطره يی  بارانی،  آبياری  روشهای  از  استفاده  با  کشاورزی  آبياری  سيستمهای  و 
اين طرحها عملی نشد...  اعتبار،  نبود  ازجمله  به داليل مختلف،  مترقی خواهد شد که 
در زمان انقالب، کشور 34ميليون جمعيت داشت و مسأله آب نداشتيم، از آن دوران 
است.  برابر شده  دو  اما جمعيت  يافته،  کاهش  يا  مانده  يکسان  يا  آب  منابع  کنون  تا 
بنابراين به هر فرد آب کمتری می رسد... اصفهان تشنه است و زاينده رود و گاوخونی 
را از آن گرفته اند... وقتی در اصفهان آب باز می شود، مردم شيرينی پخش می کنند و 
بشاش می شوند، آنان شب تا صبح زير پل خواجو می روند که آب ببينند. آب، نغمه، 
موسيقی و دل خوش می آورد.... سرانه فضای سبز مشهد و تهران به ترتيب به 14متر 
افزايش جمعيت،  با  است؟  کافی  مقدار  اين  آيا  اما  است،  رسيده  مربع  و 19متر  مربع 
سرانة فضای سبز کاهش پيدا می کند... 2۷00محيط بان داريم که يا در بيمارستان و 
زندان يا در شرف بازنشستگی و… هستند، لذا به حدود 10هزار محيط بان نياز داريم... 
در حالی که 10درصد از خاک کشور تحت عنوان مناطق چهارگانه پارک ملی، پناهگاه 
حيات وحش، منطقه حفاظت شده و آثار طبيعی ملی در اختيار سازمان حفاظت محيط 
زيست گذاشته شده است، اما اجازه استخدام 1000 نفر را به اين سازمان ندادند... همه 
امکانات، پول و  را که سازمانی بدون  ايران در مشکالت، سازمان محيط زيست  مردم 
سازمان  و  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  درحالی که  می دانند  مقصر  است  تکنولوژی 
جنگلها، مراتع و آبخيزداری از فقيرترين سازمانها و تشکيالت کشور هستند. حتی حقوق 

کارکنان آنها نيز با زحمت تهيه می شود« )ايسنا 20 آبان 1395(.

می کند  تالش  تاالبها،  جهانی  روز  مراسم  در  گذشته،  اسفند  در  ابتكار  معصومه  36ـ 
خشک شدن تاالبهای کشور را ناشی از تغييرات اقليمی قلمداد کند ولی در اذعانی ناگزير 
به شرايط بحرانی می گويد: »بر اساس مطالعات انجام شده در كشورمان تاالبها شرايط 
بحرانی دارند و هنوز تاالبهايی را داريم كه متأسفانه به دليل خشكسالی و تغيير اقليم 
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دچار خشكسالی هستند... استان فارس 14 تاالب دارد كه 12عدد از اين تاالبها خشك 
هستند« )تسنيم 14 اسفند 1395(.

اما علی محمد شاعری، رئيس کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس رژيم، 
درباره تأثير مستقيم سوء مديريت در شکل گيری بحران آب، می گويد: »حدودًا 3ميليون 
آب،  منابع  سوء مديريت  به دليل  آنها  50درصد  که  دارد  وجود  کشور  در  تاالب  هکتار 
خشک شده اند. متأسفانه در سالهای اخير با توجه به بحرانی بودن شرايط، حل اين معضل 
در اولويت قرار نگرفته و هيچ گونه اقدامی درخصوص احيای تاالبها انجام نشده است« 

)باشگاه خبرنگاران جوان، 3 فروردين 1396(. 
به نوشته خبرگزاری حکومتی مهر، در 9مهر1395، کارگزاران رژيم اعتراف می کنند که 
»301 شهر در استانهای فارس، اصفهان، يزد، کرمان، خراسان جنوبی و بخشهايی از 
سيستان و بلوچستان با تنش آبی مواجه هستند و در اصفهان... وضعيت مطلوب نيست 

و بستر رودخانه خشک است و حدود 30درصد از آب را در اصفهان از دست داديم«.
در شهريور گذشته، استاندار چهارمحال و بختياری اعالم کرد: »در خشکساليهای اخير 
حدود 58درصد آب چشمه ها، قناتها و چاههای اين استان خشک شد. برخالف اين که 
شيرين  آب  منابع  10درصد  تأمين کننده  بختياری  و  چهارمحال  می شد  عنوان  سالها 
کشور است، اما خشکساليهای اخير وضعيت منابع آبی اين استان را در مرز بحران قرار 
داد، به گونه يی که منابع موجود به سختی جوابگوی نياز مردم اين استان است« )ايرنا 

20 شهريور 1395(. 
به خبرگزای  آبی،  حوزه  کارشناس  به عنوان  مختاری،  داريوش  18مرداد1395  روز 
حکومتی ايسنا گفت: »وضعيت فعلی آب ايران مرحله بحران را طی کرده و می توان از 
اين شرايط به عنوان »فرابحران« نام برد؛ در اين بين شرايط آبخوانها بسيار ناگوار است. 
چنان چه بقايای آبخوانها نجات داده نشود، امکان جابه جاييهای بزرگ جمعيتی در ايران 
دور از انتظار نيست. خطر بی آبی، کم  آبی و خشکی در يک قدمی ساکنان فعلی کشور 
است«. اين کارشناس حوزه آب به مسأله سرمايه گذاری برای آب با چند مثال می پردازد 
و می گويد: »به طور مثال در استان فارس برای گذار از بحران آب و پيشگيری از خالی 
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از سکنه  شدن روستاها و شهرها و کالنشهر شيراز، در يک بازة زمانی بسيار کوتاه )پنج 
استان،  همين  در  است.  تومان  6000ميليارد  معادل  اعتباری  بسته  به يک  نياز  ساله( 
برابر محاسبات انجام  شده برای گذار دشت ارسنجان فارس از بحران آب به تنهايی به 
125ميليارد تومان اعتبار نياز است. برای نجات بقايای آبخوانهای دشتهای جم و ريز در 

استان بوشهر نيز به يک بسته اعتباری در حدود 124ميليارد تومان نياز است«. 
بديهی است رژيمی که منابع مالی کشور را صرف سرکوب و صدور بحران و جنگ »برای 

حفظ نظام واليت فقيه« می کند، هرگز چنين هزينه يي تقبل نخواهد کرد. 
ناگزير و تکاندهنده به مسئوليت رژيم غاصب و نامشروع آخوندی، معاون  در اعترافی 
را  آبی  منابع  60درصد  از  بيش  استفاده  »اگر  می گويد:  آخوندها  رژيم  در  نيرو  وزير 
حداکثر ميزان استفاده از منابع آبی هر کشور در نظر بگيريم، ما در حدود ۷6درصد از 
اين منابع آبی را استفاده کرده ايم که اين يک فاجعه است... وضعيت در بخش آبهای زير 
زمين از منابع آبی سطحی بدتر است. کم کم داريم ما منابع آبی را از دست می دهيم. 
بنابراين بايد شب و روز روضه منابع زير زمينی را بخوانيم... آلودگی منابع آب يکی از 
مشکالت جدی است که به دليل تخليه فاضالبهای صنعتی و خانگی به آن دچار شده ايم 
که رودخانه کارون نمونه آن است و رودخانه يی که روزگاری مهمترين منبع تأمين آب 
شرب مردم بوده امروز تأمين آب شرب از آن ميسر نيست« )خبر آنالين، 13 آذر1395(. 

به معيشت و زندگی مردم در حاکميت تبهکار آخوندها و فقر و  3۷ـ تعرض فزاينده 
هرروز  را  ايران  مردم  عظيم  اکثريت  زندگی  فاجعه بار،  ابعادی  در  گرسنگی،  و  فالکت 
سياهتر و بدون چشم اندازتر می کند. مزدی که به نيروهای کار شاغل داده می شود کفاف 
هزينه های سرسام آور آنان را نمی دهد. خامنه ای که در دروغگويی و وقاحت روی دست 
بقيه پايوران حکومت بلند شده، از دعاوی سخيف و مسخره پيرامون اقتصاد مقاومتی 
به عنوان پوششی برای غارت و چپاول بيشتر و پوشاندن واقعيت زندگی مردم استفاده 

می کند. 
وزير راه و شهرسازی رژيم می گويد: »19ميليون نفر در شهرهای ايران در وضعيت بد 
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و نامطلوبی زندگی می کنند و اين افراد يا در حاشيه شهرها و يا در بافتهای فرسوده و 
بی کيفيت مشغول زندگی هستند« )فارس 14مرداد 1395(.

کرمان  جنوب  روستاهای  وضعيت  از  تکاندهنده يی  گزارش  ايلنا   ،1395 آذر   28 روز 
منتشر کرد. در اين گزارش از »رقص فقر« و آبی که »طعم بدبختی و مرگ می دهد« ياد 
شده است. بخش کوچکی از اين گزارش طوالنی چنين است: »مردم روستاهای جنوب 
کرمان، از پير و جوان و کودک، با واژه بدبختی خو گرفته اند و اين کلمه در جان و فکر 

و باورشان رسوخ کرده و بارها و بارها آن را در وصف خود تکرار می کنند. 
نامه های ]روستائيان[ پر است از البه و زاری سالمندان روستايی که بی ياور مانده اند. نه 
توان کار کردن دارند و نه فرزندانشان استطاعت نگهداری از آنان را دارند. در پس خطوط 
کج و معوج نامه ها، صدای گريه زنان بيوه و بی حامی که همسر ترکشان کرده يا از دنيا 

رفته يا دچار اعتياد است؛ گوش را پر می کند... 
نابود کرده، حاال  بوده  را  از کشاورزی خبری نيست و خشک سالی و بی بارانی هرچه 
نان شب  به  بوده اند  نيازهای کشور  تأمين کننده  روستائيانی که روزگاری خود مؤلد و 

خود محتاجند. 
جالب است که ادارة برق ارسال قبض برق به اين مناطق را فراموش نکرده است يا ستاد 
هدفمندی يارانه ها قطع يارانه فرزند چهارم اين روستائيان را از ياد نبرده و آماری دقيق 
از اين روستائيان دارد. اما وزارت راه، وزارت نيرو، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و 
پرورش و… سالهای سال است که اين کپرنشينان را از ياد برده و فراموش کرده اند که 
اين روستائيان به راه مواصالتی مناسب، مراکز درمانی، ساختمان مستحکم برای مدرسه، 

آب شرب و مصرفی پاک و… نياز دارند...«
اين وضعيت فالکتبار بار معيشت مردم در شرايطی است که سران و کارگزاران درجه 

اول نظام و در رأس آنها خامنه ای و بيت او فاسد و غارتگرند. 
اغلب  در  ايران  از  بخشهايی  ساکنان  که  کرد  گزارش  صنعت  جهان  حکومتی  روزنامه 
روزهای سال همان چيزی را به عنوان غذا می خورند که به  بزهايشان می دهند:  بلوط. در 
نتيجه: »دانش آموزان خردسالی را مشاهده می کنيد که برای حتی ادای نام خودشان 
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سياهی  و  شکستن  گرسنگی،  از  ناشی  کندذهنی  و  فراموشی  عوارض  می کنند،  تأمل 
مداوم ناخنها، استخوانها ی ضعيف دست و پا که به وضوح در حرکات اندامی آنها به چشم 

می خورد«)جهان صنعت،14 دی 1395(.
اعتماد در  با روزنامه  روز ۷مرداد1395، محمد هاشمی]برادر رفسنجانی[ در مصاحبه 
شد،  رو  ميلياردی  هزار  سه  فساد  پرونده  كه  »زمانی  گفت:  حکومتی  فسادهای  مورد 
پرونده  آن  در  كه  صادرات  بانك  وقت  مديرعامل  ماه  سه  حقوق  كه  نوشتند  رسانه ها 
تومان است، ولی هيچ گاه كسی پيگيری نكرد و  بود، ٤٠٠ميليون  به نحوی ذی مدخل 
ديگر رسانه يی هم نشد... آن چه كه نگران كننده است، اين كه متأسفانه مردم اين نوع 
مسائل را به پای نظام می نويسند كه باعث بی اعتمادی می شود. بعضًا حرفهايی هم در 
فضای مجازی و محافل مختلف مطرح می شود... مردم اين را به كل نظام تعميم می دهند 
و تعابير ناخوشايندی را هم به كار می برند. می گويند همه مثل هم هستند يا همه سر و 

ته يك كرباسند. متأسفانه برخورد مردم در جامعه اين گونه است«. 

کپرنشينی،  گودنشينی،  آلونک نشينی،  زاغه نشينی،  حاشيه نشينی،  بی خانمانی،  38ـ 
از  انبوه  تعدادی  دامنگير  طويله خوابی،  و  گورخوابی  کارتون خوابی،  نشينی،  حلبی آباد 
مردم ايران است. اين ايرانيان که در اين مرز پر گهر زاده شده اند از کوچکترين امکانات 
زندگی برخوردار نيستند. فالکت، محروميت اجتماعی، فقدان آموزش و بهداشت که از 
مهمترين شاخصهای توسعه انسانی است دامنگير ميليونها ايرانی شده است. جمعيت 
انکارناپذير  گواه  ما  ميهن  در  زاغه نشينان  20ميليونی  جمعيت  و  بيکاران  10ميليونی 

کارنامه ضد مردمی ديکتاتوری آخوندهاست. 
روزنامه ابتکار در شماره روز 31 مرداد 1395خود از اين که حدود يك چهارم جمعيت 
است  مشخص  آمارها  از  »آن چه  نوشت:  و  برداشت  پرده  هستند  حاشيه نشين  كشور 
كه  زندگی يي  و  دارد  قرار  بحرانی  روی خط  در كشور،  زندگی حاشيه نشينها  وضعيت 
با تعريف اوليه "زندگی" فاصله زيادی دارد... براساس آمار، 11ميليون نفر در كشور در 
حاشيه شهرها زندگی می كنند و ۷ ميليون نفر نيز ساكنان مناطق فقيرنشين را تشكيل 
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می دهند... معاون وزير بهداشت در آخرين اظهارات خود از افزايش نابرابريهای پنهان در 
جامعه خبر داد و گفت: "طی چند دهه اخير ]بخوانيد در عمر جمهوری اسالمی[ شرايط 
زندگی مردم بر اساس شاخصهای مختلف سخت تر شده است. بهره مندی ناعادالنه از 

قدرت، ثروت، منابع و خدمات، از ريشه های بروز آسيبهای اجتماعی است"«. 
روزنامه وقايع اتفاقيه در شمارة روز 15مهر 1395 از قول يک کارگزار حکومت نوشت: 
»امروز کشور در وضعيت خوبی نيست، ايران 11ميليون حلبی نشين دارد. امروز بين 2،8 
تا چهار ميليون معتاد در کشور داريم. زنان سرپرست خانوار 2،6ميليون از خانواده های 
ايرانی را شامل می شوند که بسياری از اينها زنان نسبتًا جوان هستند. جامعه ما اکنون با 
طالق 26درصدی و در بعضی مناطق 60 درصدی رو به رو است. سرمايه اجتماعی )اعتماد، 
رضايت، مشارکت نهادی( زير ميانگين است و اين يعنی فاجعه. اينجاست که می فهميم 

با اين دستگاههای فرتوت و فشل نمی توان کشور را اداره کرد«.
يکی از صحنه های فجيع و تأسف آور در سال گذشته، علنی شدن موضوع گورخوابها بود. 
روز ۷ دی 1395روزنامه شهروند با چاپ عکسی اين دستاورد واليت خامنه ای را به رخ 

مردم ايران کشيد. 
به گزارش خبرگزاری فارس روز 10 دی 1395، معاون اجتماعی وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، با اشاره به اين که با ابر نا اميدی جدی در جامعه مواجه هستيم، 
گفت: »برای کشور بسيار بد است که عده يی گورخواب و کارتن خواب باشند و در يک 
روز ۷هزار و 500 نفر از گورخوابها جمع آوری شوند. اين آمار بدی است که يک ميليون 

و 350 هزار معتاد داشته باشيم و از هر چهار ازدواج يكی به طالق ختم شود. 
گزارشهای  از  يکی  عنوان  بی سرپناهی«،  و  کارتن خوابی  گورخوابی،  بی پايان  »حکايت 
بسياری است که در زمستان گذشته در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد و 
در آن آمده بود: »چند درجه کاهش دما، فقط چند درجه، همه چيز را به هم ريخت. 
مردگان سر از خاک سرد برآوردند و زمين و زمان را به هم ريختند. مردگان متحرکی که 
تنها زندگانی خفته در گور بودند. ۷ دی ماه و تنها يک هفته پس از آغاز طرح ساماندهی 
خود  يک  صفحه  در  شهروند  روزنامه  درآوردند.  به لرزه  را  ايران  گورخوابها  شهرداری، 
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عکس و گزارشی از 50 زن، مرد و کودک منتشر کرد. مردان و زنانی که شب را نشسته 
در گورهای از پيش ساخته شده نصيرآباد به صبح می رساندند«. 

نيروهای سرکوبگر بيرحمانه گورخوابها را سرکوب می کنند. در ادامه گزارش باال آمده 
است که: »پس از آن بود که استاندار تهران به فرماندار شهريار دستور ويژه برای پيگيری 
با قبرهای  به قبرستان نصيرآباد رفت و  ناجی، فرماندار شهريار،  موضوع را داد. سعيد 

خالی رو به رو شد. اما چرا؟«
روزنامه شهروند در پی بررسی چرايی اين اتفاق با چند نفر از گورخوابها مصاحبه کرد و 
نوشت: بهروز می گويد: »صبح مأموران آمدند، همه را زدند، وسايلشان را بردند و رفتند. 
االن فقط من اين جا مانده ام« ديگری می گويد: صبح يک عده يی آمدند و با مشت و لگد 
ما را متفرق کردند، از شهرداری و کالنتری بودند. آنها که ما ديديم، لباس خاصی تنشان 

نبود. فقط می خواستند ما را متفرق کنند. وسايلمان را بردند و رفتند«. 

از  اما  دارند،  تفاوت  زندگی  نظر شکل  از  گرچه  خيابانی  کودکان  و  کار  کودکان  39ـ 
زندگی  حلبی آبادها  در  يا  خيابان  در  کار  کودکان  همة  فقرند.  از  ناشی  دو  هر  اساس 
نمی کنند. اما هر دو گروه به جای مدرسه رفتن، »به فروش ُگل، آدامس، فال، دستمال 
استفاده  مورد  مخدر  مواد  فروشی  خرده  برای  حتی  يا  مشغولند  گدايی  يا  و  کاغذی 
باندهای پشت پرده قرار می گيرند. بخشی ديگر از کودکان نيز در کارگاههای کوچک، 
تا  کنند  کار  بايد  کودکان  اين  می کنند.  کار  مزد  با حداقل  فرش بافيها  کوره پزخانه ها، 
لقمه نانی را در سفرة خانواده خود بگذارند و از درد و رنج آنان بکاهند. برخی از آمار 
اعالم شده توسط مرکز آمار از يک ميليون و ۷00هزار کودک که به صورت مستقيم کار 
می كنند خبر می دهند. مرکز پژوهشهای مجلس، کودکان بازمانده از چرخة تحصيل را 
حدود 4ميليون تن اعالم کرده است. شمار کودکان کار و خيابان، که با دهها نوع خطر 
و ناامنی رو به رو هستند، هر روز رو به افزايش است. اين کودکان را عوارض و بيماريهايی 
ايدز، هپاتيت، اعتياد،  چون سوء تغذيه، درد کمر، کمبود وزن، مشکالت روحی روانی، 

بيماريهای پوستی و… تهديد می کنند« )بيانية شورا، مرداد 1395(. 
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سران حکومت آمار واقعی کودکان کار و خيابان را ارائه نمی دهند. سرپرست بهزيستی 
استان تهران »از وجود 2408 کودک خيابانی در استان تهران خبر داد« )خبرگزاری 

مهر، 8 شهريور 1395(.
و  زندگی خود  برای  را  آن  تا  کار شبانه روزی درآمدی کسب می کنند  با  اين کودکان 
خانواده هايشان هزينه کنند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی کشور در خصوص 
اساس  »بر  گفت:  شبانه روز  طول  در  خيابان  و  کار  کودکان  از  يک  هر  درآمد  ميزان 
مطالعات صورت گرفته کودکان کار و خيابان روزانه 20 تا 100هزار تومان درآمد دارند 
و می توان ميانگين درآمد روزانه کودکان کار را 30 تا 40هزار تومان اعالم کرد« )ايسنا، 

1۷ آبان 1395(. 
شورای ملی مقاومت ايران بنا به وظيفة انسانی و ميهنی خود از سازمانهای جهانی مدافع 
حقوق کودک و از نهادهای مدافع حقوق بشر به جد می خواهد که به رژيم ايران برای 
اجرای کامل مفاد پيمان جهانی حقوق کودک فشار وارد كنند. الزم به يادآوری است که 
تعدادی از فعاالن اجتماعی مدافع حقوق کودک هم اکنون در زندان به سر می برند و به 

حبسهای طويل المدت محکوم شده اند. 

ايران  نوجوانان  و  کودکان  هم  مدارس  در  اما  نمی روند،  مدرسه  به  کار  کودکان  40ـ 
و تحميل خرافات  آموزش  قهقرايی کيفيت  از سير  با وضع دردناکی مواجهند. جدای 
ارتجاعی و سرکوب و جاسوسی که روان و انديشه فرزندان ايران را دستخوش آسيبهای 
بودن  غيراستاندارد  و  کپری  خشتی،  چادری،  کلنگی،  مدارس  می کند،  جبران ناپذير 
ساخت و بافت بسياری از مدارس و سرويسهای داخلی آن نظير گرمايش، جنبه ديگری 
از سياستهای ضدمردمی حکومت را برمال می کند. حکومت آخوندها به جای اقدام عاجل 
با ظاهرسازی و فريبکاری، چشم  اين مدارس،  بازسازی  برای  و اختصاص بودجه الزم 
است  جنايتکارانه  بلکه  جاهالنه،  نه  بی توجهی  اين  است.  دوخته  »خيرين«  کمک  به 
فريبا چارديواری، يك کودک  منجر می شود.  معلمان  و  دانش آموزان  به کشته شدن  و 
آوار ديوار فرسوده  به مدرسه رفت و زير  برای گرفتن کتابهای درسی خود  چاه بهاری 
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برای  باخت. حميدرضا گنگو زهی، معلم خاشی، در تالش  مدرسه گرفتار شد و جان 
نجات جان دانش آموزان از زير آوار ديوار فرسوده يک مدرسه، جان خود را از دست داد. 
از30 تير سال1395 تا پايان تيرماه امسال، اين وضعيت وخامت بيشتری يافته است. 
در 30 شهريور 1395، وزير آموزش و پرورش در يک نشست خبری گفت: آخرين آمار 
ثبت شده بيش از 12 و نيم ميليون دانش آموز را نشان می دهد. ۷00هزار نوآموز در 
پيش دبستانی، هفت ميليون و 600 هزار نفر در دورة ابتدايی، 5ميليون و 300 هزار نفر 
در متوسطه اول و متوسطه دوم و ۷3هزار نفر در مدارس استثنايی. در حدود 10۷هزار 
واحد آموزشی با بيش از 94۷ هزار پرسنل فرهنگی سال تحصيلی جديد را آغاز می کنند. 
در آمار ارائه شده نوسط اين کارگزار حکومت، خبری از کودکان بازمانده از تحصيل، از 
بی سوادی در کل کشور، از آتش گرفتن مدارس، از مدارس کلنگی، چادری، خشتی، 

کپری و تخريبی نيست. 
اين مدارس فرسوده که بايد تخريب و به کلی بازسازی شوند، نيازمند بودجه و اعتبار 
مالی است که مثل بقيه نيازمنديهای عمومی، از جامعه دريغ شده و به جای آن منابع 
مالی کشور صرف سرکوب و صدور تروريسم و ارتجاع می شود. به گفته وزير آموزش و 
پرورش رژيم »68 هزار کالس نا امن در کشور وجود دارد که نيازمند 12هزار ميليارد 

تومان بودجه برای بازسازی است« )ايسنا 18 اسفند 1395(. 
به نوشته تابناک »30درصد از مدارس کشور تخريبی و غيرقابل استفاده است و30درصد 
ديگر هم نياز به بازسازی دارد. در تهران550 مدرسه فرسوده نياز به تخريب و بازسازی 
دارد. يک مقام دولتی در اين باره گفت؛ با توجه به بودجه دولت برای تخريب و نوسازی 
اين مدارس شايد100سال طول بکشد که اين تخريب و نوسازی انجام شود. هم اکنون 
فرسوده  مدارس  در  طبيعی  رخدادهای  به دليل  آموز  دانش  4/5ميليون  مرگ  احتمال 

وجود دارد« )تابناک 16شهريور 1395(. 
در مورد کودکان بازمانده از تحصيل، کارگزاران حکومت، آماری متناقض و ناقص ارائه 
می دهند که بايد تالش کرد تا از خالل آنها به بخشی از واقعيت پی برد. در آغاز سال 
تحصيلی 1396ـ1395 رسانه های حکومتی نوشتند که 350هزار دانش آموز دبيرستانی 
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از تحصيل بازمانده اند. در ديماه گذشته، رئيس سازمان بهزيستی رژيم از وجود 130هزار 
کودک بازمانده از تحصيل در کشور خبر داد که يک هفتم آنها به استان سيستان و 

بلوچستان تعلق دارند. 
نمونه ديگری از کارنامه ننگين آموزش وپرورش رژيم رقم ده ميليونی بيسوادان در ايران 
است. کارگزاران و رسانه های رژيم معترفند که در تمام کشورهای آسيای ميانه، اروپا، 
بخشی از کشورهای آمريکای شمالی و شرق آسيا بيش از 99درصد افراد باسواد هستند. 
اما بر اساس اطالعات مرکز آمار رژيم که در فروردين امسال منتشر شده، 22.4درصد از 
جمعيت 6سال به باالی کشور بی سواد هستند. رئيس سازمان سواد آموزی رژيم می گويد: 
»بيش از 10ميليون نفر بی سواد در رده سنی بين 10 تا 49سال در کشور وجود دارد« 
)ايلنا 23فروردين1396(. وی به رقم »8 ميليون و 800هزار بی سواد مطلق« نيز اذعان 

کرده است )خبرگزاری فارس6 مرداد 1396(. 
هم چنين در شهريور گذشته، به مناسبت روز جهانی سوادآموزی، رقم »9ميليون بی سواد 

مطلق در ايران«در فضای مجازی و رسانه های رژيم منتشر شد. 

