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صد و ده سال پيش مردم ايران با انقالب مشروطه و با قيام عليه ظلم و 
بي عدالتي، آغاز دوران جديدي را در تاريخ خود رقم زدند. دوران بيداري 
استعمار  هاي  توطئه  به رغم  بود،  شده  آغاز  پيشتر  سالهاي  از  که  ايرانيان 
)انگليس و روسيه( و ارتجاع داخلي )شيخ فضل اهلل نوري، سلف خميني(، در 
انقالب مشروطه به بار نشست و انديشه آزاديخواهي و عمل مبارزاتي را به 

سنت مردم ايران تبديل کرد. 
شصت و چهار سال پيش مردم ايران در روز 30 تير سال1331 عليه توطئة 
ـ  ملي  دولت  و  قيام کردند  دربار سلطنتي  و  آمريکا(  و  )انگليس  استعمار 
تير  قيام 30  با  بازگرداندند.  قدرت  به  را  دکتر محمد مصدق   دموکراتيک 
صفوف جنبش ملي شدن صنعت نفت پااليش يافت و در صف بندي پس از 

آن کاشاني در مقابل جنبش و مصدق قرار گرفت. 
سي و پنج سال پيش در ادامه راهي که با انقالب مشروطه آغاز شد و در 
نهضت ملي شدن صنعت نفت در دولت ملي ـ دموکراتيک مصدق به بار 
نشست، به ابتکار مسعود رجوي، شوراي ملي مقاومت ايران پايه گذاري شد. 
آزادي،  براي  ايران پرچم مبارزه  تاکنون شوراي ملي مقاومت  از آن زمان 
استقالل، دموکراسي و عدالت را در اهتزاز نگهداشته و به رغم همة رنجها 
و سختيها و با وجود پرداخت هزينه هاي کالني که در کارنامه آن نام دهها 
هزار زن و مرد شهيد حک شده، يک لحظه هم به رژيم ارتجاعي واليت فقيه 
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امان نداده است. 
شورا در اين سالگردهاي تاريخي، وظيفه خود مي داند که ياد و خاطرة همة 
زنان و مرداني را گرامي بدارد که در بيش از يک قرن گذشته، در راه پر 
فراز و نشيب اما پرشکوه پيکار براي آزادي، استقالل، دموکراسي و عدالت 
قتل عام  سرفراز  شهيد  هزار  سي  از  بيش  خصوص  به  رسيدند؛  به شهادت 

زندانيان سياسي در سال1367 كه به خميني جالد »نه« گفتند. 
شوراي ملي مقاومت در سي و پنجمين سالگرد تأسيس خود، به آنها و به 
يکسال  آزاديخواهاني که طي  به ويژه همه  آزادي وطن،  راه  همة شهيدان 
گذشته در مبارزه با رژيم واليت فقيه جان فدا كردند، اداي احترام مي كند. 
شوراي ملي مقاومت خاطرة سه عضو فقيد خود در يک سال گذشته، زنده 
ياد منصور قدرخواه، هنرمند ارجمند عضو شورا، مجاهد خلق طيبه رحماني، 
فارغ التحصيل امور تربيتي و معلم مدارس تهران و حسين ابريشمچي، از 

فرماندهان ارتش آزاديبخش ملي ايران را گرامي مي دارد. 
آبان  موشكي  حمله  در  قهرمانش  23همرزم  با  همراه  واال  فرمانده  اين 
گذشته به ليبرتي، به شهادت رسيدند. مجاهدان خلق نيره ربيعي، منوچهر 
عليدوست،  اكبر  هاشمي،  ابوطالب  دهقان،  حميد  ربيعي،  فرشيد  براتي، 
بهزاد  يوسفي،  ايمن، كيومرث  احمد مسچيان، حميد رضا  نورعلي،  حسن 
سهراب  قصير،  جاسم  واديان،  عبدالرضا  ميرزايي،  محمدعلي  ميرشاهي، 
همايونفر، رجبعلي قرباني، حسن توفيق جو، حسن ابراهيمي، شريف ويسي، 

اميرحسين ادواي، حسين سروآزاد، جواد ميرساالري و حسين گندمي. 
در  آزادي  رزمندگان  شگفت انگيز  شكيبايي  و  تاريخي  پايداري  به  شورا 
زندان ليبرتي و به مقاومت دليرانه زندانيان سياسي، به ويژه زندانياني که با 
اعتصاب غذا و خطرپذيري و تهاجم به دشمن در کانون اقتدار ضد انسانيش، 
مقاومت  و  عمومي  مقاومت  با  همبستگي  و  همراهي  شجاعانه  بيانيه هاي 
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که  آزادي  راه  رزمندگان  به همة  و  کردند  منتشر  ايران  مردم  سازمانيافتة 
در جاي جاي ميهن، پرچم مبارزه براي سرنگوني استبداد ديني و تحقق 
استقالل و آزادي و نفي هرگونه تبعيض جنسي، ملي و مذهبي را با قبول 
همة مخاطرات و هزينه هاي آن، برافراشته نگهداشته اند، درود مي فرستد و 
برهمبستگي با تمامي خانواده هاي شهيدان و زندانيان سياسي در نگاهباني 

از راه و رسم آزاديخواهي فرزندان رشيدشان تأکيد مي کند. 
شورا در مقدمة بيانية سال گذشته خود پيرامون تالشهاي رژيم براي درهم 
شکستن مقاومت سازمانيافته اعالم کرد: »خامنه اي با تمام امکانات داخلي، 
سازمانيافته،  مقاومت  به  ضربه زدن  با  تا  کوشيد  خود  جهاني  و  منطقه يي 
تهديد اصلي سرنگوني واليتش را خنثي کند. او و ايادي ريز و درشتش با 
توطئه هاي گوناگون کوشش کردند تا به خيال خام خود، مقاومت را از روي 
ايجاد تزلزل در صفوف شورا،  براي  ايران پاک کنند. تالش  نقشه سياسي 
توطئه هاي پي درپي عليه رزمندگان مجاهد خلق در ليبرتي، بسيج عوامل 
اطالعات به عنوان خانواده ها و گسترش گفتمان سازيهاي بي شرمانه از طريق 
اكاذيب  از  با سيالبي  قالبي،  فيلمهاي  و ساختن  اينترنتي  سايتهاي  ايجاد 

ديوانه وار، ازجمله ابزارهاي رژيم براي نابودي مقاومت سازمانيافته بود«. 
جانب  از  حدت  و  شدت  با  سياست  همين  هم  باز  گذشته  سال  يک  در 
ولي فقيه رژيم ادامه پيدا کرد. در مقابل، مقاومت ايران با كارزارهاي همه 
جانبه و برپايي دهها کنفرانس بزرگ، تعهدات جامعه بين المللي را نسبت به 
حفاظت و تضمين امنيت رزمندگان آزادي ميهن در ليبرتي يادآوري کرد 
و در مقابله با طرحها و توطئه هاي جنايتکارانه دشمن، به تضمينها و اسناد 
حقوقي و سياسي مهمي براي تثبيت و تحکيم تعهدات دولت آمريکا و ملل 

متحد دست يافت. 
شوراي ملي مقاومت از تالشهاي بي وقفة خانم مريم رجوي، رئيس جمهور 
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برگزيدة شورا، در افشا و محکوميت بين المللي جنايات سرکوبگرانه و موج 
اعدامها و شکنجه زندانيان، در تضمين حفاظت و حقوق رزمندگان اشرفي 
در ليبرتي و انتقال امن آنها، و در رويارويي با بنيادگرايي و تروريسم برخاسته 
از خالفت خميني و خامنه اي و همبستگي با ملتهاي رنجديده از اين پديدة 
شوم قدرداني مي کند. اين فعاليتها، به گونه يي درخشان درگردهمايي بزرگ 
1۹تيرماه امسال، موقعيت سياسي، اجتماعي و بين المللي جنبش مقاومت 
و منطقه و  ايران  پرتحول  و  را در شرايط حساس  آلترناتيو دموکراتيک  و 

جهان، بارز کرد.
در سال گذشته به رغم سرکوب گسترده، شکنجه ها و اعدامهاي ددمنشانه، 
با آغاز عملي شدن برجام درهم  استراتژي تضمين بقاي رژيم واليت فقيه 
شکسته شد و آثار سياسي اين شکست تعادل قواي دروني واليت خامنه اي 
ـ  رفسنجاني  باند  مشارکت  قبول  به  ولي فقيه  شدن  مجبور  زد.  برهم  را 
روحاني در هرم قدرت، تضادها و بحران درون هرم قدرت را تشديد کرد، اما 
هر دو باند حاکميت با سرکوب گستردة مردم ايران تالش کردند با بحران 

مقابله کنند. 
در  که  واليت فقيه  رژيم  است.  و شکست خورده  ثمر  بي  اما،  تالشها،  اين 
انتخابات اخير خبرگان با مهمترين بحران رأس حاکميت برسر جانشيني 

خامنه اي رو به رو شد، هم چنان با اين بحران درگير است. 
خامنه اي با گماشتن آخوند جالد ابراهيم رئيسي از اعضاي هيأت مرگ در 
قتل عام زندانيان سياسي به توليت آستان قدس رضوي پس از مرگ آخوند 
طبسي، اين مهرة سرسپرده اش را باال کشيد و بر يکي از ثروتمندترين مراکز 
قدرت و غارت در رژيم آخوندها، مسلط کرد. گزارشهاي منتشرشده نشان 
مي دهد که باالکشيدن رئيسي بخشي از کشاکش و بحران رأس نظام بر سر 

کرسي واليت فقيه در وضعيت بيماري و ضعف خامنه اي است.
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در اين وضعيت بحراني و در بحبوحة کارزار خانواده هاي شهيدان و زندانيان 
به  که  سال67،  عام  قتل  سالگرد  هشتمين  و  بيست  مناسبت  به  سياسي 
با »جام زهر  را  بزرگ مقاومت، رژيم واليت فقيه  برپايي گردهمايي  دنبال 
حقوق بشر« و »توقف اعدامها« به چالش کشيده است، فايل صداي آيت اهلل 
منتظري، جانشين وقت خميني، در گفتگو با هيأت اجراي حکم او براي 
قتل عام زندانيان سياسي، به خصوص مجاهدين زنداني در سال1367 پس 
تکاندهندة ديگري  به عنوان سند  فايل صوتی  اين  از 2۸سال، منتشر شد. 
از اين نسل کشي سازمانيافتة حکومتي، ضرورت محاکمة بين المللي سران 
استبداد ديني حاکم و مجريان اين جنايت بزرگ عليه بشريت را برجسته تر 
کرده است. اين جنايتکاران که مخاطبان مستقيم اظهارات آقای منتظري 
از:  عبارتند  دارند،  حضور  رژيم  مناصب  باالترين  در  هم اکنون  و  هستند 
ابراهيم رئيسي )معاون وقت دادستان، توليت کنوني آستان قدس رضوي و 
از مهره هاي ويژه خامنه اي در خبرگان که تاچندي پيش دادستان کل بود(، 
دادگستري(،  کنوني  وزير  اطالعات،  وزارت  )نماينده  پورمحمدي  مصطفي 

حسينعلي نيري )قاضي شرع وقت(، مرتضي اشراقي )دادستان وقت(.
هيأت مرگ خميني،  اعضاي  با  او  گفتگوي  و  منتظري  آقاي  اظهارات  در 

نکات مهمي جلب توجه مي كند: 
به  فقيه،  واليت  نظريه پرداز  و  خميني  جانشين  به عنوان  كه  اين  نخست 
صراحت، آنهم در تابستان 1367، اذعان مي كند كه »مردم از واليت فقيه 
دارد چندششان مي شود... من دلم نمي خواست واليت فقيه به اينجا برسد«.
در دست  قبل  از چندسال  قتل عام  که  است  براين  تصريح  ديگر،  حقيقت 
طراحي بوده است، آن جا که خطاب به آخوند دژخيم پورمحمدي مي گويد: 
»به نظر من اين )قتل عام زندانيان سياسي( يک چيزي است که اطالعات 
رويش نظرداشت و سرمايه گذاري کرد و شخص احمدآقا پسر آقاي خميني 
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از  و  روزنامه خوانش  از  قبل هي مي گفت مجاهدين  از سه چهار سال  هم 
مجله خوانش و از اعالميه خوانش همه بايد اعدام بشوند. اينها يک همچون 

فكري مي كردند و حاال فرصت را مغتنم شمردند«. 
حقيقت ديگر اين كه ابعاد جنايت در مراكز استانها و شهرستانها فاجعه بارتر 
بوده است. در اين باره آقاي منتظري مي گويد: »توی شهرهاي ديگر همه 
کاري کردند. توی اهواز مي گويند خيلي افتضاح بوده. توی اصفهان يک زن 

آبستن را هم اعدام کردند«.
نكته ديگر، تصريح به کشتار زنان باردار و دختران 16ـ 1۵ساله و اذعان 
زبونانة جالدان به پايداري حماسي زندانيان مقاوم بر سر اعتقاداتشان است، 
آن جا که دژخيم حسينعلي نيري مي گويد: »در مورد دخترها باز خدا شاهد 
است كه تا آنجا كه مي توانستيم چانه زديم. اين برادر شاهد من است كه 
واقعًا اعصابم قوي هست و اعصابم خيلي قوي هست. من پريروز كه فقط 
دختران را مي ديديم، ديگر اصاًل داغان شده بودم. يعني به التماس افتاديم 

كه اين فقط دو خط بنويسد و ما بگوييم برگردد زندان«. 
ارادة سترگ  برابر  را در  اين چنين جالدان  پرافتخار که  اين سربداران  بر 
مقاومت و مردم ايران به زانو در آورده و به طور تاريخي »داغان« کرده اند، 

درود. 
انتشار اين فايل صوتي، از يکسو، زلزله يي در ارکان رژيم واليت فقيه ايجاد 
به  ديگر،  سوی  از  و  مي کند  تشديد  را  حاکميت  درون  بحرانهاي  و  کرده 
رويارويي جامعه با حکومتي که موجوديتش به قتل عام و موج اعدامها تکيه 

دارد، شتاب مي دهد.
هم چنان که شورای ملی مقاومت در بيانيه سال گذشته اعالم کرد، سرکوب، 
زندان، شکنجه و اعدام »کليد مشترک خامنه اي ـ روحاني براي بازکردن 
قفل بحران عميقي است که تاج و تخت لرزان رژيم واليت فقيه را به سقوط 
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نزديکتر کرده است«. 
فقيه،  ولي  ذليالنة  واقع عقب نشيني  در  و  قهرمانانه«  آثار »نرمش  از  يکي 
اين وضعيت،  بود. در  تشديد بي دنده و ترمز تضادهاي دروني هرم قدرت 
اگرچه خامنه اي به شدت تضعيف شد، اما راه حل »اعتدالي« باند رفسنجاني 
ـ روحاني در سياست داخلي و تعامل منطقه يي و بين المللي، به خاطر محدود 
بودن در چارچوب استبداد ديني و ناتواني و بي اعتقادي به رفرم جدي، با 

ناکامي و رسوايي روبه رو گرديد. 
در يك سال گذشته با گذار از بحران اقتصادي به فاجعه اقتصادي، زندگي 
اکثريت مردم هرچه بيشتر به تباهي سوق داده شد و ابعاد تعرض به سطح 
فقر،  بيکاري،  يافت؛  افزايش  بي سابقه يي  به شکل  مردم  معيشت  و  زندگي 
روزافزون  خودکشي  و  فحشا  اعتياد،  اجتماعي،  ناهنجاريهاي  بي خانماني، 
موج  به رغم  و  نبودند  ساکت  ايران  مردم  شرايطي،  چنين  مقابل  در  شد. 
به مبارزه و  به اشکال مختلف دست  ارعاب و تحميل خفقان،  براي  اعدامها 
مقاومت زدند. در دل زندانها، كانونهاي شورشي برپا كردند، در زير چوبه هاي 
برسينة  نفرت  و  خشم  با  و  سردادند  اعتراض  فرياد  بسته  دستهاي  با  دار 

دژخيمان خامنه اي پا كوبيدند. 
شوراي ملي مقاومت، هم چون گذشته با تمام توان از مبارزات و خيزشهاي 
مردمي، جنبشهاي خاموشي ناپذير و مستمر کارگران، معلمان، پرستاران، 
جوانان و حركتهاي حق طلبانة مليتها و مردم به پاخاسته در مناطق مختلف 
براي  و  كرد  حمايت  يافت،  وسيعي  ابعاد  گذشته  سال  در  که  ميهنمان، 

رساندن صداي اين جنبشها به گوش عموم مردم ايران و جهان كوشيد. 
رژيم  تروريسم  و  بحران  صدور  و  مداخله جويي  سياست  گذشته  سال  در 

واليت فقيه با شکستهاي سنگيني روبه رو شد. 
و  عراقي  نيروهاي  از  بسياري  و  پاسداران  فرماندهان  باالترين  سوريه،  در 
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افغان تحت امر سپاه قدس به هالکت رسيدند. فرستادن هزاران نيروي ديگر 
از سپاه و ارتش به سوريه، واليت خامنه اي را در باتالقي از جنگ و جنايت 
 13۹4 آذر  در  مقاومت  ملي  شوراي  مياندوره يي  اجالس  است.  برده  فرو 
از مردم  با بشار اسد در كشتار بيش از300هزار تن  »همدستي خامنه اي 
سوريه و آوارگي ميليونها سوري را از جانب مردم ايران به شدت محكوم كرد 

و آن را زمينه ساز اصلي پيدايش و گسترش داعش دانست«. 
در يمن، کودتاي خامنه اي و سپاه پاسداران با اتکا به شبه نظاميان حوثي، 
با شکل گيري ائتالف سياسي و نظامي عربي براي مقابله با هژموني طلبي 
ولي فقيه با ضربات جدي مواجه شد، به شکلي که خامنه اي در يک سخنراني 

با فرار به جلو هرگونه مداخله در يمن را انكار کرد. 
در عراق، جنبش اجتماعي با شعار مبارزه با فساد و ايجاد دولت تکنوکرات 
در برابر فرقه گرايي مذهبي سبب ازهم گسيختن جبهة واليت فقيه يا ائتالف 

موسوم به »شيعه« شد. 
هم خطي و اتحاد عمل داعش با خالفت خامنه اي در سوريه باعث طوالني 
جريان  اين  نيز  عراق  در  است.  شده  اسد  بشار  ديكتاتوري  عمر  شدن 
ائتالف  پوشيدن  چشم  و  ايران  رژيم  مداخالت  به سود  بالفعل  تروريستي 
بين المللي از مقابله با آن شده است. اما اکثريت مردم عراق و سوريه نشان 
داده اند که با هر شکل از خالفت، چه از نوع داعش و چه از نوع واليت فقيه، 

به جد مخالفند. 
در سال گذشته قطب بندي سياسي بين جنبش مقاومت و استبداد ديني در 
زمينة سياسي و اجتماعي، مسير تکاملي خود را طي کرد و راه حل مقاومت 

ايران خود را هرچه بيشتر در جنبشهاي اجتماعي نشان داد. 
شوراي ملي مقاومت از طريق انتشار نتيجة بحثهاي اجالسهاي مياندوره يي، 
شورا  عضو  شخصيتهاي  و  سازمانها  و  کميسيونها  روشنگريهاي  طريق  از 
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مواضع خود  رجوي،  خانم  موضعگيريهاي  و  از طريق سخنرانيها  به ويژه  و 
از  فشرده يي  و  جمعبندي  حاضر،  بيانية  است.  رسانده  عموم  به اطالع  را 
ارزيابي ما پيرامون مهمترين تحوالتي است که با سرنوشت مردم و مقاومت 

سازمانيافتة ايران پيوند دارد. 
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فصل اول: 
زهر اتمي و تالشهاي نافرجام براي مهار بحران

1ـ بررسي تحوالت سياسي در درون هرم قدرت و در جامعه، بدون توجه 
اکيد به قيامهاي سال 13۸۸ و سال13۸۹ بي حاصل و حتي گمراه كننده 
است. اهميت آن رويدادهاي سترگ در اين است که اواًل به همگان نشان 
داد کانون اصلي تحول و ستيز نه در درون هرم قدرت، بلکه در بيرون از آن 
و ميان جامعه و کل قدرت حاكم است. ثانيًا فراهم بودن شرايط عيني براي 
قيامهاي  ثالثًا  كرد.  ثابت  را  واليت فقيه  قرون وسطايي  رژيم  كل  سرنگوني 
مردم، اتوريته ولي فقيه را در کف خيابانها به سخره گرفت و درهم شکست. 
در  گماشته اش  از  ترمز  و  بي دنده  حمايت  با  که  کرد  مي  تصور  خامنه اي 
منصب رياست جمهوري و قلع و قمع رقبا، مي تواند سياست يکدست سازي 
دولت  و  عراق  »فرصت«  از  استفاده  با  هم چنين  کند؛  تکميل  را  واليتش 
و  متالشي  را  اشرفي  رزمندگان  مي تواند  مالکي،  نوري  ديگرش،  گماشته 
نابود سازد؛ و همزمان با تکيه بر پروژه دستيابي به سالح اتمي، مي تواند به 

بازسازي و ارتقاء اتوريته خود بپردازد و آب رفته را به جوي بازگرداند. 
از ديگري  ايران، يکي پس  قيامهاي سراسري مردم  از  بعد  اما رويدادهاي 
تصورات و طرح و برنامه هاي ولي فقيه را نقش برآب كردند. در شرايطي که 
شوراي ملي مقاومت، فرصت اتمي را به تله اتمي براي فاشيسم ديني تبديل 
همان  در  نداشت  را  تحريمها  تحمل  توان  و  تاب  که  خامنه اي  بود،  کرده 
حكومت  واسطه گري  با  و  عمان  در  را  آمريكا  با  مذاكره  احمدي نژاد  دوره 
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اين كشور شروع كرد. سپس در نمايش انتخابات رياست جمهوري رژيم در 
سال 13۹2، به رغم اين که رفسنجاني را توسط شوراي نگهبان حذف کرده 
بود، از باال گرفتن امواج قيامي ديگر ترسيد و در همان دور اول به رياست 
روحاني )يعني شراکت عملي رفسنجاني( تن داد. در قدم بعد مجبور شد 
که زير عنوان »نرمش قهرمانانه« به عقب نشيني ذليالنه از خط سرخهايي 

که ترسيم مي کرد تن بدهد وجام زهر اتمي را سر بکشد. 