تير   28 دوشنبه  روز  است.  فاجعه بار  هم  ايران  مردم  درمان  و  بهداشت  وضعيت  41ـ 
امسال، وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکی رژيم از کمبود 90هزار تخت بيمارستانی 
در کل ايران خبر داد. رسانه ها ضمن انتشار اظهارات او نوشتند: در ايران 900بيمارستان 
مشغول ارائه خدمات درمانی هستند که 55درصد آنها فرسوده هستند. در حال حاضر 
به ازای هر 1000نفر جمعيت ايران، 1/5 تخت بيمارستانی در بخشهای دولتی و غيردولتی 

موجود است و نظام درمانی ايران با کمبود دست کم 80هزار پرستار نيز روبه روست. 
در ايران تحت سلطه آخوندها، مردم در سنين جوانی و ميانسالی به بيماريهايی دچار 
می شوند که ويژه سنين باالست. رئيس انجمن آترواسکلروز )تصلب شرايين( می گويد: 
»بيماريهای قلبی و عروقی در ايران چنان افزايش يافته که سن ابتال به آن به حدود 30 
تا 35 سال رسيده است... در گذشته بيشتر افراد سالمند مبتال به ديابت می شدند، اما 
امروزه ديابت نوع 2 در جوانان و حتی کودکان نيز مشاهده می شود« )ايرنا 25 مرداد 
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1395(. رئيس اين انجمن می گويد: روزانه 300نفر در ايران به خاطر بيماری قلبی جان 
خود را از دست می دهند و سکته های قلبی و مغزی 45درصد مرگ و ميرهای کشور 
را موجب می شود )ايرنا 6 اسفند 1395(. نتايج تازه ترين مطالعه درباره 32 نوع سرطان 
از  ايران  در  از سرطان  ناشی  موارد مرگ  تعداد  نشان می دهد  در 195 کشور جهان 

سال1990 تا 2015 تقريبًا دو برابر شده است )تابناک 4 بهمن 1395(. 
دچار  نفر  92هزار  از  بيش  ساالنه  ايران  در  رژيم،  بهداشت  وزارت  سخنگوی  به گفته 
سرطان می شوند. رئيس مرکز بهداشت خوزستان می گويد »ساالنه نزديک به 6 هزار نفر 
از مردم استان خوزستان به سرطان مبتال می شوند و ابتال به سرطان در ايران با شيب 

تندتری نسبت به ميانگين جهانی در حال افزايش است )ايسنا 6 بهمن 1395(. 
روزنامه آرمان در شماره روز يکشنبه 14بهمن1395 خود از قول معاون وزير بهداشت 
نوشت: »مرگ و مير نوزادان در ايران پنج برابر كشورهای توسعه يافته است. در ايران 
ساالنه 15هزار نوزاد می ميرند و اين به معنای آن است كه به ازای هر هزار تولد زنده 

10نوزاد ايرانی جان خود را از دست می دهند«. 
نفر در کشور  تا 250هزار  بهداشت 200  وزارت  واگير  بيماريهای  به گفته رئيس مرکز 

به هپاتيت C مبتاليند، اما بيش از 90درصد آنها از بيماری خود بی اطالع هستند. 
خبرگزاری  گزارش  به  است.  افزايش  درحال  روز به روز  ايدز  کشنده  بيماری  ايران  در 
ميزان )13مهر 1395(؛ تعداد مبتاليان به ويروس ايدز در كشور ساالنه 10درصد رشد 
دارد. همين خبرگزاری يک ماه قبل )1۷شهريور( به نقل از معاون امور اجتماعی وزارت 
بهداشت نوشته بود »بر اساس آمارهای غير رسمی 100هزار بيمار مبتال به ايدز داريم 
که ۷0هزار نفر از اين افراد از بيماری خود اطالعی ندارند. براساس گفته های وی در 
اعتياد  و  افسردگی  شامل  که  هستند  روانی  اختالل  دچار  نفر  يک  4نفر  هر  از  ايران 
خيابانی  کودکان  آنکه 45درصد  ديگر  دردناک  است«. خبر  روانی  مزمن  بيماريهای  و 

به بيماری ايدز مبتال می شوند. 
در گفتمان آخوندهای حاکم وقتی صحبت از لزوم توجه به اين وضعيت فاجعه بار به ميان 
می آيد، آنها از فقدان بودجه حرف می زنند. اما وقتی پای موشک سازی و برنامه اتمی 
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درميان باشد در مورد توجه خود به اختصاص بودجه های کالن داد سخن می دهند. 

باختن  جان  و   1395 30تير  در  تهران  در  پالسکو  ساختمان  فروريختن  فاجعه  42ـ 
انفجار معدن زغال سنگ يورت در آزادشهر در استان  آتش نشانان فداکار و هم چنين 
ابعاد  که  بود  تکاندهنده يی  رخدادهای  زحمتکش،  معدنچيان  باختن  جان  و  گلستان 
فاجعه بار ويرانگری، تبهکاری و قربانی شدن مستمر شريفترين نيروهای کار و زحمتکش 

ايران را به تصوير کشيد. 
پالسکو در ابتدای انقالب بلندترين ساختمان تهران بود که توسط بنياد مستضعفان، از 
بنيادهای چپاولگر تحت کنترل خامنه ای، مصادره و بدون کمترين مراقبت و رسيدگی 
مورد بهره برداری قرار گرفته و محکوم به چنين فروپاشی پرفاجعه يی شده است. بعد 
تهران  مردم  دريغ  و  درد  فريادهای  و  ساختمان  اين  گرفته  آتش  کليپهای  انتشار  از 
نقض ضوابط  از  انبوهی گزارش  بودند،  آن  کامل  فروريختن  نظاره گر  به چشم خود  که 
نگهداری و مراقبت از ساختمان و عدم رسيدگيهای ضروری و ازجمله فقدان کمترين 
ارگانهای بيت خامنه ای و  اقدامات عمدی  از  وسايل اطفای حريق و حتی گزارشهايی 
سپاه در شبکه های اجتماعی انتشاريافت. خامنه ای در پيامی که به مناسبت اين حادثه 
فرستاد، اين »حرف و حديث«ها و »رسيدگی به علل حادثه« را »مسأله بعدی« قلمداد 
کرد. خامنه ای، با يک فرار به جلو، گفت: در حال حاضر همه تالشها بايد برای نجات 
جان گرفتارشدگان جهت دهی شود. رسيدگی به علل حادثه مسأله بعدی است. از همه 

مسئوالن می خواهم وظيفه فوری را بر هر حرف و حديثی مقدم بدارند«. 
گوئيا که گشودن پرونده تحقيق که اولين قدم ضروری در بروز چنين حوادثی در تمام 
آتش نشانهای  شدن  گرفتار  براين،  عالوه  است.  نجات  فنی  عمليات  مخل  است  جهان 
فداکار خود وجه ديگری از فاجعه و موضوع مسئوليت خامنه ای و کارگزاران واليت فاسد 

و تبهکار او و موضوع دومين پرونده تحقيق در چنين فاجعه بزرگی است. 
خانم مريم رجوی، در پيامی به همين مناسبت، ضمن تسليت به مردم تهران به ويژه 
و  تلخ  حوادث  و  بزرگ  فاجعه  اين  کرد:  خاطرنشان  مظلوم  قربانيان  خانواده های 
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قابل پيشگيری ديگری نظير تصادف و آتش سوزی مرگبار دو قطار مسافربری در سمنان 
نابسامانی مفرطی را نمايان می کند که رژيم واليت  در آذرماه 1394، عقب ماندگی و 
فقيه و شخص خامنه ای به ميهن ما و تمام نهادها و زيربناهای خدماتی و فنی کشور 
اين  ايران،  تبهکار،  و  فاسد  نظام  اين  اساس  فروريختن  با  که  باشد  کرده اند.  تحميل 

زيباترين وطن، روی آزادی و آبادی را ببيند. 
در فاجعه انفجار در معدن زغال سنگ يورت در آزادشهر در استان گلستان، دهها کارگر 
معدن کشته و شمار ديگری مجروح شدند. به نوشتة رسانه های رژيم، معدن مزبور تحت 
پوشش بانک مهر اقتصاد وابسته به بنياد تعاون بسيج است. سرکردگان بسيج و سپاه 
كه سهامدار اصلی اين معدن هستند با سکوت کامل در صدد الپوشانی نقش خود در 
اين فاجعه بودند. هم چنين مقامات دولت روحانی، از ربيعی وزير کار تا نعمت زاده وزير 
صنايع و معادن، به شيوه های مختلف سعی کردند بر ابعاد فاجعه سرپوش گذارند. روز 
يکی  كرد جسد  اعالم  گلستان  استان  بحران  مديريت  مديرکل  ارديبهشت1396،   19
ديگر از معدن چيان در معدن آزادشهر کشف و تعداد کشته شدگان اين حادثه به 43 نفر 

رسيد. 
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فصل ششم:
گسترش مقاومت مردم ايران 

در برابر تبهکاری و ايلغار واليت فقيه 

43ـ آن چه به طور خالصه پيرامون قتل عام طبيعت و فجايع اجتماعی ناشی از تبهکاری 
رژيم آخوندی در فصل سوم اين بيانيه ذکر شد، تنها يک جنبه از واقعيت زندگی در 
ايران است. جنبة ديگر، مبارزه و مقاومت مردمی در برابر ايلغار واليت فقيه است که در 
تمامی اين 38سال با همه فراز و نشيبهايش تداوم داشته و عمق و گسترش پيدا کرده 
است. اذعان و ابراز نگرانی سرکرده کل نيروی انتظامی رژيم آخوندی به روزانه بيست تا 
سی تظاهرات و تجمع اعتراضی در سال گذشته )۷ تا 11هزار اعتراض(، گواه عزم جزم 

مردم ايران و درماندگی آخوندها و پاسداران اشغالگر آنهاست. 
طی يکسال گذشته، اعتراضات کارگران، معلمان، پرستاران و کادر پزشکی، بازنشستگان، 
کارمندان، کشاورزان، دامداران، دانشجويان، فارغ التحصيالن دانشگاهها، دانش آموزان، 
جوانان متقاضی کار، غارت شدگان مؤسسات و نهادهای چپاولگر حکومتی به طور روزمره 
جريان داشت. به گزارش خبرگزاری تسنيم )18مرداد1396(، حسين ساجدينيا، فرمانده 
نيروی انتظامی رژيم در تهران در مراسم توديع خود گفت: تنها در سال گذشته بيش از 

1600 تجمع صنفی و اقتصادی در شهر تهران شکل گرفت.
اعتراض ممتد نيروهای کار به »اليحه اصالح قانون کار«، »ادغام بخش درمان تأمين 
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با وزارت بهداشت« و »طرح کارورزی و مهارت آموزی« ازجمله مواردی بود  اجتماعی 
که در کنار مبارزه برای خواستهای برحق ادامه داشت. کارگران در »اليحه اصالح قانون 
کار«، موسوم به اليحة احمدی نژاد روحانی، به پيروزی رسيدند و دولت را مجبور کردند 

که اين اليحه را پس بگيرد.
مدافعان  زيست،  مدافعان محيط  توسط  انسانی  زنجيرة  تشکيل  و  تحصنها  و  تجمعات 
نيز جريان داشت و کشاورزان  آلودگی شديد هوا  به  و معترضان  زاينده رود  و  کارون 
معترض در تعدادی از شهرها برای حق آب، اقدام به تحصن، تجمع، راهپيمايی و بستن 

جاده ها و معابر کردند. 
در آستانة روز كارگر )اول ماه می ـ11ارديبهشت1396(، سازمان چريکهای فدايی خلق 
ايران بيالن 1956 حرکت اعتراضی کارگران، معلمان، پرستاران و برخی از حرکتهای 
حرکتهای  تعداد  سال1394  در  کرد.  منتشر  را  سال1395  در  کشاورزان  اعتراضی 

اعتراضی1586 بود که اين از رشد چشمگير جنبش نيروهای کار خبر می دهد. 
اين بيالن شامل همه حرکتهای اعتراضی نمی شود. واقعيت اين است که در گوشه و کنار 
کشور حرکتهای اعتراضی بسياری صورت می گيرد که ثبت همة آنها امكانپذير نيست. 

اعدامهای  و  حاکم  خفقان  به رغم  مردم  عدالتجويانة  و  حق طلبانه  تظاهرات  استمرار 
بی وقفه برای ارعاب عمومی، به چالش بزرگی برای رژيم تبديل شده است و سران و 
سرکردگان قوای مجريه و قضائيه و نمايندگان مجلس فرمايشی، بارها و بارها از اين که 

امواج اعتراضات مردمی بنياد نظام ظلم و چپاول را براندازد ابراز نگرانی کرده اند. 
طی يک سال گذشته، هواداران مقاومت، در صدها اقدام جمعی و تظاهرات افشاگرانه در 
کشورهای مختلف جهان، با اعتراضات مردمی در داخل ميهن ابراز همبستگی کردند و 
دبيرخانه شورای ملی مقاومت به طور مستمر اين اعتراضات را در گزارشها و اطالعيه های 
خود پوشش داد و همراه با طرح مطالبات اقشار مختلف مردم ايران و افشای سرکوب و 
چپاول حاکم، خواهان محکوميت بين المللی و طرد و تحريم رژيم و ارگانهای سرکوبگر 
و غارتگر آن به خصوص سپاه پاسداران، گرديد. شرح اين حرکتهای اعتراضی از گنجايش 

اين بيانيه خارج است، از اين رو به چند نمونه اکتفا می کنيم. 
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متعلق  مالی  مؤسسات  توسط  غارت شدگان  از  نفر  هزاران   ،1396 31خرداد  روز  44ـ 
تهران،  شهرهای  در  قضاييه،  قوه  و  انتظامی  نيروی  بسيج،  سازمان  پاسداران،  به سپاه 
مشهد، اهواز، بابل، ابهر، اردبيل و رشت دست به تظاهرات زدند و شعارهايی نظير »يا 
حجه  ابن الحسن ريشه ظلمو بکن«، »مردم ما بيدارند، از دروغگو بيزارند«، »حمايت 
از سارقان، خيانت است به قرآن«، »مرگ بر دزد« و »مشکل ما حل نشه اهواز قيامت 
تظاهرات  به  واکنش  در  مرکزی  بانک  مقامات  از  حاتمی،  احمد  دادند.  سر  می شه«، 
گسترده غارت شدگان گفت: »وضعيت آتی ما بسيار وخيم خواهد بود« و »كسانی كه 
اين مؤسسات را راه انداختند از يك قدرت سياسی و پشتوانه خاصی برخوردار بودند 
كه توانستند قانون را دور بزنند و اجرا نكنند. بدون مجوز سرتاسر ايران شعبه بزنند و 
از مردم سپرده بگيرند«. اين کارگزار حکومتی پيش از اين اذعان کرده بود: »پشت اين 
مؤسسات مالی و اعتباری قدرتهای بزرگی ايستاده اند. قدرتهايی که می توانند در صورت 

نياز مصوبه های شورای پول و اعتبار را هم تغيير دهند«. 
در نمونة ديگری از اين تظاهرات، روز 8 خرداد 1396 هزاران غارت شده در مقابل بانک 
مرکزی در تهران تظاهرات کردند و با مأموران سرکوبگر که قصد پراکنده ساختن آنها را 
داشتند، درگير شدند. مردم خشمگين شيشه های در شمالی بانک را شکستند، خيابان 
امروزـ سپرده ما  امروز روز عزاست  را بستند و شعار می دادند: »عزا عزاست  ميرداماد 
مردم روی هواست امروز«، »دولت بی کفايت، خجالت خجالت«. زنان حضور چشمگيری 

در اين تظاهرات داشتند. 

بحران  ستاد  جلسة  حاشية  در  معدنچيان  از  شماری  ارديبهشت1396   14 روز  45ـ 
حادثه، که با حضور استاندار رژيم در استان گلستان برگزار شد، تجمع اعتراضی برگزار 
کردند. معدنچيان معترض می گفتند: »حقوق ما به اندازه يک وعده عصرانه وزيران است 

و اگر به مشکالتمان اعتراض کنيم اخراج خواهيم شد«. 
صبح 15 ارديبهشت 1396، خانواده های کارگرانی که در اثر انفجار معدن ذغال سنگ 
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که  معدن،  در  مستقر  سركوبگر  نيروهای  با  مانده اند،  خاک  خروارها  زير  آزادشهر  در 
قصد دورکردن آنها از محوطه را داشتند درگير شده و حاضر به ترک محل نشدند. اين 

خانواده ها به صورت شبانه روزی در کنار ورودی تونل بودند. 
به گزارش دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران، صبح روز يکشنبه 1۷ ارديبهشت1396، 
روحانی،  خودرو  به  گلستان  استان  در  کشته شده  معدنچيان  خانواده های  و  کارگران 
رئيس جمهور شياد رژيم که 5 روز بعد از فاجعه انفجار در معدن و کشته شدن دهها تن 
از معدنچيان، در يک اقدام نمايشی به محل رفته بود، حمله کردند. آنها با پرتاب سنگ 
و کوبيدن مشت و چوب بر خودرو او، خشم و انزجار خود را نسبت به سران جنايتکار 
رژيم که کمترين توجهی به درد و رنجهای بيشمار کارگران ندارند، به نمايش گذاشتند. 
روحانی، در حالی که خودروش آسيب ديده بود، مجبور شد به سرعت صحنه را ترک 
کند. خانواده يکی از قربانيان فرياد می زد: »چند روز پيش او کجا بود؟ آمده است رأی 

جمع کند؟ من برادرم را می خواهم، چند روز قبل او کجا بود؟« 
1۷0بچه  مردند،  »40معدنچی  گفت:  روحانی  به  خطاب  خشمگين  کارگران  از  يکی 
بی پدر شدند، 40زن بيوه شدند، چند سال پيش آمديم دادگاه آزادشهر شکايت کرديم، 
ما را زدند... پارسال آمديم فرمانداری با خانمهايمان و بگوييم 14ماه است که حقوق 
نشدی؟  متوجه  رئيس جمهور  تو  يعنی  بگيريم،  را  حقمان  می خواستيم  نگرفته ايم، 
من20ميليون از اين شرکت طلب دارم اما 10هزار تومان ندارم که فرزندم را دکتر ببرم... 
کارگر 20 تا 25سال در معدن کار می کند و بعد از 25 سال که بازنشسته می شود تنها 
يک ميليون و 400هزار تومان حقوق بازنشستگی می گيرد... رئيس جمهور اصاًل می دانی 
معدنکار يعنی چه؟ يک سال کار می کنيم شش ماه بيمه می دهند، دست آخر هم بيمه 

آرايشگری و کتابداری می دهند ولی سقف بيمة کار زيان آور را به ما نمی دهند«. 

46ـ کارگران زحمتکش ايران روز جهانی کارگر را به صحنة اعتراض و ابراز انزجار عليه 
رژيم ضدکارگری آخوندی تبديل کردند. در حالی که رژيم در يک اقدام منزجرکننده، 
مراسم فرمايشی روز کارگر را بر سر قبر خمينی برگزار کرده بود، کارگران اين بساط 
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را بر هم زده و بارها با شعارهای خود سخنرانی روحانی شياد را قطع کردند. کارگران 
شعار می دادند »عزا، عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر رو به فناست امروز«. 
مجری برنامه، کارگران را مزدور خطاب کرد و آنها را تهديد کرد که دهانشان را خرد 

خواهد کرد. 
همزمان صدها كارگر در برابر مجلس رژيم دست به اعتراض زدند. نيروهای سركوبگر 
با يورش به کارگران درصدد برآمدند از اين تجمع جلوگيری کنند. آنها تلفنهای همراه 
اما  می شدند.  فيلم  و  عکس  گرفتن  مانع  و  می كردند  جمع آوری  را  کنندگان  تجمع 
کارگران با جنگ و گريز به تظاهرات ادامه می دادند و بنرهايی با مضمون بزرگداشت 
روز جهانی کارگر و تصاوير زندانيان سياسی دربند را در دست داشتند و شعار می دادند: 

»كارگر زندانی آزاد بايد گردد«، »روز کارگر روز ماست، خيابان از آن ماست«.
در قطعنامه پايانی اين تظاهرات، کارگران خواهان »افزايش فوری حداقل دستمزد بر 
اساس سبد هزينه مطابق با استانداردهای زندگی امروزی«، »پايان دادن به امنيتی کردن 
اعتراضات صنفی و مدنی«، »ممنوعيت تعقيب قضايی و وارد کردن اتهامات امنيتی نسبت 
لغو کليه احکام  اعدام و شالق،  به فعاليتهای صنفی، سياسی و مدنی«، »لغو مجازات 
صادره عليه فعاالن کارگری و معلمان«، »آزادی بی قيد و شرط همه فعاالن کارگری، 
معلمان و فعاالن سياسی و اجتماعی در بند«، »آزادی بی قيد و شرط ايجاد تشکلهای 
کارگران،  معوق  مطالبات  فوری  »پرداخت  راهپيمايی«،  اعتراض،  اعتصاب،  مستقل، 
بازنشستگان، معلمان«، »تأمين امنيت شغلی کارگران«، »ممنوعيت کار کودکان« و »بر 
چيده شدن تمامی قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و برابری کامل و بی قيد و شرط 

حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه ها« شدند.
در همين روز در اصفهان شمار کثيری از کارگران ذوب آهن برای دومين روز متوالی در 

محل کارخانه تجمع کردند. آنها به قطع پاداش و مزايای خود معترض بودند. 
بزرگی  تجمع  شرقی  آذربايجان  استانداری  برابر  در  سازی  تراکتور  کارگران  تبريز  در 

برگزار کردند و خواهان حقوق به يغمارفته خود شدند.
در کرمان کارگران سهامدار معدن کروميت اسفندقه در مقابل ادارة کل بازرسی رژيم 
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توسط  معدن  اين  سهام  غيرقانونی  فروش  و  خريد  به  نسبت  و  زدند  تجمع  به  دست 
کارگزاران رژيم اعتراض کردند.

کارگران کارخانه قند شيراز در مقابل استانداری دست به تجمع زدند. بر روی پالكاردهای 
آنان نوشته شده بود: معيشت، منزلت، حق مسلم ماست، ما گرسنه ايم! 

اصفهان،  مشهد،  شيراز،  تهران،  شهرهای  مردم  اسفند1395،   24 سه شنبه  روز  4۷ـ 
ياسوج، شهر کرد و بانه، جشن چهارشنبه سوری را به صحنه رودر رويی و ابراز انزجار از 

نظام منحوس واليت فقيه تبديل کردند. 
امام  انقالب و  در تهران در ميدان مادر، فلكه سوم و چهارم تهران پارس و ميدانهای 
حسين جشن و آتش بازی به صورت گسترده برگزار شد. درخيابان پنجم نيروی هوايی، 
انداختند که موجب تخريب قسمت جلويی  انتظامی، ترقه  جوانان جلو ماشين نيروي 
خودرو نيروی انتظامی و هراس نيروهای سرکوبگر شد. جوانان در تهران پارس نيز عکس 

بزرگی از خمينی جالد و خامنه ای را به آتش کشيدند. 
در مشهد جوانان به پايگاه ارگان سرکوبگر بسيج در بلوار وکيل آباد کوکتل مولوتف پرتاب 
کردند. جوانان شهر کرد در تمام شهر آتش روشن کردند، کوکتل مولوتف پرتاب کردند 
و با نيروی انتظامی درگير شدند. در اصفهان، از همه جای شهر صدای انفجار به گوش 
می رسيد. در بانه مردم با ترقه و آتش بازی، مراسم را برگزار کردند. نيروهای سرکوبگر 
از  ياسوج  نمی شدند. در  پياده  از خودروهای خود  از خشم جوانان  انتظامی در هراس 

هنگام ظهر صدای ترقه و جنب و جوش جوانان در شهر به گوش می رسيد. 

48ـ روز پنجشنبه 19 اسفند1395، هزاران تن از فرهنگيان و معلمان شاغل و بازنشسته 
در يک تجمع اعتراضی در تهران و شهرهای مختلف خواستار آزادی معلمان زندانی و 
نقض احکام قضايی عليه فعاالن فرهنگی شدند. آنها هم چنين خواهان دريافت حقوق 
و مزايای حداقل و همسان سازی حقوقشان با ساير کارمندان دولت شدند. در حالی که 
تومان  ميليون  نفری چهار  خانواده چهار  برای يك  رژيم  توسط  تعيين شده  فقر  خط 
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آنها  عموم  و  نمی رود  فراتر  تومان  ميليون  يک  از  معلمان  عمدة  بخش  حقوق  است، 
در وضعيت مشقت باری زندگی می کنند. اصالح ساختار بيمه و پرداخت پاداش پايان 
از  فرهنگيان  بازنشستگی  پولهای چپاول شده صندوق  بازگرداندن  و  فرهنگيان  خدمت 
ديگر خواستهای معترضان بود. آنها پالکاردهايی در دست داشتند که روی آنها نوشته 
شده بود: »معلم زندانی آزاد بايد گردد«، »تأمين 1٪، گرسنگی 99٪«، »بيمه کارآمد 
حق مسلم ماست«، »فقر و تبعيض ديگر بس است« و »اسماعيل عبدی آزاد بايد گردد«. 
تجمعهای مشابهی در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای شيراز، مشهد، کرمانشاه، 
اراک، رشت، قزوين، تبريز، اردبيل، زنجان، اصفهان، اهواز، سنندج، مريوان، قروه، سقز، 
بانه، کامياران، ديواندره و دهگالن، بوشهر و کنگان، اليگودرز و رومشگان، تربت حيدريه، 

فردوس، بجنورد، لردگان و شاهرود برگزار شد. 
ازجمله  شهرها  ساير  و  تهران  در  بازنشسته  هزاران  اسفند1395،   22 يکشنبه  روز 
مشهد، ساری، تبريز، اروميه، رشت، يزد، خرم آباد، قم و فردوس در اعتراض به وضعيت 
اين تظاهرات در تهران در مقابل دفتر آخوند  معيشتی خود دست به تظاهرات زدند. 
روحانی، رئيس جمهور رژيم در خيابان پاستور، و در شهرستانها در مقابل ساختمانهای 
سازمان بازنشستگی برگزار شد. تظاهرکنندگان خواهان همسان سازی حقوقشان با ديگر 

مزدبگيران، اصالح ساختار بيمه بازنشستگان و ارتقای سطح معيشت خود شدند. 
معيشتی خود  اسفبار  به وضعيت  اعتراض  در  بازنشسته  هزاران  اسفند1395،  روز 10 
در مقابل مجلس رژيم دست به اعتراض زدند. فرهنگيان، پرستاران و ديگر كارمندان 
رضوی،  خراسان  خوزستان،  استانهای  از  البرز  استان  و  تهران  بر  عالوه  كه  بازنشسته 
بودند شعار می دادند:  خراسان شمالی، گيالن، مازندران، اصفهان و مركزی گرد آمده 
»كارگر، معلم، اتحاد، اتحاد«، »به پا خيز برای رفع تبعيض«، »تا حق خود نگيريم، از 
پا نمی نشينيم«، »معيشت منزلت حق مسلم ماست«، »يک اختالس كم بشه، مشكل 
ما حل می شه«، »نوبت ما كه ميشه، خزانه خالی می شه«. تظاهرکنندگان پالکاردهايی 
در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: »كارگر، معلم، دانشجو، پرستار، اتحاد 

اتحاد«، »خط فقر چهار ميليون، حقوق ما 1ميليون«.
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در همين روز تجمع اعتراضی صدها كارگر گروه ملی صنعتی فوالد ايران در اهواز برای 
هجدهمين روز در برابر ساختمان استانداری خوزستان ادامه يافت. 

49ـ در روز شنبه 30 بهمن 1395 تظاهرات مردم قهرمان اهواز به رغم اعالم ممنوعيت 
مناالذله« و  با شعار »هيهات  متوالی  روز  برای ششمين  رژيم،  از سوی  هرگونه تجمع 

»نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم« ادامه يافت.
روز جمعه 29 بهمن 1395 مردم به ستوه آمده اهواز در پنجمين روز تظاهرات اعتراضی 
شهرهای  در  برق  و  آب  مکرر  قطع  و  هوا  آلودگی  فاجعه بار  وضعيت  به  نسبت  خود 

خوزستان، در مقابل استانداری رژيم تجمع کردند. 
مردم اهواز شعار می دادند: »هيهات مناالذله«، »خوزستانی می ميرد، ذلت نمی پذيرد«، 
»مشکل ما حل نشه، اهواز قيامت می شه«، »اهواز بيقراره، كارون آب نداره«، »خوزستان 
نفت داره، مردم بدبخت داره«، آنها هم چنين به زبان عربی شعار می دادند: »با خونم و با 

جانم، ای كارون نجاتت می دهم«. 
 = »اهواز  بود:  نوشته شده  آنها  روی  که  داشتند  در دست  پالکارهايی  تظاهرکنندگان 
حلب، نه برق نه آب نه امكانات«، »بيكاری، بی آبی، بيماری؛ ماهشهر فرزند ناتنی ايران 

نيست«. 
خانم رجوی با درود به مردم و جوانان و زنان قهرمان خوزستان، به ويژه مردم به جان 
آمده اهواز، خواستار تشديد اعتراضات برحق و ايستادگی بر روی خواستهای مبرم آنها 

برای برخورداری از حداقلهای زندگی انسانی مانند هوای پاكيزه و آب و برق گرديد. 
تظاهرات اعتراضی مردم اهواز در اعتراض به وضعيت فاجعه بار آلودگی هوا و قطع مکرر 
رژيم  نيروهای سرکوبگر  با گسيل  روز خود در 2۷بهمن1395  برق در سومين  و  آب 
روبه رو شد. آنها با ماشينهای حامل مسلسل و بستن خيابانهای منتهی به استانداری و 

پل معلق و فلکه آتش نشانی، تالش کردند از گسترش اعتراضات جلوگيری کنند. 
مردم  »ما  اختناق«،  بر  »مرگ  استبداد«،  بر  »مرگ  می دادند:  شعار  تظاهرکنندگان 
دروغگو،  »ابتكاِر  گردد«،  بايد  اخراج  بی كفايت  »مسئول  نمی پذيريم«،  ظلمْ  اهوازيم؛ 
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استعفا استعفا«، »هوای پاك حق ماست، اهواز شهر ماست«، »نيروی انتظامی خجالت 
خجالت«، »اتحاد، اتحاد«. آنها هم چنين عليه استاندار خوزستان شعار می دادند. 

در روز سه شنبه 26 بهمن1395 تظاهرات اعتراضی مردم شادگان که روز 25بهمن در 
اعتراض به کشته شدن يک جوان به نام حسن آلبو غبيش از هموطنان عرب برپا شد، 
برای دومين روز متوالی ادامه يافت. اين جوان بر اثر شليک مزدوران نيروی انتظامی در 

روز 21بهمن به قتل رسيده بود.

50ـ روز 16آذر1395، به مناسبت روز دانشجو، در دانشگاههای مختلف تهران و ديگر 
شهرهای كشور، دانشجويان، مقامها و عوامل رژيم را، كه برای سخنرانی در جمع عوامل 
باندهای حکومتی به دانشگاهها رفته بودند، مفتضح كردند و در اقدامات اعتراضی خود 

خواهان آزادی زندانيان سياسی به ويژه دانشجويان زندانی شدند. 
از  نايب رئيس مجلس رژيم، يكی  اميركبير هنگام سخنرانی علی مطهری،  در دانشگاه 
دانشجويان در سخنانش که به صورت کليپ در شبکه های اجتماعی منتشر شد، گفت: 
ما برای اينكه آينده مان را درست تر نگاه كنيم، نياز داريم جعبه سياههای تاريخمان را 
واكاوی كنيم. اين وظيفه و حق ماست كه وارد اين مسائل بشيم. ما بايد بپرسيم كه 
سال136۷ چه اتفاقی افتاد؟ در آن فايل صوتی آيت اهلل منتظری به زيبايی اشاره می كنند 
كه »شما در دادگاه تاريخ محكوم خواهيد شد«. سال 6۷ چه اتفاقی افتاد؟ ادامه جنگ 
بعداز فتح خرمشهر برای چه بود؟ چرا گروگانگيری اتفاق افتاد؟ در قتلهای زنجيره يی 

چه اتفاقی افتاد؟ اين جعبه سياهها را چرا ما باز نمی كنيم؟ 
درحالی که سخنان اين دانشجو با کف زدن جمع دانشجويان مورد حمايت قرار می گرفت، 
وی ادامه داد: چرا در قبال مسأله سوريه اين طور سكوت كرده ايم. اين نسل كشی كه دارد 
در سوريه اتفاق می افتد را ببينيد، پانصد هزار نفر كشته شدند، نسلها در سوريه سوخت. 
سوريه ويران شد. ما در كجای اين بازی ايستاده ايم؟ ما قطعًا محكوميم. ما قطعًا در مقابل 

اشكهای كودكان سوری محكوم هستيم. 
در دانشگاه تبريز هم در جلسه يی که به مناسبت 16 آذر برگزار شد يکی از دانشجويان 
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که سخنانش درکليپهايی در شبکه اجتماعی انتشار يافت، گفت: تاريخ آبستن پيروزی 
خلقهاست. فرياد جنبش دانشجويی را، جنبشی كه همراه راستين توده های مردم است، 
لبخند فجر و پيروزی را خواهيم شنيد، خواهيم ديد و احساس خواهيم كرد. دانشگاه 
سنگر آزاديست و ما اين سنگر آزادی را حفظ خواهيم كرد. ممكن است، اين خطاب 
را زندانی و سركوب  بزرگوار است، ممكن است دانشجويان  به شما دانشجويان عزيز و 
كنند اما نه! جنبش دانشجويی از بين رفتنی نيست. اين فكر باقی ماندنی است چون حق 
است. اين فكر جای خودش را در جامعه و تاريخ باز خواهد كرد. اين پرچم اگر امروز از 
دست ما بيفتد فردا كس ديگری آن را بلند خواهد كرد. ما حق داريم كه از مشكالت و 
خطرات نهراسيم و از آنها استقبال كنيم و حق داريم زمانه را نيشخند بزنيم. آينده مال 
ماست به اين نكته ايمان داشته باشيم كه آينده متعلق به جنبش دانشجويی و انقالبيون 

راستين است. پيروز باشيد. 

اعتراض  در  مختلف،  شهرهای  مردم  از  تن  هزاران  آبان 1395،   ۷ جمعه  روز  51ـ 
آرامگاه  تولد كوروش كبير، در  ايرانی رژيم و در سالروز  به سياستهای ضد ملی و ضد 
وی در پاسارگاد دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان شعار می دادند: »آزادی انديشه 
با ريش و پشم نمی شه«، »ايران وطن ماست، کورش پدر ماست«، »حكومت آخوندی 
فقط ظلم، فقط جنگ«... به دنبال اين تظاهرات باشکوه، علی صالحی، دادستان جنايتكار 
در  شرکت کنندگان  از  شماری  دستگيری  از  آبان   10 دوشنبه  روز  شيراز،  در  رژيم 
از  اين  از  افراد پيش  اين  پاسارگاد خبر داد. وی گفت: »اقدامات  آبان در  تظاهرات ۷ 
انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود... ليدرها و  سوی دستگاههای امنيتی، اطالعاتی و 
سرشاخه های اصلی اين تجمع، که به سردادن شعارهای هنجارشکنانه و ضدارزشها اقدام 
برخورد  و...  تشکيل شده  قضايی  پرونده  افراد  اين  برای  دستگير شدند...  بودند،  کرده 

قضايی الزم با آنها صورت خواهد گرفت«. 
شورای ملی مقاومت ايران عموم مردم، به ويژه جوانان را، به اعتراض عليه اين دستگيريها 
و همبستگی با خانواده های دستگيرشدگان فرا خواند و از کليه مراجع بين المللی مدافع 
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حقوق بشر خواهان اقدام فوری برای آزادی بازداشت شدگان شد. 
واحد  شرکت  بازنشستگان  و  کارگران  از  بااليی  شمار  آبان1395،   25 سه شنبه  روز 
اتوبوسرانی و کارگران کارخانه ها و مراکز کارگری مختلف در اعتراض به قوانين ظالمانه 
كار، به ويژه قراردادهای موقت کار که کارگران را به بردگی می کشد، دست به يک تجمع 
از زنان  اين تظاهرات شمار زيادی  اعتراضی گسترده در مقابل مجلس رژيم زدند. در 
از  در حمايت  دانشجويان  از  گروههايی  داشتند.  کارگران حضور  خانواده های  و  كارگر 
کارگران در اين تظاهرات شرکت كردند. اين تجمع در حالی شكل گرفت كه نيروهای 

سركوبگر تالش می كردند از پيوستن مردم به معترضان جلوگيری كنند.
آزاد  بايد گردد«، »کارگر زندانی  آزاد  تظاهركنندگان شعار می دادند: »زندانی سياسی 
بايد گردد«، »شرکت  بايد گردد«، »قرارداد موقت بردگی کارگر، قرار داد دائمی احيا 
تجمع،  »اعتصاب،  اتحاد«،  اتحاد  دانشجو،  معلم،  »کارگر،  کارگر«،  بردگی  پيمانکاری، 
منزلت،  »معيشت،  بردگيست«،  اين  تضمين  دولت،  اين  »اليحه  ماست«،  مسلم  حق 
حق مسلم ماست«، »اصالح قانون کار، به نفع سرمايه دار«، »کارگران ايران، اتحاد اتحاد. 
اعتصاب، تجمع، تشکل، حق مسلم ماست«. آنها شعارهايی عليه نوبخت سخنگوی دولت 

روحانی سردادند و خواستار استعفای او شدند. 
دفاع  برای  رژيم  مجلس  در  روحانی  حضور  با  همزمان   ،1395 آبان  سه شنبه11  روز 
دست  مجلس  مقابل  در  مختلف  شهرهای  از  مردم  از  کثيری  شمار  وزيرش،  سه  از 
به تظاهرات زده و نسبت به چپاول سرمايه های ناچيزشان توسط مقامات و کارگزاران 
رژيم اعتراض کردند. صدها تن از معلمان نهضت سوادآموزی، سهامداران مؤسسه »پديره 
شانديز«، کارگران و کارکنان شرکت مخابرات و صدها تن از چايخانه داران... در ميان 

تظاهرکنندگان بودند.

فرهنگيان  معلم،  جهانی  روز  با  همزمان  14مهر 1395،  چهارشنبه  روز  صبح  52ـ 
بد  بسيار  وضعيت  و  مزايا  و  حقوق  به پايين بودن  اعتراض  در  فرهنگی  بازنشستگان  و 
معيشتی شان، دست به تظاهرات زدند. در تهران تظاهرکنندگان پالکاردهايی در دست 
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داشتند که روی آن نوشته شده بود »معيشت، منزلت حق مسلم ماست«. 
روز سه شنبه 6 مهر1395، هزاران تن از فرهنگيان بازنشسته در تهران و ديگر شهرهای 
اليگودرز،  تبريز،  شيراز،  کرمان،  زنجان،  اصفهان،  کرمانشاه،  شهرهای  ازجمله  کشور 
و  سنندج  بجنورد،  بيرجند،  بهبهان،  همدان،  گرگان،  يزد،  ايالم،  ابهر،  رشت،  مشهد، 
نهاوند و شهرهايی از استان گيالن... در اعتراض به پايين بودن حقوق و مزايا و وضعيت 

بسيار بد معيشتی شان دست به تظاهرات اعتراضی زدند. 
شمار زيادی از فرهنگيان بازنشسته از تهران و شهرهای اطراف در مقابل مجلس ارتجاع 

دست به تظاهرات زدند. 
آنها  روی  که  داشتند  در دست  پالکاردهايی  ساير شهرها  و  تهران  در  تظاهرکنندگان 
نوشته شده بود: »منزلت، معيشت، حق مسلم ماست«، »خط فقر سه ميليون، حقوق 
حقوق  از  مسئوالن  »شرمندگی  فراموش شدگان«،   = »بازنشستگان  ميليون«،  يك  ما 
معيشت  به  توجه   = بازنشستگان  »تكريم  نجومی«،  حقوقهای  برابر(  )در  بازنشستگان 

آنان«.
روز سه شنبه 6 مهر 1395، دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف برای سومين روز متوالی 
ادامه دادند و در مقابل ساختمان رياست دانشگاه دست  اعتراض و تظاهرات خود  به 
به تجمع زدند. آنها با عوامل حراست که جاسوسان وزارت اطالعات در دانشگاه هستند 
و قصد متفرق کردن آنها را داشتند درگير شدند و دفتر رئيس دانشگاه را به تصرف خود 

درآوردند. 
دانشگاه اميرکبير، دانشگاه ملی، دانشگاه تربيت مدرس تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 
دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه زنجان نيز در هفته اول مهر شاهد اعتراضات مشابهی 

بود. 

53ـ در يک سال گذشته زندانيان سياسی با تمام توش و توان خود در زندانهای خليفة 
تهران به مقاومت و مبارزه ادامه دادند. آنها از تيغ اعدام و شکنجه و آزار و يورشهای گاه 
و بيگاه دژخيمان باکی به دل راه ندادند و با ادامه اعتصاب غذاها و مايه گذاشتن از جان 
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و تن خود، فرياد دادخواهی سردادند، نظير اعتصابهای جمعی زندانيان سياسی زندان 
ضد انسانی  شرايط  و  محدوديتها  تحميل  و  اجباری  انتقال  به  اعتراض  در  گوهردشت 
اعتصاب جمعی زندانيان سياسی اهل سنت  اعدام همبنديهايشان و  به  اعتراض  يا در 
اعتصاب  هم چنين  و  سياسی،  زندانيان  جمعی  اعدام  به  اعتراض  در  زندان  همين  در 
آخوند ساخته  اتهامهای  و  بيدادگاهها  احکام  به  اعتراض  در  زندانيان  انفرادی  غذاهای 
نظير »توهين به مقدسات« و »ضاله بودن کتب و آثار« يا اعتراض به تبعيد و توهين و آزار 
شکنجه گران و بازجويان دادستانی و سپاه و اطالعات نظير دستگيری و شکنجه بستگان 
زندانيان يا محروم ساختن آنها از درمان و بيمارستان يا اعتراض به بالتکليفيهای طوالنی 

و محروميت از مالقات در سخت ترين شرايط زندان. 
اعتصاب غذاهای ثبت شده که شمار آنها به بيش از 130مورد می رسد، در بسياری از 
بوده  زندانيان و همرزمان و همبندان  با ساير  به صورت جمعی و در همبستگی  موارد 
است. جنبش اعتصاب غذاها چه در موارد متعددی که دژخيمان را ناگزير از عقب نشينی 
کرد و چه آنگاه که بيداد دشمن و مقاومت زندانيان را در نبردی نابرابر فرياد زد؛ در 
تماميت خود صفحات درخشان ديگری از پايداری تسليم ناپذير ايران و ايرانی را در برابر 

ضحاک زمان رقم زدند.
مراجع  پيوسته  زندانيان،  اعتراضهای  و  مقاومتها  اين  از  حمايت  در  ايران  مقاومت 
بين المللی مدافع حقوق بشر، به ويژه کميسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ويژه وضعيت 
حقوق بشر در ايران را به اقدام فوری و مؤثر برای رسيدگی به وضعيت زندانيان سياسی 

در حال اعتصاب غذا فرا خوانده است. 

و  مردمی  مقاومت  با  پيوند  در  خامنه ای  سياهچالهای  در  رزمندگی  و  پايداری  54ـ 
برپايی  به  سياسی  زندانيان  داشت.  تداوم  ديگر  متنوع  اشکال  و  سازمانيافته  مقاومت 
به رغم  و  پرداختند  مبارزاتی  و  مذهبی  ميهنی،  ملی،  مناسبتهای  به  جشنها  و  مراسم 
نبرد  و  جنگ  صحنة  به  را  مناسبتی  و  مراسم  هر  زندانبانان،  محدوديتهای  و  فشارها 
با سردادن شعارهای  را  ملی چهارشنبه سوری  آنها جشن  تبديل کردند.  با دژخيمان 
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»مرگ بر ديکتاتور« و »مرگ بر اصل واليت فقيه« و »بزن آتش به ريشه واليت« گرامی 
داشتند. 

آنها به اعالم همبستگی با اعتراضات کارگران، معلمان و ديگر اقشار زحمتکش و محروم 
به پای  پا  بند و زنجير داشتند،  ادامه دادند و درحالی که خود پای در  و کودکان کار 
تحوالت سياسی و مقاومت سازمانيافته به موضعگيری پرداختند، با حماسه های پايداری 
رزمندگان اشرفی در ليبرتی همراه و همصدا شدند و راه همبندان شهيد و سرفرازشان 
هم چون علی صارمی، محمدعلی حاج آقايی، جعفر کاظمی، محسن دکمه چی و شاهرخ 

زمانی را ادامه دادند.
زندانيان سياسی مقاوم در بيانيه های روزمجويانه و مستدل خود، که اغلب به صورت جمعی 
صادر و روی شبکه های اجتماعی انتشار می يافت، نمايش انتخابات رياست جمهوری رژيم 
به نام  مکاره يی  بازار  در  نمايشی  را  آن  و  کردند  تحريم  را  ماه 1396  در 29ارديبهشت 
جمهوری اسالمی توصيف کردند که در آن استبداد مذهبی حاکم با شعار و ادعای خالی 
از شعور و عمل، مردم را سرگردان می کند و با مهندسی همه جانبة ولی فقيه و رسم 
انواع و اقسام خطوط قرمز و ممنوعه و تهديد و رد صالحيت، حق رأی و آزادی و حق 

حاکميت ملت ايران را به مسلخ می برد. 
سياسی  زندانيان  قتل عام  دادخواهی  جنبش  از  حمايت  برای  زندانها،  دل  در  آنها 
در  و  کردند  برپا  را  سربه دار  شهيدان  گراميداشت  جمعی  مراسم  تابستان136۷، 
سخنرانيهايشان نه فقط اعدامها و کشتارهای دهه60، بلکه تمامی مظاهر سرکوب عمومی 
و سرکوب مليتها و اعدامهای وحشيانه زندانيان اهل سنت را محکوم کردند و خواستار 

محاکمه جنايتکاران در دادگاه بين المللی جنايی شدند. 
زندانهای  در  ضد انسانی  بدرفتاری  زندانيان،  ساير  با  همبستگی  در  سياسی  زندانيان 
خامنه ای را بی وقفه در نامه های سرگشاده به مراجع حقوق بشری افشا کردند و فرياد 
زدند »ای مردم دنيا! بدانيد زندان گونتانامو که می گويند، اينجاست! جايی که تفکر و 

تبعيض فاشيستی زندانبانان بر هر ايدة عقالنی و منطقی غالب است«. 
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55ـ زندانيان سياسی مقاوم طی بيانيه های شجاعانه خود در همبستگی با گردهمايی 
تمام  آزاديخواهی  پژواک  را  اين گردهمايی  پاريس،  تيرماه در  مقاومت در دهم  بزرگ 
مردم دربند ايران، صدای محرومان و کولبران زحمتکش کردستان، صدای اهل سنت و 
هموطنان بلوچ، تبلور سربلندی ايران و ايرانی و نماد مقاومت و آلترناتيو سازمانيافته و 
پيام هزار اشرف و پرچم برافراشته مقاومت به هرقيمت برای نيل به آزادی توصيف کردند 
و از اوين و ديگر زندانهای تهران تا گوهردشت و ديگر زندانهای کرج، و از زندانهای ساير 
شهرها و به ويژه هموطنان بلوچ و روحانيون بزرگوار اهل سنت در زندان مرکزی زاهدان 
نوشتند: ما از همة فعاالن و دلسوزان داخلی و خارجی که همواره در کنار ما بی صدايان 
پشت ميله های زندان بوده و همه تالششان را در اين زمينه کرده اند می خواهيم كه مثل 
سالهای قبل، بار ديگر برای دفاع و احقاق حقوق ما در گردهمايی بزرگ پاريس كه در 
تاريخ 1396/4/10 برگزار می گردد شرکت کرده و صدای ما بی صدايان باشند... تا کرامت 
انسانی زندانيان به طور کامل به آنها برگردد. ما زندانيان سياسی از اين اجتماع ايرانيان 

در تيرماه قاطعانه حمايت می کنيم و حمايت خود را اعالم می داريم. 
در  برق  تشعشع  و  رعد  طنين  را  گردهمايی  اين  گوهردشت  و  اوين  سياسی  زندانيان 
باالتر  بشارتی  و  نويد  نوشتند: چه  و  توصيف کردند  يأس و سکون  و  بی عملی  آسمان 
از اين برای يک زندانی محبوس و محروم از همه چيز، که هستند عزيزان بسياری در 
برای همان ميهن و آرمانی  آبها، که قلب و نبضشان  پشت ديوارهای زندان و آنسوی 
می تپد که او برايش محبوس گشته... چه نويد و بشارتی باالتر از اين برای ما زندانيان 
سياسی و حتی غير سياسی، صنفی و عقيدتی که هستند برادران و خواهرانمان، دوستان 
الجزاير،  اردن، عراق، مصر،  اروپا، آمريکا و منطقه )سوريه،  نقاط  و رفقايمان در اقصی 
فلسطين، عربستان و...( که نه تنها ما را فراموش نکرده بلکه فرياد رسای ما و همه مردم 
ايرانند... سالم و درود ما از زندان نثار مقدم همه ستارگان اين کهکشان که آن چهره 
واقعًا دموکراتيک، جدی، فعال، مستحكم و تسليم ناپذير ايران و ايرانی را بر فراز قرائتهای 

دروغين موجود به دنيا معرفی می کنند. 
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فصل هفتم:
اعدام، شکنجه و سرکوب قرون وسطايی
 پاسخ استبداد دينی به غليان اجتماعی

56ـ در طول يكسال گذشته، سرکوب، بازداشت، شکنجه و اعدام به طور مستمر ادامه 
داشته و تشديد شده است. بر اساس آمار و اطالعات مندرج در رسانه های حکومتی، 
طی دورة چهارسالة اول روحانی، اقدامات سركوبگرانه، به ويژه مجازات ضد انسانی اعدام 
افزايش داشته و از 3000مورد بيشتر شده كه بسا بيشتر از چهار سال قبل از آن است. 
يك قلم در ماه ژوييه 201۷ )10 تير تا 10مرداد( دست كم 101 اعدام ثبت شده است. 