بيانيه خود در مردادماه13۹4 زير  2ـ شوراي ملي مقاومت در فصل دوم 
عنوان »شکاف و شقه در هرم قدرت؛ باالييها نمي توانند! موقعيت بحراني 
اتوريتة   13۸۹ و  »قيامهاي13۸۸  كرد:  خاطرنشان  اي«،  خامنه  واليت 
گماشتة  كه  رسيد  به آنجا  كار  کردند.  لگدمال  خيابان  در کف  را  ولي فقيه 
لجام گسيخته خامنه اي به صورت واليت خود او هم چنگ انداخت. سياست 
يكدست سازي، حتي در باندهاي واليت مدار، به تفرقه و تشتت راه برد و 
عالئم درهم شکسته شدن اتوريتة خامنه اي در درون قدرت، در گفته ها و 

نوشته هاي ذوب شدگان در واليت برمال شد«. 
به  منجر  که  شرايطي  پيرامون  ماه13۹2نيز  14مرداد  بيانيه  در  شورا 
شکل گيري جريان به اصطالح »اعتدال« شد، اعالم کرد: »مجموعة عوامل 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي، منطقه يي و بين المللي، به خصوص نارضايتي 
انفجاري جامعه، شقة درون حاكميت، بحران سوريه، شكست مذاكرات اتمي 
درون  جديد  گرايش  يک  شکل گيري  به  منجر  تحريمها،  آنها  رأس  در  و 
احمدي نژاد  باند  با  به ظاهر در چالش  ثروت شد که گرچه  و  هرم قدرت 
قرار داشت، اما در اصل هم چنين به دنبال مشروط کردن قدرت ولي فقيه و 

مهارکردن زياده خواهي سپاه پاسداران بود...«
بر همين اساس، تحوالت يک سال گذشته را بايد با توجه به پنج مولفة زير 
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مورد ارزيابي قرار داد:
ـ درهم شکسته شدن اتوريته ولي فقيه و ناكامي او در پروژه يک دست سازي
ـ تشديد تضادهاي دروني هرم قدرت و شراکت جريان به اصطالح اعتدالي 
در حاکميت )طيف گوناگوني به شمول روحاني، واليتي، ناطق نوري و... با 

محوريت رفسنجاني در اين جريان قرار دارند(.
ـ تن دادن اجباري ولي فقيه به نوشيدن جام زهر و عقب نشيني از تالشهاي 
بي دنده و ترمز براي دستيابي به بمب اتمي که پس لرزه هايی مانند برکناري 
اعضاي فرماندهي ستادکل نيروهاي مسلح رژيم ازجمله سرلشکر بسيجي 
حسن فيروز آبادي را به دنبال داشت )وي از سال 136۸تا تيرماه 13۹۵در 

اين سمت بود(.
به رغم  مردم،  توده هاي  اعتراضي  حرکتهاي  کيفي  و  کمي  گسترش  ـ 

اعدامهاي فزاينده براي ارعاب عمومي
ـ مداخله فعال و اثرگذاري مقاومت سازمانيافته و آلترناتيو دموکراتيک در 
تحوالت سياسي، به ويژه در مسير منجر به جام زهر اتمي و مقابله فعال با 

سياست صدور بنيادگرايي و تروريسم در کشورهاي منطقه 

3ـ تمام تالش ولي فقيه پس از نوشيدن جام زهر اتمي، مهار عوارض ناگزير 
اين عقب نشيني است. او از يک طرف با بگير و ببند، زندان، شکنجه و اعدام، 
به مقابله با مردم پرداخته و از طرف ديگر با ابزارهايي که به طور حقيقي 
مرزهاي  و  روحاني خط  ـ  رفسنجاني  باند  براي  دارد  اختيار  در  و حقوقي 
در  تالشها  اين  که  است  اين  اساسي  سؤال  است.  کرده  ترسيم  مشخصي 

ترميم تعادل سياسي حاکميت چه حاصلي داشته است؟ 
همين سؤال در بيانيه سال گذشته بدين گونه مطرح شده است كه »پس 
آيا  كه  است  اين  اصلي  سؤال  اتمي،  توافق  عطف  نقطة  از  رژيم  عبور  از 
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را  رژيم  و  را مهار كند  رژيم  بحران دروني  عقب نشيني خامنه اي مي تواند 
فرسودگي  بدهد؟  سوق  نسبي  ثبات  به سوي  مقطع،  يك  براي  دست كم 
سير  و  حاكميت  جناح  دو  هر  سياسي  بي اعتباري  و  و ضعف  استراتژيكي 
رخدادادها در همين مدت كوتاه يك ماهه، عكس آن را نشان مي دهد« 

)بيانيه ساالنه شوراي ملي مقاومت ـ مرداد13۹4(. 
قابل  رژيم  ناکامي  چشم انداز  و  سمت و سو  تنها  گذشته،  مردادماه  در  اگر 
پيش بيني بود، اکنون تمامي رخدادهاي سياسي در يک سال پس از توافق 

اتمي ثابت مي کند که:
 اواًل: خامنه اي در مقابله با فرسودگي استراتژيکي واليتش، کاماًل شکست 
و مقاومت  ناراضي  برابر جامعة  ترميمي در  باشکنندگي غيرقابل  و  خورده 

سازمانيافته براي براندازي نظام، مواجه است. 
ثانيًا: باند رفسنجاني و روحاني و شرکا هم در ارائه راه حل براي برون رفت 
نظام از بحران، از نظر سياسي، به سختي شکست خورده است. شکست اين 
باند از منظر سرنوشت تماميت نظام، شکست مضاعفي براي خامنه اي هم 

محسوب مي شود. 
ثالثًا: جريان موسوم به اصالح طلبان حکومتي به خاطر ضعف و تزلزل خود به 

زائده باند »ميانه« تبديل شده است. 
 

4ـ شکست سياست يک پايه کردن واليت و مسيري که منجر به جام زهر 
سردمداري  به  جديدي  صف آرايي  با  نظام  درون  را  خامنه اي  شد،  اتمي 
است.  فقيه«  به رو کرده که خواستار »مشروط کردن واليت  رو  رفسنجاني 
و  فقيه  مطلق  واليت  مي تواند  نه  و  نه مي خواهد  که خامنه اي  آنجا  از  اما 
دروني  بحران  اين صف آرايي جديد،  کند،  رها  را  نظرش  مورد  ريل گذاري 
برابر چالشهاي حاد کنوني  را در  نظام واليت فقيه و فلج و شکنندگي آن 
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تشديد مي کند. اين چالشها که قبل از هرچيز خصلت سياسي دارد، پيامد 
ناگزير شکست استراتژي خامنه اي براي دستيابي به سالح اتمي است و بر 
موقعيت رژيم در تمامي عرصه هاي داخلي و منطقه يي و بين المللي اثرگذار 

است. 
شدن  ذوب  پيروان  سخت ترين  و  سفت  براي  خامنه اي  جديد،  تعادل  در 
که  شده  قائل  را  دلواپساني  نقش  شرکا(،  و  جليلي  )سعيد  واليت  در 
کنند  مهار  را  او  مطلقه  واليت  مشروط کردن  براي  عيان  زياده خواهيهاي 
بايد  واليت  يراق  به  هميشه  حافظ  به عنوان  پاسداران  سپاه  نقش  البته  و 
در  تعادل  اين  ناکارآمدي  اما  شود.  شناخته  به رسميت  باندها  همه  براي 
برابر چالشهاي حادي که به آن اشاره شد، آن قدر عيان است که مهمترين 
آخوندها و پاسداران واليت خامنه اي، به طور روزمره دربارة هجمه به مقام 
واليت و روي زمين ماندن خط قرمزها و الف و گزافهاي او هشدار مي دهند. 
اين درحالي است که خامنه اي همان روشهاي به نعل و به ميخ زدن دورة 
مي دهد.  ادامه  پسابرجام  دوران  در  ضعيف تر  موقعيتي  در  را  مذکرات 
دروغگوييها و الف زدنها و زيگزاگهاي خامنه اي نشان مي دهد که شکست 
راه حل او در عرصة سياسي و ضربات وارد آمده بر هيمنه و طلسم شکسته 
شدة واليت او قابل مهار و بازسازي نيست. هرچند که با سخافت و درماندگي 
تالش مي کند بار شکستهاي نظام را که قبل از هرکس متوجه خود اوست 

در جنگ قدرت برسر باند رقيب آوار کند. 

به  اعتراف  ضمن  خود،  موضعگيريهاي  آخرين  از  يکي  در  خامنه اي  ۵ـ 
شکست حکومتش در استفاده از برجام براي برون رفت از بحرانها، تقريبًا 
فاتحه آن را خواند و ادامة مسير مذاکره با آمريکا در مسائل منطقه را هم 
»سم مهلک« دانست و با اشاره به روحاني و ظريف گفت: »امروز مسئولين 
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دستگاه ديپلوماسي خود ما و همان كساني كه در همين مذاكرات از اول تا 
آخر حضور داشتند، همينها مي گويند آمريكا نقض عهد كرده است، آمريكا 
زير ظاهر آرام و زبان چرب و نرم مسئوالنش و وزير خارجه اش و ديگران 
از پشت دارد تخريب مي كند، مانع ارتباطات اقتصادي كشور با كشورهاي 
حرفي  اين  مي گويند،  دارند  برجام  خود  مسئولين  را  اين  دنياست،  ديگر 
است كه البته بنده از يكسال پيش، يك سال و نيم پيش هي تكرار كردم 
كه به آمريكاييها نمي شود اعتماد كرد، بعضيها سختشان بود قبول كنند، 
اما همين هفتة گذشته مسئولين محترم ما با طرفهايشان در اروپا جلسه 
آنها  نداشتند...  آنها جواب  را مسئولين ما گفتند و  داشتند، همين حرفها 
مي گويند بياييد در مسائل منطقه هم مذاكره كنيم، اما تجربه برجام به ما 
مي گويد اين كار سمي مهلك است و در هيچ مسأله يي نمي توان به حرفهاي 

آمريكاييها اعتماد كرد« )11مرداد13۹۵(. 

خميني،  گور  سر  بر  14خرداد13۹۵  روز  در  خامنه اي  سخن پراکني  6ـ 
رقيب  باند  به  حمله  ضمن  او  مي دهد.  نشان  را  واليتش  تيره  چشم انداز 
گفت: »هر جا از انقالبيگري و حرکت جهادي غفلت کرديم عقب مانديم... 
انقالبي حرکت کرد؛ آن وقت پيشرفت قطعي  با شيوه  را  اين راه  مي توان 
است. مي توان به شيوه ديگري حرکت کرد؛ آن وقت سرنوشت، سرنوشت 
رقت آوري خواهد بود. امام مي گفت اسالم و ملت ايران سيلي خواهد خورد... 
اين خطاست که گمان کنيم انقالبي فقط کسي است که در دوران انقالب 
در کنار امام بوده؛ برخي گمان مي کنند انقالبيون فقط کساني هستند که 
در دوران انقالب و در کنار امام بودند... اين که گمان کنيم رونق اقتصادي 
چيز  همه  نبايد  مي شود، خطاست.  تأمين  خارجي  سرمايه گذاري  با  صرفًا 
به  مذاکرات هسته يي  که  اآلن  کنيم...  به سرمايه گذاري خارجي  موکول  را 
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نتايجي منتهي شده، يکي از اهدافشان اقتصاد است، بلعيدن اقتصاد ايران. 
نبايد در هاضمه اقتصاد جهاني هضم شويم... وقتي مي گوييم دشمن داريم، 
مي گويند شما دچار توهم توطئه ايد. خود اين مطرح کردن توهم توطئه يک 

توطئه براي کم کردن حساسيتها نسبت به دشمنيهاست...« 
بود:  گفته  قم  جمعه  نماز  در  بوشهري  حسيني  آخوند  پيشتر،  روز  چند 
دچار  عده يي  هستند،  توجه  عدم  دچار  عده يي  غفلتند،  دچار  »عده يي 
كه  نقشي  تعمد  روي  از  قطعًا  عده يي  اما  هستند،  كج سليقگي  و  بدفهمي 
دشمن مي خواهد ايفا كند آنها به جاي دشمن اين نقش را در داخل كشور 
انجام مي دهند و ايفا مي كنند«. وي هشدار داد که »اگر كمي دير بجنبيم«، 
»خداي ناخواسته؛ نه از تاك نشان مي ماند و نه از تاك نشان« )تلويزيون 

رژيم ـ شبکه يک، اول خرداد13۹۵(. 

به  رو  نافرماني  خامنه اي  اتوريتة  درهم شکسته شدن  نمودهاي  از  يکي  7ـ 
افزايش از جانب بسياري از آخوندهاي حوزه هاست. ايادي ولي فقيه بارها از 
»سرمايه گذاري دشمن در حوزه علميه«، »وجود زاويه بين حوزه و نظام«، 
»بي تفاوتي حوزه به نظام«، »استقالل طلبي حوزه« و... ابراز نگراني کرده اند. 
آخوند احمد جنتي با صراحت مي گويد: »در درون کشور شياطيني وجود 
دارند که در برابر مقام معظم رهبري اخاللگري مي کنند و در برابر سخنان 

رهبر سخني ديگر مي گويند« )23 ارديبهشت13۹۵(. 
قائم مقام  و  آخوند محمود رجبي، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي خميني مي گويد: »خطر جدايي حوزه از انقالب 
و زدودن روحيه انقالبي خطري جدي است... جرياناتي انديشه و تفکر حضرت 
امام را زير سؤال مي برند و درباره نظريه واليت فقيه اٍن ُقلت مي آورند... حتي 
ما شاهد هستيم که در حد مرجعيت در دين بدعت مي گذارند... برخي از 
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کساني که اصرار بر اين دارند که حل مشکالت با غرب است روحاني هستند 
که مي گويند غرب اصاًل آدم بدي نيست و شماها تندوري و افراطي گري 
کرديد که اينگونه شده است؛ معناي همه اينها نفوذ است« )رسانيوز، 26 

ارديبهشت13۹۵(. 
خود خامنه اي هم در آخرين روزهاي سال13۹4 در ديدار با اعضاي مجمع 
نمايندگان حوزه قم در مورد »تضعيف تفکر و روحيه انقالبي در حوزه هاي 

علميه« و »زمينة سکوالريسم« در حوزه ها هشدار داد. 

۸ـ موقعيت واليت خامنه اي را علي اکبر ناطق نوري، رئيس دفتر بازرسي 
ويژه ولي فقيه به شکل شفاف مطرح مي کند. او در اين سخنان که در مراسم 
با  کرد،  ايراد  خميني  قبر  سر  بر  رمضان  ماه  يکم  و  بيست  شب  احياي 
اذعان به »سير قهقرايي« جامعه طي 37سال گذشته، گفت: »آيا 37سال 
پس از پيروزي انقالب اسالمي مي توانيم ادعا کنيم که الگوييم؟... متأسفانه 
و...  رشوه  کارتن خوابها،  معتادان،  وضعيت  مورد  در  خودمان  را  آمارهايي 
منتشر مي کنيم و دشمن اين آمار را از خودمان مي گيرد و عليه خودمان 
الگو  مي توانيم  مختلف  زمينه هاي  در  وضع  اين  با  آيا  مي کند...  استفاده 
شويم؟... همه ما مورد سؤال قرار مي گيريم و بايد آسيب شناسي کنيم که 
چرا پس از 37سال در بسياري از مسائل سير قهقرايي داشته ايم؟... چرا يک 
فرماندار بايد سالها در مسئوليت خود باقي بماند؟... روزي يک نفر در دفتر 
بازرسي نزد من آمد و گفت من هيچ توقعي از شما ندارم و فقط مي خواهم 
تن  بايد  پرونده من عادالنه رسيدگي شود؛ چرا  به  بخواهيد  از دادگاه  که 
اينها خرابند؟  برسند که همه  اجماع  اين  به  و مردم  بلرزد  اين گونه  مردم 
 7 جماران،  )سايت  اينگونه اند!...«  اينها  مي گويند  مي گويند؛  را  اين  مردم 

تير13۹۵(. 
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پس از اين سخنان، صادق الريجاني رئيس قوه قضائيه ولي فقيه گفت: »يک 
آقاي بزرگواري استدالل کرده که من در دفتر کارم بودم و يک فرد آمده و 
گفته من هيچ توقعي ندارم جز اين که در دادگستري به پرونده من عادالنه 
رسيدگي شود و اين آقا گفته که چرا بايد اين گونه باشد که تن مردم بلرزد 
و من از بابت اين گونه استدالها و ارزيابيها واقعًا متأسفم... پس از گذشت 
37سال، کساني که لسان انتقاد باز کرده اند، خودشان در اين کشور مسئول 
بوده اند و حاال يک دفعه نقش عوض کرده اند و اپوزيسيون شده اند، برخي از 
اينها خودشان اشرافيگري را در کشور راه انداختند، اما يادشان رفته است، 
يک نگاه به خودشان و آقازاده ها و اطرافشان بيندازند و به سرمايه دارهاي 
مفسدي که با آنها روابطي دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص مي شود که 

مشکل از کجاست«. 
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فصل دوم: 
نمايش انتخابات؛ رسوايي، انقباض و تشديد بحران

۹ـ انتخابات فرمايشي 7 اسفند13۹4 سقف جديدي از قلع و قمع کانديداها 
قاطع  اکثريت  مقابل،  در  به جا گذاشت.  تقلبها  انواع  از  رکورد جديدي  و 
مردم به خصوص در شهرهاي بزرگ به اين نمايش مضحک نه گفتند و آن 

را تحريم کردند. 
رقيب  کانديداهاي  فله يي  حذف  در  استصوابي  نظارت  بي سابقه  رسوايي 
شيوه  شد.  عام  و  زبانزد خاص  خامنه اي  نگهبان خالفت  شوراي  جانب  از 
بعد  حتي  که  رفت  پيش  جايي  تا  نگهبان  شوراي  تصفيه  و  سرکوبگري 
از  نگهبان  آن، شوراي  نتايج  تأييد رسمي  و  انتخاباتي  نمايش  برگزاري  از 
راه يافتن يک نماينده زن از جناح روحاني ـ رفسنجاني به مجلس جلوگيري 
وقعي  هم  رژيم  رئيس جمهور  و  کشور  وزارت  رسمي  به مخالفتهاي  و  کرد 

نگذاشت. اين ممانعت توسط شخص خامنه اي ديکته شد. 

»مجلس  در  چه  و  خبرگان«  »مجلس  در  چه  اما،  انتخابات  نتيجة  10ـ 
شوراي اسالمي«، بازتابي از توازن فعلي قوا در ساختار قدرت بعد از »نرمش 

قهرمانانه« و شراکت باند رفسنجاني ـ روحاني در آن است. 
باند  با شکست  که  انتخابات  نمايش  در  باندها  آزمايي  زور  نتيجه  به»رغم 
تقسيم  بود،  همراه  او  مهره هاي  مهمترين  از  بسياري  حذف  و  خامنه اي 
کميسيونهاي  و  مديريت  و  مجلس  هردو  رياست  کرسيهاي  مهندسي شده 
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مربوطه، نه از نتايج صندوقها و زورآزمايي باندهاي حکومتي، بلکه از نيازهاي 
داخلي و خارجي رژيم واليت فقيه تبعيت مي کند. 

11ـ آرايش مجلس خبرگان فعلي و تکيه زدن جنتي، سرمهندس انتخابات 
خوبي  به  آن،  رياست  کرسي  به  خامنه اي  واليت  در  متقلبانه  و  ساختگي 
جهتگيري آن به سود منافع اين جناح و وظيفه يي را که در دستور کارش 
نوشته شده بازگو مي کند. اما تحميل جنتي ۹0ساله و باال کشيدن فضاحت بار 
و  نياز حياتي  رياست خبرگان،  تا  تهران  ليست  قعر  از  او  مهندسي شده  و 
و درعين حال،  نشان مي دهد  انقباض کامل  به  را  تصميم قطعي خامنه اي 
نه  آن،  برآيند  بنابراين،  اوست.  مانور  و  انتخاب  ميدان  محدود بودن  بيانگر 
ثبات و استحکام، بلکه شکنندگي و تراکم تضادها در رأس نظام واليت فقيه 

است. 
در تفسير نشاندن جنتي بر كرسي رياست، آخوند شجوني، نماينده سابق 
انقالبيگري،  »روحيه  مي گويد:  تهران«،  روحانيت  »جامعة  عضو  و  مجلس 
خبرگان  مجلس  اعضاي  از  هيچ كدام  را  جنتي  آيت اهلل  كاربلدي  و  تجربه 
انتخابات نفر آخر شدند.  ندارند. اين از بازيهاي روزگار بوده كه ايشان در 
در  و  بيفتند  است جلو  ممكن  كيلومتر  انسانهاي صفر  روزگار  بازيهاي  در 
مقابل، انسانهاي باتجربه عقب بيفتند و يا از صحنه خارج شوند. قرارگرفتن 
آيت اهلل جنتي در نفر آخر انتخابات يك واقعيت است اما حقيقت نيست... 
در انتخابات مجلس خبرگان معرفه ها رأي نياوردند بلكه نكره ها رأي آوردند. 
ازسوي ديگر در انتخابات مجلس نيز افرادي مانند آقاي حداد عادل رأي 
را  آنها  هيچ كس  كه  مجهول الهويه  دختر  چند  ايشان  جاي  به  و  نياوردند 
نمي شناسد رأي آوردند و وارد مجلس شوراي اسالمي شدند! به نظر من رأي 
نياوردن اصولگرايان در تهران با نوعي ترفند انتخاباتي همراه بوده است... 
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آيت اهلل  با  واليتي  آقاي  مانند  برخي  كه  خوردند  ضربه  زماني  اصولگرايان 
مهدوي كني پيمان بستند اما پيمان شكني كردند و منافع فردي را به منافع 
جرياني ترجيح دادند... به نظر مي رسد اصالح طلبان خوش خيم وارد مجلس 
دهم شده اند... همه ما بايد تالش كنيم حسن روحاني اولين رئيس جمهور 
چهارساله ايران باشد و نتواند دوباره به رياست جمهوري دست پيدا كند. در 
شرايط كنوني حسن روحاني رئيس جمهور كشور نيست و بلكه معاون اول 
ايران به نقل از روزنامه  هاشمي رفسنجاني است«! )سايت حکومتي عصر 

آرمان، چهارشنبه 12خرداد13۹۵(. 