عدد واقعی اعدامها بسا بيشتر است و اين آمار، اعدامهای مخفيانه را در بر نمی گيرد. 
اعدام، در يكسال گذشته هم چنان مهمترين حربه برای مهار کنشهای اعتراضی جامعه 
بوده است. سردمداران رژيم در عين حال كه برای مصرف خارجی گاه و بيگاه از ضرورت 
تعديل قانون اعدام صحبت می كنند، اما در عمل شمار اعدامها را افزايش داده اند. هرچند 
شمار دقيق اعدامها مشخص نيست و بسياری از اعدامها مخفيانه صورت می گيرند اما 
شمار اعدامهای ثبت شده كه اكثرًا توسط رسانه های حکومتی، اعالم شده اند گواه آن 
است که شمار اعدامها نسبت به جمعيت در ايران تحت حاكميت آخوندها، مقام اول را 

در جهان داراست. اظهارات سركردگان رژيم در اين زمينه بسيار گوياست: 
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خود  نامه  در  رژيم،  قضاييه  قوه  بشر«  »حقوق  اصطالح  به  نهاد  دبير  الريجانی،  جواد 
به زيد رعد الحسين، کميسر عالی حقوق بشر ملل متحد، در توجيه اعدامهای جمعی 
و  فرد  »هر  نوشت:  12مرداد1395،  در  سنت  اهل  سياسی  زندانی   25 جنايتکارانه  و 
گروهی در هر لباس و بر هر مبنايی که بخواهد جامعه را نا امن کرده و فضای رعب و 
)فارس،  نمايد، قطعًا مستوجب محاکمه و مجازات است«  را حکمفرما  ترور  وحشت و 
1۷مرداد1395(. وی در توجيه اعدام برای مواد مخدر نيز می گويد: »مبانی فقهی حکم 
اعدام برای متهمان مواد مخدر ناظر بر افساد فی االرض است... شورای نگهبان، قانون 
اخير مجلس درباره لغو مجوز اعدام درباره متهمان مواد مخدر را رد کرد و به مجمع 

تشخيص رفت و آنجا دو پيچ محکمتر خورد...« )ميزان، 21 آذر 1395(.
رژيم  وحشيانه  مجازاتهای  دربارة  رژيم،  قضاييه  قوه  رئيس  الريجانی  آملی  صادق 
تحت عنوان »قصاص« گفت: »]رژيم[ ايران در برخورد با تروريسم ]بخوانيد مخالفان 
برخی  فدای  را  خود  ارزشهای  و  داد  نخواهد  به خرج  تسامحی  هيچ گونه  معترضان[  و 
حرفها و واکنشهای نادرست و خالف واقع مدعيان حقوق بشر نخواهد کرد« )تسنيم، 

18مرداد1395(.
مجيد تخت روانچی، معاون وزير خارجه و نماينده رژيم آخوندی در مذاكرات حقوق 
بشری با اتحاديه اروپا، اعدام را »خط قرمز رژيم« اعالم کرد و به خبرگزاريهای حکومتی 
اعدام  مجازات  قوانين مان  چارچوب  در  ما  می  گويم  می شود  اعدام  بحث  »وقتی  گفت: 

داريم و اين چيزی نيست که بتوانيم کنار بگذاريم« )ايلنا، 21 آبان1395(. 
او ترديدی باقی نمی گذارد كه ديالوگ حقوق بشر صرفًا ابزاری برای بزك كردن چهرة 

ركورددار اعدام در جهان امروز و تسهيل معامله با آن است. 
مقامات و رسانه های رژيم، اكنون، بدون پرده پوشی اعالم می كنند كه بيش از 5300 نفر 
زير اعدام به سر می برند و در زير ستم سياه واليت فقيه برای مدتهای طوالنی، شب و روز 
با كابوس مرگ دست و پنجه نرم می كنند. اين، يكی ديگر از شكنجه های پايان ناپذير 

ضد انسانی در حكومت آخوندی است. 
حكم  اجرای  منتظر  آدم  هزار  چند  »امروز  می گويد:  رژيم،  مجلس  نمايندة  رحيمی، 
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به دليل  بدبختی،  به دليل  فقر،  به دليل  مرزی  مناطق  در  افراد  اين  بيشتر  اعدامند... 
امروز پشت  ناچاری،  از سر  با حمل چند كيلو مواد مخدر  نداشتن،  به دليل  بيچارگی، 

ميله های زندان و منتظر اجرای حكم اعدام هستند«. 

5۷ـ مجازاتهای ضد انسانی و قرون وسطايی مانند سنگسار، قطع دست، کور کردن و... 
در نظام ارتجاعی واليت فقيه، هم در قانون قيد شده است و هم در عمل اجرا می شود. 
اين مجازاتها در حالی عليه جوانان ايران به اتهام سرقت و مفاسد اجتماعی اجرا می شود 
که در جريان جنگ قدرت باندهای رژيم، پيوسته پرونده های چپاولهای چند ميليارد 
دالری در نظام واليت فقيه برمال می شود. در دفاع از اين احکام وحشيانه، جواد الريجانی 
نظام واليت فقيه را »بزرگترين دموکراسی در غرب آسيا« عنوان کرده و می گويد رژيم 

متبوعش »از تهاجمات حقوق بشری ابايی ندارد« )خبرگزاری مهر، 28دی1395(. 
زندانی  يک  دو چشم  هر  هولناك  جنايت  يک  در  آبان1395،  در 18  رژيم  دژخيمان 
را کور کردند. محمد شهرياری، رئيس جنايتکار دادسرای تهران، در اين رابطه گفت: 
»پرونده در قالب نيابت به دادسرای جنايی تهران جهت اجرای قصاص ارسال شده بود. 
در يوم جاری و با حضور سرپرست دادسرای جنايی تهران و متخصصان مربوطه، قصاص 

دو چشم اجرا گرديد« )خبرگزاری فارس، 18 آبان 1395(. 
نامهای فرامرز و مجيد  به  برادر زندانی  انگشتان دست دو  دژخيمان در 5 دی 1395، 
بی غم را به اتهام سرقت، در زندان مرکزی اروميه قطع کردند و برای زهر چشم گرفتن از 
ساير زندانيان، دهها زندانی که اتهامهای مشابهی دارند را مجبور به تماشای اين صحنه 
تکاندهنده کردند. درهمين ماه، دو برادر زندانی در يزد، عالوه بر اعدام، به حبس ابد، 

شالق و قطع انگشتان دست محکوم شدند )ميزان، 28دی1395(. 
به صدور احکام وحشيانه سنگسار و  در يکسال گذشته رژيم قرون وسطايی آخوندها 
ساله،  يک دختر 28  مشهد  در  داد.  ادامه  نيز  مألعام  در  علنی  و شکنجة  زدن  شالق 
محکوم  ضربه شالق   80 تحمل  به  دوستانش  از  يکی  تولد  در جشن  شرکت  به خاطر 
شد. در تهران زن جوانی، به دليل »تماس تلفنی با يک مرد«، به يک سال تبعيد و 99 
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اتهام توهين به يک  ضربه شالق محکوم شد. در رشت مسئوالن دو سايت محلی، به 
نمايندة مجلس رژيم، به ترتيب به 114 و 40 ضربه شالق محکوم شدند. در شاهرود و 

در نجف آباد دو خبرنگار به 40 ضربه شالق محکوم شدند. 
شکنجه و رفتار ضدانسانی در زندانها هم روش ثابت آخوندهاست. دژخيمان خامنه ای 
در زندان اردبيل، يک زندانی به نام »عباس عليپور« را در سرمای زمستان، در حالی 
که پاهايش از زمين فاصله داشت، با زنجير به دور ميله پرچم در حياط زندان بستند. 
يافت. سرانجام در روز  ادامه  اين شکنجه سبعانه که در سرمای شديد چند شبانه روز 
2۷بهمن 1395 به مرگ اين زندانی منجر شد. زندانی سياسی ارژنگ داوودی در روز 
از کتک کاری و فحاشی  نامه يی نوشت: »در زندان زابل... پس  21 بهمن1395، طی 
به قصد تحقير، سر زندانی را از ته می  تراشند و بعد دست و پای او را محکم با زنجير به  دور 
ستونی می بندند تا در معرض ديد همه زندانيان، زندانبانان و نيز مسؤالن و ساير پرسنل 
آنجا باشد. سپس او را چند روز به همين وضعيت نگه می دارند به  طوری  که زندانی طی 

اين مدت در اثر درد و رنج ناشی از انقباض عضالت از حال می  رود«. 
مقاومت ايران بارها خواستار اقدام فوری سازمان ملل متحد، به ويژه كميسر عالی حقوق 
اعدام، شکنجه، رفتار  از  برای جلوگيری  بين المللی مدافع حقوق بشر  ارگانهای  بشر و 

ضدانسانی و بازداشتهای خودسرانه زندانيان شده است.

58ـ موج اعدامها به رغم تمامی اقدامات سرکوبگرانه رژيم در موارد متعددی واکنشهاي 
اعتراضی اجتماعی، به ويژه از سوی خانواده های زندانيان را به دنبال داشته است. صبح 
زنان، در  به ويژه  اعدام  به  از خانواده های محکومان  روز 20 فروردين1396، صدها تن 
مقابل مجلس رژيم تظاهرات کرده و خواهان لغو مجازات اعدام شدند. تجمع کنندگان 
که از تهران و استانهای اصفهان، فارس، لرستان، يزد، خراسان رضوی و جنوبی، ايالم، 
آذربايجان غربی، كردستان، کهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و 
شده  نوشته  آنها  روی  که  می کردند  خود حمل  با  پالکاردهايی  بودند،  آمده  مازندران 
»هر  می كنيد«،  اعدام  را  خانواده  »نان آور  نكشيد«،  را  ما  »فرزندان  نه«،  »اعدام  بود: 
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ايرانی فريادش را عليه حكم اعدام بلندتر كند«، »ما خواهان لغو حكم اعدام هستيم«، 
»خواست همه ايرانيان، لغو حكم اعدام است« و »زندگی را اعدام نکنيد«.

صحنه  در  پيشاپيش  سرکوبگر  ارگانهای  عوامل  که  گرفت  شکل  درحالی  تجمع  اين 
مستقر شده بودند و با توهين و آزار و اذيت خانواده ها در صدد بودند از شکل گيری آن 
جلوگيری کنند. مزدوران، برای پراکنده ساختن جمعيت، شماری از آنها را دستگير و 
به مکان نامعلومی منتقل کردند. برای جلوگيری از اطالع رسانی، خطوط اينترنت منطقه 
نيز قطع شده بود. به دنبال آن، تعدادی از خانواده  ها به مقابل دادستانی رژيم در خيابان 

بهشت رفتند.
انتقال محمد عبداللهی، زندانی سياسی کرد و شش تن  به دنبال  روز 18مرداد 1395، 
از مجرمان عادی زندان مرکزی اروميه به سلولهای انفرادی برای اجرای مجازات اعدام، 
شماری از خانواده های زندانيان برای وداع با فرزندانشان به اروميه رفته و در مقابل اين 
اعتراض زدند. دژخيمان زندان در پاسخ به خانواده های نگران، گفتند:  به  زندان دست 
اطالعاتی  عوامل  ببريد«.  را  جنازه هايشان  بياييد  می گيريم  تماس  بعدًا  نکنيد  »تجمع 
رژيم نيز خانواده های معترض را تهديد کردند در صورت مصاحبه و اطالع رسانی از اعدام 
عزيزانشان، از دريافت پيکر آنها محروم خواهند ماند. به دنبال آن، دژخيمان با يورش 

وحشيانه به اين تجمع، شماری از خانواده ها را بازداشت کردند. 
شورای ملی مقاومت ايران بار ديگر، همبستگی و همدردی خود را با تمام خانواده های 
خامنه ای  واليت  بربريت  می کند.  اعالم  اعدام شده  زندانيان  خانواده  به ويژه  و  زندانيان 
لکه ننگی برای بشريت و تاريخ حقوق شهروندی است. آن افراد و جرياناتی که اين لکه 
ننگين را نمی بينند و با بازی در ميز رژيم و مشارکت در نمايشهای انتخاباتی هيزم بيار 
تنور شکنجه و اعدام می شوند، بايد در مقابل مردم ايران و به خصوص خانوادة زندانيان 
پاسخگو باشند. چرا که رفتار آنان عماًل در خدمت استمرار اعدام و توحش واليت فقيه 

و باندهای درونی آن به شمول حسن روحانی است.

افزايش  و  زندانيان  شمار  بر  افزودن  و  »فراقضايی«  و  خودسرانه  دستگيريهای  59ـ 
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است  رژيمی  الزمة حفظ  است،  حقوقی  و  انسانی  ضوابط  کمترين  فاقد  که  زندانهايی 
که با افزايش مستمر نارضايتيهای اجتماعی رو به روست. اصغر جهانگير، رئيس سازمان 
زندانها، می گويد درحالی كه جمعيت كشور در 30 سال گذشته 66 درصد رشد داشته، 
شمار زندانيان 333درصد افزايش داشته و ۷0درصد زندانيان زير 40سال دارند. يعنی 
وابسته  جوان  خبرنگاران  )سايت  است  بوده  افزايش جمعيت  برابر   5 زندانيان  افزايش 

به سپاه پاسداران اول خرداد 1396(. 
روز  در  300 نفر  دستگيری  از  بزرگ،  تهران  انتظامی  سرکرده  ساجدی  نيا،  پاسدار 
16شهريور 1395 خبر داد. وی ضمن اشاره به افزايش 32درصدی دستگيريها نسبت 
9900معتاد  نيم(  و  ماه  )پنج  جاری  سال  ابتدای  از  گفت  قبل،  سال،  مشابه  به مدت 

متجاهر بازداشت شده اند.
ناصر کشاورز، معاون نيروی انتظامی رژيم در استان فارس، در باره 900دستگيری طی 
روزهای 13 و 14شهريور 1395، در اين استان، گفت: اين دستگيريها به دنبال اجرای 
»طرح امنيت عمومی« و در »راستای ارتقای امنيت اجتماعی و افزايش ضريب امنيتی« 

صورت گرفته است )سايت تابناک 1۷شهريور 1395(. 
مديران  به دستگيری  اجتماعی،  فعاليتهای  با  مقابله  به منظور  رژيم  سرکوب  ارگانهای 
فارس، کردستان،  تهران،  ازجمله  استانهای مختلف  اجتماعی در  و کاربران شبکه های 
کرمانشاه، چهارمحال و بختياری، ايالم، کهگيلويه و بويراحمد، قزوين، اردبيل و خراسان 
متوسل شدند. بنا بر بيانية نهاد سايبری سپاه پاسداران 450 نفر از مديران شبکه های 

اجتماعی احضار و دستگير شدند )ايسنا، 11شهريور 1395(. 
و  انواع  افزايش  با  بلکه  بازداشتهای خودسرانه،  و  با دستگيريها  فقط  نه  رژيم آخوندی 
دست  بر  را  سرکوب  و  خفقان  بندهای  می کند،  تالش  ارتجاعی،  محدوديتهای  اقسام 
و پای جامعه محکم کند. خامنه ای، ولی فقيه رژيم آخوندی، در يک فتوای مضحک 
کرد  اعالم  ممنوع  را  نامحرم«  منظر  در  و  عمومی  مجامع  در  بانوان  »دوچرخه سواری 
واحد  تنها طی 10روز، 825  ماه،  در همين  )رسانه های حکومتی، 20شهريور1395(. 

صنفی فروشنده لباس زنان نيز پلمب شدند )سايت تابناک، 15شهريور 1395(.
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مراکز  و  دانشگاهها  در  جديدی  زن ستيزانه  و  سرکوبگرانه  به تمهيدات  آخوندی  رژيم 
آموزشی روی آورده است. يكی از اين تمهيدات طرح سرکوبگرانه موسوم به »عفاف و 
حجاب« است كه از سوی دولت آخوند روحانی به دانشگاهها ابالغ شده است. بر اساس 
اين طرح مسخره، سايز پاشنه کفش و ناخن و رنگ و شکل لباس دختران دانشجو تعيين 
بايد نسبت به رعايت اين ضوابط قرون وسطايی و توهين آميز  شده و دانشجويان دختر 
تعهد دهند. برای دانشجويان پسر نيز ضوابطی مشخص شده است ازجمله »استفاده از 
کراوات و پاپيون از هر نوع ممنوع است. همچنين استفاده از شلوارهای کوتاه و چسبان، 
تنگ و نازک و شلوارهايی که تعمدًا پاره و وصله داشته باشد، بلند بودن مو به طوری که 

از يقه لباس پايين تر باشد« )خبرگزاری مهر، 28 شهريور 1395(. 

بشر،  حقوق  نقض  به  نسبت  بارها  گذشته  سال  طی  ايران  مقاومت  ملی  شورای  60ـ 
سرکوب زنان و جوانان، معتقدان به اديان و مذاهب ديگر، فعاالن کارگری و معلمان و... 
هشدار داده و شورای حقوق بشر، كميسر عالی حقوق بشر و ارگانهای بين المللی مدافع 
حقوق بشر را به محکوم کردن وضعيت فاجعه بار حقوق بشر در ايران فرا خوانده و خواستار 

اقدام فوری برای جلوگيری از اجرای اين مجازاتهای ضد انسانی شده است. 
در آذرماه 1395، مجمع عمومی ملل متحد، با صدور قطعنامه يی درباره نقض حقوق بشر 
در ايران »نگرانی جدی خود را از تکرار اعمال نگران کننده باال و اجرای مجازات اعدام... 
ازجمله اعدامهای انجام شده برای جرائمی که واجد شرايط جرايم بسيار جدی نيست، و 
در اساس متكی بر اعترافات اجباری بوده و اين اعترافات اجباری در مواردی از افراد زير 

18سال... گرفته شده ابراز كرد«. 
قطعنامه، رژيم ايران را »به لغو اعدامها در مألعام، هم در قانون و هم در عمل« فراخواند 
يا ساير  قانون و چه در عمل، هيچ کس مورد شکنجه  و خواستار آن شد كه »چه در 
رفتارهای بيرحمانه، غيرانسانی يا اهانت آميز، که ممکن است شامل خشونت جنسی، و 

مجازاتی که به شدت با ماهيت جرم نامتجانس است... قرار نگيرد«.
قطعنامه، رژيم ايران را »به توقف بازداشت خودسرانه« و »رسيدگی به شرايط بد زندانها، 
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پايان دادن به محروميت از دسترسی به درمان پزشكی كافی و خطر مرگ كه زندانيان 
با آن مواجه هستند« و پايان دادن »به اعمال محدوديتهای گسترده و جدی عليه حق 
و  آزار  و  اذيت  به  ازجمله خاتمه دادن  تجمع صلح آميز،  و  اجتماع  عقيده،  بيان،  آزادی 
زنان  فعاالن حقوق  و  ارعاب و شكنجه مخالفان سياسی، مدافعان حقوق بشر  و  تهديد 
اين حقوق مشروع،  اعمال  به خاطر  كه  افرادی  »آزاد كردن  و  فرا می خواند  اقليتها«  و 
تبعيد  و  مجازات مرگ  ناروا، شامل  فسخ محكوميتهای  و  بازداشت شده اند  خودسرانه 
داخلی طوالنی مدت به خاطر اعمال آزاديهای بنيادين« و رفع تمامی »اشكال تبعيض و 

نقض حقوق بشر« عليه زنان و اقليتهای قومی و مذهبی را خواستار شده است.
خانم رجوی گفت اين قطعنامه كه شصت و سومين قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر 
در ايران توسط ملل متحد است و گوشه هايی از جنايتهای رژيم ضد انسانی واليت فقيه 
را بازتاب می كند، احاله پرونده نقض سيستماتيك و وخيم حقوق بشر توسط اين رژيم 

به شورای امنيت ملل متحد و محاكمه سردمداران آن را ضروری تر می سازد. 
در 18 آذر 1395، در آستانه روز جهانی حقوق بشر، قانونگذاران اروپايی طی کنفرانسی 
بشر  حقوق  نقض  شد،  برگزار  اروپا  پارلمان  در  آزاد  ايران  دوستان  گروه  ابتکار  به  که 
رژيم  با  روابط  گسترش  كه  شدند  آن  خواستار  و  کردند  محکوم  به شدت  را  ايران  در 
از  ايران منوط به توقف اعدام در اين کشور شود. اين گروه پارلمانی از حمايت بيش 

300نماينده از گروههای مختلف سياسی پارلمان اروپا برخوردار است. 
اين کنفرانس پارلمانی خاطرنشان کرد: وضعيت حقوق بشر در ايران تحت رياست حسن 
روحانی نه تنها بهبود نيافته بلکه با افزايش اعدامها رو به وخامت نهاده است. تشبيه رژيم 
ايران با ديگر نظامهای ديکتاتوری يک اشتباه خطرناک است. مذاکره با اين رژيم در مورد 
حقوق بشر، تنها اين رژيم را جسورتر می کند تا به جنايات خود ادامه دهد. روابط تجاری 
و سياسی با رژيمی که به نسبت جمعيت، باالترين آمار اعدام در جهان را دارد، تمامی 
استاندارهای حقوق بشری را زير پا می گذارد. در ماههای سپتامبر، اکتبر و نوامبر 2016 

درحدود 200 نفر در ايران اعدام شدند.
در روز جمعه 4 فروردين 1396، شورای حقوق بشر ملل متحد با تصويب قطعنامه يی، 
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مأموريت گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد شرايط حقوق بشر در ايران را برای يك سال 
ديگر تمديد كرد. اين قطعنامه در حالی تصويب شد که استبداد دينی حاكم بر ايران 
و پاره يی از كشورهای ناقض حقوق بشر در تالش بودند تا به هر نحو ممکن از تصويب 

اين قطعنامه جلوگيری کنند.
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فصل هشتم:
چرخش تعادل منطقه يی و بين المللی 

عليه فاشيسم مذهبی واليت فقيه

بين المللی و در  به ويژه تحوالت يكسال گذشته در سطح  اخير،  61ـ تحوالت سالهای 
مشخصه  با  آخوندی،  رژيم  با  مماشات  سالة  شانزده  دست کم  دوران  يک  به  منطقه، 
چشم  پوشی برسرکوب داخلی، مشاركت در سركوب اپوزيسيون اصلی رژيم و ميدان دادن 

به صدور تروريسم و بنيادگرايی توسط رژيم واليت فقيه، پايان داده است. 
واقعيت اين است که از جنگ كويت در سال1369 به اين سو، به خصوص پس از اشغال 
عراق در سال1382، و سياستهای كشورهای غربی، به ويژه آمريكا، مساعدترين زمينه 
در  فراهم کردند.  ايران  بر  دينی حاكم  فاشيسم  تروريسم  و  برای گسترش دخالتها  را 
روی  به  منطقه  ديگر كشورهای  و  و سوريه  عراق  دروازه های  ساله  شانزده  دوران  اين 
اين رژيم باز شد و پاسداران و شبه نظاميان اين رژيم در ابعاد کالن و همراه با باالترين 
سرکردگان سپاه پاسداران به لشکرکشی در اين کشورها پرداختند. جنگ آمريکا عليه 
برای رژيم پديد آورد و در هر دو دوره  عراق در سال2003، يک فرصت استراتژيکی 
رياست جمهوری بوش، خامنه ای تا توانست از شرايط عراق استفاده کرد. پس از خروج 
غيرمسئوالنه ارتش آمريکا در زمان اوباما، بازهم يک فرصت 8 ساله ديگر به رژيم داده 
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شد تا منطقه را به مرتع تروريسم برخاسته از بنيادگرايی مذهبی و جنگهای فرقه يی 
مطلوب خود تبديل کند و به تاخت و تاز در عراق و ساير کشورها ادامه دهد. رژيم در 

اين دوران از هيچ فشار و توطئه يی عليه مقاومت ايران فروگذار نكرد. 
اما در تحوالت يک سال اخير، يک اجماع جهانی و منطقه يی عليه دخالتهای افسار گسيخته 
رژيم آخوندی و لزوم مقابله با خطر آن برای صلح در منطقه و جهان به وجود آمده است. 
مورد  در  قطعنامه يی  متحد، طی  ملل  آبان 1395، کميتة سوم مجمع عمومی  در 25 
سوريه، دخالتهای تروريستی سپاه پاسداران در اين کشور را به شدت محکوم کرد. اين 
قطعنامه  كه با اكثريت قاطع آرا )115رأی مثبت در مقابل 15رأی منفی( تصويب شد، 
آخوندی در سوريه  رژيم  به دخالت  پايان دادن  برای  بين المللی  بيانگر خواست جامعة 
است. بند 24 اين قطعنامه دخالتهای تروريستی در سوريه، به ويژه »گروهانهای قدس، 
تيپ  و  حق  اهل  عصائب  و  حزب اهلل  مثل  شبه نظاميانی  ايران،  انقالب  پاسداران  سپاه 

ابوالفضل العباس« را در سوريه به شدت محكوم می كند. 
در 28 تير  که  در سال 2016،  تروريسم  مورد  در  آمريکا  وزارت خارجه  گزارش ساالنه 
امسال منتشر شد، می نويسد: »نيروی قدس سپاه پاسداران به همراه شرکا، متحدان و 
عوامل ايران، به نقش بی ثبات کننده در درگيريهای عراق، سوريه و يمن ادامه دادند. ايران 
به عضوگيری در سراسر منطقه برای پيوستن به نيروهای شبه نظامی شيعی و مرتبط به 
ايران، که مشغول درگيريها در سوريه و عراق هستند، ادامه داد و حتی پيشنهاد تابعيت 

برای کسانی ارائه کرد که به اين فراخوان گوش داده اند«. 

62ـ مبتکر استراتژی صدور ارتجاع و تروريسم شخص خمينی بود. او در وصيتنامه خود 
بر ايجاد »يك  دولت  اسالمی  با جمهوريهای  آزاد و مستقل « تأکيد کرد و خامنه ای نيز 
همه شرايط و ساز و کارها را برای پيشبرد اين استراتژی ويرانگر تدارک ديد. وی بيست 
سال پيش در ديدار با اعضای مجمع جهانی موسوم به »اهل بيت«، که ارگان تبليغاتی ـ 
کشورهای  از  بسياری  در  امروز  که  می داند  »استکبار  گفت:  اوست  واليت  تروريستی 
اسالمی، دلهای مردم با جمهوری اسالمی است؛ می داند که عمق سياسی و استراتژيک 
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نظام جمهوری اسالمی، در داخل کشورهای اسالمی است؛ از شمال آفريقا تا شرق آسيا« 
)سايت خامنه ای، 14بهمن13۷6(.

در مقدمه قانون اساسی رژيم بر »تشكيل امت واحد جهانی« تأكيد شده و وظيفه ارتش 
و سپاه پاسداران آن »نه تنها حفظ و حراست از مرزها، بلكه... جهاد در راه خدا و مبارزه 
در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان« نيز هست. اصل 11 اين قانون تصريح 
می کند: »همه مسلمانان يك امت هستند و دولت جمهوری اسالمی ايران موظف است 
پيگير  و كوشش  دهد  قرار  اسالمی  ملل  اتحاد  و  ائتالف  پايه  بر  را  كلی خود  سياست 

به عمل آورد تا وحدت سياسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد«.
در سی و شش سال گذشته، مقاومت ايران پيوسته تأكيد كرده است که حيات و امنيت 
رژيم واليت فقيه، به موازات سركوب و اعدام و شكنجه، به جنگ افروزی و صدور تروريسم 
و ارتجاع به خارج از ايران وابسته است. در آذر ماه 1382 رئيس جمهور برگزيدة مقاومت 
دخالتهای  و  تروريسم  لندن، خطر سياست صدور  در  هموطنانمان  اجتماع  به  خطاب 
منطقه يی رژيم آخوندی را »صد بار خطرناکتر« از تهديد اتمی آن توصيف کرد و گفت: 
از دو دهه،  آزادی طی بيش  برای  پيكار مستمر خود  ايران در  »شورای ملی مقاومت 
پيوسته نسبت به خطر صدور ارتجاع و بنيادگرايی و تروريسم، به مثابه اختاپوسی كه سر 

آن در قم و تهران است هشدار داده است«. 
رژيم  »بقای  کرد:  اعالم  خود  ساالنة  بيانية  در  مقاومت  ملی  شورای  پيش،  سال  ده 
استبدادی مذهبی واليت فقيه به سرکوب در داخل و صدور انقالب به خارج گره خورده 
است. اگر توسعه طلبی ارتجاعی اين حکومت مهار شود، تيغ سرکوب کند می شود و اگر 
سرکوب مردم به سستی رو كند، صدور بنيادگرايی از حرکت باز می ماند. موجوديت سپاه 
پاسداران به عنوان مهمترين نهاد پاسدار امنيت نظام، به گسترش سرکوب داخلی و صدور 
بنيادگرايی تحت نام اسالم بستگی دارد. عصارة قانون اساسی واليت فقيه بر انکار حق 
حاکميت مردم و تئوری صدور انقالب اسالمی بنا شده است. دست برداشتن از سرکوب 
مردم و صدور بنيادگرايی به عراق به عنوان جبهة مقدم، به معنای گام برداشتن در جهت 

استحاله و فروپاشی واليت فقيه است« )بيانيه شورا، مرداد 1386(. 
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حياتی  نيازی  فقيه  واليت  »رژيم  كرد:  تأكيد  خود  بيانية  در  شورا  نيز  گذشته  سال 
به صدور ارتجاع و بنيادگرايی و تروريسم برای حفظ موجوديت خود دارد و قلب اختاپوس 
بنيادگرايی و تروريسم برخاسته از آن، در تهران و در بيت ولی فقيه می تپد« )بيانيه 

شورا، مرداد 1395(. 

63ـ طی يک سال گذشته و به موازات تشديد بحرانهای درونی و بيرونی رژيم، خامنه ای 
و ساير سران و مقامهای کليدی حاکميت، برای توجيه سياستی که حتی در درون رژيم 
قابل هضم نيست، بارها و به بيانهای مختلف اذعان کرده اند که پايان دخالتهای منطقه يی 
اين رژيم مرادف پايان و سرنگونی رژيم و يک مقوله حياتی و امنيتی برای نظام است و 
با سرنوشت رژيم گره خورده است. در اين باره به ذکر چند نمونه از آنها اکتفا می کنيم:

در ديماه گذشته، خامنه ای در ديدار با بازماندگان پاسدارانی كه در سوريه كشته شده 
بودند، گفت: اگر جلو بدخواهان و فتنه گران كه دستمايه دشمنی آمريكا و صهيونيسم 
هستند در آنجا ]سوريه[ گرفته نمی  شد، بايد در تهران، فارس، خراسان و اصفهان جلو 

آنها را می گرفتيم )سايت خامنه ای، 1۷دی1395(. 
در ارديبهشت ماه امسال، پاسدار سرلشكر محمد باقری، رئيس ستاد كل نيروهای مسلح 
رژيم، می گويد: پاسداران... هم  اينک با حمايت و همراهی با مقاومت اسالمی سوريه و 
عراق خود را »سپر امنيت« ملت ايران و بلکه امت اسالمی ]بخوانيد خالفت خامنه ای[ 

قرار داده اند... )رسانه های حکومتی، 3 ارديبهشت 1396(. 
آبان  پاسداران و مشاور عالی خامنه ای، در  پاسدار رحيم صفوی، سركردة سابق سپاه 
گذشته تصريح کرد: »عمق دفاع استراتژيك ايران، سوريه و عراق است... امروز متأسفانه 
به صحنه های دفاع استراتژيك ايران آن  چنان كه بايد و شايد كمك نمی  شود )روزنامه 

آرمان 16 آبان 1395(.
همزمان، آخوند مهدی طائب، رئيس قرارگاه موسوم به عمار، وابسته به بيت خامنه ای، 
در جمع بسيجيان و پاسداران، دربارة حضور نظامی و هدفها و ابعاد دخالت خامنه ای 
در يمن، گفت: »خدا يک نعمتی را برايتان فرستاده به  نام يمن... می دانيد يمنی ها کجا 
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می خواهند بروند؟ می خواهند خانه خدا را بگيرند. يک ميليون هم رزمنده دارند... يک 
رهبر دارند، آقا ]خامنه ای[ در روز عيد فطر از رهبر اينها تعريف کرد... فرمود رهبر حکيم 
و شجاع يمنی ها؛ آن روزی که عربستان به يمن حمله کرد، آقای سيد عبدالملک گفت 
ما انشاءاهلل نماز پيروزی را در کنار خانه خدا اقامه خواهيم کرد. يعنی می  رود تا آن جا، اما 
همه اينها را بدانيد، تمام آن سوريه، آن يمن، آن بحرين، تمام اينها نفسشان به شماها 

]پاسداران[ است« )تلويزيون حكومتی افق 1۷ آبان 1395(. 
و اين هم اظهارات حسن نصراهلل، سرکردة حزب اهلل لبنان، که دربارة نقش رژيم آخوندی 
رژيم  تفرقه اندازی  و  فرقه گرايی  و  تروريسم  توسعة  و  بحرانسازی  کانونهای  از  يکی  در 
در منطقه خاورميانه چنين می گويد: »بودجه حزب  اهلل از ايران می رسد و هيچ طرفی 
ارتباطی با اين موضوع ندارد. پول از ايران می رسد، مانند موشکهايی که با آن اسرائيل 
را تهديد می  کنيم. از حضرت امام خامنه ای، دولت ايران و رئيس جمهوری آن به خاطر 
و  می  پردازيم  را  ما حقوقها  می کنيم.  تشکر  سالهای گذشته  در  ما  از  بی دريغ  حمايت 
مشکلی در اين  زمينه نداريم... تا زمانی که ايران پول دارد ما هم پول داريم. هيچ قانونی 
نمی تواند مانع اين دريافت شود... بودجه حزب اهلل از همان طريقی به وسيلة ايران به دست 
ما می رسد که تجهيزات نظامی و ديگر نيازمنديها... ما در خصوص بودجه حزب اهلل شفاف 
و  موشکها  می شود،  نوشيده  و  خورده  که  هرآنچه  هزينه هايش،  درآمدهايش،  هستيم، 

راکتهايش همه از ايران دريافت می شود« )ايسنا، 4تير1395(.

64ـ دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران در 11 ارديبهشت 1396 طی اطالعيه يی درباره 
نقش سپاه پاسداران اعالم کرد: »مقاومت ايران بارها تأكيد كرده است سپاه پاسداران 
ابزار اصلی حفظ نظام واليت  فقيه و ارگان محوری اعمال قهر و سركوب نظامی است. 
و  تروريسم  و  بنيادگرايی  صدور  بر آن،  حاكم  روح  و  محرك  سپاه  موتور  و  ديناميسم 
جنگ طلبی است که اين خود مبتنی بر  نظريه واليت جهانشمول است. پروژه دستيابی 

به سالح اتمی از ابتدا توسط سپاه پيش برده شده است....
سپاه پاسداران برای بسط نفوذ خود در منطقه به طور سيستماتيك گروههای جنايتكار 
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شبه نظامی ايجاد كرده است. عالوه بر حزب اهلل لبنان، عراق كانون توجه ويژه رژيم است 
و دهها گروه شبه نظامی مانند بدر، عصائب اهل الحق، كتائب حزب اهلل، حركت النجباء را 
در اين كشور سازمان داده است. حشدالشعبی كه استخوانبنديش از همين شبه نظاميان 
است، يك چتر دولتی و رسمی و آزادی عمل چشمگيری به اين گروههای جنايتكار داده 
است. گروههای شبه نظامی عراقی از مهمترين منابع تأمين نيروی انسانی برای كشتار 
مردم سوريه اند. گروههای موسوم به انصاراهلل در يمن، صابرين در فلسطين هم چنان که 
اين  به كشتار مردم سوريه مشغولند در  پاكستانی كه  زينبيون  و  افغانستانی  فاطميون 

شمارند.... 
سپاه از دهة 90 قرن گذشته، روابط فعالی با القاعده و ديگر گروههای افراطی سنی داشته 
گرفته  به خود  بی سابقه يی  ابعاد  عراق  و  در سوريه  اخير  سالهای  در  كه  روابطی  است. 
در  دست نشانده اش  نخست وزير  مالكی،  و  ايران  رژيم  كه  نيست  ترديدی  امروز  است. 
عراق، و ديكتاتوری بشار اسد نقش تعيين كننده يی در رشد و گسترش داعش داشته اند. 
فرماندهان بسياری از جريانهای تروريستی در عراق و سوريه پس از سالها اقامت در ايران 

در يك دهة گذشته توسط نيروی قدس به عراق و سوريه منتقل شده اند«.

65ـ در مرداد 1396»قانون مبارزه با فعاليتهای ثبات زدای رژيم ايران در سال 201۷«، 
با اکثريت قريب به اتفاق آرا، در مجلس نمايندگان و سنای آمريكا به تصويب رسيد. اين 
قانون سپاه پاسداران را مشمول تحريمهايی می كند كه برگروههای بين المللی تروريستی 
كه به طور ويژه نامگذاری شده اند، اعمال می شود. محمدعلی جعفری، سرکرده کل سپاه 
پاسداران، در 28 تير، برای جلوگيری از تصويب اين قانون، به تهديد متوسل شد و گفت: 
»اگر آمريکا بخواهد موضوع تحريم دفاعی و تحريم سپاه را دنبال کند قبل از آن بايد 
پايگاههای منطقه يی خود را تا عمق هزار کيلومتر در اطراف ايران جمع آوری کرده و 

بداند اشتباه محاسباتی خود را با هزينه بااليی بايد تصحيح کند«. 
اما اين اليحه با امضای رئيس جمهور آمريکا به قانون تبديل شده و رئيس جمهور اياالت 
متحده موظف به شناسايی دايره وسيعی از فعاليتهای رژيم ايران در حوزة تسليحاتی، 



101

بيانيـه سي و ششمين سالگرد شـوراي ملي مقاومت ايـران

مداخله گری در منطقه و حقوق بشر و اعمال تحريمهای جدی و مؤثر بر افراد و نهادهای 
دخيل در اين حوزه شده است. 

ويژگيهای  به خاطر  را  آخوندها  رژيم  ثبات زدای  اقدامات  با  مقابله  قانون  کارشناسان 
سياسی، هدفمندی و تحريمهای فزاينده و مرحله بندی شدة آن تحولی کيفی در مقابله 

با دخالتهای منطقه يی و سياست صدور تروريسم رژيم می دانند. 
و  به تصويب هردو مجلس  اجرايی،  از يک تصميم  فراتر  قانون که  اين  ويژگی سياسی 
امضای رئيس جمهور آمريکا رسيده در اين است که حاکميت آخوندی را »يک تهديد 
از وزير خارجه، وزير دفاع، وزير  از همين رو هيأتی مرکب  استراتژيک« تلقی کرده و 
خزانه داری و مدير آژانس اطالعات ملی آمريکا را موظف می کند كه ظرف 180روز پس 
از تصويب اين قانون و هر دو سال يکبار به طور مشترک راهبرد مقابله با اين تهديد را 

به کنگره ارائه دهند. 
هدفمندی اين قانون به اين معنی است که اجرای اين قانون هدف مشخص »پايان دادن 
به اقدامات ثبات زدای رژيم ايران« را در منطقه وسيعی که قانونگذار آن را »خاورميانه، 

شمال آفريقا و ماورای آن« تعريف کرده است، پيگيری می کند. 
سومين ويژگی اين قانون، که سبب شده کار شناسان آن را »مادر تحريمها« توصيف 
کنند، مرحله بندی افزايش کمی وکيفی فشار تحريمها عليه تماميت سپاه پاسداران است 
و همزمان، افزايش تحريمهای مربوط به فعاليتهای موشکی و نقض حقوق بشر و تحريم 

معامله تسليحاتی با رژيم را هم شامل می شود.

مجلس  در  آخوندی  رژيم  زدای  ثبات  فعاليتهای  با  مقابله  قانون  تصويب  از  پس  66ـ 
بر  قبل  از سالها  ايران  مريم رجوی گفت: »مقاومت  آمريكا، خانم  و سنای  نمايندگان 
ضرورت نامگذاری سپاه پاسداران به مثابه حافظ تماميت رژيم آخوندی و بازوی اصلی 
آن در سركوب و صدور تروريسم و بنيادگرايی در ليستهای تروريستی تأكيد كرده بود، 
اما مماشات با ديكتاتوری آخوندی درست بر عكس، راه را برای تاخت و تاز پاسداران 
و  بالدرنگ  اعمال  بر ضرورت  باز گذاشت. خانم رجوی  تمام منطقه  و مزدورانشان در 
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فرار  برای  راهی  و گفت: هيچ  تأكيد كرد  آن  الزامات  با همه  تحريمها،  اين  همه جانبه 
رژيم و ارگانهای رسمی و غير رسمی و طرف حسابهای داخلی و خارجی آن نبايد باقی 
گذاشت. وی از ساير كشورهای جهان به ويژه اتحاديه اروپا و كشورهای منطقه خواست 
به اين تحريمها بپيوندند و اجازه ندهند رژيم آخوندی روابط و تجارت با اين كشورها 
كند.  تبديل  افروزی  جنگ  و  تروريسم  صدور  و  داخلی  سركوب  برای  به وسيله يی  را 
عالوه بر اعمال بالدرنگ تحريمها عليه سپاه پاسداران و ارگانهای مرتبط با آن، اخراج 
عراق،  و  سوريه  از  به خصوص  منطقه،  از  آن  به  وابسته  شبه نظاميان  و  پاسداران  سپاه 
الزمة اجرای اين قانون و الزمه پايان دادن به جنگ و بحرانی است كه تمامی منطقه را 

فراگرفته است« )اطالعيه دبيرخانه شورا، 5 مرداد 1396(.

6۷ـ روز 31 ارديبهشت 1396 کنفرانس سران 55 کشور اسالمی و آمريكا در رياض، 
كشورهای  همه  نمايندگان  يا  سران  کنفرانس  اين  در  شد.  برگزار  عربستان،  پايتخت 
اسالمی، بجز رژيم ايران و رژيم بشار اسد، دعوت شده بودند و حضور داشتند. دونالد 
ترامپ در اولين سفر خود به عنوان رئيس جمهور آمريكا به خارج از اين كشور، در سخنان 
از  ائتالفی  خود در اجالس رياض خطاب به شرکت  کنندگان گفت: »هدف ما تشکيل 
تعهد  از  سمبلی  بی سابقه...  اجالس  اين  است...  افراط گرايی  با  مقابله  برای  کشورها 
مشترک ما برای جهان است... آمريکا آماده است در کنار شما بايستد.... بدون اشاره به 
حکومتی که برای تروريستها پايگاه امن، پشتيبانی مالی و وضعيت اجتماعی الزم را برای 
عضوگيری فراهم می کند، هيچ بحثی درباره نابود کردن تهديد ]تروريسم[ کامل نخواهد 
بود. اين رژيم، ]رژيم[ ايران است که از لبنان، تا عراق تا يمن، تروريستها، شبه نظاميان 
و ديگر گروههای افراطی را تأمين مالی می کند و آموزش می دهد و دهه هاست که بر 
آتش جنگهای فرقه  يی و تروريسم دميده است... کسانی که بيش از همه در طول زمان 
قربانی رژيم ايران بوده  اند، مردم اين کشورند. ايران دارای تاريخ و فرهنگی غنی است اما 
مردم ايران، به خاطر دنبال کردن جنگ  افزوزی و تروريسم از سوی سران ]رژيم حاکم[، 
نباشد که  ايران خواهان آن  تا زمانی که رژيم  متحمل درد و رنج و بدبختی شده  اند. 
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به شريکی برای صلح تبديل شود، همه کشورها بايد به  همراه هم برای منزوی کردن آن 
کار کنند و نگذارند تروريسم را تأمين مالی کند و برای روزی دعا کنند که مردم ايران 

بتوانند از حکومت عادالنه  يی برخودار شوند که کاماًل شايسته آن هستند«. 
پادشاه عربستان سعودی در اين كنفرانس گفت : »نظام ايران از زمان روی كار آمدن 
خمينی نوك پيكان تروريسم بين المللی بوده است... در عين حال ما تأكيد می كنيم كه 
ما برای مردم ايران احترام و ارزش قائليم و اين ملت را به خاطر جنايات نظام حاكم مورد 

مؤاخذه قرار نمی دهيم«.

و  تروريسم  صدور  به سياست  بند،  چهار  طی  رياض،  کنفرانس  پايانی  بيانيه  در  68ـ 
مداخالت رژيم ايران در منطقه پرداخته شده و اين مداخالت به شدت محکوم شده است. 
بيانيه خاطرنشان می کند: رهبران حاضر در اجالس بر رد قاطعانة اقدامات رژيم ايران 
به منظور متزلزل کردن امنيت و ثبات منطقه و جهان و استمرار حمايت آن از تروريسم و 
افراطگرايی تأکيد کردند. آنها به افزايش تالشهايشان برای نظارت بر امنيت منطقه و جهان 
و مقابلة قاطعانه با فعاليتهای توطئه گرانه و مخرب رژيم ايران در داخل کشورهايشان و 
از طريق هماهنگی مشترک متعهدند. آنها هم چنين بر خطر برنامة موشکهای باليستيک 
رژيم ايران تأکيد کردند و استمرار نقض کنوانسيون وين دربارة روابط ديپلوماتيک توسط 

رژيم ايران را محکوم کردند. 
در بيانيه کنفرانس سران کشورهای عربی و اسالمی و آمريکا در رياض، هم چنين آمده 
است: »رهبران حاضر در نشست رياض مواضع خصمانه رژيم ايران و استمرار دخالت 
رژيم ايران در امور داخلی ديگر کشورها را، که نقض صريح قوانين بين المللی و اصول 

حسن همجواری است، محکوم کرده و بر ضرورت مقابله با اين اقدامات تأکيد کردند. 
روز اول خرداد سال جاری، خانم مريم رجوی، از مواضع كنفرانس سران عربی، اسالمی، 
آمريكا استقبال كرد و آن را گامهای ضروری در راستای پايان دادن به تروريسم و جنگ 
و خونريزی و برقراری صلح و آرامش دانست. او تأكيد كرد محكوم كردن عملكردها و 
جنايتهای رژيم آخوندها بايستی با اقدامات عملی و به طور مشخص قطع رابطه با رژيم 
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نيروهای  ديگر  و  پاسداران  سپاه  نامگذاری  بين المللی،  مجامع  از  آن  اخراج  آخوندی، 
نظامی و شبه نظامی و امنيتی وابسته به اين رژيم در ليست تروريستی و اخراج آنها از 

منطقه دنبال و محقق شود.
خانم رجوی تأكيد كرد: راه حل نهايی بحرانی كه سراسر منطقه را در بر گرفته، سرنگونی 
حاكميت  جايگزينی  و  آزادی  است.  ايران  مقاومت  و  مردم  به دست  فقيه  واليت  رژيم 
مردم ايران به جای حاكميت آخوندها، خواست عموم مردم ايران است كه تا كنون برای 
رسيدن به آن، 120هزار شهيد تقديم كرده اند. به رسميت شناختن خواست مردم ايران 

ضرورت صلح و آرامش در منطقه و از الزامات امنيت بين المللی است.