12ـ برآمد انتخابات دو مجلس خبرگان و شوراي اسالمي بار ديگر بي ثمري 
انتظار از نمايشهاي انتخاباتي حکومت براي ايجاد يا شروع هر تحول مثبتي 
اوج  در  که  ـ  آنها  کار  حاصل  رساند.  اثبات  به  را  نظام  اين  چارچوب  در 
ورشکستگي سياسي و بدون هر آلترناتيو  ـ حتي جعلي ـ اين بار به ناچار با 
ترفند »رأي سلبي« روي صحنه آمدـ اکنون بدون نياز به هيچ تفسيري در 

برابر چشم و داوري جامعه قرار گرفته است. 
آرايش کنونی مجلس و خبرگان و تقسيم کرسيهای رياست آن، که باتمکين 
خبرگان  به  شانزدهم(  نفر  )به عنوان  جنتی  متقلبانه  ورود  به  رفسنجاني 
مبلغان  که  را  تبليغاتي  تمام  بود،  همراه  او  رياست  به  دادن  تن  سپس  و 
»اصالح نظام« و در رأس آنها باند رفسنجانيـ  روحاني پيرامون »واليت فقيه 
مشروطه«، »شوراي رهبري« يا »نظارت بر رهبري« به عنوان استراتژي و 

راه حل مي پراکندند، به خرافاتي پوج و بي مايه تبديل کرده است. 

13ـ درحالي که نمايشهاي انتخاباتي و جنگ قدرت و غارت بين سرسپردگان 
اين  اما  باشد،  مثبتي  تحول  کمترين  منشأ  نمي تواند  هرگز  واليت فقيه 
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کشاکشها به ويژه در گردابی از بحرانهای خطر ناک، روند تجزيه و اضمحالل 
آن را تشديد مي کند. از همين رو، باال رفتن رقباي باند ولي فقيه در نتايج 
مجلس،  دو  اين  در  عمومي  تعادل  به رغم  تهران،  در  مجلس  دو  انتخابات 
پروژه  و شکست  خيزشهاي۸۸  با  که  را  خامنه اي  هژموني  فرسايش  روند 
دستگاه  در  شکاف  است.  بخشيده  تداوم  شد،  آغاز  قدرت  يکدست سازي 

قدرت به موازات تضعيف باند حاکم گام به گام ژرفا يافته است. 
 2۹ و  روزهاي2۸  مياندوره يي  اجالس  در  ايران  مقاومت  ملي  شوراي 
آذر13۹4 دربارة شعبده بازي انتخاباتي رژيم، اعالم کرد: »نمايش انتخابات 
رژيم پس  اين  انتخابات  ديگر  مثل  كه  ماه ـ  اسفند  در  و خبرگان  مجلس 
بر ضد  و عمله واليت فقيه  بين سرسپردگان  از 30خرداد1360 كشاكشي 
تحريم  ايران  آزاديخواه  نيروهاي  همه  و  مردم  ازسوي  است ـ  ايران  مردم 
و جدال  به صحنة جنگ  هم اكنون  از  انتخابات[  ]اين  شود...،  مي  طرد  و 
باندهاي متخاصم حاكميت تبديل شده است. چرا كه اكنون، موضوع اصلي 
بحرانهايي  مهلكة  از  نظام  نجات  براي  چاره جويي  رژيم  دروني  مخاصمات 
انتخابات و  نمايش  تهديد مي كند. كشاكشهاي  را  است كه موجوديت آن 
موقعيت ضربه خوردة  يكسو  از  رقيب،  روزمرة سران جناحهاي  هشدارهاي 
ولي فقيه و ازسوي ديگر هراس كل رژيم از قيام و خيزش مردم در اثر شقه و 
شكاف در باالي حاكميت را بازتاب مي كند. واقعيتي كه سركردگان رژيم آن 
را "فتنه خطرناكتر از فتنه سال ۸۸" توصيف مي كنند« )اطالعيه دبيرخانة 

شورا، 30 آذر 13۹4(. 

14ـ انتخاب الريجاني و پروسه يي که به نشستن مجدد او بر كرسي رياست 
مجلس انجاميد، به خوبي چگونگي توازن نيروها در مجلس و سهم هر يک 
نيرويي  موجوديت  برآمد،  اين  کرد.  آشکار  را  آن  در  باندهاي حکومتي  از 



27

بيانيـه سي و پنجمين سالگرد شـوراي ملي مقاومت ايـران

مستقل در ترکيب فعلي قدرت زير نام »اصالح طلب« را به شدت زير سؤال 
برده است. اينان که ديگر قادر به فعاليت مستقل نيستند، در عمل اذعان 

دارند که زايده يي از باند روحاني ـ رفسنجاني هستند. 
به نقش تعيين کننده الريجاني در  اشاره  با  ايران«  سايت حکومتي »عصر 
انتخابات هيأت رئيسه مجلس، نوشت: »در واقع  تصويب برجام، در تحليل 
بافت سياست داخلي  پيرامونش، يک دگرگوني اساسي در  برجام و وقايع 
اصولگرا"  ـ  "اصالح طلب  قطبي  دو  آن، کمرنگ شدن  و  آورد  به وجود  ايران 
بود« )۹خرداد  تندرو"  "ميانه رو ـ  تقابل دو طيف  به  و تبديل تدريجي آن 

 .)13۹۵

1۵ـ توافق برسر رياست الريجاني، نه تنها به مفهوم تخفيف تضادهاي داخلي 
را  در دو سطح مختلف  آن  تشديد  براي  تازه يي  زمينه  بلکه  نيست،  رژيم 

فراهم مي آورد: 
فصل  و  حل  در  مجلس  تأثيرگذاري  کاهش  به معناي  توافق  اين  اول، 
اختالفهاست، در نتيجه درگيريها هرچه بيشتر به سمت کانون اصلي قدرت 
و  برنامه يي  مبناي  توافق  اين  متوجه مي شود. دوم،  آن  باالترين سطوح  و 
باندهاي  فوري  و  روز  ناگزيريهاي  آنجا که محصول  از  و  ندارد  استراتژيک 
حکومتي است، شکننده و ناپايدار است و در بطن خود شکل گيري بحرانهاي 

سياسي روزمره و فلج شدن نهاد مزبور را مي پروراند. 
سوم، اين وضعيت يعني تراکم تضادها و تشديد بحران در باال، شرايط عيني 

را براي برآمدهاي توده يي در پايين، هرچه بيشتر فراهم مي کند. 

16ـ دولت شيخ حسن روحاني که در ميان دود و دم »اصحاب استحاله« 
باند خامنه اي  از تشتت  بهره برداري  با  و داخلي،  بين المللي  در عرصه هاي 
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به رغم  آمد،  برسرکار  رفسنجاني  پشتيباني  با  و  قيام  از  ولي فقيه  هراس  و 
نظر  از  نظام،  منجي  به  تبديل شدن  به جاي  اتمي،  توافق  بر  سوارشدن 
سياسي، دولتي شکست خورده و از نظر اقتصادي، دولتي ورشکسته است. 
علت سياسي آن، در وراي همه جار و جنجالهايي که تحت عنوان تحليل و 
تفسير از طرف همان اصحاب استحاله عرضه مي شود، بسيار روشن است: 
نه دولت آخوند روحاني و نه هيچ کدام ديگر از مدعيان اعتدال و اصالحات 
در حاکميت آخوندها، هرگز اصالح طلب واقعي نبوده و نيستند و هرگز و 

هيچ گاه نخواسته و نتوانسته اند به تعارض جدي با واليت فقيه برخيزند. 

17ـ در اينباره شورا 17سال پيش در قطعنامه 2۵فروردين137۸ اعالم کرد: 
»اينك كه 20سال از عمر ننگين نظام استبداد مذهبي مي گذرد، بر همگان 
حاكميت  با  آشتي ناپذيرش  تضاد  به دليل  نظام،  اين  كه  است  شده  ثابت 
مردم و حقوق شهروندان، اراده و ظرفيت رفرم، گشايش، اصالح و استحاله 
ندارد. بنابراين گسستگيهاي ناشي از دوره پاياني اين رژيم، نشانه گشايش 
و استحاله نيست. تحوالت و رويدادهاي دوره رياست جمهوري خاتمي هم 
نشان داده كه باند او نه مي خواهد و نه مي تواند به رفرم سياسي دست بزند. 
هدف واقعي اين باند چيزي جز طوالني تركردن عمر همين رژيم پيرامون 
”عمود خيمه نظام“ نيست. تالشهاي مذبوحانه آنها در جهت آن است كه 
نارضاييها را كنترل كنند، از فوران خشم مردم و طغيان اجتماعي جلوگيري 
رژيم  سرنگون كننده  نيروهاي  و  دموكراتيك  جايگزين  با  به ويژه  و  نمايند 
نامشروع ارتجاعي به مقابله بپردازند. هم از اين روست كه پروژه قالبي رفرم 
خاتمي ابتدا با شعارهاي ”جامعه مدني“ و ”قانونگرايي“ به ميدان مي آيد، 
ولي بعد، از تعبيِر ”قانون يعني دفاع از واليت فقيه“ سردرمي آورد؛ از حضور 
مردم در صحنه سخن مي گويد، ولي در عمل صرفًا به كسب سهم بيشتري 
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از قدرت و مشاركت در دستگاههاي حكومتي چشم دوخته است. به اين 
ترتيب استحاله گر قالبي و مدعي عوامفريب رفرم، با قصد ”مشاركت قانوني“ 
در قدرت، مترصد اين است كه با حذف مقاومت از صحنه، خود را عامل 
تثبيت نظام واليت فقيه نشان دهد تا مورد عنايت ”اراده برتر“ قرار گيرد«. 

1۸ـ در باره باند روحاني ـ رفسنجاني، نيز، شورا همزمان با روي کار آمدن 
روحاني در بيانية 14مرداد ماه 13۹2 اعالم کرد: »گرچه باند رفسنجاني ـ 
روحاني به ميزاني خواستار ”مشروط کردن“ واليت فقيه از طريق مشارکت 
اما به علت آن که قدرت واقعي هم چنان در  در رأس هرم قدرت هستند، 
اختيار ولي فقيه و سلطنت مطلقه اوست، روحاني نمي تواند هيچ قدم اساسي 

برخالف نظر ولي فقيه بردارد«... 
به علت ضعف خامنه اي و شکسته شدن اتوريتة او، رفسنجاني که از در بيرون 
شده بود، از پنجره از طريق روحاني وارد شد و خود را به ولي فقيه تحميل 

کرد. 
رفسنجاني در سايت رسمي خود از موافقت خميني با حذف شعار »مرگ بر 
آمريکا، مرگ بر شوروي« نوشت. رفسنجاني هم چنين چندين بار با استناد 
پروژة  در  زهرخوردن[  ]بخوانيد  تفاهم  بر ضرورت  زهرخوردن خميني  به 
اتمي تأکيد کرده بود. اين تأکيدات در دوران پسابرجام به شکل جديد و 

تحت عنوان تعامل با جهان از جانب رفسنجاني مطرح مي شود. 

1۹ـ اجالس مياندوره يي شوراي ملي مقاومت در روزهاي 2۵و26 تير13۹۵ 
در بررسي نتايج انتخابات مجلس و خبرگان ارتجاع، نتيجه گيري كرد که 
»اين نمايش البته تنشها و تکانهاي شديدي در درون حاکميت داشت، اما 
نظام واليت فقيه كيفًا  و هردو جناح  نداشت  نظام  برنده يي در درون  هيچ 
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عوارض  با  خامنه اي  يکسو،  از  شده اند؛  خارج  آن  از  فرسوده تر  و  ضعيفتر 
و  تلفات  و  اتمي  بمب  ساختن  پروژه  در  تحميلي  زهر  جرعه  سرکشيدن 
خسارتها و شکستهاي بزرگ در مداخالت منطقه يي مواجه است، و از سوي 
ديگر باند روحاني ـ رفسنجاني، سه سال بعد از شراکت در قدرت و يكسال 
از توافق اتمي، هيچ پاسخي براي برون رفت رژيم از گرداب بحرانها  پس 
ندارد. از دعاوي »اعتدال« اين باند، جز اعدامهاي فزاينده و تشديد سرکوب 
و خفقان و از آنهمه هياهو در مورد مزاياي توافق اتمي، هيچ چيز نصيب 
مردم ايران نشده است. فساد و تبهكاري و بي قانوني تار و پود اين رژيم را 
فرا گرفته و به رغم لغو بسياري از تحريمها، هيچ چشم اندازي براي خروج از 
گرداب تورم و ركود و بيكاري وجود ندارد. اين وضعيت، شقه و بحران درون 
حاکميت و حرکتهاي اعتراضي و خشم اجتماعي را بيش از پيش تشديد 

مي كند« )اطالعيه اجالس شورا، 27تير13۹۵(. 
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فصل سوم: 
زير و روي بحران اقتصادي رژيم و مرحله »پسا برجام«

کنوني  اقتصادي  بحران  شاخص  و  ويژگي  ملموس ترين  و  مهمترين  20ـ 
ايران، رکود اقتصادي و به تبع آن بيکاري فزاينده نسل جوان و نيروي کار 
است. رکود پايدار و فزاينده اقتصادي و بيکاري ناشي از آن، جامعه ايران 
و کارگزاران  است. سران  داده  قرار  انقالبي  بحراني سياسي ـ  را در معرض 
رژيم واليت فقيه به سيرتحول وخامتبار اين پديده، تا پايان سال مالي13۹4 

معترفند. 
آغاز سال13۹۵ در سخنراني  در  اقتصادي، خامنه اي  رکود  ابعاد  مورد  در 
مؤسسات  از60درصد  »بيش  که  کرد  اعالم  رسمًا  مشهد  در  ساالنه اش 
کار  ظرفيت  حداقل  با  يا  کرده اند  متوقف  را  خود  کار  يا  ايران  توليدي« 
مي کنند. کارگزاران و مقامات دست اندرکار هم به زبان آمار رسمي اعالم 
کرده اند: »رشد توليدات صنعتي در سومين فصل سال13۹4 در مقايسه با 
فصل پاييز سال نود و سه 24. ۸درصد منفي شده است که حکايت از بروز 
رشد منفي توليدات صنعتي در سومين فصل متوالي دارد. شاخص توليدات 
نشان  را  منفي  رشد  11درصد  معادل  سال13۹4  ۹ماهه  براي  صنعتي 
مي دهد، ضمن اين که رشد فروش واحدهاي صنعتي در ۹ماهه سال13۹4 
بوده  مواجه  1۹درصدي  منفي  رشد  با  قبل،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
مهر20  خبرگزاي  تهران،  بازرگاني  اتاق  رئيس  خوانساري  )مسعود  است« 

بهمن13۹4(. 
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درباره تعطيلي و توقف صنايع کوچک که ارقام آن بيشتر است، سهل آبادي، 
اعالم کرد: »در حال حاضر 4۵درصد  اخيرًا  و معدن،  رئيس خانه صنعت 
اين يعني 70 هزار بنگاه صنعتي  از صنايع کوچک ما تعطيل هستند که 
کوچک. اگر اين واحدها فعال شوند 2ميليون شغل ايجاد مي شود« )ايلنا 

۸ ارديبهشت 13۹۵(. 

ايران، سخنگوي مرکز پژوهش مجلس  قابل انفجار در  بيکاري  21ـ درباره 
نيم  و  رژيم روز 16خرداد13۹۵ در جلسه علني مجلس گفت: »حدود 6 
دارند  ناقص  اشتغال  که  هستند  کساني  يا  هستند  بيکار  يا  نفر  ميليون 
در  رفتند«.  کار  بازار  از  خارج  به  و  شدند  دلسرد  شغل  جستجوي  از  يا 
بهمن13۹4، باهنر نايب رئيس مجلس رژيم، تصريح كرد: »درحال حاضر ۸ 
ميليون بيکار داريم و حدود 7 تا ۸ميليون نيز بيکار پنهان هستند« )تابناک 

3بهمن13۹4(. 
به  1۵0نفر  حدود  ساعت  »هر  كرد:  اعالم  هم  رژيم  بازرگاني  اتاق  رئيس 

جمعيت بيکاران افزوده مي شود« )تسنيم 21فروردين13۹۵(.
کارشناسان و مشاوران دولت روحاني با توجه به ميليونها دانشجو و جوان 
عجالتًا غيرفعالي که به زودي وارد بازارکار مي شوند، کم و کيف بيکاري در 
ايران را به لحاظ امنيتي »قابل انفجار« دانسته و به »بمب ساعتي« تشبيه 

مي کنند. 
 

22ـ درحالي که روحاني، رئيس قوه مجريه رژيم، رفع مشکالت اقتصادي و 
به طورخاص مقابله با بحران رکود و بيکاري را به اجراي توافق اتمي موسوم 
به »برجام« گره زده و رفع کمبودها و حتي تأمين آب آشاميدني مردم را 
به گشايش خارجي ناشي از»برجام« مشروط کرده است، اجراي »برجام« 
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جوابگوي »خروج از رکود« نيست. 
از زمان اجراي »برجام« که در 26دي13۹4 آغاز شد، گشايش مورد انتظار 
رژيم حاصل نشده و خامنه اي آمريکا را به عهدشکني و نقض برجام متهم 
هسته يي  تحريمهاي  فقط  برجام  طبق  که  است  اين  واقعيت  اما  مي کند. 
تعليق مي شود و تحريمهاي اوليه آمريکا و تحريمهاي ثانويه اين کشور که 
بشر  نقض حقوق  و  ماجراجوييهاي موشکي  برون مرزي،  تروريسم  به خاطر 
اعمال شده، لغو نمي شود. اجراي برجام فقط 4دستور اجرايي )از 17فرمان 
اجرايي رئيس جمهوري( و بخشي از يک دستور ديگر را متوقف مي کند. يکي 
از فرامين اصلي تحريمي رئيس جمهور آمريکا که شامل اين چهار دستور 
اجرايي نمي شود، فرمان شماره133۸2 است که طبق آن بانکهاي انصار و 
مهر، شرکت تايدواتر، سپاه پاسداران، بنياد تعاون سپاه، قرارگاه خاتم االنبيا، 
دانشگاههاي امام حسين، بقيه اهلل، مالک اشتر در ليست تحريمهاي آمريکا 
ايران  اقتصاد  پاسداران در  به طور خاص سپاه  و  نهادها  اين  مانده اند.  باقي 

نقش اصلي و محوري دارند. 
عالوه بر اين، بنا برتصميم »قانوني« آمريکا، تحريم معامله دالري با رژيم 
ارزها مي تواند  با ساير  باقي مانده و رژيم فقط  به قوت خود  ايران کماکان 
نزديک  که  است  در حالي  اين  باشد؛  داشته  معامالتي  و  بانکي  وستد  داد 
به ۸0درصد بده بستانهاي بانکي کشورها با دالر آمريکا انجام مي شود. در 
معامله با ساير ارزها هم شرکتهاي خارجي در داد و ستد با رژيم محتاطند. 
براي  آنها  از  ايراني شان  حساب  طرف  که  بپردازند  به معامالتي  اگر  زيرا 
مشمول  شرکتها  اين  کند،  استفاده  تروريسم  به  مالي  کمک  و  پولشويي 

مجازات مالي يا مجبور به خروج از بازار آمريکا خواهند شد. 

23ـ نهاد بين المللي »کار گروه ويژه اقدام مالي« )FATF( متشکل از 37 
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کشورکه به طور مشخص روي جلوگيري از پولشويي و تأمين مالي تروريسم 
در داد وستدهاي بانکي کار مي کند و مرجع شرکتهاي خارجي در ارزيابي 
تاريخ  به  خود  عمومي  بيانيه  تازه ترين  در  است،  ايران  با  معامله  ريسک 
قرمز  ليست  در  را  کره شمالي  و  ايران  رژيم  )24ژوئن2016(  4تير13۹۵ 
کشورهاي »غير همکار«ي قرارداده که داد وستد با بانکهاي آنها بيشترين 
نهاد  اين  دارند.  را  تروريسم  مالي  تأمين  و  پولشويي  به  آلوده شدن  ريسک 
»برجام  نوعي  اجراي  با  است  قرار  روحاني  دولت  مقامات  به درخواست 
بانکي« به مدت يک سال ادعاي دولت روحاني را در اجراي »قانون مبارزه 
با پولشويي« توسط بانکهاي ايران مورد »راستي آزمايي« قرار دهد و طي 
اين مدت سطح ريسک در مورد معامله با بانکهاي ايران را به گونه آزمايشي 

ثابت نگه دارد. 
)به صورت  خارجي  شرکتهاي  و  بانکها  کمک  جلب  در  رژيم  فضا،  اين  در 
و  شرکتها  و  مانده  ناکام  مستقيم(،  سرمايه گذاري  يا  طرحها  مالي  تأمين 
بنگاههاي فعال ايران ـ که عمدتًا حکومتي هستندـ در رويارويي با بحران 

رکود اقتصادي مستأصل شده اند. 
درمورد ناکامي رژيم پس از اجراي »برجام«، در گزارشي که وزارت خارجه 
برجام مجلس داده،  به کميسيون  فروردين 13۹۵  کابينة روحاني در 26 
آمده است: »بزرگترين مشکل و چالشي که برجام با آن مواجه است يک 
فضاي اعتماد بخش و اطمينان ساز در کشور براي طرفهاي خارجي است. 
آنها  از  که  ]خارجي[  اقتصادي  بنگاههاي  و  شرکتها  بانکها،  تمامي  تقريبًا 
انتظار بازگشت به فضاي قبل از تحريم و تعامل و همکاري اقتصادي با ايران 
مي رود، متعلق به بخش خصوصي هستند و با منطق اقتصادي به دستور 
دولتهاي خود وارد تعامالت اقتصادي نمي شوند. تا يک بنگاه اقتصادي به اين 
جمعبندي نرسد که بازاِر هدف، محيط امني براي سرمايه گذاري، تجارت 
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سرمايه گذاري  به  اقدام  نه  مسلمًا  است،  اقتصادي  همکاري  هرگونه  کاًل  و 
و  بزرگ مي شوند  پروژه هاي  وارد  نه  فناوري مي كنند  انتقال  نه  مي نمايند 
پايين بسنده خواهند کرد. در  به تجارت کوتاه مدت و در سطح  حداکثر 
پايبندي  ميزان  به  نسبت  پرترديد  فضاي  در  و  خاورميانه  پرآشوب  فضاي 
همه طرفها به برجام، بنگاههايي که پيش و بيش از هر چيز به دنبال منافع 
اقتصادي هستند، چنانچه کوچکترين ترديدي نسبت به امنيت و سالمت 
فضايي که مي خواهند بدان وارد شوند، داشته باشند، درنگ خواهند کرد«. 

24ـ هردو باند رژيم مقابله با بحران اقتصادي جاري را الزمه حفظ موجوديت 
نظام تلقي مي کنند و برضرورت امنيتي آن تأکيد دارند. باند رفسنجاني ـ 
روحاني، بدون اشاره به ريشه بحران اقتصادي کشور که ساختار سياسي نظام 
مي کند  مطرح  را  رژيم  خارجي  سياست  تغيير  ضرورت  است،  واليت فقيه 
سياست،  تغيير  بدون  و  برده  به سياست  راه  اقتصادي  بحران  مي گويد  و 
يعني تعامل با آمريکا اين بحران حل شدني نيست. اين باند برآن است که 
»برجام« هسته يي نقطه شروع اين تعامل بوده و روح برجام به معني مذاکره 
و کنار آمدن با آمريکاست. در همين راستا، روحاني در آغاز سال13۹۵ به 
لزوم روي آوردن نظام به »برجام«هاي ديگر اشاره کرد. حال آنکه خامنه اي 
و سپاه پاسداران »برجام« و مذاکره هسته يي را به عنوان يک استثنا و يک 
به عنوان تغيير خط و استراتژي  نه  براي رفع تحريمها پذيرفته اند،  معامله 
به سه  متکي  هم چنان  نظام  براي حفظ  خامنه اي  واليت  استراتژي  نظام. 
پايه صدور تروريسم و دخالت در امور کشورهاي منطقه، سرکوب داخلي و 
امکانات توليد بمب هسته يي است. در همين رابطه ضرورت يا عدم ضرورت 
موضوع  به  مرزي  برون  تروريسم  و  مرزي  برون  دخالتهاي  از  عقب نشيني 
از يک  باند خامنه اي و سپاه پاسداران  بين  درگيري و جدل تعيين کننده 
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عباس  است.  شده  تبديل  ديگر  ازطرف  روحاني  رفسنجاني ـ  باند  و  طرف 
عراقچي در يک صحبت دروني با جناح خامنه اي در مورد تحريمهاي جديد 
وزارت  آقاي کري گفت  بوديم،  آگاه  تحريمهاي جديد  از  »ما  است:  گفته 
جمهوري  دولت  نه  مي کند  تحريم  را  پاسداران  سپاه  آمريکا  خزانه داري 
وقتي  است  طبيعي  هستيم.  قائل  تمايز  شما  ميان  ما  و  را  ايران  اسالمي 
برادران سپاه برخالف توافق هسته يي موشک بالستيک آزمايش مي کنند، 
آمريکاييها اين آزمايش موشکي را قبول نخواهند کرد. دوستان ما در سپاه 
خودشان هم مي دانند که آمريکا آزمايش موشک بالستيک را تحمل نخواهد 

کرد و با اين آگاهي که دارند بازهم اين کار را انجام مي دهند«. 

نوروزي  سخنان  در  برجام،  پسا  دوران  برسر  تعيين کننده  رويارويي  2۵ـ 
اول  روز  در  روحاني  داد.  نشان  واضح  به طور  را  خود  خامنه اي  و  روحاني 
فروردين 13۹۵ از »برجام2« صحبت کرد و گفت: »ملت ما با همدلي برجام 
اقدام مشترك ملي در داخل كشور  برجام2  فرجام مطلوب رساند...  به  را 
است كه با وحدت، آشتي و با همدلي شروع خواهد شد«. اما خامنه اي در 
توافق هسته يي  از  بعد  ديگري  برجام  هر  و  برجام2  در مشهد،  روز  همان 
را منطق دشمن ناميد و گفت: »در قضيه هسته يي توافق شد و اسم اين 
را گذاشتيم ”برجام“؛ برجام ديگري در قضاياي منطقه، برجام ديگري در 
قضاياي قانون اساسي کشور؛ برجام2 و 3 و 4 و الي غيرذلک بايستي به وجود 
بيايد تا ما بتوانيم راحت زندگي کنيم. اين منطقي است که سعي مي کنند 
افکار  به  جامعه  نخبگان  از سوي  و  جامعه  نخبگان  بين  در  را  منطق  اين 
عمومي جامعه منتقل کنند. معناي اين حرف چيست؟ معناي اين حرف 
از مسائل اساسي که به حکم اسالم و به  اين است که جمهوري اسالمي 
صرفنظر  آنهاست،  به  پايبند  اسالمي  جمهوري  نظام  برجستگيهاي  حکم 
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تحليل  آن  در  آن چه  معناي  نمي شود؛  اينجاها ختم  به  البته قضيه  کند... 
سياسي دشمن ادعا مي شود، اين است که اگر ميل آمريکاست، جمهوري 
اسالمي حّتي از ابزارهاي دفاعي خود هم صرفنظر کند... قضيه از اين هم 
باالتر است؛ تدريجًا موضوع را به اين خواهند کشاند که اصاًل چرا نيروي 
قدس تشکيل شده است، چرا سپاه تشکيل شده، چرا سياستهاي داخلي 
جمهوري اسالمي طبق قانون اساسي، بايد با اسالم تطبيق داده بشود... و 
کم کم کار را به اين جا مي رسانند که اينکه شما مي گوييد دولت جمهوري 
اسالمي، مجلس شوراي اسالمي و قوة قضائيه بايد برطبِق احکام اسالم و 
شريعت اسالمي باشد، اينها برخالف آزادي است و ليبراليسم اينها را قبول 
ندارد؛ کم کم به اين جاها مي رسد. اگر عقب نشيني کرديم، عقب نشيني به 
اين نقطه ها منتهي خواهد شد که ]بگويند[ شوراي نگهبان چه نقشي در 
جامعه دارد و چرا بايد شوراي نگهبان به خاطر مخالفت با شرع قوانين را 
بردارد؟ حرف اينجاست. اين همان چيزي است که بنده بارها عرض کرده ام 

که اين، تغيير سيرت جمهوري اسالمي است«. 

26ـ برمالشدن حقوقهاي »نجومي« مديران مؤسسات انتفاعي دولتي مثل 
وامهاي  دريافت  هم چنين  و  دولتي  شرکتهاي  بيمه ها،  بانکها،  صندوقها، 
کالن کم بهره يا بي بهره برخي از اين مديران، گوياي اين واقعيت است که 
درحالي که  است.  آلوده  به فساد  سراپا  ايران  کالن  اقتصاد  کنوني  مديريت 
پرداختي  حقوق  باالترين  که  شده  قيد  رژيم  کشوري  خدمات  قانون  در 
به مديران دولتي نمي تواند از 7برابر کمترين حقوق پرداختي فراتر برود، 
فيشهاي افشا شده نشان مي دهد که مديران بسياري از مؤسسات دولتي، 
به لطايف الحيل ازجمله مستثني کردن مؤسسه خود از شمول اين قانون، 
محدوديتهاي »قانوني« را دور زده و حقوقهايي تا 100برابر مقدار قانوني 
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را برداشت مي کنند. اظهارات مراجع قضايي رژيم نظير سازمان بازرسي و 
ديوان محاسبات نشان مي دهد که سوءاستفاده مديران دولتي برخالف گفتة 
خامنه اي، استثنا نيست و به معدودي از مديران دولتي محدود نمي شود. 
کرده  تهيه  مديراني  از  را  ليست ۹70نفره  يک  به حال  تا  بازرسي  سازمان 
از  رژيم  منبع  يک  مي کنند.  برداشت  قانوني  از حدود  فراتر  حقوقهاي  که 
ليست گسترده تر سه هزار نفري اين مديران خبر مي دهد که مخالفان دولت 
روحاني در اختيار دارند و براي بهره برداري سياسي مي خواهند آن را در 

آستانه انتخابات رياست جمهوري بعدي رژيم افشا کنند. 
افشاي برداشتهاي »نجومي« مديريت يکي از اين مؤسسات يعني »صندوق 
توسعه ملي«، آلودگي مديريت دولتي به فساد مالي را بيش از سايرين بارز 
کرد. به طوري که رئيس و اعضاي هيأت عامل اين »صندوق« به طور جمعي 
مجبور به استعفا شدند و برخي از اعضاي هيأت دولت ازجمله روحاني و 
به عهده  را  اين صندوق  مديريت  موقت  به طور  او  معاونان  و  وزرا  از  برخي 
بايستي  ملي«،  توسعه  »صندوق  هنگفت  مالي  امکانات  درمورد  گرفتند. 
از  ناشي  ارزي  درآمد  از  20درصد  حداقل  قانون،  طبق  که  شويم  يادآور 
صادرات نفت ايران به خارج، بايستي به اين صندوق واريز شود تا از محل آن 
براي »توسعه ملي« وام کم بهره ريالي و ارزي به شرکتها و فعاالن اقتصادي 
پرداخت شود. هيأت عامل اين صندوق به دولت نيز کمک مالي مي کنند و 
با برخورداري از پشتيباني سياسي دولت، تا به حال در امکانات مالي هنگفت 

اين صندوق دخل و تصرف مي کرده اند. 
دستگاههاي مديريت بانکهاي دولتي نيز از امکانات مالي هنگفتي برخوردارند 
و  نجومي«  برداشت »حقوقهاي  بر  عالوه  امکانات  اين  از  با سوءاستفاده  و 
منطقي  مسير  از  را  امکانات  اين  مختلف،  اشکال  به  بانکي«  »اختالسهاي 

منحرف کرده اند و در شکل گيري بحران اقتصادي کشور نقش داشته اند. 
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27ـ وجه ديگري از فساد کالن در مديريت و اتالف منابع اقتصادي به نظام 
بانکي کشور مربوط مي شود. نقش منطقي و اصلي نظام بانکي و در رأس 
آن »شوراي پول و اعتبار« حفظ ارزش پول ملي است و بايستي از طريق 
کنترل »پايه پولي«، »حجم پول« و »ميزان نقدينگي بخش خصوصي«، به 
شکلي ايفا شود که با توليد ملي ـ يعني با بخش واقعي اقتصاد ـ همخواني 
داشته باشد و منجر به افزايش بي مهار نقدينگي تورم زا نشود. اما آمار رسمي 
بانک مرکزي حکايت از آن دارد که حجم نقدينگي کشور از کنترل خارج 

شده است. 
بر اساس اين آمار، طي ده سال 13۸4 ـ 13۹4 حجم نقدينگي بيش از ده 
برابر شده و در پايان ارديبهشت13۹4 به رقم نجومي ۸00 هزار ميليارد و 
447ميليون تومان رسيده است. بنا بر تازه ترين آمار رژيم، ميزان نقدينگي 
تا سقف 1017هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. پيداست كه در دولت 

روحاني نيز رشد نقدينگي با سرعت بي رويه ادامه پيدا کرده است. 

2۸ـ فساد ديگري که مديريت نظام بانکي در ايران به آن آلوده شده، اين 
واقعيت است که بانکهاي دولتي در ايران عالوه بر داد وستد درآمدزاي پولي، 
براي کسب درآمد بيشتر به بنگاه داري وگرداندن شرکتهاي گوناگون روي 
آورده اند. با آنکه بانک مرکزي ساير بانکها را موظف کرده که ظرف 3سال 
بانکداري  به  را واگذار کنند و صرفًا  بنگاههاي تجاري تحت مالکيت خود 
از  يکي  مي روند.  طفره  دستورالعمل  اين  اجراي  از  بانکها  اغلب  بپردازند، 
راهکارهاي بانکها براي فرار از واگذاري واقعي بنگاهها، برگزاري مزايده هاي 

غيرشفاف با واگذاريهاي رانتي )به جاي عرضه از طريق بورس( است. 
بر اساس گزارشي که در سايت انتخاب منتشر شده است، بعد از اعتراضهاي 
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فراوان نسبت به بنگاهداري بانکها، بخشي از مؤسسات وابسته به بانکها که 
به طور رسمي مالکيت و تابعيتشان اعالم شده، معرفي مي شوند. بسياري از 
اطالعات مربوط به اين شرکتها پنهان نگاهداشته شده و به تدريج رديابي 
شرکتهاي وابسته به بانکها سخت تر مي شود. اما هم چنان هستند شرکتهايي 
مي شود.  منتشر  بانکها  به  وابسته  بنگاههاي  ليست  در  نامشان  آشکارا  که 
گردش  از  مهمي  بخش  که  است  2۸1بنگاه  بر  بالغ  شرکتها  اين  تعداد 

اقتصادي کشور را در اختيار دارند. 

2۹ـ فساد چاره ناپذير ديگر در مديريت مؤسسات موسوم به »شبه دولتي« 
است که به بيت خامنه اي و سپاه پاسداران و بسيج تعلق دارند. اين مؤسسات 
در همه امور اقتصادي ازجمله امور بانکي فعالند و درواقع کار دولت موازي با 
دولت رسمي را به طور خودسر، انجام مي دهند. اين مؤسسات به طور منطقي 
به فساد مالي بيشتري از بنگاههاي دولتي آلوده هستند. زيرا رسالت تأمين 
بخشي از نياز مالي فعاليتهاي مربوط به الزامات حفظ نظام نظير فعاليتهاي 
برون مرزي سپاه تروريستي قدس به عهده اين مؤسسات گذاشته شده است. 
اين مؤسسات »شبه دولتي« برخالف بنگاههاي دولتي، مجبور نيستند که 
گزارش عملکرد و بيالن مالي خود را ارائه بدهند و به هيچ مرجع قضايي و 
رسمي حساب پس نمي دهند. اين مؤسسات عمده مايملک و دارايي خود را 
ازطريق انتقال داراييهاي دولتي زيرعنوان خصوصي سازي به دست آورده اند 
و به دو رکن اصلي قدرت در نظام واليت فقيه يعني بيت خامنه اي و سپاه 
پاسداران متکي هستند. اين مؤسسات حکومتي با مؤسسات متعلق به دولت 
اقتصاد  بر  مشترک  به طور  و  هستند  معامالتي  و  کاري  ارتباط  در  رسمي 

کشور اثر تخريبي دارند. 
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30ـ اتالف پشتوانه مادي توسعه اقتصاد کشور، يک ويژگي استثنايي رژيم 
واليت فقيه است. اين نظام ضدتاريخي براي حفظ موجوديت ناهمساز خود 
تبليغي  و  امنيتي  نظامي ـ  نهادهاي  از  استفاده  به  تاريخ،  از  دوره  اين  در 
و  نکرده  اکتفا  سراسري  تلويزيون  راديو  و  شهرباني  ارتش،  نظير  متعارف، 
عالوه بر اينها به ايجاد نهادهاي نظامي نظير سپاه پاسداران، بسيج و انواع 
نهادها  اين  نظير  است.  آورده  روي  آخوندي،  فرهنگي  تبليغي ـ  مؤسسات 
را در هيچ کشور ديگري نمي توان يافت. تأمين مالي اين نهادها كه بعضًا 
برون  و  مرزي  درون  عمليات  و  هزينه  تأمين  و  دارند  پرسنل  هزار  صدها 
مرزي روزمره اين نهادهاي نامتعارف و اضافي، بار مالي بسيار سنگيني بر 
دوش بودجه دولت و اقتصاد کشور گذاشته است. رژيم ايران درحالي که 
موجوديت خود را به اين نهادهاي اضافي گره زده است براي تأمين مالي 
آنها  به  از»توبره« بودجه عمومي دولت  اولويت مطلق قايل است. هم  آنها 
مي خوراند و هم از »آخور« فعاليتهاي درآمدزاي خاصي که به آنها واگذار 
نهادهاي اضافي، منابع کالن مالي نظير درآمدهاي نفتي  اين  کرده است. 
را که پشتوانه مادي توسعه اقتصاد ايرانند مي بلعند و تلف مي کنند، حال 
ايران  بحران زده  و  راکد  اقتصاد  به  عمومي  مالي  منابع  اين  تزريق  که  آن 

مي توانست در خروج اقتصاد کشور از اين بحران مؤثر واقع شود. 

31ـ ارزيابي ميزان و رقم واقعي اتالف منابع ملي توسط نهادهاي نظامي ـ 
امنيتي و تبليغي وابسته به بيت خامنه اي و سپاه پاسداران و بسيج، با توجه 
به آنکه بخش مهمي از آن محرمانه صورت مي گيرد، ميسر نيست. آن چه 
در ارقام اليحة بودجه آمده به مثابه نوک کوه هزينه ها در اين نهادهاست 
که مجموعة آنها بسا فراتر از مبالغ پيش بينی شده در بودجة رسمی دولتی 

است.
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روحاني،  دولت  انتظامي،  و  نظامي  فعاليتهاي  در  بودجه  اتالف  زمينة  در 
بودجة  باعنوان »خالصة  بودجة۹۵،  مطابق جدول شمارة7 ضميمة اليحة 
دستگاههاي اصلي و زيرمجموعه« در سال ۹۵، اقالم بودجه يي زير را براي 

برخي از نهادهاي نظامي امنيتي اضافي درنظر گرفته است:
ـ بودجه سپاه پاسدارن، شامل بودجه عملياتي سپاه پاسداران زير عنوان 
ميليارد   62۹ 14هزارو  اسالمي«،  انقالب  پاسداران  سپاه  مشترک  »ستاد 

تومان )کد دستگاه 111300 در جدول شماره 7 اليحه بودجة ۹۵(. 
اين رقم، حقوق پرداختي به پرسنل سپاه را شامل نمي شود. زيرا در اليحه 
بودجه ارقام مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل نظامي درج نشده و به نظر 
مي رسد حقوق سپاه و ساير نيروهاي مسلح از محل 17 هزارو۵۹ ميليارد 
توماني پرداخت مي شود که با )کد دستگاه 111120 زير عنوان »سازمان 

تأمين نيروهاي مسلح« در اليحه بودجه آورده شده است(.
»نيروي  بودجه  عنوان  زير  ضدمردمي  بسيج  و  انتظامي  نيروي  بودجه  ـ 
انتظامي جمهوري اسالمي«، شش هزار و 3۹7ميليارد تومان )کد دستگاه 
106000( و زير عنوان بودجة »سازمان بسيج ارتش 20ميليوني«، يک هزار 

و 70ميليارد تومان )کد دستگاه 11313(.

32ـ فعاليتهاي ويژه آخوندي پهنه بزرگ ديگري از اتالف بودجه در نظام 
واليت فقيه است. زيرا عالوه بر بودجة 1012ميليارد توماني وزارت »فرهنگ 
مالي  بار   ،۹۵ بودجة  اليحة   7 شمارة  جدول  مطابق  اسالمي«،  ارشاد  و 
گذاشته شده  دولت  عمومي  بودجه  بر دوش  آخوندي  فعاليتهاي گستردة 

است. اين فعاليتها در موارد زير صورت مي گيرد:
ـ تکثير و تربيت آخوند، ازجمله در »حوزه هاي علميه« قم و مشهد، زير 
۵00ميليون  و  ميليارد   ۵۸2 با  علميه«  هاي  حوزه  »مرکزخدمات  عنوان 
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32۸ميليارد  با  علميه«  حوزه هاي  »شورايعالي  عنوان  زير  بودجه؛  تومان 
حوزه هاي  سياستگذاري  »شوراي  عنوان  زير  بودجه؛  تومان  و۹00ميليون 
علميه خواهران« با 1۹۵ميليارد و700ميليون تومان بودجه؛ و زير عنوان 
63ميليارد  با  خراسان«  علميه  حوزه هاي  مديريت  برنامه ريزي  »شوراي 

تومان بودجه. 
با 301  تبليغات اسالمي«  نهاد »سازمان  ازجمله توسط  تبليغات،  انجام  ـ 
با  قم«  علميه  تبليغات حوزه  بودجه، »دفتر  تومان  و 400ميليون  ميليارد 
۹6 ميلياردو۵7 ميليون تومان بودجة ساالنه، »شوراي همآهنگي تبليغات 
اسالمي« با 36 ميليارد و 16ميليون تومان بودجه، »مؤسسه نشرآثار امام« 
با ۵۹ميليارد و ۵00 ميليون تومان بودجه و »مؤسسه آموزشي و پژوهشي 

امام خميني« با 31 ميليارد تومان بودجه. 
ـ تجسّس وتفحّص، ازجمله در کار دانشگاهها توسط »نهاد نمايندگي مقام 
به  امر  احياء  »ستاد  بودجه  تومان  و۵30ميليون  111ميليارد  با  رهبري« 

معروف و نهي از منکر« با 22ميليارد تومان بودجة ساالنه؛
ـ برقراري روابط با خارج، ازجمله توسط نهاد »سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمي« با 203ميليارد تومان بودجه و مؤسسه موسوم به »جامعه المصطفي 

العالميه« با 23۹ميليارد و200 ميليون تومان بودجة ساالنه. 
ـ موارد متفرقه و افزوده بر بودجه نهادهاي فوق الذکر، در جدول شماره17 
مبلغ  غيردولتي«  حقوقي  اشخاص  به  »کمک  زيرعنوان  بودجة۹۵  اليحة 
نهادهاي  ديگر  به  متفرقه  مالي  کمک  تومان  244ميلياردو۸00ميليون 

آخوندي درنظرگرفته شده است. 
بايستي يادآور شد که در جريان رسيدگي و تصويب اليحة بودجة دولت در 
اضافه شده و سه  نهادهاي آخوندي فوق الذکر  اغلب  بودجة  مجلس رژيم، 

نهاد ديگر نيز به آنها افزوده شده است. 
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33ـ در فضاي نامساعد داخلي و خارجي که شرح آن داده شد، کارگزاران 
»خطر«  با  مقابله  براي  گذشته  سال  طي  روحاني  آخوند  دولت  اقتصادي 
رکود و بيکاري، تقالهاي ناکامي را به عمل آوردند. آنها ادعا کردند که براي 
کاهش رکود، به اجراي طرح تهيه شده موسوم به »خروج بي تورم از رکود 
اقتصادي« مي پردازند. براي فروش و مصرف خودروهاي فروش نرفته و در 
انبارمانده خودروسازان دولتي، دولت را واسطه توزيع مقداري وام به مردم 
براي خريد اين خودروها کردند. براي فروش لوازم خانگي در انبار مانده نيز 
تقال کردند که اقدام مشابهي را به عمل آورند. اما خيلي زود متوجه شدند که 
مقابله با رکود اقتصادي گسترده کشور با منابع مالي داخلي جواب نمي دهد. 
 26 روز  در  رژيم،  رئيس جمهور  اول  معاون  جهانگيري،  را  واقعيت  اين 
ارديبهشت13۹۵با برخي ازسفراي حکومت آخوندي به اين صورت درميان 
بايستي  خارج  در  اسالمي  جمهوري  نمايندة  به عنوان  شما  که  گذاشت 
اولويت و واجب ترين وظيفه و مأموريت خود را تالش براي هموارکردن راه 
ديپلوماتيک دريافت وام از بانکها و شرکتهاي خارجي براي تزريق به اقتصاد 
راکد ايران بکنيد. او به سفيران رژيم گوشزد کرد که از محل منابع داخلي 
مثل بودجه دولت و سيستم بانکي، امکان تزريق پول به مؤسسات راکد و 
با  دست کم  مجلس  مصوب  بودجة  زيرا  نيست،  داخلي  تعطيل  معرض  در 
2۵درصد کسري مواجه است و بانکهاي کشور فلج شده اند و امکان وام دهي 

به اين مؤسسات را ندارند. 
جهانگيري به اهميت امنيتي جلب کمک خارجي و باال رفتن مطالبات مردم 
از دولت پس از اجراي »برجام« اشاره کرد و درمورد حداقل نياز به کمک 
خارجي طي ماههاي با قيمانده از سال 13۹۵ به سفراي رژيم، گفت ما طي 
بانکهاي خارجي به صورت »تأمين  از  اين مدت روي 10ميليارد دالر وام 
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سرمايه  جلب  دالر  7ميليارد  و  اقدام  دردست  طرحهاي  )فاينانس(  مالي« 
وزير  او در حضور ظريف  باز کرده ايم.  مستقيم شرکتهاي خارجي حساب 
خارجه روحاني، سفرا را تهديد کرد که قصور در انجام اين مأموريت از جانب 

شما قابل اغماض نيست. 
مدتي پس از اظهارات جهانگيري، مرکز پژوهش مجلس رژيم طي گزارشي 
به مجلس دهم اعالم کرد که بسياري از بانکهاي کشور در عمل ورشکسته 
شده اند زيرا مطالبات معوقه و غيرقابل وصول آنها بيش از سرمايه آنهاست. 
اين بانکها موقتًا با استقراض غيرقابل استمرار از بانک مرکزي به کار خود 

ادامه مي دهند. 