69ـ طی يكسال گذشته به موازات باال رفتن شمار كشته شدگان رژيم در سوريه، مداخله 
ضد انسانی رژيم در اين كشور، بيش از پيش با انزجار عمومی در ايران روبه رو شد. اين 
انزجار در بسياری از حرکتهای اعتراضی بازتاب پيدا می کند، به نحوی كه حتی برخی از 

باندهای درونی رژيم نارضايتی خود را عليه جنگ در سوريه ابراز می كنند.
فايده  كم  و  پر ضايعه  در سوريه دخالت  »ما  می نويسد:  اين باره  در  تاج زاده   مصطفی 
داشته ايم... هيچ كشوری به اندازه ايران در سوريه تلفات نداده است... با وجود اين متهم 
به كشتار مردم سوريه و دنبال كردن گرايش فرقه يی شده ايم. اعتبارمان لطمه ديده است 

و روز به روز در باتالق سوريه بيشتر فرو می رويم«.
در  5ساله  حاال  و  بود  کممان  8ساله  »جنگ  گفت:  21شهريور95  در  خزعلی  مهدی 
سوريه داريم می جنگيم. اين اشتباه بود و نبايد انجام می شد و من بارها گفتم... در واقع 
جنگ اتفاق افتاده ما هم در اين باتالق گير هستيم. ما هم گرفتار داعشی هستيم که 
به وجود آمدنش مربوط به سوء مديريت حاج قاسم سليمانی است و اگر اينکار را نمی کرد 

داعشی نبود... خطای حاج قاسم سليمانی است«. 
روزنامه اعتماد در شماره 10 آبان1395 خود نوشت: »حزب اهلل در سوريه مشغول شده 
است و نيروهايش گرفتاری پيدا کرده اند. اآلن شرايط منطقه خيلی بد است و ما داريم 

هزينه می کنيم«. 
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روزنامه آرمان در شمارة 3بهمن 1395 در مقاله يي با عنوان »سوريه و شوک سوم«، با 
اشاره به اينكه زهر آتش بس در جنگ ايران و عراق شوك اول برای نظام بوده و برجام 
شوك دوم، نوشت: ».... سوريه نبايد شوك سوم گردد. امروز درگير و در آستانه شوك 
سوم هستيم. زخمی ايم، اما چون داغيم، خونی كه از ما جاری است را نمی بينيم. اين 
سخن به معنای ترك صحنه نيست، هشدار برای انديشيدن به تدبيری است كه نتايج 
بحران سوريه برای ما غيرمترقبه و همراه با شوك نگردد... عملكرد مسكو پس از فتح 
حلب، حتی دوستان روسيه در ايران را دل نگران كرده است. مسكو آنكارا محور اصلی و 
تهران به حاشيه رانده شده است. درك راهبردی از مرز نهصد كيلومتری تركيه با سوريه، 
مالحظات مختلف و تأثيرگذار متقابل آنكارا مسكو نسبت به يكديگر، جايگاه روسيه و 
تركيه در نظام بين الملل، نوع رابطه و مراودات مسكو آنكارا با غرب، اسرائيل، كشورهای 
عربی و مالحظات مترتب بر آن، و در اين ميان تأمل در قطعنامه آتش بس، می تواند 

عامل تعمق و شايد بازدارنده از دريافت شوك سوم گردد«.
در گردهمايی بزرگ مقاومت در دهم تير در پاريس، خانم مريم رجوی در سخنرانی 
خود گفت: »در اين 38سال ، آخوندها 8سال را با عراق در جنگ بودند، 6 سال را با ملت 
سوريه در جنگ بوده و هستند و بيش از ده  سال برای ساختن بمب اتمی با جامعه 

بين المللی درگير بوده اند.
مقاومت ايران افتخار می کند که در هر سه مورد، در برابر استبداد مذهبی ايستاده است:  

پرچمدار صلح و آزادی، پرچمدار دفاع از مردم سوريه و پرچمدار يک ايران غيراتمی«.

دستيابی  پروژه  در  عقب نشينی  قدم  يك  و  اتمی  توافق  به دنبال  آخوندی  رژيم  ۷0ـ 
به سالح اتمی تالش كرد با فعال كردن پروژه های گوناگون بر آن عقب نشينی سرپوش 
بلکه  کرده،  تحميل  ايران  مردم  بر  را  سنگينی  هزينه های  فقط  نه  كه  چيزی  بگذارد. 
عكس العملهای شديدی را در عرصه بين المللی بر انگيخته است. توليد، آزمايش و تکثير 
موشکهای گوناگون زير نظر ولی فقيه است. پاسدارـ سرلشگر حسن فيروزآبادی، مشاور 
بود،  رژيم  نيروهای مسلح  رئيس ستاد کل  تابستان سال1395  تا  عالی خامنه ای، كه 



106

گفت: »هيچ موشکی در اين کشور شليک نمی  شود مگر اين که مصوبه فرمانده کل قوا را 
داشته باشد. حتی برای شليک در رزمايشها هم بايد از محضر رهبر انقالب مجوز گرفته 
تعيين  ايشان  نيز  را  اين که در چه  زمانی شليک شود  و  را  شود... حتی زمان شليک 
آبان 1395(. خامنه ای در  بايد فالن وقت شليک شود« )تسنيم، 22  اين  می کنند که 
سخنرانی خود در نوروز1396 گفت: آيا »کار کوچکی است که موشک برد بلند را جوری 

تنظيم کنند که در دو هزار کيلومتری با انحراف دو متر يا پنج متر به هدف بخورد«. 
مصوب  متحد  ملل  امنيت  شورای  قطعنامه2231  آشكار  نقض  موشکها  اين  شليك 
موشکهای  با  مرتبط  فعاليتی  »هيچ  می خواهد  ايران  رژيم  از  كه  است  29تير1394 
بالستيک طراحی شده با قابليت حمل تسليحات هسته يی صورت ندهد، ازجمله شليک 
هرگونه موشک با استفاده از چنين فناوريهای مربوط به موشکهای بالستيک«. در همين 
رابطه چهار كشور آمريكا، فرانسه، انگلستان و آلمان در بيانيه مشتركی پرتاب موشک 
ماهواره بر به فضا توسط رژيم آخوندی را نقض قطعنامه2231 شورای امنيت اعالم کردند. 
در اين ميان، دعاوی شيادانه حسن روحانی مبنی بر اعتدال، با توجه به عملکرد چهارساله 
در طول چهار سال گذشته  زيرا  باخته،  رنگ  بفريبد،  را می تواند  وی كه کمتر کسی 
نشان داده است تا آن جا كه به سپاه پاسداران و پروژه های نظامی و سركوبگرانه رژيم 

برمی گردد، او هيچ فرقی با پيشينيان خود ندارد.
رياست جمهوری  دوران  كه  كرد  اذعان  روحانی،  اول  دورة  دفاع  وزير  دهقان،  پاسدار   
دفاعی  و  برنامه های موشکی  و کيفی  توسعه کمی  در  دوره  روحانی، »شکوهمندترين 
کشور بوده است«. وی افزود، از ابتدای بر سر کار آمدن روحانی تا پايان سال 1395 »بخش 
تأمين اعتبارهای دفاعی تا دو و نيم برابر نسبت به دولت قبل افزايش داشته است« و »در 

سال1396 به چهار برابر نسبت به دولت قبل می رسد« )ايرنا، 15 ارديبهشت 1396(.
 روحانی در روز 29 فروردين1396 گفت در دورة او »بودجه بنيه دفاعی نسبت به آغاز 
امکانات  و  راهبردی  تجهيزات  لحاظ  از  )و(  است  داشته  رشد  145درصد  دولت  اين 
راهبردی، نيروهای مسلح در سه سال و نيم به اندازه 10سال گذشته گام برداشته اند«. 
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فصل نهم:
دو شکست بزرگ برای رژيم 

و دو پيروزی بزرگ برای مقاومت

۷1ـ هم چنان كه در مقدمه بيانية حاضر اشاره شد، در سال گذشته در ستيز بين مقاومت 
سازمانيافته و رژيم واليت فقيه، تحوالت بسيار مهمی اتفاق افتاد كه معادله قوا بين مردم 
اين رويدادها حايز اهميت  از  را به سود مقاومت تغيير داد. هر چند هريک  و مقاومت 
انتقال مجاهدان اشرفی  اين ميان دو تحول بزرگ يعنی  اما در  و شايان بررسی است 
به خارج از عراق و برگزاری گردهمايی بزرگ مقاومت در فرانسه دو شکست استراتژيک 

برای رژيم و دو پيروزی بزرگ برای مقاومت ايران رقم زد. 

۷2ـ از سال1382 )2003( تا 1395 )2016( واليت انسان ستيز خامنه ای با ترفند و 
و مردان مجاهد  زنان  تا  بسيار کوشيد  نظامی،  و  تروريستی  تهاجمهای  انواع  و  توطئه 
خلق را در اشرف و پس از آن در ليبرتی از پا در بياورد يا به انفعال و ندامت و تسليم 
بكشاند. خامنه ای عالوه بر وزارت اطالعات، سپاه تروريستی قدس و وزارت خارجه را 
مأمور اجرای اين كار كرد. به اين منظور رژيم نه فقط نيروی تروريستی قدس و وزارت 
اطالعات و وزارت خارجه و پايگاههای امنيتی و اطالعاتی خود در بغداد را در پوششهای 
گوناگون به کار انداخت، بلکه عواملش در باالترين رده های حکومتی و نيروهای امنيتی 
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و نظامی عراق را هم بی وقفه عليه مجاهدين به خدمت گرفت. 
رژيم و حكومت دست نشانده عراق طی يك دهه، از دسامبر 2003 تا سپتامبر 2013، در 
مجموع 22 بار به مجاهدين »ضرب االجل« دادند كه هر يك با زمينه سازيهای سياسی 
و تهديدها و تبليغات و اقدامات گسترده ايذايی همراه بود، اما يك به يك در كارزارهای 

پياپی كه از سوی فرمانده ارتش آزاديبخش اعالم می شد، خنثی و درهم كوبيده شد. 
استرداد مسئوالن  مجاهدين، درخواستهای  عليه  عراق  در  قضايی  احكام جعلی  صدور 
توطئه های  ديگر  از  مجاهدين،  عليه  انترپل  به  قرمز  برگه های  قالب كردن  و  مجاهدين 
بر  عالوه  عراق  در  آن  ايادی  و  رژيم  بودند.  مجاهدين  عليه  عراقيش  مزدوران  و  رژيم 
محاصرة همه جانبه و ضد انسانی، به 29 بار يورش، حمالت زمينی و موشكی، تروريسم 

و آدمربايی و گروگانگيری مبادرت كردند. 
شورا در بيانية سال1394 خود هشدار داد: »رژيم واليت فقيه که بارها خواستار اخراج 
مجاهدين از عراق شده از يكسو با شيوه های گوناگون در پروژه انتقال آنها به خارج از 
عراق توطئه و کارشکنی می کند و از سوی ديگر با تمام قوا درصدد تشديد محاصره و 
برای خامنه ای معنی واقعی  اين خود نشان می دهد که  آنهاست.  به  وارد كردن ضربه 
ترم ”اخراج از عراق“، ”نابودی در عراق“ است« )بيانيه شورای ملی مقاومت ايران مرداد 

 .)1394

۷3ـ اما زنان و مردان مجاهد با پايداری در دل محاصرة سبعانه، پرچم مبارزه برای آزادی 
و سرنگونی رژيم واليت فقيه را برافراشته نگهداشتند و در کانون مهيب ترين بحرانهای 
خاورميانه، سرماية معنوی و مبارزاتی و استراتژيکی ملت ايران را حفظ و حراست كردند. 
سرانجام اين مقاومت سازمانيافته مردم ايران بود که با اتکا به پايداری و استقامت بی نظير 
فرماندهی و »يكانهای فدايی« در اشرف و ليبرتی، به عنوان نقطه کانونی خنثی کردن 
جنايتهای رژيم و تالشهای بی وقفة جهانی برای دفاع از حقوق اشرفيان، توانست توطئه 

ننگين و البته سهمگين رژيم را خنثی کند و در هم بشكند. 
تالشهای ممتد و خستگی ناپذير جهانی با مديريت خانم رجوی بر دو محور زير استوار 
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بود:
»تالش جهانی برای تحكيم و تضمين تعهدات بين المللی، به ويژه از سوی دولت آمريکا 
و ملل متحد، برای تأمين حفاظت و حقوق مجاهدان اشرفی در ليبرتی و فراهم كردن 
الزامات سياسی و لجستيكی و تضمينهای حقوقی برای انتقال امن تمامی آنها به خارج 

از عراق )به ويژه آلبانی(. 
افشا و خنثی کردن توطئه های بی وقفة ديکتاتوری آخوندی عليه مقاومت ايران، مخصوصًا 

پيكره و تشكيالت زندانی و تحت محاصره آن در ليبرتی« )بيانيه شورا، مرداد 1395(. 

انتقال مجاهدان  و  برای حفاظت  قانونی  اين تالشها تصويب اليحة  از  نمونه  ۷4ـ يك 
ليبرتی بود كه در 25نوامبر2015 به امضای رئيس جمهور آمريكا رسيد و به قانون تبديل 
شد. اين اليحه كه ثمرة تالش اعضا و هواداران و پشتيبانان مقاومت در طول چند سال 
بود، ابتدا در كميته نيروهای مسلح سنا و سپس در جلسة سنا با اكثريت سه چهارم 
تصويب شد، آنگاه به تصويب كنفرانس مشترك مجلس نمايندگان و سنا رسيد و نهايتًا 

اوباما را ناگزير به امضاء آن نمود. 
اين قانون در راستای حفاظت و انتقال ساكنان ليبرتی، وظايف مشخصی را بر عهده دولت 

آمريكا می گذارد و تصريح می كند كه دولت آمريكا بايد:
حفاظت  و  امنيت  تا  بردارد  بين المللی  توافقهای  طبق  را  مناسب  و  سريع  قدمهای  ـ 

فيزيكی ساكنان كمپ ليبرتی را تضمين نمايد...
ـ به جامعه بين المللی در اجرای يك طرح، برای بازاسكان امن و صحيح و سالم و دائمی 
ساكنان كمپ ليبرتی ياری كند كه شامل طرح انتقال، ازجمله يك نقشه مسير با ذكر 
متحده،  اياالت  ساكنان،  پذيرای  كشورهای  توسط  بايد  كه  باشد  قدمهايی  از  جزئيات 
كميسر عالی پناهندگان ملل متحد و ساكنان برداشته شوند تا بازاسكان در كشورهای 

ديگر تحقق يابد. 

۷5ـ آن مقاومت تاريخی و اين تالشهای شبانه روزی در عرصة جهانی، سرانجام به بار 
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و  و لجستيكی، همة مجاهدان  امنيتی، سياسی  پيچيده  و در سلسله عمليات  نشست 
ساكنان ليبرتی پيروزمندانه و بدون خونريزی و با حفظ تشکيالت و ساختار سازمانی 

خود به آلبانی و ديگر كشورهای اروپايی منتقل شدند. 
اطالعية كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا در روز پايان انتقال )19شهريور1395( 
درهم  نحوه  و  رژيم  بازدارندة  اقدامات  و  توطئه ها  يكايك  »شرح  می كند:  خاطرنشان 
شكستن و خنثی سازی آنها در جريان اين انتقال بزرگ و تضمين امنيت و سالمت همه 
مسافران و مسئوالن شناخته شده به مقصد، كه در عين سكوت عمدی به داليل اطالعاتی 
و امنيتی، در هر نوبت با طرح و برنامه و اقدامات همه جانبه همراه بود، در اين مختصر 
اين كميسيون نيست. فقط يادآوری می كنيم كه رژيم آشكارا  نمی گنجد و در حيطه 
اعالم كرد برای 830نفر از مجاهدين در نزد انترپل پرونده سازی جنايی كرده است تا 

به گفتة خودش در هر كجا دستگير و تحويل رژيم شوند... 
بيست و سوم  به تاريخ  رسمی  سند  يك  در  هم  عراق  نخست وزيری  پيشتر،  اين  از 
مارس2015، كه از جانب كميتة سركوب مجاهدين انشا شده بود، با وقاحتی جنايتكارانه 
و مافوق تصور، به كميتة پارلمانی بريتانيا برای ايران آزاد نوشته بود دادگاههای عراق 

بيش از 150پرونده جنايی عليه مجاهدين را در دست رسيدگی دارند«. 
تسليم  يا  نابودی  داغ  و  انجاميد  کامل  به شکست  رژيم  14سالة  تالش  ترتيب  بدين 
رزمندگان مجاهد به دل خامنه ای و عمله و اکرة او ماند. اين انتقال بزرگ، نه پايان راه 
است و نه ساحل آرامش! جنگ برای آزادی ادامه دارد و ساحل آرامش، ايران آزادشده و 
دموکراتيک است. راهپيمايی بزرگ با کوله باری بر دوش، مراحل آخر را نشان می دهد و 
آنان که چندين بار همچون سياوش از آتش گذشتند بر ادامة راه تا آزادی تأکيد می کنند. 

حضور  با  مراسمی  طی  ايرانيان،  از  كثيری  گروه  20شهريور1395،  شنبه  روز  ۷6ـ 
شخصيتهای فرانسوی، اروپايی و عربی در مقر شورای ملی مقاومت ايران در اور سور اواز، 

پايان موفقيت آميز انتقال مجاهدان را جشن گرفتند. 
خانم رجوی، اين انتقال را يک شکست استراتژيک برای رژيم توصيف كرد كه »زنگهای 
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دوران تغيير و دوران تهاجم و پيشروی« را به صدا در آورده است. 
او افزود: »سرانجام، کارزارهای بی وقفة سياسی و بين المللی برای حفاظت اشرفيها و انتقال 
امن جمعی و سازمانی آنها به بار نشست. توطئه ها و طرحهای نابودی و متالشی کردن 
مجاهدين درهم شکست و رژيم واليت فقيه با وزارت اطالعاتش، با نيروی تروريستی 
با تمام مزدبگيران گوناگونش در عراق، كه همه آنها تشنه به خون مجاهدين  قدس و 

بودند، کور و بور برجا ماندند... 
آخرين گروههای مجاهدان اشرفی وارد آلبانی شدند. پروسه انتقال مجاهدين از ليبرتی 
فنالند،  نروژ،  هلند،  انگلستان،  آلمان،  مثل  اروپايی  به كشورهای  عراق،  از  خارج  به 
رسيد.  به پايان  کامل  موفقيت  با  كانادا،  هم چنين  و  اسپانيا  ايتاليا،  بلژيك،  دانمارك، 
جنبش آزادی مردم ايران، يک گام کيفی از رژيم حاکم پيشی گرفت و طرح واليت فقيه 
برای برون رفت از بحران سرنگونی، كه سربريدن و انهدام فيزيكی مجاهدين و آلترناتيو 

دموكراتيك الزمة آن است، شکست خورد... 
حاال دوران تازه يی آغاز شده است که سرلوحه اش پيشرفت همه جانبه برای سرنگونی 
واليت فقيه است. بيخود نيست كه همين ديروز آخوند جنتی، رئيس خبرگان و رئيس 
مجال  می خواستند  به مجاهدين  اگر  گفت؛  و  زد  كنار  را  پرده ها  رژيم،  نگهبان  شورای 

بيشتر دهند و آنها را قتل عام نكنند، آنها اصاًل ريشه نظام را می كندند«. 
را  طاقت فرسا  و  طوالنی  نبردهای  سلسله  سخنرانی،پيروزی  همين  در  رجوی  خانم 
شرايط،  بغرنج ترين  در  شبانه روزی  »به طور  را  14ساله  كارزار  اين  كه  شورا  به مسئول 
در ميان توفانها و بحرانها، با حداكثر ريسك پذيری، هدايت كرد« تبريك گفت و افزود: 
»چنين بود كه اشرفيها در منتهای فداکاری و هوشياری انقالبی ايستادند و جهانی را 

به ايستادگی در برابر تاخت و تاز واليت فقيه برانگيختند«.
خانم رجوی به درستی از تالشها و مجاهدت مسئوالن و فرماندهانی كه پرچم پايداری 
پرشكوه را در اشرف و ليبرتی برافراشته نگهداشتند، تقدير كرد. او به طور خاص از نقش 
زرين خانم مژگان پارسايی، خانم زهره اخيانی مسئول اول سازمان مجاهدين و مسئوالن 
اول پيشين، خانمها صديقه حسينی و فهيمه اروانی، ياد كرد كه به اتفاق 6 همرديف 
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براعی، عباس داوری،  برادران قهرمانشان، مجاهدان خلق مهدی  با  اول،  ديگر مسئول 
محمود عطايی و محمد حياتی، اين 14سال زرين را رقم زدند. 

شورا در قدردانی به يادماندنی از رزم و مقاومت اين مجاهدان كه همگی اعضای شورا 
حاكميت  انتقال  دوران  برای  مقاومت  ملی  شورای  منتخب  رئيس جمهور  با  هستند، 

به مردم ايران، سهيم است.

۷۷ـ روز 19شهريور1395 )9سپتامبر2016(، همزمان با پيروزی کارزار انتقال مجاهدين 
ليبرمن،  جوزف  سناتور  ازجمله  آمريكايی  برجسته  28شخصيت  امن،  مکان  به  خلق 
گينگريچ،  نيوت  جونز،  جيمز  ژنرال  رندل،  ادوارد  فرماندار  جوليانی،  رودی  شهردار 
هوارد دين، مايكل موكيزی، فرماندار تام ريج، سفير جان بولتون، ارتشبد جورج كيسی 
ايران،  مردم  برای  بزرگ  پيروزی  را  اشرفی  مجاهدان  انتقال  مشترکی  بيانيه  و...، طی 
دانسته  ايران  در  دموكراسی  و  آزادی  دوستداران  همه  برای  و  ايران  اپوزيسيون  برای 
و نوشتند: »ما مراتب قدردانی و تبريكات خودمان را به تيم بين المللی خود، به خاطر 
مأموريت به انجام رسيده ابراز می داريم. ستايش و قدردانی ويژه نثار خانم مريم رجوی 
است به خاطر تالشهای وقفه ناپذيرش طی چندين سال گذشته برای آن كه اين انتقال 
به موفقيت برسد. برای هر يك از ساكنان، او نوری در تاريكی و لنگری در طوفان بود. ما 
می دانيم كه ايشان در رأس شورای ملی مقاومت ايران، به رهبری مبارزه برای دموكراسی 

در ايران و ثبات درخاورميانه ادامه خواهد داد«. 
بيانيه می افزايد »ما افتخار می کنيم که در کنار چنين گروهی از مردان و زنان شجاع 
آنها  بردبار و دموکراتيک است.  برقراری يک اسالم مدرن، آگاه،  بايستيم که هدفشان 
هيچ وقت در مقابل حمالت مرگبار جا نزده اند. اين مقاومت با ارائه يک آلترناتيو روشن 
و مشروع در قبال بنيادگرايی اخالقًا فاسد و بيرحم حاكم بر تهران، ثابت کرده است 
که گلوله ها، موشکها، سلولهای زندان، شکنجه و طنابهای دار، توان مقابله با آرمانهای 

ميهن پرستان ايرانی را ندارند«. 
سناتور مک کين، رئيس کميته قوای مسلح سنای آمريکا نيز باصدور بيانيه يی در باره 
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پايان موفِق انتقال مجاهدين از ليبرتی، اعالم کرد: »انتقال امن اين مخالفان رژيم ايران 
يك گام حياتی در مقابله با نفوذ شريرانه رژيم ايران در منطقه است«.