نگاهي  با  مي توان  ذکرشد،  باال  مواد  در  فشرده  به طور  که  آن چه  از  34ـ 
اقتصادي و کارشناسانه نتيجه گرفت که رژيم واليت فقيه در موقعيتي است 
که از يکسو توانايي تأمين مالي »خروج از رکود« از منابع داخلي را ندارد 
هيأتهاي  آمد  و  رفت  و  ايران  تجاري  بازار  جاذبه  به رغم  ديگر،  از سوي  و 
از  به سلسله يي  مشروط  و  محدود  خارجي  منابع  از  کمک  جلب  خارجي، 
تحوالت سياسي است که به تغيير سياست خارجي و نوعي استحاله رژيم 
واليت فقيه راه مي برد كه در چارچوب اين رژيم هيچ مفهومي جز سرنگوني 
با  نهاد که  نامي جز بن بست نمي توان  براين موقعيت،  تمام عيار آن ندارد. 
توجه به رشد تضادها و توسعة بحرانها در عمل به معني سير قهقرايي و 
انباشت روزافزون نارضايتي و خشم عمومي عليه حکومتي است که مسبب 

اين وضعيت اسفناک و فاجعه بار در ميهن ماست. 
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فصل چهارم:
 فجايع اجتماعي در حاکميت ايران سوز آخوندي

3۵ ـ ميهن ما ايران از فرصتهاي طبيعي و انساني بيشماري برخوردار است 
که در صورت برقراري يک حاکميت دموکراتيک و مردمي مي تواند رفاه و 
بريتيش  انگليسي  آورد. شرکت  فراهم  براي عموم هموطنانمان  را  کرامت 
پتروليوم طي گزارشي با عنوان »مرور آماري انرژي جهان ـ ژوئن 2016« 
جهان  نفتي  ذخاير  چهارم  رتبه  و  گازي  ذخاير  نخست  »رتبه  کرد:  اعالم 
نفت  اثبات شدة  اين گزارش ذخاير  اساس  بر  ايران است.  از آن  هم چنان 
ايران در پايان سال201۵ در سطح 1۵7ميليارد و ۸00ميليون بشکه برآورد 
شده که بيش از ۹درصد کل ذخاير نفتي جهان است. ايران هم چنين بيش 
از 1۸درصد کل ذخاير گازي جهان را در خود جاي داده و بزرگترين دارندة 

ذخاير گازي جهان به شمار مي رود. 
درصورت  و  هست  نيز  ديگري  طبيعي  منابع  داراي  ايران  اين،  بر  عالوه 
پايدار،  توسعه  سياست  اتخاذ  و  آب  از  بهره وري  براي  علمي  سازماندهي 
مي توان کشور را از لحاظ مواد غذايي بي نياز از خارج کرد. صنعت توريسم 
هم يک فرصت براي ايران است که مي تواند اشتغال زيادي ايجاد کند. اما 
با وجود حاکميت آخوندي به هدر رفته و زندگي قاطبه  همه اين فرصتها 
مردم روز به روز فالکت بارتر مي شود. کرباسچي شهردار پيشين تهران در 
ايران در ميان ۹0کشور جهان  باره معترف است که »در حال حاضر  اين 
رديف دوم را از نظر فقر و فالکت افراد جامعه دارد« )خبرگزاري تسنيم 16 
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آذر13۹4(. 
آسيبهاي ناشي از فقر و اختالف فاحش طبقاتي، اعتياد، خودکشي، کارتن 
نوزادان،  و  جنين  فروش  و  خريد  کودکان،  ازدواج  حاشيه نشيني،  خوابي، 
فروش کليه و فروش قرنيه چشم، درحالي ابعاد گسترده و فزاينده پيدا کرده 
که کارگزاران و در رأس آنها ولي فقيه رژيم در هر دقيقه مشغول چپاول، 
ثروتهاي  و  ملي  منابع  ميل  و  حيف  و  تبهکاري  تجاوز،  دزدي،  اختالس، 

متعلق به عموم مردم هستند. 
عرصه هاي  تمام  به  جانبه  همه  به طور  و  درنده خويي  با  خامنه اي  واليت 
زندگي مردم يورش مي آورد و آنان را زير بار ظلم و ستم و فقر و مشقات 

روزمره زندگي له و َلورده مي کند. 
گوشه هايي از ناهنجاريهاي موجود در جامعه در رسانه هاي حکومتي منتشر 
مي شود. اما همه اين خبرها جزئي ناچيز از واقعيتهاي زشت و پِلشتي است 
توليد مي شوند و زندگي ميليونها  باز  توليد و  که در حاکميت واليت فقيه 
بايد گفت، همه  به صراحت  تهديد مي کند.  را  ايراني  و مرد و کودک  زن 
کساني هم که از سلطة شوم اين رژيم جانبداري مي کنند يا به استمرار آن 
امدادهاي آشکار و پنهان مي رسانند، در مسئوليت اخالقي و تاريخي اين 

تبهکاري ضدانساني شريکند. 
ايران  آفريني،  فاجعه  ابعاد  از  جانبه  همه  و  اقعي  و  تصويري  دادن  نشان 
سوزي و گسترش فقر و فالکت و شرايط ضد انساني که ديکتاتوري سارق، 
اين  در  البته  کرده  تحميل  ما  مردم  و  ميهن  بر  آخوندها  فاسد  و  غاصب 
مختصر نمي گنجد و فقط زماني که مردم و مقاومت ايران به سلطة شوم 
آخوندهاي اشغالگر پايان دهند، قابل تصوير خواهد بود. در اين جا به ذکر 

چند نمونه از اين فجايع اکتفا مي کنيم. 
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به  وحشيانه  تعرض  و  جامعه  عظيم  اکثريت  فالکت  و  فقر  گسترش  36ـ 
زندگي و معيشت کارگران و زحمتکشان و محرومان، از فجايع رو به گسترش 
و  پناهي«  دعاوي »مستضعف  با  را  نامشروع خود  که سلطة  است  رژيمي 
»ضد استکباري« بر مردم ايران تحميل کرده، ولي شکاف و ستم طبقاني را 
در عملکرد و حتي در قوانين موضوعه خود به جايي رسانده که نه فقط دوران 

سياه قرون وسطي، بلکه ستم برده داري را تداعي مي کند. 
در پايان سال13۹4، شوراي عالي کار رژيم بدون حضور نمايندگان واقعي 
کارگران، حداقل دستمزد سال13۹۵ را ۸12 هزار و 16۵تومان تعيين کرد 
که از يک چهارم خط فقر هم کمتر است. اين حداقل دستمزد در حالي 
نفره  تعيين دستمزد، هزينه معيشت خانوار چهار  تعيين شد كه »كميته 
را بالغ بر سه ميليون و 7۵هزار تومان اعالم كرده بود« )روزنامه جوان 16 

اسفند13۹4(. 
البته همين حداقل دستمزد تعيين شده در زير خط فقر هم تنها شامل 
کارگران و مزدبگيراني مي شود که مشمول قانون کار هستند و ميليونها تن 
از نيروهاي کارـ که قانون کار شامل آنها نمي شودـ دستمزدهايي به مراتب 
کمتر از اين مقدار دريافت مي کنند. هادي اباوي، يکي از کارگزاران رژيم 
مي گويد: »بيش از 7ميليون کارگر هموطن کمتر از ۸12هزار تومان حقوق 
مي گيرند... ما اين کارگران را زير خط بقا و زندگي مي دانيم« )تسنيم اول 

ارديبهشت 13۹۵(. 

37ـ از آمار و ارقام منابع حکومتي چنين برمي آيد که در آبانماه13۹4حداقل 
۵۸۵هزار  و  3ميليون  ماهانه  شهرنشين،  نفره  چهار  خانوادة  يک  هزينة 
تومان بوده، حال آن که در سال13۵7 هزينة يک خانوار چهار نفره ماهانه 

2۵۵0تومان بوده است.
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بنا برآمار وارقام ديگري پيرامون 12بخش از خوراکيها، دخانيات، مسکن، 
امور  ارتباطات،  نقل،  و  حمل  درمان،  و  بهداشت  اثاثيه،  پوشاک،  و  کفش 
فرهنگي و تفريحي، تحصيل، رستوران و هتل و کاالها و خدمات متفرقه، سهم 
خوراکيها در سبد هزينه هاي خانوار کشوردر سال13۹4 معادل 27.3۸درصد، 
سهم مسکن 32.۸2درصد، سهم بهداشت و درمان 6.۹۸درصد، سهم حمل 
و نقل ۹.۸7درصد، سهم خريد اثاثيه منزل ۵.13درصد و کفش و پوشاک 
نيز 4.۹4درصد و سهم مابقي اقالم به مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است.

با در نظر گرفتن همين هزينه ها، در سال13۹4 حداقل دستمزد )کمي 
کارگري  خانوار  يک  هزينه هاي  20درصد  فقط  تومان(  700هزار  از  بيش 
براي  هم  تومان(  )1ميليون  معلم  يک  متوسط  و حقوق  مي کند  تأمين  را 

2۸درصد هزينه هاي خانوار کفاف مي کند. 

تورم،  نرخ  کاهش  درخصوص  روحاني  دولت  دعاوي  تمامي  برخالف  3۸ـ 
واقعيتهاي زندگي مردم و افزايش قيمت همه مايحتاج عمومي بر اين ادعا 

خط بطالن مي کشد. 
به گزارش رسانه هاي حکومتي و براساس مستندات مرکز آمار رژيم آخوندي 
»نرخ تورم در ميوه و خشکبار در دو سال پس از روي کار آمدن روحاني 
و2 دهم درصد  به 2۸  و غالت هم  نان  تورم  نرخ  و  بوده  باالي 32درصد 
خوراکي  محصوالت  در  دوساله  تورم  نرخ  که  است  حالي  در  اين  رسيده، 
طبقه بندي نشده نيز 30و2 دهم درصد درصد گزارش شده است... گزارش 
مرکز آمار هم چنين نشان مي دهد نرخ تورم دو ساله در کاالهاي غيرخوراکي 
و خدمات، باالي 32درصد بوده و در اين گروه کااليي، آب، برق و سوخت، 
با تورم ۵۵درصد رکورد شکسته است... گزارش مرکز آمار هم چنين حکايت 
از آن دارد که نرخ تورم در بخش مسکن و اجاره در اين دو سال حدود 
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به  تفريح و فرهنگ هم  32درصد، پوشاک و کفش 30درصد و در بخش 
حدود 2۹درصد رسيده است«. در همين گزارش تصريح شده است »شرايط 
هم  بدتر  جامعه،  کم درآمد  گروههاي  و  کارگري  خانوارهاي  زندگي  براي 
شده... و فاصله بين دستمزد دريافتي نيروي کار و هزينه هاي خانوار به حد 
غيرقابل قبولي رسيده است... کارگران مي گويند بسياري از موارد موجود در 
سبد محاسبة نرخ تورم نقشي در زندگي آنها ندارد و موضوعاتي که برايشان 
اهميت دارد در بخش هزينه مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان، 
تحصيل فرزندان و مواردي از اين دست است که به زعم آنها براي تأمين 
مخارج خود در مقابل هزينه هاي اين بخشها تناسبي برقرار نيست و قيمتها 
در موارد يادشده نه تنها کاهش نيافته، بلکه با آهنگ رشد مداوم در حال 

افزايش است...« )خبرگزاري مهر۹ دي13۹4(. 

رژيم  ايران سوز  ره آوردهاي  از  ديگري  نمونه  اعتياد  فاجعه  3۹ـ گسترش 
واليت فقيه است. اعتياد با همه درد و رنج نفرت آور آن، مثل خوره به جان 
جوانان، زنان و حتي کودکان ميهنمان افتاده است به نحوي که »روزانه 3 

تا 4 نوزاد معتاد در تهران متولد مي شوند« )دويچه وله 20خرداد13۹۵(. 
که  مناطقي  از  برخي  تصوير  انتشار  و  اعتياد  مورد  در  روزمره  گزارشهاي 
معتادان به طور انبوه در آن زندگي مي كنند بسي دردآور است. يک مقام 
رژيم آخوندي در واكنش به آمار رسمي اعتياد در ايران اذعان مي کند که 
»اعتياد در ايران غوغا مي كند و آمار واقعي معتادان نه 3ميليون نفر، بلكه 
بيش از ۸.۵ميليون نفر است«. يعني 11درصد جمعيت ايران معتاد است 

)ايلنا12 تير13۹۵(. 
پايين آمده«، »تعداد  تا 12سال  اعتياد  رسانه هاي رژيم مي نويسند: »سن 
معتادان خياباني طي ۸ سال گذشته 10برابر شده« و »130هزار دانش آموز 
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معتاد دائمي پشت نيمکتهاي مدارس در حال تحصيل هستند« )خبرگزای 
مهر2 اسفند13۹4(. 

اما پليدترين وجه فاجعه، نقش مستقيم آخوندهاي حاکم و پاسداران رژيم 
واليت فقيه در گسترش اعتياد و تجارت مرگ و خون با قرباني کردن چند 
نسل از فرزندان اين آب و خاک است. و اقعيت اين است که اين رژيم پليد 
به طور مستقيم و از طريق باندهاي پاسداري ـ آخوندي، در تجارت پرسود 
مواد مخدر دست دارد و به طور غيرمستقيم، يعني با به کار گرفتن وحشيانة 
حربة اعدام و پرهيز از کمترين سرمايه گذاري و اتخاذ روشهاي منطقي و 
علمي، فاجعه اعتياد را گسترش مي دهد و در منتهاي وقاحت، مدعي اين 

است که گوئيا در حال »مبارزة قاطعانه« با مواد مخدر است! 
با  اسفند13۹4  در  رژيم،  رئيس جمهور  معاون  موالوردي،  شهيندخت 
اعترافي تکاندهنده گفت: »ما روستايي را در سيستان و بلوچستان داريم که 
تمامي مردان آن روستا اعدام شده اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچي بالقوه 
هستند. هم از اين نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگيرند و هم براي 

تأمين منابع مالي خانواده ها« )خبرگزاري مهر4 اسفند13۹4(. 

40ـ در لجن زار واليت خامنه اي، فاجعه نوزاد فروشي هم تار و پود اخالقي 
درحال  روز به روز  و  کرده  جريحه دار  عميقًا  را  ايران  جامعه  روانشناسي  و 
گسترش است. به گفته شهيندخت موالوردي: »امروز شاهد فروش نوزادان 
در شکم مادر و پيش از تولد هستيم. آماري از تعداد اين نوزادان نداريم، 
)ايلنا  است«  شده  خبر  يک  به  تبديل  که  بوده  زياد  آن  تعداد  آنقدر  اما 

2تير13۹۵(. 
وجه ضدانساني و به غايت دردآور اين فاجعه اين است که کودکان پس از 
اکثريت  مي شوند.  مرگ  از  بدتر  زندگي  يا  زودرس  مرگي  رهسپار  فروش، 
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يا  قرار مي گيرند  مواد مخدر  قاچاقچيان  اختيار  در  يا  آنها  اتفاق  به  قريب 
باندهايي  به چنگ  يا  و  فروخته مي شوند  انساني  اندامهاي  فروشندگان  به 

مي افتند که از کودکان سوءاستفاده جنسي مي کنند. 
فروش  و  خريد  عامل  »اصلي ترين  که  دارند  اذعان  خود  حکومتي،  منابع 
تأمين  و  اجتماعي  حمايت  نظام  است.  خانواده  مالي  نياز  و  فقر  نوزادان، 
اجتماعي کشور به گونه يي نيست که پوشش فراگير و اثربخشي براي حمايت 
اينگونه  براي  از راههاي تأمين هزينه  باشد و يکي  نيازمند داشته  افراد  از 
خانواده ها، خريد و فروش کودکان است... نمي توان نقش واسطه ها و داللها 
را در خريد و فروش کودکان کتمان کرد... اين مسأله از آنجا که اين کودکان 
براي کارهايي مانند تکدي گري اجاره داده شده و فروخته مي شوند، بغرنج 
و نگران کننده است« )برترينها، به نقل از ماهنامة دنياي زنان، 7دي13۹4(. 
يک منبع حکومتي ديگر نيز در اذعاني تلخ و شرم آور مي نويسد: »خانمهاي 
بيمارستانهاي  از  برخي  به  زايمان  هنگام  به  روسپي  زنان  و  خواب  کارتن 
جنوب و مرکز شهر مراجعه و پس از به دنيا آمدن نوزاد با دريافت 100 تا 
200هزار تومان بچه خود را مي فروشند. نوزاداني که توسط مادران معتاد 
و کارتن خواب متولد مي شوند، توسط باندهاي مختلف متکديان خريداري 
مي شوند... موضوع ديگري که در شهر در حال گسترش است ورود دختران 
فراري به تهران و باردار شدن آنهاست، به طوري که برخي از افراد، نوزادان 
متولد شده از سوي اين دختران را نيز با قيمتهاي باالتري مي خرند« )سالمت 

نيوز 21دي13۹4(. 

41ـ فروش اعضاي بدن، فاجعه ديگري است که جسم و جان تهيدستان و 
محرومان و وجدان عموم مردم را درهم مي فشارد. رسانه هاي رژيم در مورد 
اين پديده شوم که ناشي از فقر و بي خانماني است، گزارشهاي کمي منتشر 
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مي کنند، اما در بسياري از مکانهاي عمومي آگهي فروش کليه به وفور ديده 
مي شود. در سالهاي قبل، بيشتر، کليه فروشي رايج بود، اما کم کم فروش 

تمامي اعضاي بدن به بازار وارد شده است. 
آگهيهاي  مي توان  به راحتي  روزها  »اين  مي نويسد:  حکومتي  سايت  يک 
خريد و فروش کليه و ديگر اعضاي بدن را مشاهده کرد، با دالالن آن به 
صحبت نشست و يا حتي به راحتي در فضاي مجازي و سايتهاي مرتبط از 
قيمت خريد و فروش و جزئيات آن آگاه شد، فروشي که بيشتر از سر فقر 
برايم  ناچاري است. يک مرد 3۵ساله مي گويد: توي دنيا فقط سه چيز  و 
مهم است؛ اول بدهيهايم، دوم بدهيهايم و سوم دخترم. اميدوارم روزي براي 
تا بتوانم بدهيهايم را تسويه  کليه، کبد، قرنيه يا قلبم مشتري پيدا بشود 
کنم يا دخترم را پس بگيرم و يا جايي در بهشت زهرا براي خودم بخرم« 

)نظرنيوز 7مهر13۹4(. 

با  است؛  خوابي  کارتون  و  حاشيه نشيني  بي خانماني،  ديگر،  فاجعة  42ـ 
عوارضي مهلک، غم انگيز و شوم و متأسفانه رو به گسترش. وزير کشور رژيم، 
17خرداد13۹۵  دوشنبه  روز  علني  جلسه  در  فضلي،  رحماني  عبدالرضا 
11ميليون  به  ايران  کل  حاشيه نشينان  شمار  کرد  اعالم  وقيحانه  مجلس، 
نفر رسيده است. يک مقام ديگر كابينة آخوند روحاني هم اعتراف مي کند 
که30درصد از جمعيت ايران در مناطق فرسوده و مستهلك شهري زندگي 
مي كنند )ايرنا 22خرداد 13۹۵(. و اينهم اعتراف يک مقام عاليرتبه ديگر 
در  کشور  جمعيت  از  نفر  »20ميليون  مي گويد:  که  است  آخوندي  دولت 
کيفيت  از  کالنشهرها،  حاشيه  غيررسمي  سکونتگاههاي  هکتار  ۵3هزار 

زندگي پاييني برخوردارند« )ايرنا 6 دي13۹4(. 
بنا به نتايج پژوهشي که وزارت راه و شهرسازي رژيم انجام داده، »دست کم 
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مسکن  يک  حداقلهاي  از  برخورداري  امکان  ايراني  خانوارهاي  سوم  يک 
مناسب را ندارند. نزديک به دو سوم )73درصد( خانوارهاي استان سيستان 
استان  در  خانوارها  ۵3درصد  هستند.  مسکن  فقر  خط  زير  بلوچستان  و 
هرمزگان، 36درصد در استان بوشهر و 33درصد در استانهاي ايالم و کرمان 
استان  در  خانوارها  نيستند. 31درصد  مناسب  مسکن  يک  تأمين  به  قادر 
مسکن  فقر  خط  زير  يزد  و  لرستان  استانهاي  در  2۹درصد  و  خوزستان 
هستند. خانوارهاي زيرخط فقر مسکن در 23استان بيش از20درصد برآورد 

شده اند« )اويان نيوز 21 آذر 13۹4(. 

43ـ کودکان کار و خيابان، فاجعه تلخ ديگري در حاکميت آخوندهاست. 
براي هر ايراني آزاده بسي تأسف بار است که هر روز در سطح شهرها و به ويژه 
کالن شهرها شاهد کودکاني است که به جاي مدرسه رفتن، به فروش ُگل، 
آدامس، فال، دستمال کاغذي، گدايي مشغولند يا حتي براي خرده فروشي 
مواد مخدر مورد استفاده باندهاي پشت پرده قرار مي گيرند. بخشي ديگر 
از کودکان نيز در کارگاههاي کوچک، کوره پزخانه ها، فرشبافيها با حداقل 
سفره  در  را  ناني  لقمه  تا  کنند  کار  بايد  کودکان  اين  مي کنند.  کار  مزد 
خانواده خود بگذارند و از درد و رنج آنان بکاهند. برخي از آمار اعالم شده 
توسط مرکز آمار از يک ميليون و 700هزار کودک که به صورت مستقيم کار 
مي كنند خبر مي دهند. مرکز پژوهشهاي مجلس، کودکان بازمانده از چرخة 
تحصيل را حدود 4ميليون تن اعالم کرده است. شمار کودکان کار و خيابان، 
که با دهها نوع خطر و ناامني روبرو هستند، هر روز رو به افزايش است. اين 
تغذيه، دردکمر، کمبود وزن،  بيماريهايي چون سوء  و  را عوارض  کودکان 
مشکالت روحي رواني، ايدز، هپاتيت، اعتياد، بيماريهاي پوستي و… تهديد 

مي کنند. 
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رژيمي که خود توليدکنندة اين فاجعه اجتماعي است، آمار درستي در مورد 
تعداد کودکان کار و خيابان ارائه نمي دهد. پيمان جهاني حقوق کودک يک 
پيمان بين المللي براي دفاع از حقوق کودک است که در سال1۹۹0 به اجرا 
درآمد و رژيم ايران در سال1373 )1۹۹4( به اين پيمان پيوست. براساس 
اين   32 ماده  است.  1۸سال  کودکي  پايان  سن  کودک،  حقوق  پيماننامة 
پيمان جهاني مي گويد: »کودک بايد در برابر هر کاري که رشد و سالمت 
شرايط  و  کار  سن  حداقل  بايد  دولتها  شود.  حمايت  مي کند  تهديد  را  او 
کار کودکان را مشخص کنند«. طبق ماده36 پيمان نامة حقوق کودک، هر 
کودکي حق دارد از بيمه اجتماعي برخوردار شود. رژيم واليت فقيه هم در 

قانون و هم در عمل اين پيمان نامه را نقض مي کند. 
شوراي ملي مقاومت ايران بنا به وظيفه انساني خود از سازمانهاي جهاني 
مدافع حقوق کودک و از نهادهاي مدافع حقوق بشر به جد مي خواهد که به 
رژيم ايران براي اجراي کامل مفاد پيمان جهاني حقوق کودک فشار وارد 
كنند. الزم به يادآوري است که تعدادي از فعاالن اجتماعي مدافع حقوق 
کودک هم اکنون در زندان بوده و به حبسهاي طويل المدت محکوم شده اند. 

و  تحقير  فقر،  اثر  در  خودكشيها  فزايندة  موج  ديگر،  اسف بار  فاجعه  44ـ 
نااميدي است. حکومتي که به هرگونه نياز و مطالبة شهروندي و رفاهي و 
تفريحي با سرکوب و خشونت پاسخ مي دهد، مسئول مطلق اين زخم پلشت 

بر پيکر جامعة ايران است. 
فاجعه آنقدر گسترش يافته که کارگزاران رژيم آن را »سونامي خودکشي« 
مي نامند و از عواقبش براي حکومت ترسيده اند. رژيم هيچ آمار و تحقيق 
درستي در مورد فاجعه خودکشي ارائه نمي دهد، اما منابع حکومتي به طور 
پراکنده اذغان دارند که »هر روز دست کم 70، ۸0مورد خودکشي به اورژانس 
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بيمارستان لقمان در تهران ارجاع مي شود« و »به ازاي هرخودکشي موفق، 
60خودکشي ناموفق رخ مي دهد« و به طور خاص »در شهرستانها، بسياري 

از خودکشيها پنهان مي ماند«. 
مي نويسد:  ايران  معلمان  صنفي  كانون  تکاندهنده،  نمونه  يک  دربارة 
به  و  ماه  بهمن  سوم  در  سال13۹4  دانش آموزان  خودکشي  »سيزدهمين 
نام محمدپارسا ثبت شد؛ دانش آموز 13ساله کرمانشاهي، که به گفتة مدير 
دانش آموزان  و  معلمان  احترام  مورد  و  منضبط  درسخوان،  بسيار  مدرسه 
مدرسه بود. گويي سال13۹4 را بايد در صدر اندوهگين ترين سالها از جهت 
وفور خودکشي در ميان دانش آموزان قلمداد کنيم« )تلگرام ۵بهمن13۹4(. 

4۵ـ چند نمونة ديگر از موج فاجعه بار خودکشي نوجوانان زير 1۸ساله در 
ماههاي اخير عبارتند از:

ـ خودکشي دختري 13ساله که خود را از پل عابر در شرق تهران به پايين 
پرتاب کرد و جانسپرد. 

ـ خودکشي دانش آموزي 11ساله، در اشنويه که جلو آينه خود را دار زد و 
جان سپرد. 

ـ خودکشي يک دختر دانش آموز سال پنجم ابتدايي در تهران که خودش 
را با روسري حلق آويز کرد و جان سپرد. 

ـ خودکشي و مرگ دانش آموزي 14ساله در »رستم کال« که خود را از پنکه 
سقفي خانه حلق آويز کرد. 

ـ خودکشي دانش آموزي 16ساله در زير کوه که خود را به نرده هاي پشت 
خوابگاه حلق آويز کرد و جان داد. 

ـ خودکشي دانش آموزي 1۵ساله در روستايي در کهنه جلگه مانه و سملقان 
که خود را در آغل گوسفندان حلق آويز کرد و به زندگي خود پايان داد. 
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ـ خودکشي دانش آموزي 13ساله در بافق يزد، که خود را به ميلة بارفيکس 
اتاق حلق آويز کرد و جان سپرد. 

ـ خودکشي و مرگ دردناک پسري 11ساله در تهران، که خود را با روسري 
مادرش از بالکن حلق آويزکرد. 

ـ خودکشي و مرگ دانش آموز دختري در يزد که خود را از آخرين طبقه 
آپارتمان به پايين پرتاب کرد. 

در حاکميت  پرپرشده«  »ناشکفته  نسل  به  محدود  فاجعة خودکشي  46ـ 
رخ  متفاوت  مناطق  و  مشاغل  و  سنين  در  خودکشيها  نيست،  آخوندها 

مي دهند و بيشتر آنها مربوط به اقشار زحمتکش و محروم جامعه است. 
روز جمعه 7خرداد13۹۵ اسماعيل شاوردي )خنافره(، کارگر شهرداري در 
تجمعات  در  شرکت  از  بعد  خوزستان،  استان  در  )شادگان(  فالحيه  شهر 
اعتراضي براي دريافت 6ماه حقوق عقب افتاده اش، خود را به آتش کشيد و 
جان باخت. او30ساله و متأهل بود. فقط در خوزستان از سال13۹0 تاکنون 
سه خودکشي مشابه در اعتراض به فقر و بيکاري ثبت شده است. رقم واقعي 

حتمًا بيشتر است. 
اين فجايع را با ذکر روايت ديگري از تهران که هر انسان آزاده يي را منقلب 
مي کند به پايان مي بريم. اما اين، فقط يک نمونه از صحنه هاي تلخي است 
که روزانه از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ميهني که با ايلغار آخوندهاي 
اشغالگر روبه روست اتفاق مي افتد: »تهران ـ مرکز شهرـ صداي فرياد مردم 
و گلوله آتشي که وسط خيابان مي دود. يک روز قبل از انتخابات )در هفتم 
اسفند13۹4( مأموران به امير تذکر دادند که بساط روسريهايش را بايد از 
داخل خيابان جمع کند. او دستفروش است و در کوچة برلن بساط شال و 
روسريهايش را پهن مي کرد. اما بعد از تذکر براي جمع کردن بساطش، يک 
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تصميم جديد مي گيرد. يک ليتر بنزين مي خرد و وقتي خوب روي خودش 
بنزين ريخت کبريت مي کشد. در اطراف همان کوچه برلن است که دوربين 
موبايل يک رهگذر تصوير خودسوزي او را ثبت کرده است )ايران واير 1۵ 

اسفند13۹4(. 
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فصل پنجم: 
»ماوراي فاجعه« در محيط زيست ايران

سبعانة  کشتارهاي  با  همزمان  ديني،  استبداد  حاکميت  دوران  در  47ـ 
نيروي انساني در جنگ و در زندانها، محيط زيست هم با قتل عام فاجعه بار 
آبها، خاکها، جنگلها، درياچه ها، حيات وحش، علفزارها و هوا، وضعيتي در 

»ماوراي فاجعه« پيدا کرده است. 
داراي  فصل،  هواي چهار  و  آب  وجود  با  قرنها  کنوني طي  ايران  سرزمين 
منابع محدود آبي و از نظر تقسيم اقليمي در رده بندي خشک و نيمه خشک 
از  بهينة  استفادة  جاي  به  واليت فقيه  اما حکومت  است.  بوده  )۹0درصد( 
منابع موجود و سرمايه گذاري مؤثر براي فرصت سازي از وجود چهار فصل و 
استفاده از آفتاب و باد، درآمدهاي کشور را صرف سرکوب و جنگ و صدور 
تروريسم کرده و مي کند. مخالفت خميني و خامنه اي با کنترل جمعيت ـ 
چيزي که مي توانست نقش مهمي در بهبود محيط زيست داشته باشد ـ 
خيانت بزرگ ديگري در اين زمينه به ايران است. چراکه در دوران رژيم 
خميني جمعيت ايران بيش از دو برابر شده، اما ذخاير آبي کشور به شدت 
کاهش پيدا کرده، نيمي از جنگلها نابود شده، خاک ايران به شدت فرسايش 
پيدا کرده، درياچه ها رو به نابودي رفته، مراتع ويران و هوا به شدت آلوده 
شده است. ره آوردهاي اين نظام ننگين در حوزة محيط زيست، يعني بحران 
در  ريزگردها  و  نمک  توفان  کالن شهرها،  در  به خصوص  هوا  آلودگي  آب، 
استانهاي مختلف، نابودي جنگلها و زمينهاي کشاورزي، رانش خاک و امثال 
آن، هستي و حيات کنوني و آيندة مردم و کشور ما را با چالشهاي بزرگي 
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در حوزة محيط زيست روبه رو کرده است. 

4۸ـ اگرچه تخريب محيط زيست در حاکميت آخوندها در تمامي زمينه ها 
فاجعه بار است، اما مي توان بحران آب و آيندة تاريک آن را از همه بزرگتر 
و خطرناکتر دانست. سياست سدسازي، با اهداف منفعت طلبانة کوتاه مدت 
ولي با تأثيرات فوق العاده مخرب بلند مدت، که به طور عمده به وسيلة سپاه 
زيرزميني  سفره هاي  از  بي رويه  برداشتهاي  با  همراه  شده،  اجرا  پاسداران 
موجب خشک شدن کامل يا لطمات جبران ناپذير به منابع استراتژيک آب 

و درياچه ها و تاالبهاي کشور شده است. 
در اسفند ماه13۹4 رسانه هاي حکومتي از قول معاون برنامه ريزي و اقتصادي 
وزارت نيرو نوشتند: »ايران در شرايط تنش آبي قرار دارد... براساس اسناد 
بين المللي که در سال٢٠1٢ منتشر شده، در کشور ما باالي صددرصد از 
استراتژيک  منابع  از  داريم  يعني  مي شود؛  برداشت  زيرزميني  آبي  منابع 
از منابع  اخير 11٠ميليارد مترمکعب  ما در دهة  استفاده مي کنيم...  خود 
استراتژيک خود برداشت اضافه داشته ايم، اگر به همين منوال پيش رود، در 
1٠سال آينده اساسًا در کشور چيزي به نام منابع آب زيرزميني به صورت 
کالن نخواهيم داشت... تقريبًا تمام آبهاي سطحي ايران، يعني رودخانه ها، 
تاالبها و در نهايت درياچه ها از بين رفته است... با اين وجود، برداشتها روز 
به روز بيشتر مي شود و هيچ سالي نبوده که اين وضعيت بهتر شده باشد« 

)شرق، 1۵ اسفند13۹4(. 
رئيس مرکز ملي خشکسالي و مديريت بحران در سازمان هواشناسي هم 
خشکسالي  با  ايران  جمعيت  72درصد  مدت  بلند  »در  که  است  معترف 
بررسي سازمان  بلندمدت 7ساله که معيار  با شاخص  بود...  مواجه خواهد 
هواشناسي است، بخشهاي وسيعي از کشور با درجاتي از خشکسالي مواجه 
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خواهند بود و زندگي ميليونها نفر از شهروندان ايران تحت تأثير خشکسالي 
تغيير خواهد کرد... درمجموع 73درصد از مساحت ايران با درجات مختلف 

خشکسالي روبرو خواهد شد« )ايسنا، ۹تير13۹۵(. 
درياچة اروميه به عنوان بزرگترين درياچه داخلي کشور، دومين درياچه آب 
شور دنيا و بزرگترين آبگير دائمي در آسياي غربي که طي چند ده هزار 
سال همواره پر آب بوده، اکنون با بحران خشک شدن درگير است. سطح 
درياچه به کمتر از يک سوم تقليل يافته و نزديک به 2000کيلومتر مربع 
است. کارگزاران حکومتي اذعان مي کنند که درصورت عدم احياي درياچه 
اروميه سالمتي 14ميليون تن به خطر مي افتد. طوفان نمک و ريزگردهاي 
اين درياچه، تمام هستي جمعيتي را که در مناطق  ناشي از خشک شدن 
اطراف اين درياچه زندگي مي کنند، تهديد مي کند و افزايش تعداد مبتاليان 
به انواع مختلف سرطانهاي پوست در آذربايجان يکي از پيامدهاي آن است 

)ايسنا، 11خرداد 13۹۵(. 

70درصد  از  »بيش  مي گويد:  شمالي  خراسان  منطقه يي  آب  4۹ـ شرکت 
66ميليون  کنوني  شرايط  در  است...  خالي  استان  اين  سدهاي  مخازن 
اين  و  استان ذخيره شده  استفاده در پشت سدهاي  قابل  متر مکعب آب 
مترمکعب  2۵0ميليون  ذخيره سازي  توان  استان  سدهاي  که  درحاليست 
آب را دارند. تداوم خشکسالي و استفاده بيش از اندازه آب، افزايش کشت 
و برداشتهاي غيرمجاز در باالدست، موجب کاهش آب ورودي به سدهاي 

استان شده است« )ايسنا، ۵بهمن13۹4(. 
بر 11ميليون متر  افزون  نيرو، مي گويد: »ساالنه  وزارت  انجم، معاون  رضا 
مکعب از منابع آب زيرزميني کشور اضافه برداشت مي شود. شرايط بيش از 
400دشت از 600 دشت آبي کشور بحراني است« )ايرنا، 7 بهمن13۹4(. 
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ستار محمودي، قائم مقام وزارت نيرو مي گويد: »در سال13۹4 با اضافه شدن 
به  دارند،  آبي"  "تنش  ايران مشکل  در  که  تعداد شهرهايي  ديگر،  10شهر 

۵27 شهر رسيده است« )1۵ اسفند13۹4(. 
حميد چيت چيان، وزير نيرو، مي گويد: »در سالهاي گذشته 130ميليارد 
به  اين رقم  مترمکعب منابع آب تجديد شونده داشتيم که درحال حاضر 

۸0ميليارد مترمکعب رسيده است« )ايرنا، 7 بهمن13۹4(.
مورد  در  زيست،  محيط  حفاظت  سازمان  مسئوالن  از  کيخا،  احمدعلي 
از  آبهاي زيرزميني کشور مي گويد:»اين يعني موضوع  از  برداشت بي رويه 
مرز فاجعه هم گذشته است... در ابتداي انقالب ۵0ميليون مترمکعب آب از 
سفره هاي زيرزميني برداشت مي شد، اکنون اين ميزان به 170ميليارد متر 

مکعب رسيده است« )1۵ اسفند13۹4(. 

۵0 ـ حفر بي روية چاههاي عميق در سراسر کشور، عامل مهمي در تقليل 
چاههاي  حفر  به  اقدام  قناتهاست.  خشک شدن  و  آب  زميني  زير  ذخائر 
غيرمجاز بدون رانت حکومتي غيرممکن است. با توجه به اين که رژيم از 
تعداد و محل اين چاهها اطالع دارد، و قادر به بستن آنها نيست، مي توان 
و  قدرت  هرم  درون  افراد  اختيار  در  چاهها  اين  عمدة  که  گرفت  نتيجه 

وابستگان آنان است. 
آب،  منابع  بهره برداري  و  حفاظت  دفتر  مديركل  مصطفوي،  علي  محمد 
در مورد حفر بي روية چاههاي عميق مي گويد: »تاكنون 300 هزار حلقه 
آنها عميق است.  از  چاه غيرمجاز در كشور حفر شده كه 1۵0هزار حلقه 
بيشترين چاههاي غيرمجاز در استانهاي آذربايجان غربي، شرقي و استان 

گلستان حفر شده است« )خبرگزاري صدا و سيما، 16دي13۹4(. 
مير محمد صادقي، مديرعامل شرکت آب منطقه يي استان اصفهان، با اذعان 
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به حفر صدها حلقه چاه غيرمجاز تنها در اين استان مي گويد: »طبق برنامة 
سال  در  اصفهان  استان  در  مجاز  غير  چاه  حلقه   633 حدود  نيرو  وزارت 
جاري بسته شد. طبق آمارها ساالنه 6 ميليارد متر مکعب آب از آبهاي زير 
110ميليارد  به  رقم  اين  بلند مدت  در  که  مي شود  برداشت  کشور  زميني 
متر مکعب مي رسد و ادامه کسري مخزن مي تواند يک فاجعه را رقم بزند« 

)ايسنا 7 بهمن13۹4(.

حرف  آب  بحران  براي  چاره جويي  از  مداوم  به طور  رژيم  کارگزاران  ۵1ـ 
را  علمي  و  مدون  برنامه  يک  نمي توانند  و  نتوانسته اند  هرگز  اما  مي زنند، 
که متکي بر واقعيت اقليمي ايران باشد ارائه دهند. واقعيت اين است که 
بدون سرمايه گذاري مؤثر در حوزة آب، بدون مدرن کردن سيستم آبياري 
کشاورزي، بدون کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از سدسازي و تا زماني که 
خامنه اي سرمايه هاي مردم ايران را خرج مداخالت فرامرزي و جنگهاي پر 
هزينة آن مي کند، بحران آب نه تنها راه حلي ندارد، بلکه خطرناکتر مي شود. 
محسن رناني، اقتصاددان و عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان، در خرداد 
امسال ضمن پيش بيني»جنگ آب« در ۵سال آينده به کارگزاران حکومت 
هشدار داد که با »آتش آب« بازي نکنند. وي گفت: »بايد پذيرفت که بحران 

آب در ايران از جنگ يمن خيلي مهمتر است« )1۵ اسفند13۹4(. 

۵2ـ بحران آلودگي هوا و توفانهاي گرد و غبار و ريزگردها، سالمت ميليونها 
ايراني را تهديد مي کند. در تهران ساالنه چندين هزار تن به علت عوارض 
و  نظارت  معاون  رستگاري،  محمد  مي شوند.  قرباني  هوا  آلودگي  از  ناشي 
پايش محيط زيست استان تهران، مي گويد: »آلودگي هواي تهران بر اساس 
را مي گيرد«.  نفر  تا 6هزار  بهداشت ساالنه جان حدود ۵  وزارت  آمارهاي 
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عالوه بر تهران، هواي کالن شهرهاي ديگر همچون اصفهان، کرج، مشهد، 
مردم  از  تن  هزاران  ساالنه  و  است  آلوده  به شدت  شيراز،  و  اهواز  تبريز، 
ايران در پيامد آلودگي جان مي بازند )هرانا 2۵بهمن13۹4(. دو سال قبل، 
محمدهادي حيدرزاده، مديرکل محيط زيست استان تهران، گفته بود: »... 
ميزان تلفات آلودگي هوا بيش از تلفات ۸ سال جنگ تحميلي بوده است« 

)فارس20 آبان13۹2(. 
در سال گذشته به علت ريزگردها، چند استان کشور در وضعيت اضطراري 
قرار گرفتند. »در استان لرستان وضعيت آلودگي هوا در برخي از شهرها 
و  راهنمايي  ابتدايي،  مدارس  کليه  و  رفت  پيش  تا حد 21برابر حد مجاز 
دبيرستان، در شهرستانهاي پلدختر و رومشکان تعطيل اعالم شد« )فارس، 

اول اسفند13۹4(. 
روز سوم اسفند13۹4 اعالم شد: »ادارات و مدارس 1۵شهر استان خوزستان 
به دليل توفان ريزگردها تعطيل شد«. روز سه شنبه 1۵تير13۹۵، مجتبي 
»کرمانشاه  گفت:  کرمانشاه،  استانداري  عمراني  امور  معاون  نيک کردار، 
10سال است که به طور جدي با مشکل ريزگردها سروکار دارد و در اين يک 
دهه به طور ميانگين ساالنه 130روز هواي استان در شرايط غيراستاندارد 
تنها 16روز غبارآلود داشته  از آن  استان در ۵0سال قبل  اين  بوده است. 