۷8ـ همزمان کميته های پارلمانی در اروپا و ديگر حاميان و مدافعان حقوق رزمندگان 
اشرفی نيز با صدور بيانه هايی اين پيروزی بزرگ و خنثی شدن توطئه های رژيم را تبريک 
گفتند. ازجمله در آلمان، پروفسور ريتا زوسموت، رئيس پيشين مجلس فدرال آلمان و 

شماری ديگر از شخصيتهای برجسته آلمانی در بيانية مشترکی نوشتند: 
»... رژيم ايران در تالشهای متعدد خود برای استرداد كليه اعضای سازمان مجاهدين 
خلق ايران، شكست خورد. رژيم تهران اوضاع پرهرج و مرج بعد از حمله آمريكا به عراق 
را به نحوی شقاوت بار مورد سوء استفاده قرار داد و بارها دست به اقداماتی زد تا سازمان 

مجاهدين خلق را نابود كند. 
سه قتل عام در کمپ اشرف، پنج حمله موشکی به کمپ ليبرتی و يك محاصره هشت 
از  بخشی  تنها  جنايتها  اين  مخالفان شدند.  اين  از  باختن 168تن  موجب جان  ساله، 
از  تعداد  آن  ياد  ما  ماند.  نافرجام  نهايت  در  كه خوشبختانه  بود  يك طرح ضدانسانی 
اعضای مقاومت ايران را كه جانشان را از دست دادند، گرامی می داريم و با بازماندگان و 
دوستانشان ابراز همبستگی و همدردی می كنيم و هم زمان خودمان را در كنار بسياری 

مجروحين آن حمالت می بينيم. 
در هيچ دوره يی رژيم تهران خواهان خروج اعضای مجاهدين خلق ايران از عراق نبوده 
موانع،  همه  به رغم  اما  كرد.  ايجاد  زيادی  موانع  منظور  اين  به  رسيدن  برای  و  است 
به مثابه يك  ايرانی،  مخالفان  برای  امنيت  به  نائل آمدن  نشدند.  تسليم  مجاهدين خلق 

شكست آشكار برای رژيم ايران است. 
تالش  با  كه  كرد  قدردانی  فوق العاده  به صورت  رجوی  مريم  خانم  از  بايد  اين جا  در 
فراوان، پيگيرانه و خستگی ناپذير خود اين پروژه را هدايت كرد و آن را به يك جنبش 

بشردوستانه جهانی تبديل نمود.... 
انبوه  نيز  و  اعضای سازمان مجاهدين خلق  از آن خود  اين موفقيت  سهم محوری در 
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حاميان آن می باشد. آنها با صرف انرژی شخصی و توان مالی، رسيدن به اين موفقيت را 
ميسر ساختند. كميساريای عالی پناهندگان ملل متحد اعالم كرده بود كه ادامه موفقيت 
در اجرايی كردن راه حلها با پايبندی ساكنان به تعهد خود برای تأمين عمده هزينه های 

مربوطه امكانپذير شده است...«

۷9ـ جان كری وزير خارجه آمريكا، سه روز بعد از تكميل انتقال، در 12سپتامبر2016 
گفت: »... روز جمعه 280نفر از اپوزيسيون ايران از مجاهدين خلق از كمپ ليبرتی در 
عراق خارج شدند و اين بعد از يك ابتكار عمل ديپلوماتيك آمريكا صورت گرفت تا جان 
بيش از 3000 نفر از اعضای سازمان مجاهدين خلق را كه جانشان در خطر بود، تضمين 
كنيم. كمپ آنها در آنجا بارها مورد حمله قرار گرفت و برخی زخمی و برخی كشته 
شدند. لذا دست به كار شديم و طی ده سال گذشته اين چالش را می شناختيم. من از 
زمانی كه عضو كنگره بودم وارد اين موضوع شدم و در اولين سال )كه در اين سمت قرار 
گرفتم( يكی از مهمترين دستيارانم و كسی را كه مورد اعتمادم بود به كمك به مجاهدين 
از پيشروی كمی كه طی  از عراق خارج شوند، اختصاص دادم. بعد  خلق برای اين كه 
چند ماه داشتيم خودم به تيرانا رفتم و با دولت و رئيس جمهور آلبانی درباره انتقال بقيه 
مجاهدين خلق كه در كمپ بودند صحبت كردم... اين يك دستاورد انساندوستانه بزرگ 
است و من مفتخر هستم كه دولت آمريكا نقش حياتی در محقق شدن اين دستاورد 

داشته است«. 
به اين ترتيب دولت آمريكا، كه يك روز سفيرش در عراق در ۷ ژوئيه2011 به »انحالل« 
سازمان مجاهدين فراخوان می داد تا اعضای آن »كمی امن تر« شوند و بعدًا »كميساريا 
آنها را به عنوان پناهجو ثبت نام كند«، اكنون در اثر پايداری رهبری و رزم آوران و در اثر 
كارزارهای جهانی مقاومت ايران، وزير خارجه اش به كمك در انتقال 3000 تن از اعضای 

همين سازمان افتخار می كند. 

وارد کردن ضربه  برای  آخوندی  رژيم  دامنه دار  توطئه های  از درهم شکستن  80ـ پس 
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جبران ناپذير به سازمان مجاهدين خلق در ليبرتی، خامنه ای به بازخواست از مزدوران خود 
پرداخت. كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا طی اطالعيه يی در 29شهريور1395در 
اين خصوص خبر داد: »اين شكست فضاحت بار باعث ايجاد اختالف درون شورای عالی 
امنيت رژيم، بين سركردگان نيروی قدس، دژخيمان وزارت اطالعات و ديگر سردمداران 
رژيم شده است. نيروی قدس و سفير رژيم در بغداد به سردمداران رژيم قول داده بودند 
زيادی  تلفات  و  كرده  وارد  به آنها  سنگينی  موشكی  ضربات  مجاهدين  خروج  از  قبل 
خروج  از  عراق  حكومت  در  خود  عوامل  و  مهره ها  كمك  با  هم چنين  گرفت.  خواهند 

مسئوالن مجاهدين و فرماندهان ارتش آزاديبخش جلوگيری خواهند كرد«. 
وقايع بعدی به خوبی نشان دادند كه رژيم آخوندی از سرعت عمل در انتقال مجاهدين 
غافلگير و شگفت زده شده است. يكی از سركردگان رژيم در صحبت خصوصی گفت: 
»سياست اوليه ما استقبال از خروج منافقين از عراق بود اما حاال خيليها پشيمان هستند، 
چون سازمان توانست همه آنها را خارج كند و هيچ كدام از كارهای ما برای نابود كردن 
آنها در عراق يا دستگيری سران آنها به جايی نرسيد. آنها حتی همه مداركشان را بردند 
و نگذاشتند حتی يك برگ هم به دست ما بيفتد. ما وقتی ديديم خروج منافقين متوقف 
نخواهد شد، از ايرج مسجدی و تيم قدس در عراق خواستيم تا برنامه ترور كادر رهبری 

مجاهدين را در عراق در دستور كار قرار بدهند...«
در جريان سفر فالح فياض، مشاور امنيت ملی دولت عراق، به تهران، دو هفته قبل از 
انترپل و احكام  برگه های دستگيری  انتقال، مقامات رژيم خواستار فعال كردن  تكميل 
ساختگی دستگيری دادگاههای عراق و هم چنين همكاری برای شليك موشك به ليبرتی 
و جلوگيری از خروج 60 نفر از مسئوالن سازمان مجاهدين شدند. اما طرح و برنامه و 
سرعت عمل فرماندهی ارتش آزاديبخش، كه با رهنمودهای ساعت به ساعت در شرايط 

بحرانی همراه بود، بر توطئه ها و اقدامات دشمن پيشی گرفت. 
اخبار بعدی حاكی از اين بود كه رژيم قبل از غافلگيری، برای حمالت بزرگ به ليبرتی 
در ايام عاشورا )يكماه بعد از تكميل انتقال( و اربعين )۷0 روز پس از تكميل انتقال( 

برنامه ريزی كرده بود. 
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بايد يادآوری كرد كه مجاهدين در حالی عراق را ترك كردند كه از يكسو همه  81ـ 
هزينه ها را خود به عهده گرفتند و از هيچ كمك پناهندگی يا دولتی برخوردار نيستند 
برجای  را  ليبرتی  و  اشرف  در  خود  سرمايه های  و  اموال  همه  ناگزير  ديگر  از طرف  و 
گذاشتند تا طبق قوانين بين المللی و قانون عراق و طبق تعهدات آمريكا و سازمان ملل 

و كميساريای عالی پناهندگان به فروش برسد. 
اما حكومت عراق، به رغم وعده های پياپی، كارشكنی و ممانعت كرد و تنها در آخرين 
روزها در اثر پافشاری مجاهدين، فروش بسيار محدود در ليبرتی را پذيرفت )در مجموع 

حدود 1/5 درصد اموال(. 
فراخوانهای متعدد مقاومت ايران برای بازگرداندن اموال مجاهدين يا الاقل پرداخت ما 
به ازاء بخشی از اين اموال، كه در اشرف و ليبرتی جمعًا به 600 ميليون دالر بالغ می شود، 

تا كنون به جايی نرسيده است. 
اين در حالی است كه كميساريای عالی پناهندگان در موارد متعدد، ازجمله در بيانيه های 
بدون  انتقال،  كه  است  كرده  تصريح  26سپتامبر2016،  و  19ژوئيه  14دسامبر2015، 

برعهده گرفتن هزينه ها توسط سازمان مجاهدين، امكانپذير نيست. 
اين يك نمونه منحصر به فرد است كه تمام هزينه های پناهندگان از سوی يك جنبش 
مقاومت، بدون كمك از جانب دولت ميزبان يا كميساريای عالی پناهندگان، پرداخت 

می شود. 
آمريكا و ملل متحد، قبل از جابه جايی از اشرف به ليبرتی و قبل از انتقال از ليبرتی 
به خارج، بارها متعهد شدند كه مسأله فروش اموال اشرف را حل خواهند كرد، اما حكومت 
عراق ممانعت كرد. مجاهدين هريك فقط با 20 كيلو بار حركت كردند. آنها می بايست 
در آلبانی همه چيز را از صفر شروع كنند و همه هزينه های سنگين را خودشان تأمين 
بنمايند. به عنوان مثال، هزينه پزشكی آنها در سال2016 كه عمدة ساكنان در نيمه دوم 

آن به آلبانی منتقل شدند، بيش از 2ميليون و 600 هزار دالر بوده است. 
در طرح مشترك آمريكا و سازمان ملل در 5سپتامبر2013 برای تخليه اشرف، تصريح 
شده است: »دولت عراق به ساكنان اجازه فروش اموالشان در هر زمان را خواهد داد... دولت 
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عراق كليه اموال اشرف را حفاظت و ضمانت خواهد كرد«. متعاقبًا در 6سپتامبر2013، 
خانم اليزابت جونز، دستيار وزير خارجه آمريكا در خاور نزديك، در نامه يی به خانم رجوی 
نوشت در صورتی كه ساكنان اين طرح را بپذيرند، دولت آمريكا كمك خواهد كرد تا 
آنها بتوانند با استخدام شركت خصوصی، امنيت اموالشان را در اشرف حفاظت كنند. اما 
به رغم پيگيريهای مستمر وكال و مشاوران حقوقی و نمايندگان قانونی مجاهدين، دولت 
عراق نه گذاشت اموال اشرف به فروش برسد و نه اجازه داد هيچ شركت خصوصی برای 

حفاظت از اموال اشرف به كار بپردازد. 

كنگره  خارجی  كميته  در  1۷می2016  در  كه  آمريكا،  كنگرة  قطعنامة650  در  82ـ 
به تصويب رسيد، مقرر شده است: 

»ـ از آنجا كه آنها )مجاهدين( تحت موافقتنامه يي كاماًل مشخص، مبنی بر حفظ حق 
مالكيت خود، لوازم و متعلقات ارزشمند خود را در كمپ اشرف به جا گذاشتند؛ 

ازآنجا كه قادر نبوده اند به وسائل و متعلقات خود در كمپ اشرف دسترسی داشته باشند 
يا آنها را به فروش برسانند تا مخارج جابه جايی خود را متحمل شوند؛

اين  تا  بپردازد  به كار  عراق  دولت  با  می خواند،  فرا  را  متحده  اياالت  دولت  ـ)كنگره( 
دولت همه تالشهای معقول، برای تسهيل دسترسی و توانمندی ساكنان برای فروش 
داراييهايشان در اشرف به منظور پرداخت هزينه های زندگی و استقرار مجدد در خارج 

از عراق را به عمل بياورد؛
عالی  كميساريای  و  آلبانی  دولت  با  می خواند،  فرا  را  متحده  اياالت  دولت  ـ)كنگره( 
پناهندگان ملل متحد برای تسهيل و تأمين مكانهای مناسب استقرار برای بقية ساكنان 

ليبرتی در آلبانی، به كار بپردازد تا زمانی كه آنها دراين زمينه خودكفا شوند«.

كميتة  در  14ژوئيه2016  در  كه  شماره 42،  به  كنگره  و  سنا  مشترك  قطعنامه  83ـ 
خارجی سنا به تصويب رسيد، مقرر می كند: 

»ـ )دولت آمريكا( با دولت عراق تشريك مساعی كند كه همه تالشهای منطقی را انجام 
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دهد تا فروش اموال و داراييهای ساكنان، كه در كمپ اشرف و كمپ ليبرتی باقيمانده اند، 
برای فراهم كردن هزينه زندگی و انتقال آنها به خارج از عراق تسهيل گردد؛

ـ )دولت آمريكا( با دولت عراق و كميسر عالی پناهندگان ملل متحد تشريك مساعی 
نمايد كه تضمين كنند ساكنان كمپ ليبرتی كنترل كامل را بر داراييهای شخصی خود 

در كمپ ليبرتی و در كمپ اشرف، آن طور كه ساكنان ضروری می بينند، اعمال كنند؛
ـ )دولت آمريكا( با دولت آلبانی و كميسر عالی پناهندگان ملل متحد كار كند تا برای 
تسهيل و فراهم آوردن مكانهای مناسب استقرار برای باقيماندة ساكنان ليبرتی تا زمان 

خودكفايی آنها در نيازمنديهای استقراری خود در آلبانی، اقدام نمايند«.
شايان توجه اين كه نمايندگان مجاهدين بارها در نامه های رسمی به مقامات آمريكايی و 
كميساريای عالی پناهندگان، ازجمله در 23ژوئن و 1۷ژوييه201۷، تصريح كرده اند هيچ 
كمكی از آمريكا يا كميساريا نمی خواهند، بلكه فقط از آنها می خواهند طبق تعهداتشان، 
كه گوشه يی از آنها فوقًا ذكر شد، »با اقدام فوری نزد دولت عراق، مابه ازاء اموال ساكنان 
را از دولت عراق بازپس بگيرند، مخارجی را كه كميساريا در پروژه بازاسكان متحمل 
شده است، از آن كسر نمايند و بقيه را به ما برگردانند تا هزينه استقرار و زندگی روزمره 
و ديگر هزينه های ساكنان تأمين شود. اين يك راه حل منطقی، عملی، منصفانه و تنها 

راه خروج از مشكل كنونی است«. 
شورای ملی مقاومت ايران از دولت آمريكا و ملل متحد قويًا می خواهد دولت عراق را 
ارگانهای  اختيار  در  تمامًا  اموال مجاهدين، كه  و  داراييها  به ازای  ما  به پرداخت  موظف 

وابسته به اين دولت است، بنمايند. 

84ـ اما دومين پيروزی بزرگ مقاومت ايران در يكسال گذشته در گردهمايی با شکوه 
روز 10تير1396 در پاريس محقق شد. خامنه ای با فرستادن ظريف به پاريس در صدد 
برآمد تا با امتياز دادن به دولت فرانسه، از برگزاری اين حرکت باشکوه جلوگيری کند. اما 
در عمل، هم چوب و هم پياز را خورد، هم امتياز داد و هم گردهمايی مقاومت برگزار شد.

پارلمانترها،  مذهبی،  و  فرهنگی  سياسی،  شخصيتهای  از  600 تن  گردهمايی  اين  در 
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از  مختلف  کشورهای  از  سياسی  متنوع  گرايشهای  با  حقوق بشر  مدافعان  حقوقدانان، 
عاليترين   از  شماری  گردهمايی،  سخنرانان  ميان  در  و  داشتند  شرکت  جهان  5 قارة 
مقامات پيشين بين المللی و وزرای پيشين آمريكا و کشورهای اروپايی و عربی به چشم 

می خوردند. 
شخصيتهای  و  صاحب نظران  اتفاق  و  گردهمايی  از  بعد  و  قبل  مكمل،  كنفرانس  سه 
بر  عربی  کشورهای  و  آمريكا  و  اروپا  در  احزاب  و  گرايشها  همه  از  سياسی  برجسته 
اثبات  راه حلی  تغيير ناپذيری رژيم واليت فقيه و ضرورت سرنگونی تماميت اين رژيم، 
است که مقاومت ايران قريب به چهار دهه بر آن پای فشرده است و اكنون به عنوان تنها 
راه خالصی ايران و منطقه و جهان از استبداد دينی و خالفت پايه گذاری شده توسط 

خمينی، با اجماع جهانی و منطقه يی مواجه می شود.

85ـ خانم مريم رجوی، در اين گردهمايی گفت »آفتاب تغيير بر ايران تابيده است. رژيم 
حاکم، بيش از هميشه آشفته و ناتوان است. جامعه ايران لبريز نارضايتی است و جامعه 
بين المللی سرانجام به اين واقعيت نزديک شده که مماشات با رژيم واليت فقيه خطاست. 
همين اوضاع جوشان سه حقيقت اساسی را برای رسيدن به   آزادی ايران و صلح و آرامش 

در منطقه بيان می کند:
اول:  ضرورت سرنگونی رژيم واليت فقيه. 

دوم: در دسترس بودن سرنگونی اين رژيم. 
به زير کشيدن  برای  سازمانيافته،  مقاومت  و  دموکراتيک  آلترناتيو  يک  وجود  سوم:  و 

استبداد مذهبی«.
وی در قسمت ديگری از سخنانش گفت »راه حل بحران منطقه و مقابله با گروههايی 
مانند داعش در سرنگونی اين رژيم، به دست مردم و مقاومت ايران است. براين اساس 

به ملل متحد، اتحاديه اروپا و آمريكا و كشورهای منطقه می گوييم: 
1( مقاومت مردم ايران برای سرنگونی استبداد مذهبی را به رسميت بشناسيد. اين رژيم 
را از ملل متحد و سازمان همکاری اسالمی طرد کنيد و کرسيهای ايران را به مقاومت 
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مردم ايران واگذار کنيد.
2( سپاه پاسداران را در ليست گروههای تروريستی بگذاريد و آن را از سراسر منطقه 

اخراج کنيد.
بشريت،  عليه  و جنايت  بشر  نقض حقوق  به خاطر  را  رژيم  و ساير سران  3( خامنه ای 

به ويژه قتل عام 6۷، و به خاطر جنايت جنگی در منطقه در مقابل عدالت قرار دهيد«.

اين  برگزاری  شد،  برگزار  گردهمايی  اين  از  بعد  که  شورا  مياندوره يی  اجالس  86ـ 
گردهمايی عظيم را به سازماندهندگان و دست اندركاران و به عموم مردم ايران تبريك 
گفت. اين گردهمايی صدای بازماندگان کشتارهای رژيم طی 38سال گذشته و صدای 
جنبش دادخواهی مردم ايران بود. اجالس شورا اين گردهمايی را، که برای نخستين بار 
با شرکت رزمندگان اشرفی از طريق ارتباط ماهواره يی برگزار می شد، پيروزی بزرگی 
کارزارها  همه  پيروزی  نماد  يکسو  از  زيرا  دانست.  پيشين  گردهماييهای  همه  فراز  بر 
برای  و  استعماری  ارتجاعی ـ  برچسبهای  درهم شکستن  برای  گذشته  گردهماييهای  و 
حفاظت رزمندگان اشرفی بود و ازسوی ديگر به سکوی رفيعی در دوران تهاجم و جهش 

به پيش، در راستای تغيير و سرنگونی استبداد دينی تبديل شد. 

8۷ـ دراين گردهمايی رودی جوليانی گفت: »ما از شما حمايت می كنيم و كار ما اين 
نيست كه روی تغيير رژيم در ايران تأثير بگذاريم، چرا كه اين اتفاق خواهد افتاد؛ بلكه 
بايد كاری كنيم كه همين اآلن محقق شود. ما نه تنها تغيير رژيم را داريم، بلكه يك 
است، يك  آلترناتيو دموكراتيك  اين يك  آلترناتيو شما هستيد.  اين  و  داريم  آلترناتيو 
نيرو برای تغيير، به خوبی سازمان يافته، برخوردار از حمايت مردمی و يك شبكة وسيع 
از حاميان... بياييد و به اين گردهمايی نگاه كنيد؛ از سراسر جهان. هنگامی كه اين نيرو 
به حركت در بيايد، ديگر فقط سازمان مجاهدين نخواهد بود، تمامی مردم داخل ايران 
خواهند بود؛ همان 90درصد يا 95، 96، 9۷ و يا شايد 98درصدی كه شما می دانيد، 
اما  آزادی می خواهند...  آنها  آن هستيد.  پی  در  مشتاق همان چيزی هستند كه شما 
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قتل و سركوب حكومت، جلو تحقق آن  را گرفته است. ما بايد اين )طلسم( را بشكنيم 
و حمايت از سازمان مجاهدين يكی از داليل و شيوه ها برای شكستن آن است؛ تحت 

رهبری يك قهرمان بزرگ: خانم رجوی. 
بيش از هر چيز به اين دليل از حضور در اينجا خوشحالم كه می توانم با ميزان بااليی از 
اختيارات بگويم كه دولت اياالت متحده از شما حمايت می كند، ما پشت شما هستيم، 
با ارزشهای شما موافقيم، دولت اياالت متحده خطر )رژيم( ايران را درك می كند، دولت 
آمريكا به )رژيم( ايران اجازه نخواهد داد كه به يك امپراطوری در خاورميانه تبديل شود 
و اياالت متحدة آمريكا اجازه نخواهد داد )رژيم( ايران تحت هيچ شرايطی، به يك قدرت 

اتمی تبديل شود.
به دولتم احساس سربلندی  بايستم و نسبت  اينجا  اولين  باری است كه می توانم  اين   
داشته باشم. هر بار ديگری كه اين جا می ايستادم، شرمنده بودم، به خاطر بزدلی، انكار 
و عدم تمايل به ديدن )رژيم( ايران به آن صورتی كه هست. اما سرانجام می توانم اين جا 
بايستم و بگويم: شما، من، دولت من و رهبری شما، به ايران تمامًا به گونه يی يكسان 

می نگريم. اين يك رژيم شرور است و بايد برود! ايران آزاد«. 

88ـ ژيلبر ميتران در آغاز گردهمايی به شرکت کنندگان گفت:  »حضور انبوه و پرشور 
شما در اين جا، به مثابه رفراندومی عليه رژيم آخوندهاست و ظرفيتهای مقاومت برای 
ختم  پيروزی  به  مسير  اين  می دهد.  نشان  را  ايران  در  دموكراتيك  تغيير  يك  ايجاد 
خواهد شد... من هم چنين بايد به سازماندهندگان، پيام قدردانی فرانسوا اوالند را برسانم 
به خاطر دعوتی كه از او برای شركت در اين گردهمايی به عمل آورديد. ايشان گفته اند 

كه توجهشان به وضعيت حقوق بشر در ايران را هم چنان ادامه خواهند داد«. 
برنارد كوشنر گفت: »تغيير در ايران، مسير پايان يافتن افراطگرايی را باز خواهد كرد، 
افراطگرايی كه به نام اسالم در سراسر منطقه به دنيا آمد، به اين دليل نيست كه اسالم 
زمينه يی مناسب برای تروريسم است، بلكه به علت آن است كه آنها از اسالم به عنوان 
ابزاری برای افراطگرايی و قتل استفاده می كنند. بنابراين نقش شما نه تنها برای تغيير 
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رژيم در ايران الزم است، بلکه تغيير در ايران به طور قطع و يقين آغاز تغيير واقعی برای 
دموكراسی در سراسر منطقه است«.

نابود گردد. سياست  بايد  بايد آزاد باشد. ديكتاتوی  89ـ نيوت گينگريچ گفت: »ايران 
مهار يعنی مماشات، و مماشات يعنی تسليم. تنها هدف عملی، حمايت از جنبش برای 
آزادسازی ايران است. هر هدف ديگری به ديكتاتوری اجازه خواهد داد هر توافقی را دور 

زده و در مورد همه چيز دروغ بگويد«.
سناتو ليبرمن گفت: »از 19۷9 پايتخت افراطگرايی اسالمی و تروريسم در تهران تحت 
اين رژيم افراطگرا بوده، و به اين دليل است كه بايد برود... صرف صحبت کردن مردم 
داخل ايران در مورد كشتار 30هزار ايرانی در 1988، كه اكثرًا اعضای مجاهدين خلق 
بودند و باال بردن عكس خانم رجوی در اماكن عمومی، نشانه يی از ناآرامی در ميان مردم 
و افزايش اعتقاد مردم به اين است كه تغيير نزديك است... زمان آن رسيده است كه 
آمريكا و اميدوارم برخی از متحدين ما در اروپا هرگونه حمايت ممكن را به آنهايی كه 

برای آزادی در ايران مبارزه می كنند، تقديم کنند«.
ايران است،  اد رندل گفت: »همه شما به خوبی می دانيد كه تغيير رژيم برعهده مردم 
و اين يعنی شما، يعنی افرادی كه اكنون در آلبانی هستند، يعنی مخالفان ايرانی در 
اما  ايران، در تهران، و همه شهرهای مخلتف.  ايرانی در  سراسر جهان، يعنی مخالفان 
آمريكا بايد محكم بايستد و محكم از اين جنبش حمايت كند. من عقيده دارم كه ما 

اين كار را خواهيم كرد«. 
جان بولتون گفت: »واقعيت اين است كه رژيم تهران مسأله محوری در خاورميانه است... 
يك اپوزيسيون قابل اتكاء در برابر حاكميت آخوندها وجود دارد و آن اپوزيسيون، امروز 
در اين سالن متمركز است... به مدت بيش از 10سال كه در اين جلسات شركت كرده ام 
در  آخوندها  رژيم  سرنگونی  بايد  آمريكا  متحده  اياالت  اعالم شده  سياست  كه  گفته ام 
تهران باشد. رفتار و اهداف رژيم تغيير نخواهد كرد، و بنابراين تنها راه حل، تغيير خود 

رژيم است. به اين دليل است كه قبل از 2019 ما در تهران جشن خواهيم گرفت«.
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90ـ امير تركی فيصل گفت: »اين گردهمايی ميعادگاه همة ايرانيانی است كه ايران را 
به خاطر ستم رژيم واليت فقيه ترك كرده اند. همراه با نمايندگان بسياری از كشورهای 
جهان كه از تروريسم اين رژيم آسيب ديده اند. رژيمی كه بزرگترين سردمدار تروريسم 
است. رژيم واليت فقيه برای بقای خود نياز به صدور بحران دارد، اما قربانيان اول خمينی 
و پيروانش، مردم ايران هستند... اعدامهايی كه جالدان رژيم ايران انجام دادند و قربانيان 
آن هزاران تن از زندانيان سياسی در سال 136۷ بودند هم چنان پژواكش جريان دارد و 
به صورت يك لعنت ابدی برای اين رژيم و رهبرانش باقی خواهد ماند. اين جنايت نشان 
می دهد كه آنها جنايتكاران جنگی هستند و بايستی به دادگاه جنايی بين المللی برای 

محاكمه تحويل داده شوند«.
نصر الحريری، رئيس هيأت مذاکرات اپوزيسيون سوريه، گفت: »هر كس كه در جنگ با 
تروريسم جدی است، بايد سمت خود را به سوی تهران و سرنگونی اين رژيم فاشيستی 
قرار دهد. اين رژيم را در سطح باالی بين المللی و در ملل متحد بايد تحت فشار قرار داد 
و آن را به خاطر جنايتهای جنگی و جنايتهايش عليه بشريت محکوم کرد و از سازمان 

همكاری اسالمی بيرون راند«. 