است«. 
در مورد علت پيدايش و گسترش ريزگردها، معصومه ابتکار، رئيس سازمان 
در مجلس گفت:  يکشنبه 13تير13۹۵  روز  رژيم،  زيست  حفاظت محيط 
تاالب  چون  تاالبهايي  خشک شدن  کشاورزي،  زمينهاي  »بياباني شدن 

گاوخوني، نابودشدن علف زارها، علت اصلي وجود ريزگردهاست«. 
زمينخواري  آب،  منابع  نابودي  بر  عالوه  اما،  زمينها،  شدن  بياباني  علت 
است که  به واليت فقيه  وابسته  غارتگر  نهادهاي  و  مهره ها  ترمز  و  بي دنده 
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از رانتهاي ويژة حکومتي استفاده مي کنند و با تبديل پوششهاي جنگلي و 
گياهي به ساختمان و پادگان، نقش مهمي در بياباني شدن کشور و گسترش 

ريزگردها دارند. 
پاسداران  سپاه  توسط  عمده  به طور  که  از جنگلها،  بي رويه  بهره برداريهاي 
آتش سوزي  از  جلوگيري  براي  اصولي  سياست  فقدان  و  مي گيرد،  صورت 
در جنگلها و نبود بودجه و امکانات تکنيکي و انساني براي خاموش کردن 
زير  اراضي  هکتار  1۸ميليون  حدود  از  که  است  شده  باعث  آتش سوزيها، 
پوشش انواع جنگلها در ايران، دستكم 4/۵ميليون هکتار آن به طور کامل 

از ميان برود. 
بررسيها و ارزيابيهاي شوراي ملي مقاومت ايران نشان مي دهد که با وجود 
رژيم واليت فقيه، فجايع زيست محيطي در ايران در جزء و کل بهبود نخواهد 
يافت، بلکه به شدت و با سرعت ابعادي غيرقابل جبران، پيدا خواهد کرد. ما 
وظيفه خود مي دانيم که اين حقيقت تلخ را به طور شفاف به آگاهي مردم 

ايران برسانيم. 
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فصل ششم: 
»چهار سوار سرنوشت« خامنه اي در عرصه داخلي:
اعدام، شکنجه، بازداشت و سرکوب فراگير مذهبي

واليت فقيه سلطه  رژيم  که  است  کرده  تأکيد  پيوسته  ايران  مقاومت  ۵3ـ 
و سياست  داخلي  بر سياست سرکوبگرانه  تکيه  با  را  ويرانگر خود  و  شوم 
صدور بحران و تروريسم به خارج از مرزهاي ايران ادامه داده و پس از جام 
را تشديد کرده است.  و يمن  نيز دخالتهايش در سوريه، عراق  اتمي  زهر 
توسعه  به  را  بحرانزده اش  اما در عرصه داخلي، خامنه اي سرنوشت واليت 

سرکوب در زمينه هاي مختلف گره زده است.
در رمان »چهار سوار سرنوشت« که در سال1۹16 توسط ويسنته بالسکو 
و  طاعون  قحطي،  جنگ،  يعني  ـ  شوم  پديدة  چهار  شده،  نوشته  ايبانز 
مرگ ـ چهار سوار سرنوشت معرفي شده اند که در حقيقت باعث فروپاشي 
بر  که  فيلمي  و  رمان  اين  از  استعاره يي  کمک  با  مي شوند.  امپراطوريها 
مي  شد،  ساخته  مينلي  وينسنت  کارگرداني  به  سال1۹62  در  آن  اساس 
توان »چهارسوار سرنوشت« خامنه اي را اعدام، شکنجه، بازداشت و سرکوب 
همه جانبة مذهبي و قرون وسطايي معرفي کرد. خامنه اي واليت منفور و 
نگهداشته است.  اعدامها سرپا  با موج  به طور خاص  را فقط  نامشروع خود 
طي سه سالي که از روي کار آمدن آخوند روحاني با داعية اعتدال و تعامل 
و مذاکره با جامعة جهاني روي کار آمده، شمار اعدامهاي اعالم و ثبت شده 
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از 2۵00تن فراتر رفته است. در اين زمينه الزم است که قبل از هرچيز به 
معناي چنين افزايشي در اعدامها، به رغم نياز رژيم واليت فقيه به مانورهاي 
شيادانه اش تحت عنوان تعامل و مدراسيون، توجه کرد. واقعيت ديگري که 
بايد مورد توجه قراد داد اين است که چرا اين رژيم، همان روز اعالم نتايج 
نمايش انتخابات و برنده شدن روحاني، ليبرتي را که زنداني تحت محاصرة 
عوامل واليت فقيه در عراق است هدف حملة موشکي قرار مي دهد يا چرا از 
طريق عواملش در عراق، به قتل عام و اعدامهاي جمعي مجاهداني مبادرت 
مي كند كه طبق توافقات بين المللي هنوز در آنجا هستند؟ يا چرا بعد از زهر 

آتش بس در جنگ ضدميهني، به قتل عام زندانيان سياسي روي مي آورد؟ 
مانورهاي  به  رژيم  نياز  بحبوحة  در  اعدامها، که حتي  موج  به  توسل  آري 
معناي سياسي ديگري  ميانه روي تشديد مي شود، هيچ  و  اعتدال  شيادانه 
ندارد جز اين که باالترين نياز حياتي اين رژيم و رمز استمرار سلطة نامشروع 
كه  اعدامهاست  همين  خامنه اي،  سرنوشت«  »سوار  اولين  با  ويرانگرش  و 
است،  ديني  استبداد  مهره هاي  و  جناحها  و  باندها  تمامي  مشترک  فصل 
صرفنظر از اين که خود را بنيادگرا يا به قول خودشان اصولگرا معرفي کنند 

يا داعيه اصالح طلبي و اعتدال داشته باشند. 
انبوه اعدامها، به هر بهانه يي که باشد، ازسوي خميني و خامنه اي و روحاني 
و شريعت  قانون  يا  الهي  اجراي حکم  رفسنجاني،  و  احمدي نژاد  توسط  يا 
خدمت  در  تمامًا  آخوندي  ديکتاتوري  و  اسالمي  شوراي  مجلس  مصوب 
باندهاي درون هرم  ارعاب عمومي و تحميل دو خط قرمز است که همه 
قدرت در آن اتفاق نظر دارند: اول جلوگيري از هرگونه خيزش سياسي که 
مي تواند به يك قيام توده يي منجر شود، و دوم مقابله با روي آوردن مردمي 
به جنبش مقاومت سازمانيافته. هم از اين روست که بر طبق قانون رسمي 
ايران و در محور آن سازمان مجاهدين  از مقاومت  رژيم، هرگونه حمايت 
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خلق ايران مجازات اعدام دارد. 

۵4ـ سه سوار ديگري هم که سرنوشت خامنه اي و تخت سلطنت مطلقة 
از  برآنها استوارند، در يکسال گذشته به موازات احساس خطر رژيم  فقيه 

فوران خشم و انزجار مردم، در تاخت و تاز بودند: 
ـ »شکنجه«، هم به صورت انواع جنايتهاي پنهان در زندانها و هم در قالب 
قانون و شريعت آخوندي تحت عنوان »تعزير« و شالق زدن و مجازاتهاي 

تحقيرآميز در مألعام... 
ـ »بازداشت و دستگيري خودسرانه«، هم به صورت آدمربايي توسط »لباس 
»خانه هاي  به  قربانيان  انتقال  و  خامنه اي  اوباش  و  اراذل  شخصيها«ي 
امن«ي که سرنخ آنها به سرکردگان و قرارگاههاي امنيتي بيت خامنه اي 
وصل است، و هم به صورت دستگيريهاي فله يي و گسترده، از قبيل هزاران 
دستگيري سياسي، شامل دستگيري پيروان اديان و مذاهب مخلتف )اهل 
بازداشت  يا   ) و...  طاهري  علي  محمد  شاگردان  بهاييها،  دراويش،  سنت، 
فعاالن کارگري، معلمان، فعاالن محيط زيست، هنرمندان و خبرنگاران و 
و بالگ نويسان و... يا دستگيريهاي گسترده معترضان عليه تبعيضات ملي 
نظير دستگيري هموطنان کرد و آذري و عرب و بلوچ و ترکمن يا معترضان 
لر و بختياري و هم چنين يورشهاي سيستماتيک نيروي سرکوبگر انتظامي 
به ميهمانيها يا جشنهاي جوانان يا دستگيري دستفروشان وکودکان کار يا 
يورشهاي وحشيانه به محالت و دستگيري جوانان توسط مأموران حکومت 
آخوندي كه به درستي در جامعة جهاني به حکومت »اراذل و اوباش« معروف 

شده است. 
 ـ و باالخره سوار چهارم يا »سرکوب عمومي و همه جانبة« استبداد ديني 
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که از گسترش جاسوسي و تفتيش عقايد توسط بسيجيان به درون خانه 
به روي زنان  لباس شخصيهاي جنايتکار خامنه اي  تا اسيدپاشي  و خانواده 
انواع  و  ارشاد  گشت  به  موسوم  گشتهاي  راه اندازي  و  خيابان  و  کوچه  در 
پليسهاي امنيتي براي کوه و بيابان! تا گشتهاي »رسمي ولي نامحسوس« 

روز به روز گسترش مي يابند. 
در ارديبهشت امسال، خامنه اي در ديدار با سرکردگان نيروي انتظامي و در 
واکنش به موج نفرت اجتماعي و بين المللي از اجراي طرحهاي سرکوبگرانه 
اخالقي،  امنيت  به  مربوط  موضوعات  »در  گفت:  نامحسوس،  گشت  نظير 
نبايد به مخالفت برخي افراد يا فضاسازيهاي رسانه يي توجه شود بلکه بايد 

کار را پيش برد« )سايت خامنه اي 1۹ ارديبهشت 13۹۵(. 
از آغاز  انتظامي تهران  از آن، سرکردة نيروي سرکوبگر  در هفته هاي قبل 
فعاليت 7هزار پليس گشت ارشاد نامحسوس فقط در شهر تهران خبرداده 
شروع  برخي  هم  رژيم  درون  حتي  آن  فضاحت بار  ابعاد  به خاطر  که  بود 
به ايرادگيري به آن کردند. سخنان خامنه اي را ميتوان فصل الخطاب اين 
حرفها و يک فرمان صريح ديگر براي اعمال سرکوب بي دنده و ترمز و به 
کارگيري گسترده تر چماقداران لباس شخصي خودش توصيف کرد، فرماني 
درماندة  خليفة  نگراني  و  ترس  شدت  بيانگر  حال،  درعين  که  فضاحت بار 
ارتجاع را از هرگونه شکافي در طلسم اختناق و فوران خيزشهاي مردمي 

برمال مي کند. 

۵۵ـ در يك سال گذشته رژيم به تصويب قوانين سركوبگرانه جديد دست 
زده است. ازجمله در بهمن ماه، رسانه هاي حکومتي از تصويب کليات طرح 
تقويت بسيج ضدمردمي در مجلس رژيم خبر دادند. با تصويب اين طرح، 
دست مزدوران بسيجي براي اذيت و آزار و سرکوب مردم بيش از پيش باز 
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خواهد شد. 
در مورد سركوب زنان، پاسدار اشتري سركردة نيروي انتظامي اعالم كرد: 
اين  از  يکي  که  دارند  مسئوليت  و حجاب، 26دستگاه  عفاف  موضوع  »در 
ماه  آذر13۹4(. ظرف هشت  )ايسنا 13  انتظامي است«  نيروي  دستگاهها 
راهنمايي، چهل هزار  پليس  توسط  تنها  و  تهران  تنها در  اول سال13۹4 
يا  شده  ايجاد  مزاحمت  بدحجابي  بهانه  به  و  تهراني  آزاده  زنان  براي  بار 
)فارس  معرفي شده اند  قضايي  به دستگاه  يا  توقيف شده  آنها  نقليه  وسيله 

24آذر13۹4(.
رژيم واليت فقيه در سرکوب کارگران هم قدمي فراتر برداشت و كارگران 
اعتصابي يا معترض را به طور جمعي به تحمل ضربات شالق محکوم كرد. 
به  امسال  در خرداد  و ضدانساني شالق زدن  اجراي حکم مجازات سبعانه 
17کارگر محروم معدن طالي آق دره در آذربايجان غربي بخاطر اعتصاب 
حق طلبانه آنها موجي از انزجار عمومي را در داخل و خارج کشور برانگيخت. 
در يک جنايت ضدکارگري ديگر، چماقداران رژيم در تهران به کارگران يک 
کارواش با قمه و چماق حمله کردند، 3۵تن از آنها را به شدت مضروب و 
کارواش آنها را تخريب کردند. 10نفر از اين کارگران راهي بيمارستان شدند 

)ايلنا 1۹بهمن13۹4(. 

۵6ـ اعدام جمعي 2۵تن از جوانان اهل سنت و کرد بعد از سالها اسارت و 
شکنجه و بدرفتاري در روز سه شنبه 12مرداد 13۹۵، همزمان با سالگرد 
و  توزي  کين  شدت  از  يي  نمونه  سال67،  در  سياسي  زندانيان  عام  قتل 
اديان است. هرچند  و  پيروان ساير مذاهب  عليه  رژيم واليت فقيه  توحش 
حتي  و  تشيع  پيروان  حق  در  بدرفتاري  و  شقاوت  و  کشتار  در  آخوندها 

روحانيان شيعه مخالف خميني و خامنه اي نيز هيچ مرزي نمي شناسد. 
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دژخيمان واليت فقيه با اين 2۵هموطن سني در نحوه اجراي احکام اعدام 
هم به وحشيانه ترين صورت رفتار کردند و احکام صادره بر اساس اتهامات 
جز  گناهي  که  بود  کساني  به  تروريسم  نسبت دادن  و  دروغ  و  ساختگي 

مخالفت با استبداد مذهبي نداشتند. 
دو ماه پيش از اين اعدامهاي وحشيانه، نيروهاي سركوبگر خامنه اي نمازخانه 
اهل سنت در مسير شهرستان مهرستان، سراوان را شبانه تخريب كردند 

)هرانا 13 خرداد 13۹۵(. 
به محل  آباد غرب  در اسفند13۹4، چماقداران رژيم در شهرستان اسالم 
عبادت پيروان اهل حق بطور وحشيانه يورش برده و ساختمان و تأسيسات 

آن را تخريب كردند )هرانا 10 اسفند13۹4(. 
در آبانماه، رژيم آخوندي، ماموستا سيد طه كريمي يك روحاني اهل تسنن 
در شهر مهاباد را به اتفاق جمعي از شاگردانش دستگير كرد. آقاي كريمي 
در سال13۹0هم دستگير شده بود و به مدت 17ماه در زندان گوهردشت 

كرج زنداني بوده است )هرانا 16 آبان 13۹4(. 
و اينها فقط نمونه هايي از ستم و تبعيض مستمر مذهبي است که ديکتاتوري 

آخوندها عليه پيروان تمامي اديان و مذاهب و مرامها اعمال مي کند. 

و  اقوام  سركوب  ابعاد  گذشته  سال  طي  آخوندها  ايراني  ضد  رژيم  ۵7ـ 
مليتهاي مختلف ميهنمان را بازهم گسترش داد. 

در يکی ديگر از دهها اعدام و حشيانه اخير ، دژخيمان فاشيسم ديني حاکم 
بر ايران صبح روز 27مرداد 3زنداني سياسی جوان از هموطنان عرب را در 
دار  به  فی االرض«  افساد  و  »محاربه  آخوندساخته  اتهام  به  اهواز  حميديه 

آويختند. 
و  انسانی  ديگر سرکوب ضد  اشکال  با  همراه  وحشيانه  اعدامهای  اين گونه 
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تبعيضها و تحميلهای ارتجاعی، اهرم رژيم واليت فقيه برای مقابله با امواج 
همان  از  ستم  تحت  مليتهای  ازسوی  که  است  اعتراضاتی  خاموشی ناپذير 
يک  در  است.  داشته  ادامه  توسط خمينی  ايران  مردم  انقالب  آغاز غصب 
سال گذشته نيز هموطنان کرد، آذري، عرب، بلوچ، ترکمن، لر و بختياري با 
خيزشها و حرکتهای اعتراضی خود بارها رژيم آخوندها را به چالش کشيدند 
آزاده اش هرگز  و  غيور  فرزندانش  تمامی  با  زمين  ايران  که  دادند  نشان  و 

به سلطه فاشيسم مذهبی تن نمی دهد. 
در مقابل، خامنه ای تالش کرد با پاسداران و نيروهای نظامی و امنيتی و 
ارعاب را  باندهای سياه بسيجی جو  هم چنين چماقدران لباس شخصی و 

گسترش دهد.
بوكان  و  مهاباد  در  را  كرد  هموطن   ۸ سركوبگر  نيروهاي  خرداد،  در  ـ   

دستگير و به نقطه نامعلومي منتقل كردند )هرانا 14 خرداد 13۹۵(. 
در همين ماه، پاسداران جنايتکار ۵ هموطن كرد را در ناحيه مرزي شهر 
کشته  دم  در  اميني  گرمان  بنام  آنها  از  يکي  بستند.  گلوله  به  سلماس 
ـ  كردستان  ـ  نيوز  )فارسي  به شدت زخمي شدند  ديگر  تن  و چهار  شد 

7خرداد13۹۵(.
اقامت  به محل  يورش  با  رژيم  نيروهاي سرکوبگر  امسال  ماه  فروردين  در 
13تن از هموطنان عرب در اهواز گروهي از آنها را دستگير کردند )هرانا 

27 فروردين 13۹۵(.
در اسفند، چند جوان در نقاط مختلف زاهدان ربوده شده و به طرز فجيعي 

به قتل رسيده اند )كمپين فعاالن بلوچ 2۵ اسفند13۹4(.
مأموران وزارت اطالعات در اواخر ماه بهمن در سقز، 22تن از هموطنان ُكرد 
را به دليل فعاليتهاي حقوق بشري دستگير كردند. قبل از آن نيز شماري 

از جوانان اين شهر در محلة شاناز دستگير شدند. )كردپا 1 اسفند13۹4(
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رشته اين گونه حمالت و اقدمات سرکوبگرانه بي پايان است. 

۵۸ـ تالش رژيم براي سانسور و جلوگيري از جريان اطالع رساني آزاد در 
يكسال گذشته ادامه و گسترش يافت. مأموران سركوبگر نيروي انتظامي، 
بارها با يورش به منازل مردم، به جمع آوري بشقابهاي ماهواره يي در مناطق 

مختلف تهران پرداختند. 
اگر چه يک نيروي عريض و طويل امنيتي ـ نظامي به نام »پليس فضاي 
توليد و تبادل اطالعات )فتاـ  ناجا( تحت فرماندهي نيروي سرکوبگر انتظامي، 
کنترل فضاي مجازي و مسئوليت جنايات بسياري مانند دستگيري و قتل 
کارگر شهيد راه آزادي ستار بهشتي را برعهده دارد ولي واقعيت اين است 
که کنترل فضاي مجازي در ايران زيرنظر شخص خامنه اي و بر عهده سپاه 
پاسداران است که يک ارتش سايبري را با هزينه هاي کالن اداره مي کند. 
وزارت اطالعات حکومت هم کار جاسوسي و تفتيش عقايد قرون وسطايي 
را با خريد و بهره برداري از باالترين تکنيکهاي کامپيوتر و اينترنت صورت 

مي دهد. 
هردو جناح رژيم و مهره هاي امنيتي و اطالعاتي آنها در اين قبيل اقدامات 

سرکوبگرانه اشتراک عمل دارند. 
آخوند  رياست  به  مجازي«  فضاي  عالي  »شوراي  جلسه  امسال  خرداد  در 
براي  تصميمهاي جديدي  نيست،  سانسور  شوراي  كه چيزي جز  روحاني 
)فارس  كرد  اتخاذ  اجتماعي  شبكه هاي  فيلتركردن  و  سركوب  تشديد 

۸خرداد13۹۵(. 
 تقريبًا روزي نيست که رسانه هاي حکومتي از دستگيري جوانان، هنرمندان، 
اينترنتي  فعاالن  و  وبالگ نويسان  و  خبرنگاران  و  کاريکاتوريستها  شاعران، 
اينگونه دستگيرشدگان  از  بازداشتگاههاي حکومتي  خبر ندهند؛ زندانها و 
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لبريز است. 
راديو  در  روزه  همه  نيز  انتظامي  نيروي  و  اطالعات  و  سپاه  سرکردگان 
تلويزيون حکومتي با تکرار دعاوي خامنه اي تحت عنوان خطر نفوذ و تهاجم 
فرهنگي اقدامات سرکوبگرانه خود را توجيه مي کنند و به تهديد و ارعاب 

مردم و به ويژه جوانان کشور مي پردازند. 

۵۹ـ سركوب آزاديهاي اجتماعي در يکسال گذشته تداوم و گسترش داشت. 
در اين زمينه نيز باندهاي چماقدار و لباس شخصي نقشي ويژه برعهده دارند 
و با جناياتي مانند اسيدپاشي به چهره زنان به خاطر بدحجابي يا ربودن و سر 
به نيست کردن جوانان به خاطر بدلباسي يا اشاعه فرهنگ غربي و اتهاماتي 
که  را  خفقان  و  سرکوب  و  ارعاب  جو  فرهنگي  تهاجم  و  جاسوسي  چون 
»فضاي حياتي« فاشيسم ديني و خالفت خامنه اي است اعمال مي کنند. 

 ـ 3۵جوان در خرداد13۹۵ به خاطر شركت در جشن فارغ التحصيلي در 
قزوين، ۹۹ضربه شالق خوردند و آخوند دژخيم محسني اژه اي سخنگوي 
دستگاه قضاييه رژيم، در توجيه اجراي اين حكم ضدانساني گفت: »حكم 
صادره در اين رابطه منطبق با آيين دادرسي بوده است« )خبرگزاري فارس 

12خرداد 13۹۵(.
کليپ  تهية  بهانه  به  تهران  در  ۸تن  بازداشت  مانند  ديگري  نمونه هاي 
»موسيقي« در خرداد13۹۵ و لشکرکشي سرکوبگرانه و يورش به محله هاي 
مختلف و دستگيري جوانان، تحت عنوان »اراذل و اوباش« و »متخلفان«، 

در تمامي سال گذشته ادامه داشته است. 
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فصل هفتم: 
حرکتهاي اعتراضي و گسترش مقاومت اجتماعي،

پايداري زندانيان سياسي، اعتصاب غذاها 
و اعتراضات خياباني

60ـ در سال گذشته بر بستر وضعيت فالکت بار اقتصادي و به رغم سرکوب 
و  سياسي  شکل  به  اعتراضي  حرکتهاي  امنيتي،  فشارهاي  و  خفقان  و 
صنفي، هم از نظر کمي و هم از نظر کيفي با جهتگيري ضدحکومتي ايعاد 

گسترده تري به خود گرفت. ازجمله:
اوين و  تهران و درمقابل زندان  به ويژه در  ـ تجمعات و تظاهرات سياسي 
مراکز سپاه پاسداران، عليه احکام ظالمانه اعدام، دستگيريهاي خودسرانه و 

شکنجه و بدرفتاري با زندانيان سياسي و عقيدتي و... 
ـ مقابله جوانان و مردان و زنان غيرتمند با تعرضات گشتيها و بسيجيان و 

مزاحمان خياباني تحت عنوان نهي از منکر... 
ـ اعتراضات مستمر کارگران، معلمان، پرستاران و کادر پزشکي، بازاريان، 
نهادهاي  و  مؤسسات  غارت شدگان  و  مالباختگان  دامداران،  کشاورزان، 

چپاولگر حکومتي... 
ـ تجمعات و تحصنها و تشکيل زنجيره انساني توسط مدافعان محيط زيست، 

مدافعان کارون و زاينده رود، معترضان به آلودگي شديد هوا و... 
ـ اعتراضات اقشار مختلف مردم به اجحافات حکومتي نظير افزايش مالياتها، 
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برق،  آب،  قطع  مانند  عمومي  فقدان خدمات  يا  مغازه ها  موم کردن  و  مهر 
گاز... 

برخي  و  گرفت  صورت  رژيم  مجلس  مقابل  در  اعتراضات  اين  از  بسياري 
واکنشهاي  و  يافت  ادامه  مدتها  براي  شبانه روزي  تحصنهاي  به صورت 
ترس آلودي را در درون مجلس و توسط نمايندگان يا کارگزاران حکومتي 

به دنبال داشت... 