گفت:  آمريکا  نمايندگان  مجلس  در  تروريسم  کميتة  زير  رئيس  پو،  تد  قاضی  91ـ 
»حمالت بی شماری در اشرف و ليبرتی به وقوع پيوست، موشكها به كمپ اصابت كرد، 
تا امروز حتی يك نفر به خاطر اين جنايات  دوستان و خانوادة شما به قتل رسيدند، و 
مورد حسابرسی قرار نگرفته است؛ ولی روز حسابرسی از قاتالن اشرف و ليبرتی نزديك 
می شود. روز حسابرسی، روزی كه آنها در يك دادگاه جنايی مورد محاكمه قرار خواهند 
گرفت، به خاطر جناياتی كه عليه شما انجام دادند... می دانيم چه كسی در پشت صحنة 
مجلس  در  من  و  بود.  حمالت  تمامی  پشت  پاسداران  سپاه  دارد.  قرار  حمالت  اين 
نمايندگان قوانينی را مطرح كردم تا سپاه پاسداران را به عنوان يك ارگان تروريستی 

ثبت كنيم و ما اين كار را خواهيم كرد. 
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نقشه اين بود كه در حين جابه جايی، ساكنان بايد مخارج جابه جايی و اسكان در آلبانی 
را خودشان بپردازند، و 500 ميليون دالر بود كه دولت عراق به سرقت برد. و امروز آنها 
آن پول را در اختيار دارند، و من به شما می گويم كه امروز ما داريم از طريق نمايندة 
برای  و  بگيريم  از عراق پس  را  پول  اين  خودمان در سازمان ملل تالش می كنيم كه 

افرادی كه در آلبانی هستند بفرستيم«.
سر ديويد ايمس، نمايندة برجستة پارلمان انگلستان گفت: »من بايد مشكل مهم اموال 
آورده  به دست  خودشان  سخت  كار  و  امكانات  با  كه  كنم  برجسته  را  اشرف  ساكنان 
بودند. اين اموال به آنها تعلق دارد، ولی )حكومت( عراق مانع دسترسی آنها به مايملك 
بله وظيفة جامعة بين المللی و  بايد جبران شود و اين وظيفه،  خودشان شد. خسارت 
سازمان ملل و دولت آمريكا است تا تفكر دولت عراق )در اين رابطه( را عوض كنند. ما 
قطعًا حداكثر تالش خودمان را در پارلمان انگلستان برای رسيدن به اين هدف خواهيم 
كرد، بنابراين اميدوار باشيم كه آزادی و عدالت برای مردم ايران و پيشتازان آنها، اعضای 

سازمان مجاهدين خلق ايران، تضمين خواهد شد«. 

به اطالع  را  اروپا  پارلمان  265 نماينده  بيانيه  اروپا،  پارلمان  نماينده  كالم،  تونه  92ـ 
ايران بسيار  از تعداد زياد اعدامها در  حاضران رساند كه در آن تأكيد شده است: »ما 
نگران هستيم. بيش از 3000 تن در اولين دوره رئيس جمهور به اصطالح اعتدالی، حسن 

روحانی، به دار آويخته شده اند... 
ما از کميسر عالی حقوق بشر، سازمان ملل و شورای حقوق بشر ملل متحد می خواهيم تا 
يک کميسيون تحقيقاتی برای قتل عام زندانيان سياسی ايران در 1988 تشکيل بدهند. 
انتخابات در ايران آزاد و عادالنه نيست. اپوزيسيون حق شرکت ندارد. تمامی کانديداها 
به نام  ارگان غيرمنتخب  ابراز دارند. يک  اعتقاد قلبی خود را به اصل واليت فقيه  بايد 
شورای نگهبان، که اعضای آن توسط ولی فقيه منصوب می شوند، اکثر کانديداها را رد 

صالحيت می کند. 
ما از اتحادية اروپا و کشورهای اروپايی عضو آن، از آمريکا و سازمان ملل می خواهيم 
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كه نقض حقوق بشر در ايران را محکوم كنند، سپاه پاسداران را در ليست سياه بگذارند 
داشته اند  نقش  بشريت  عليه  افرادی که در جنايات  تمامی  اين هستيم که  و خواهان 
به دادگاه بين المللی آورده شوند. هرگونه توسعه روابط با ايران بايد به بهبود روشن حقوق 

بشر، حقوق زنان و توقف اعدامها مشروط باشد«. 
در اجتماع بزرگ امسال هم چنين پيامهای همبستگی بسياری از شخصيتها و رهبران 
سياسی و پارلمانی از کشورهای مختلف جهان قرائت شد. ازجمله رابرت منندز، عضو 
ارشد كميته خارجی سناي آمريكا، اد رويس، رئيس كميته امور خارجی كنگره آمريكا، 
نانسی پلوسی رهبر دموکراتها در کنگره آمريکا، لرد کاراليل و لرد کالرک از انگلستان 
و سناتور کاستالدی از ايتاليا، ريچارد چارنسکی نايب  رئيس و شماری از قانونگذاران در 

پارلمان اروپا.

93ـ به مناسبت اين گردهمايی 29تن از شخصيتهای برجسته آمريکايی، طی بيانيه يی 
با اهداف گردهمايی اعالم کردند: »سازمانی که تحت رهبری  ضمن اعالم همبستگی 
بنيادگرايی  آنتی تز  است،  مرد  و  زن  برابری  به  معتقد  مسلمان  زن  يک  رجوی،  مريم 
اسالمی و افراطيگری است و هر روز برای ايجاد يک جمهوری ايران بردبار و غيراتمی، 
می کند.  تالش  می گذارد،  احترام  مردم  حقوق  به  که  دولت  و  دين  جدايی  بر  مبتنی 
نيم قرن  از  اعضای خود که بيش  امتداد سفر طوالنی  ايران، در  شورای ملی مقاومت 
راه،  اين  پيشتازی  برای  و شهامت  نگری، رهبری  آينده  دارای  است،  قبل شروع شده 
برای ايجاد يک ايران جديد است. وظيفه ايستادن در مقابل اين رژيم فاسد و نامشروع 
و اعالم اين که: ”ديگر بس است“! تنها به عهده مردم ايران است. اما جامعه بين المللی 
بايد با محکوم کردن استبداد آخوندها و حمايت از آمال مردم ايران برای يک ايران آزاد 
و سعادتمند که در اکناف جهان پذيرفته و مورد احترام باشد، مسئوليتش را ايفا کند. 
امروز ما به مردم ايران و همکارانمان از بسياری کشورهای ديگر می پيونديم تا تعهد خود 

به حمايت از اين هدف عالی را اعالم کنيم«. 
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94ـ به دنبال اين گردهمايی و تحوالت بعد از آن، شاهد عكس العملهای جنون آميز و 
هيستريك سردمداران رژيم آخوندی و رسانه های حکومتی از هر دو باند رژيم بوديم. در 
اين واکنشها که هزاران خبر، مقاله، موضعگيری و گزارش تلويزيونی را در بر می گيرند، 
نگرانی عميق رژيم آخوندی از استقبال روز افزون داخلی و بين المللی از مقاومت ايران 
و وحشت از سرنگونی به دست مردم و مقاومت موج می زند. اين واكنشهای جنون آميز 

اعتراف به شکستهای پی در پی رژيم در مقابله با مقاومت ايران است. 
روزنامه حکومتی وطن امروز )15تير1396(، با اشاره به اين که مريم رجوی در سخنرانی 
مقاومت  شعارهای  همان  را  سال 1388  قيام  شعارهای  مقاومت  گردهمايی  در  خود 
که  روحانی  حسن  و  رقيب  باند  به مهره های  خطاب  است،  کرده  توصيف  سازمانيافته 
بود، می نويسد: »چه  وزندان سخن گفته  اعدام  از 38سال  انتخاباتی خود  تبليغات  در 
مضحک که بعضی از شما عنوان ”خط امام“ را هم يدک می کشيد! ليکن امام شما و 
بزرگ شما و قائد شما و پيشوای شما، همان بود که چند شب پيش، از شعارتان حمايت 
کرد. و ناخواسته به همه فهماند که شما اعوان و انصار فتنه، فی الواقع در ”خط رجوی“ 
هستيد! و اما، از 88 چند سال بياييم جلو! سلمنا آقايان! االن نه ۷8 است و نه 88 اما 
انتخاباتی، سخن گفتيد که سرکرده  تبليغات  ايام  در  در همين سال 96 شما چگونه 
منافقين، اينگونه از تخريب دوران امام و تعويض شهيد و جالد، ابراز رضايت می کند؟!« 
اخير  نشست  نوشت: »در  مطالب خود  از  ديگر  يکی  در  روز  در همين  روزنامه  همين 
منافقين که چند روز پيش برگزار شد، بار ديگر عربستان هيأتی را به اين نشست اعزام 
کرد. امسال نيز بار ديگر فيصل به بيان سخنانی عليه کشورمان پرداخت و ابراز اميدواری 
کرد به زودی نشست منافقين در تهران برگزار شود. چند روز پس از اين نشست، اما، 
کرده  پاريس شرکت  در  منافقين  اخير  نشست  در  که  آمريکا  دفاع  وزير  سابق  مشاور 
است، در سرمقاله روزنامه سعودی عرب نيوز... مدعی شده اگر ]رژيم[ تهران به اقدامات 
نظام  تغيير  ايدة  پيگيری  باقيمانده  راه  تنها  ادامه دهد،  بی ثبات کنندة خود در منطقه 

ايران است«. 
جرايد  در  را  متعددی  تيترهای  و  مطالب  مقاومت،  گردهمايی  از  پس  واکنشها  اين 
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حکومتی و در شبکه های تلويزيونی رژيم به خود اختصاص می دهد و هراس حکومت از 
فراگير شدن شعار تغيير و سرنگونی و برآمد جنبش مقاومت و اثرگذاری آن در تحوالت 

سياسی و اجتماعی ميهنمان را بازتاب می كند.
از  ماه  يک  از  بيش  گذشت  از  پس  آخوندها  بحران زده  رژيم  هراس آلود  واکنشهای 

گردهمايی بزرگ مقاومت، هم چنان ادامه دارد.
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فصل دهم:
دوران جديد، ضربه ويران کننده بر واليت خامنه ای

 تکاليف انقالبی و مهمترين مواضع ما

انتقال سازمانيافتة رزمندگان مستقر  95ـ رويدادهای يک سال گذشته به ويژه پس از 
در زندان ليبرتی به کشور آلبانی، شرايط جديدی ايجاد کرده است. با پايان محاصره 
ضد انسانی مجاهدان اشرفی، اکنون اين واليت خامنه ای است که در محاصرة سياسی 

مقاومت سازمانيافته و آلترناتيو دموکراتيک قرار گرفته است.
مقاومت ايران در تمامی رويدادهايی که به حيات و سرنوشت مردم ايران مربوط می شود، 
باشد. در مهمترين  به طور جدی درگير  بايد  عليه دشمن مردم که رژيم حاکم است، 
برای  مقاومت  تالشهای  نظام،  مشروعيت  سنجش  معيار  يعنی  حکومت،  درون  جدال 
مراسم  است. خامنه ای در  بوده  تعيين کننده  و عمل«  تئوری  فقيه در  افشای »واليت 
حکومتی روز 14خرداد بر سر گور خمينی، دو هفته بعد از جدال انتخاباتی رژيم، در 
باره اثرگذاری شعار »نه جالد، نه شياد« سخنان مبسوطی دربارة دهة شصت ايراد کرد و 
گفت : »من توصيه می کنم به کسانی که اهل فکرند، اهل تأملند و راجع به دهة شصت 

قضاوت می کنند، جای شهيد و جالد عوض نشود«. 
فاشيستی  و  هزينه  پر  فيلم  از  او  تمجيد  »منافقين«،  و  »فتنه«  از  خامنه ای  کابوس 
»ماجرای نيمروز« که عليه سازمان مجاهدين خلق ايران ساخته شده است و هرزه درايی 



130

از طريق ساختن دهها فيلم و  او عليه جنبش مقاومت  روزمرة مزدوران ريز و درشت 
سريال، انتشار هزاران کتاب و مقاله و برگزاری روزمرة نمايشگاه عکس، به خاطر مداخلة 

فعال نيروهای مقاومت و انقالب دموکراتيک در رويدادهای سياسی است.

96ـ شورا در بيانية سال گذشته خود اعالم کرد: »دليل اصلی کابوس فتنه که ولی فقيه 
بحرانهای  مرحله  وارد  سال 1388  از  حاکميت  بحران  که  است  اين  نمی کند،  رها  را 
غيرقابل مهار شده و وضعيت انفجاری جامعه به رغم افت و خيزهای آن به طور مداوم و 
شدت يابنده ادامه دارد. بحرانهای بی عالج اقتصادی اجتماعی و فريادها و گردهماييهای 
اعتراضی فزاينده ارتش محرومان، سرکوب شدگان، غارت شدگان و بيکاران يک بحران و 

موقعيت انقالبی را فراهم کرده است. 
و  انقالبی  عينی  موقعيت  كه  کنونی  بحران  در  بود،  کرده  خاطرنشان  اينبا ره  در  شورا 
درواقع بحران سرنگونی رژيم را بارز كرده، مؤلفه های داخلی، منطقه يی و جهانی به طور 
بی سابقه يی درهم تنيده شده  اند. به طور قطع می توان گفت واليت خامنه ای فاقد ظرفيت 
و توان برای برون رفت از اين بحران است. هيچ راهکاری از سوی ولی فقيه و دولت 
روحانی، حتی نوشيدن جام زهر اتمی و در نتيجه آن سازش احتمالی بيشتر با غرب، 

نمی تواند حکومت را از گردابی که در آن افتاده است نجات دهد. 
رژيم زهرخورده، برهم خوردن تعادل در باال، افزايش اعتراضها و خيزشهای اجتماعی در 
پايين، و درهم شكستن پياپی سپرها و خاكريزهايش در خارج از ايران كه آنها را عمق 
استراتژيك خود قلمداد می كند. برای اين كه در تهران و داخل ايران مجبور به مقابله 

نشودـ در تقدير دارد. 
شکست غيرقابل ترميم خامنه ای در دورة 8ساله احمدی نژاد و اکنون تجربه ناکام حسن 
روحانی، بازهم ثابت کردند که هيچ راه حلی از درون اين رژيم و هيچ چشم اندازی برای 

خروج رژيم از مهلكة بحرانهای كنونی وجود ندارد« )بيانية شوراـ مرداد1395(. 

واليت  بر  ويران کننده يی  يکدست سازی حاکميت، ضربة  در  خامنه ای  با شکست  9۷ـ 
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پوسيده  نظام  در  گره کوری  به  نيز  فقيه  ولی  بحران جانشينی  و  آمده  وارد  او  آشفتة 
واليت فقيه تبديل شده است. بنابراين همة آن عواملی که از بيانية شورا در سال 1395 
جنبشهای  و  سازمانيافته  مقاومت  سود  به  و  رژيم  عليه  شد،  ذکر  باال  جملة  چند  در 
مردمی تشديد می شود. در اثر زهر مرگبار شقه در رأس نظام و گرداب بحرانهای درونی 
و پيرامونی رژيم، چشم انداز تحول و نقشة راه سرنگونی استبداد مذهبی واليت فقيه با 
تمامی دسته بنديها و باندهای درونی آن به دست خلق قهرمان ايران و نيروهای انقالب 

دموکراتيک و مقاومت سازمانيافته مشخص شده است. 

تالشهای  اجتماعی،  اوج گيری جنبشهای  انتخابات،  نمايش  در  98ـ شکست خامنه ای 
بی وقفة مقاومت سازمانيافته و شرايط و جبهه بنديهای جديد در خاورميانه و در سطح 
جهان، دوران جديدی را در چشم انداز قرار داده است. شرکت قشون تروريستی خامنه ای 
در چند جنگ منطقه يی، وضعيت را برای اکثر کشورهای منطقه و توده های محروم اين 
در داخل  رژيم  مقابل سياستهای سرکوبگرانه  در  است.  غيرقابل تحمل کرده  کشورها 
ايران  مقاومت  ملی  در خاورميانه، شورای  رژيم  اين  و مخرب  آشوبگرانه  و سياستهای 
داخلی،  کارکرد  و  با خطوط سياسی  مردمگرا،  و  دموکراتيک  يگانه جايگزين  »به مثابه 
با فداکاری و شور و  با استحکام تشكيالتی، سازمانيافتگی و  منطقه يی و بين المللی و 
شوق رهايی از رژيم واليت فقيه و همه دسته بنديها و باندهای درونی آن«، قرار گرفته 

است. 
ما بازهم تأکيد می کنيم که راه سخت و پيچيده مبارزه برای رهايی مردم ايران را بدون 
استقرار  و  فقيه  واليت  مذهبی  استبدادی  رژيم  سرنگونی  تا  وسواس  و  ترديد  هرگونه 
آزادی، دموکراسی، حاکميت مردم و صلح و همزيستی مسالمت آميز در منطقه با هر 

هزينه قابل محاسبه و يا غيرقابل محاسبه ادامه می دهيم. 
يازده سال پيش شورای ملی مقاومت ايران در بيانيه سالگرد تأسيس خود اعالم کرد: 
استعماری که صعود يک مقاومت  رژيم و سياستهای  توطئه های  بر  شورا »برای غلبه 
مستقل را برنمی تابند و برای پيشروی به سمت تغيير تدريجی تعادل قوا به سود ملت 
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ايران، اساسًا به مردم خود و به نيروی فعال ورزمنده خود متکی بوده است. ما با تالش و 
کوشش مردم ايران و همه آزاديخواهان و رزمندگانی که حيات مقاومت مديون تالشهای 

شبانه روزی آنهاست، راه می گشاييم و پيشروی می کنيم«. 

هم چون  خود،  حيات  سال  هفتمين  و  سی  آغاز  در  ايران،  مقاومت  ملی  شورای  99ـ 
سالهای گذشته بار ديگر بر اساس برنامه و مصوبات خود و با تأکيد بر برنامه 10ماده يی 

خانم رجوی، خاطرنشان می كند: 
ـ ما بر اساس خط مشی اصولی خود مبنی بر مخالفت با هرگونه مداخلة نظامی خارجی 
در ايران و مخالفت با هرگونه آلترناتيوسازی از جانب قدرتهای بزرگ، برضرورت قطع 
ايران، تأكيد  همه حمايتها و امدادرسانيها به ديكتاتوری مذهبی و تروريستی حاكم بر 

می كنيم. 
ـ ما از مبارزه حق طلبانه کارگران و مزدبگيران عليه نظام حاکم و از مطالبات معلمان، 
پرستاران، پزشکان و ديگر اقشار معترض و به پاخاستة ميهنمان، حمايت و همبستگی 
خود را با آنان اعالم می کنيم. خواست کارگران ايران برای حق اعتصاب و حق ايجاد 
تشکلهای مستقل کارگری و نظارت سازمان بين المللی  کار بر حقوق کارگران ايران و لغو 

کار کودکان، از خواستهای شورای ملی مقاومت ايران است. 
نقض  از  جلوگيری  به منظور  متحد  ملل  امنيت  شورای  بی درنگ  اقدام  خواستار  ما  ـ 
حقوق بشر در ايران و بازديد گزارشگر ويژه حقوق بشر از زندانهای واليت خامنه ای و 
مالقات با خانواده شهيدان و زندانيان سياسی هستيم و از جامعه جهانی می خواهيم برای 
بزند. چشم پوشی  اقدام عملی و جدی دست  به  اعدامهای گسترده و خودسرانه  توقف 
قدرتهای بزرگ از نقض حقوق بشر در ايران به بهانه توافق اتمی، محكوم و غيرقابل قبول 

است. 
ـ ما برای رفع تمامی اشکال تبعيض جنسيتی از زنان، برابری کامل زن و مرد در تمامی 
عرصه های حيات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و قضايی، و لغو هرگونه تبعيض مذهبی 
مبارزه می كنيم و دفاع پيگير از آزادی بيان و انديشه، آزادی اطالع رسانی و نفی سانسور 
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را وظيفه خود می دانيم. 
ـ ما از »خودمختاری داخلی به مفهوم رفع ستم مضاعف از همه شاخه ها و تنوعات ملی 
وطنمان و تأمين جميع حقوق و آزاديهای فرهنگی، اجتماعی و سياسی برای آنها در 

چارچوب وحدت، حاكميت و يكپارچگی تجزيه ناپذير كشور« دفاع می كنيم.
ـ ما از تالش مدافعان بهبود محيط زيست برای جلوگيری از نابودی طبيعت و حفاظت 

و بهسازی محيط زيست قدردانی و حمايت می کنيم. 
همکاريهای  و  صلح  مسالمت آميز،  همزيستی  از  پايبنديم،  متحد  ملل  به منشور  ما  ـ 
بين المللی و منطقه يی حمايت می کنيم. ايران آزاد فردا غيراتمی و عاری از سالحهای 

کشتار جمعی است. 
ـ ما بار ديگر در رابطه با قتل عام زندانيان سياسی در سال 136۷ بر لزوم محاکمه آمران 
و عامالن اين نسل کشی سازمانيافتة حکومتی که از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت 
است، تأکيد می کنيم و از کميسر عالی حقوق بشر می خواهيم که يک کميسيون مستقل 
برای تحقيق در مورد قتل عام سال 136۷ تشکيل دهد. انتشار نوار صوتی آقای منتظری 
اين  از  ديگری  انکارناپذير  سند  تابستان 1395،  در  مرگ  هيأت  اعضای  با  گفتگو  در 
جنايت بزرگ است. سند ديگر مصاحبة تيرماه 1396 آخوند علی فالحيان، وزير اطالعات 
پيشين رژيم، است که با استناد به خمينی گفت:»اينها اصاًل محاكمه نمی خواهند... اينها 
اين  از  قبل  بود؛ چه  ايشان]خمينی[  اصاًل حكم واليی  است،  اعدام  حكمشان هميشه 
جريان 6۷ چه بعدش، حكم اينها اعدام است، حتی اگر حاكم شرعی هم حكم به اعدام 

نداده باشد«. 

و  سياسی  نيروهای  و  زمين  ايران  مردان  و  زنان  همه  مقاومت  ملی  شورای  100ـ 
رنگين کمان نيروهای اجتماعی و فرهنگی ايران را فرا می خواند تا پيرامون شعار محوری 
بر خامنه ای« در هزار و هزاران  بر ديکتاتور، مرگ  فقيه، مرگ  بر اصل واليت  »مرگ 
کانون شورشی و اشرف ديگر، متحد و متشکل شوند. جنبش بيشماران و قيام مردم 
اداره و مدرسه و  ايران، در هر کوی و برزن، در هر کارخانه و شهر و روستا و در هر 
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دانشگاه، قادر است نظام اهريمنی، ضد مردمی و ضد ايرانی واليت فقيه را به زير کشيده 
و حاکميت مردم را برقرار کند. 

شورا در طرح جبهه همبستگی برای سرنگونی استبداد مذهبی، بر ضرورت همبستگی 
نيروهای جمهوريخواهی كه با التزام به نفی كامل نظام واليت فقيه و همه جناحها و 
دسته بنديهای درونی آن، برای استقرار يك نظام سياسی دموكراتيك و مستقل و مبتنی 
برجدايی دين از دولت مبارزه می كنند، تأكيد نموده و در همين چارچوب، پيوسته برای 

همكاری با نيروهای سياسی اعالم آمادگی كرده است. 

شورای ملی مقاومت ايران
مرداد 1396