61ـ در ميان حرکتهاي اعتراضي اقشار مختلف اجتماعي، کميت و کيفيت 
اعتراضات کارگران جاي ويژه يي داشت. زحمتکشان ميهنمان و خانواده هاي 
شريفشان که نخستين قربانيان رکود همراه با تورم و انهدام صنايع کشور 
برگزاري تجمعها و  با  به رغم سرکوب ضدانساني و خفقان، حاکم  هستند، 
به طور  خياباني،  تظاهرات  شکل  به  چه  و  کارگري  مراکز  در  چه  تحصنها 
مستمر عليه پايمال شدن ابتدايي ترين حقوق خود دست به اعتراض زدند. 

در آستانه روز كارگر )اول ماه مي( سال جاري، سازمان چريکهاي فدايي 
پرستاران  و  معلمان  کارگران،  اعتراضي  1۵۸6حرکت  بيالن  ايران  خلق 
کارگران،  اعتراضي  126۸حرکت  شامل  که  کرد  منتشر  را  سال13۹4  در 

24۵حرکت اعتراضي معلمان و 73حرکت اعتراضي پرستاران است. 
اين بيالن شامل همه حرکتهاي اعتراضي نمي شود. واقعيت اين است که در 
گوشه و کنار کشور حرکتهاي اعتراضي بسياري صورت مي گيرد که ثبت 

همه آنها امكانپذير نيست. 

رژيم واليت فقيه،  و سرکوب  عليه ستم  اعتراضي  ميان حرکتهاي  در  62ـ 
مقاومتها و اعتراضات شجاعانه در زندانها و موج اعتصاب غذاها در زندانها 
براي مطالبه حقوق اوليه و پايمال شده زندانيان ـ چه زندانيان سياسي و 
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چه ساير زندانيان و قربانيان احکام ظالمانه و ضدانساني ـ جايگاه ويژه يي 
داشت. اين اعتصابها، پس از اعتصاب غذاي10۸روزه رزمندگان آزادي در 
زندان ليبرتي و اشرف نشانها در نقاط مختلف جهان، بعد از قتل عام و اعدام 
جمعي ۵2مجاهد بي سالح و بي دفاع در يورش 10شهريور13۹2 به اشرف، 
که  بود  قيمت«  هر  به  »مقاومت  بن بست شکن  اصل  بازتاب  و  گرفت  باال 

استبداد ديني را در هر »فرصت، هرزمان و هرمکان« به چالش مي کشد. 
و  پيامها  و  اوين  بند3۵0  چنين است که حماسه هايي چون مقاومت در 
موضعگيريهاي پيشتازان مقاوم از دل زندانها، فضاي ارعاب و ترور در جامعه 
را مي شکند، فضاي مقاومت و تهاجم به دشمن را به جامعه انتقال مي دهد 
و تسليم طلبي و فرهنگ بي هزينگي و دل بستن به مراحم واليت خامنه اي 
را افشا مي کند و نشان مي دهد که مردم ايران و فرزندان آگاه و فداکار آنها 

هرگز تسليم جور و ستم استبداد مذهبي نمي شوند. 

63ـ در سالي که گذشت زندانيان سياسي با شجاعتي بي نظير حرکتهاي 
حمله  محکوم کردن  انتخابات،  تحريم  دادند.  گسترش  را  خود  اعتراضي 
ليبرتي و فرستادن مزدوران و جاسوسان  موشکي به مجاهدان اشرفي در 
وزارت اطالعات براي شناسايي، اعتراض به مرگ مشکوک شاهرخ زماني، 
اعتراض به احكام اعدام، موضعگيري عليه سفر روحاني به ايتاليا و برنامه سفر 
نخست وزير ايتاليا و فدريکا موگريني به ايران، بزرگداشت سالگرد تأسيس 
سازمان مجاهدين خلق ايران و سالگرد حماسه سياهکل، اعالم همبستگي با 
اعتراضات اجتماعي مانند حمايت از بيانيه مشترك اسماعيل عبدي و جعفر 

عظيم زاده فعال كارگري، بخشي از اين حركتهاي شجاعانه است. 
بر  فشار  قبال  در  جمعي  به صورت  چه  و  انفرادي  به صورت  چه  زندانيان 
زندانيان، جابه جايي به بندهاي مختلف، انتقال به بند زندانيان عادي، اعدام 
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مرخصي  ندادن  ضدشورش،  يگانهاي  سركوبگرانه  برخوردهاي  همبندان، 
دوران  اتمام  از  بعد  آزادي  عدم  درماني،  مراكز  به  درماني، عدم دسترسي 

محكوميت، دست به اعتراض و اعتصاب غذا زدند. 
فعاالن  از  زيادي  تعداد  زندانيان سياسي،  اعتصاب غذاي  با  در همبستگي 
سياسي و مدني اعتصاب غذا کردند. ۸00 تن از فعاالن سياسي در حمايت 
به  ناگزير  رژيم  و  كردند  غذا  اعتصاب  اعالم  عظيم زاده  جعفر  خواست  از 

عقب نشيني و آزادي جعفر عظيم زاده شد. 

64ـ در يك سال گذشته بيش از 130فقره اعتصاب غذا در زندانهاي ايران 
صورت گرفت كه برخي از آنها به صورت جمعي و برخي به صورت انفرادي 
بوده است. خانواده برخي از اين زندانيان هم در خارج از زندان در همراهي 

با زندانيان دست به اعتصاب غذا زدند. 

6۵ـ در يكسال گذشته زندانيان سياسي با شجاعت بسيار بيش از 300بيانيه، 
نامه سرگشاده نشر داده و مراسم متعددي هم در  پيام، خبر، دلنوشته و 
پيكار  ادامه  از  هموطنانمان  اطالع  براي  كه  كرده اند  برگزار  زندانها  داخل 

آزادي در زندان، به عنوان نمونه برخي از آنها را يادآوري مي كنيم: 
ـ مراسم سالگرد 1۹بهمن و حماسه سياهكل

ـ بزرگداشت شهيدان جعفر كاظمي و محمدعلي حاج آقايي
ـ بزرگداشت شهيد عبدالغني گنگوزه اي كه در زندان زاهدان اعدام شد

سالگرد  دومين  بمناسبت  گوهردشت  سياسي  زندانيان  از  جمعي  پيام  ـ 
10شهريور ) قتل عام اشرف(. 

ـ نامة سرگشاده زندانيان سياسي به لوران فابيوس وزير خارجه وقت فرانسه 
ـ نامة به رئيس جمهور فرانسه درخصوص سفر روحاني به فرانسه
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ـ نامة اعتراضي به نخست وزير ايتاليا درخصوص سفر وي به ايران 
حضور  عليه  نيويورك  در  ايرانيان  تجمع  از  حمايت  در  زندانيان  بيانية  ـ 

روحاني در سازمان ملل متحد
ـ نامة زندانيان به رئيس پارلمان اروپا دراعتراض به سفرش به تهران

ـ نامة زندانيان به دبيركل سازمان ملل و مقامات اتحاديه اروپا دربارة سفر 
به تهران 

ـ بيانية زندانيان در اعتراض به سفر رئيس كنفرانس مونيخ و وزير خارجه 
آلمان به تهران و برگزاري كنفرانس مقدماتي امنيتي در تهران

ـ نامة زندانيان به دبيركل سازمان ملل درباره سفر روحاني به نيويورك
ـ نامه به پاپ درخصوص سفر روحاني به ايتاليا و مالقات با پاپ

ـ بيانية زندانيان سياسي درخصوص محكوميت سفر روحاني به فرانسه 
ـ نامه به دبيركل ملل متحد در اعتراض به رفتن مزدوران به مقابل ليبرتي

ـ نامه هاي متعدد زندانيان به احمد شهيد دربارة وضعيت زندان و فشارهاي 
وزارت اطالعات بر زندانيان، حقوق كارگران و ابراز نگراني نسبت به وضعيت 

زندانيان سياسي 
ـ نامه به شوراي حقوق بشر ملل متحد براي تمديد مأموريت احمد شهيد

ـ پيامي در تأييد حرفهاي احمد شهيد درخصوص وضعيت حقوق بشر در 
ايران

نقض  مورد  در  گزارش وي  به خاطر  احمد شهيد  از  تشكر  و  تقدير  پيام  ـ 
حقوق بشر 

ـ تبريك به احمد شهيد به مناسبت تمديد مأموريت وي
ـ نامه به شوراي حقوق بشر ملل متحد درخصوص يورش گارد زندان به 
بندهاي  به  ترحمي  بهزاد  و  آزموده  فريد  ايرج حاتمي،  و جابه جايي  بند4 

زندانيان عادي و خطرناك
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ـ پيام به مناسبت حمله 1۹فروردين13۹0 به اشرف
ـ نامه در رابطه با حمله تروريستي در پاريس و موشكباران ليبرتي

ـ بيانيه زندانيان دربارة حمله موشكي به ليبرتي
برادرش در کمپ  به  نامه سرگشاده زنداني سياسي مريم اکبري منفرد  ـ 

ليبرتي
ـ پيام زنده ياد شاهرخ زماني در حمايت از معلمان

ـ پيامهاي زندانيان سياسي درباره جان سپردن شاهرخ زماني
ـ هشدار شماري از زندانيان سياسي نسبت به خطر جدي كه جان زندانيان 

سياسي را تهديد مي كند
ـ نامه درباره شكنجه سفيد و مرگهاي مشكوك در زندانهاي ايران

ـ بيانيه زندانيان سياسي كرد در زندانهاي اروميه، زنجان و تبريز در اعتراض 
به اعدام بهروز آلخاني

ـ اعتراض شماري از زندانيان به حكم اعدام محمد علي طاهري
ـ پيام به مناسبت سالگرد اعدام حبيب اهلل گلپري پور و رضا اسماعيلي

ـ نامه شماري از زندانيان سياسي به بي.بي.سي فارسي و اعتراض به توجيه 
شكنجه توسط اين راديو

بهنام  مورد  در  تجديدنظر  دادگاه  حكم  به  اعتراض  در  زندانيان  بيانية  ـ 
ابراهيم زاده

ـ پيام زندانيان در حمايت از اعتراضات معلمين و بيانيه زندانيان در حمايت 
از تجمعات اعتراضي 13مهر معلمان

ـ نامه گروهي از زندانيان سياسي درباره كساني كه سعي در تخريب فعاالن 
كارگري چپ دارند

ـ پيام زندانيان سياسي به مناسبت 16آذر
ـ پيام زندانيان به مناسبت روز جهاني حقوق بشر
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ـ پيام دربارة دكتر محمد ملكي و اقدامات و فعاليتهاي اعتراضي او
ـ بيانية زندانيان سياسي دربارة انتخابات

سيماي  همياري  برنامه  از  حمايت  در  سياسي  زندانيان  از  گروهي  نامه  ـ 
آزادي

ـ پيام زندانيان سياسي به مناسبت تحريم انتخابات 
ـ پيام زندانيان به مناسبت روز زن

ـ نامه اعتراضي به حمله مأموران و عوامل اطالعاتي به سالن16 در بند6 
زندان گوهردشت كرج

ـ پيام درخصوص حداقل مزد كارگران براي سال13۹۵
توسط دكتر  نفت  مناسبت 2۹اسفند سالروز ملي شدن صنعت  به  پيام  ـ 

محمد مصدق
ـ بيانيه اعتراض به فشار روي زندانيان بند ويژه روحانيت

ـ پيام همدردي با مردم خوزستاني به خاطر سيل
ـ حمايت زندانيان از خواستهاي جعفر عظيم زاده و اسماعيل عبدي

ايران به شركت هموطنان در  از زندانهاي سراسر  ـ و فراخوانهاي شجاعانه 
گردهمايي ساالنه مقاومت 

ـ از اين نمونه ها كه تنها بخشي از اقدامات زندانيان سياسي است، به روشني 
به  ديگري  از  پس  يكي  واليت فقيه،  زندانهاي  حتي  كه  دريافت  مي توان 

كانونهاي رزمنده شورشي تبديل مي شود. 

66ـ اعتراضات كارگران در يکسال گذشته، عمدتًا حول عدم دريافت حقوق 
قراردادهاي موقت و  از كار،  از يكسال، اخراج  تا بيش  از چند ماه  و مزايا 
اثر  بر  بيكاري  يا  از اخراج  از تسويه حساب عادالنه بعد  ظالمانه، خودداري 
تعطيلي كارخانه، خصوصي سازي كارخانه ها و شرکتها و فقدان امنيت شغلي 
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بود. 
شماري از اعتراضات كارگري مانند اعتصاب و تجمع ۵000تن از كارگران 
المهدي هرمزآل  آلومنيم  بازنشسته صنعت فوالد كشور، كارگران مجتمع 
در بندرعباس، كارگران لوله و نورد صفا، كارگران قطار شهري اهواز، معدن 
كارگران  يورت،  زمستان  معدن  كارگران  شاهرود،  در  طرزه  سنگ  ذغال 
ادامه  مدتها  براي  و…  تپه  هفت  نيشكر  كارگران  راميان،  در  آرام  معدن 

داشته و برخي همچنان ادامه دارد. 
بسياري از اعتراضات كارگري عليه اقدامات سركوبگرانه عليه کارگران بود. 
نظير اعتراض عليه موضوعاتي مانند مرگ مشكوك زنده ياد شاهرخ زماني 
در زندان، تشديد فشارهاي امنيتي عليه فعاالن كارگري، بازداشت كارگران، 
كارگران  از  1۸نفر  عليه  قضايي  پرونده  تشكيل  كارگري،  فعاالن  محاكمه 
مجتمع مس خاتون آباد، بيانيه و اطالعيه در حمايت از خواسته هاي جعفر 

عظيم زاده فعال كارگري و اسماعيل عبدي فعال معلمان. 
جامعه  انتظارات  و  كارگر  روز  مناسبت  به  كارگران  اطالعيه هاي  و  پيامها 
كارگري ايران درباره وضعيت معيشتي و حداقل حقوق خودشان و تحركات 
فرهنگ  ارتقاي  و  يافتگي  سازمان  از  مناسبت،  اين  به  آنها  اعتراضهاي  و 

مقاومت در ميان كارگران ميهنمان خبر مي دهد. 

67ـ اعتراضات معلمان حول موضوعات مختلفي تداوم يافت. ازجمله:
در  تبعيض  حقوق،  دريافت  عدم  به خاطر  اعتراضي  تظاهرات  سلسله  ـ 

استخدام، وضعيت بد معيشتي، عدم استخدام رسمي... 
ـ تجمعات اعتراضي درمقابله با فشارهاي مستمر براي خاموش کردن صداي 

اعتراض معلمان، دستگيري فعاالن سنديکاي معلمان و آزاد نشدن آنها... 
از  حمايت  در  روشنگرانه  و  تبليغي  فعاليتهاي  و  تحصن  غذا،  اعتصاب  ـ 
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اعتصاب غذاي محمود بهشتي لنگرودي، اعتراض به حكم جديد زندان عليه 
معلم زنداني رسول بداقي، اعتراض به صدور حكم زندان براي معلم زنداني 

طاهر قادرزاده و… 
تناوب و  به  با حضور چشمگير زنان ـ  اعتراضات مربيان پيش دبستاني  ـ 
در  برپا شد.  رژيم  مقابل مجلس  در  روزي  به صورت شبانه  و  بارـ  چندين 
اين اعتراضات معلمان خواستار استخدام رسمي خود در آموزش و پرورش 

شدند. 
اعتراضات معلمان با حمايت فراگير از سوي ديگر اقشار اجتماعي، به ويژه 
دانش آموزان و دانشجويان و کارگران مواجه شد و موضعگيريها و مقاالت 
بازتاب گسترده يي در  از حقوق برحقشان،  و سخنرانهاي معلمان در دفاع 

شبکه هاي اجتماعي داشت. 
داشت.  ادامه  دانشجويان  و صنفي  اعتراضات سياسي  نيز  دانشگاهها  در  ـ 
16 آذر، روز دانشجو، به رغم شرايط امنيتي فشرده در بسياري از دانشگاهها 
را  دانشجويي  آذرخش جنبش  و خاطره سه  ياد  دانشجويان  و  برگزار شد 
بسيج  مورد  در  داشتند  گرامي  رسيدند،  به شهادت  در 16آذر 1332  که 
امنيتي و نگراني ديکتاتوري آخوندي از اعتراضات دانشجويي در 16 آذر، 
پيشاپيش  ارتجاع،  خبرگان  هيأت رئيسه  عضو  نجف آبادي،  دري  آخوند 
گفت: »فتنه گران امروز به دنبال نفوذ در دانشگاهها هستند که بايد بدانند 
دانشگاهها و دانشجويان مراقب توطئه هاي آنان بوده و اجازه هيچ عرض 

اندامي را به فتنه گران نمي دهند« )13 آذر13۹4(. 
ابعادي  در  دانشجو  روز  تظاهرات  سرکوبگرانه،  تهديدهاي  همه  به رغم  اما 

گسترده تر و قوي تر ارسال قبل برگزار شد. 
سياسي  شعارهاي  و  ابتکارات  با  دانشجو  روز  تظاهرات  تهران  دانشگاه  در 
و اعتراضي در دانشکده هاي مختلف دانشگاه تهران و در مقابل كتابخانه 
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مركزي به رغم تدابير سرکوبگرانه و بسيج رژيم شکل گرفت. 
در دانشگاه صنعتي شريف همزمان با سخنراني روحاني دانشجويان شعار 
»دانشجو مي ميرد، ذلت نمي پذيرد« و »زنداني سياسي آزاد بايد گردد« سر 

دادند. 
در دانشگاه ملي نيز دانشجويان فرياد »زنداني سياسي آزاد بايد گردد« را 

طنين انداز کردند. 
در دانشگاه عالمه طباطبايي مراسم 16آذر در سالن دانشكده حقوق برگزار 
شد. مزدوران بسيجي با پرتاب گاز اشك آور قصد برهم زدن اين مراسم را 

داشتند. 
در دانشگاه اهواز نيز بسيج دانشجويي به دانشجويان معترض يورش بردند 

و دانشجويان با آنها درگير شدند. 
در نجف آباد دانشجويان در تجمعات خود شعار »دانشجو مي ميرد ذلت 

نمي پذيرد« سر دادند. 
و  آزاد سنندج  دانشگاههاي  دانشگاه كرمان،  اصفهان،  دانشگاه صنعتي  در 
كرمانشاه و بسياري ديگر از دانشگاهها، مراسم مشابهي در گراميداشت روز 
دانشجو برگزار گرديد و دانشجويان با اقدامات افشاگرانه و اعتراضي خود، 

نمايشهاي شيادانه حکومتي براي مصادره روز دانشجو را خنثي کردند. 
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فصل هشتم: 
افزايش صدور تروريسم و بنيادگرايي پس از نوشيدن 

جام زهر اتمي

واليت فقيه  رژيم  مخرب  و  ماجراجويانه  مداخالت  گذشته  سال  در  6۸ـ 
ملي  شوراي  گرفت.  به خود  گسترده تري  بسيار  ابعاد  ديگر  کشورهاي  در 
کرد.  افشا  گذشته  همچون  را  ضدايراني  و  ويرانگر  سياست  اين  مقاومت 
ايراني  ايراني و غير  نيروهاي سياسي  نيروي سياسي در ميان  اولين  شورا 
است که بر تهديد بنيادگرايي اسالمي انگشت گذاشت و از 3۵سال پيش 
بنيادگرايي  و  ارتجاع  صدور  به  حياتي  نيازي  واليت فقيه  رژيم  کرد  اعالم 
بنيادگرايي  اختاپوس  قلب  و  دارد  موجوديت خود  براي حفظ  تروريسم  و 
وتروريسم برخاسته از آن، در تهران و در بيت ولي فقيه مي تپد. اين سياست 
از زمينه سازي جنگ ايران و عراق و اصرار هشت ساله بر ادامة آن توسط 
خميني تا جنگهاي کنوني خامنه اي در سوريه و يمن و عراق و لبنان تداوم 
دارد. مداخله جويي و تفرقه اندازي در فلسطين توسط نيروي قدس و سپاه 
پاسداران واليت فقيه و به کارگيري نيروي بسيج و بخشهايي از ارتش تحت 
امر خامنه اي و شبه نظاميان جنايتكار اجيرشده از عراق و لبنان و افغانستان 
بيت  کنترل  تحت  فرهنگي  و  تبليغاتي  نهادهاي  اختصاص  و  پاكستان  و 
و  همه  تروريسم،  صدور  امر  به  بي حساب  و  کالن  هزينه هاي  با  خامنه اي 
را برجسته مي کنند. هزينه هاي  نياز حياتي رژيم واليت فقيه  همه، همين 
کالن و سرمايه گذاري براي دستيابي به سالح اتمي نيز قبل از هرچيز براي 
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خامنه اي به مثابه پشتوانه صدور تروريسم و بنيادگرايي و اعمال هژموني در 
منطقه به حساب مي آيد. 

6۹ـ عالوه بر تصريحات شخص خميني که صدور جهاني بنيادگرايي اسالمي 
و شعار »جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم« را رسالت اصلي حکومت واليت فقيه 
مي دانست و صلح را »دفن اسالم« و »آتش بس« را زهر توصيف مي کرد و 
عالوه بر تصريحات قانون اساسي اين رژيم در بارة نقش سپاه پاسداران در 
اين زمينه، سران و سرکردگان کنوني رژيم از هردو جناح در يكسال گذشته 
به زبانهاي مختلف اذعان داشته اند که از عراق و سوريه و لبنان گرفته تا 
يمن و شاخ آفريقا و افغانستان و شرق دور را به مثابه خاکريزهاي جنگي 
و عمق استراتژيک نظام تلقي مي کنند و هرگونه عقب نشيني از مداخالت 
فرامرزي و تروريستي را، تهديدي حياتي براي سلطة خود در تهران و داخل 

مرزهاي ايران مي دانند. 
خامنه اي در مورد حضور نظامي پاسداران و شبه نظاميان واليتش در سوريه 
همدان  و  كرمانشاه  در  بايد  نمي كردند  مبارزه  حرم  مدافعان  »اگر  گفت: 

مي جنگيديم« )بهمن13۹4(. 
فرمانده کل سپاه پاسداران، پاسدارـ سرلشکر محمد علي جعفري تصريح 
مي كند: »سپاه پاسداران امروز هزاران کيلومتر آن سوتر در حال دفاع است« 
پاسداران  سپاه  در  خامنه اي  نمايندة  سعيدي  علي  آخوند  و   )13۹4 )آذر 
نامعلوم  اين منطقه  نبود سرنوشت  "فجر ۵"  مي افزايد: »اگر در غزه راکت 

بود« )ارديبهشت 13۹۵(. 
عملکرد  از  ستايش  در  هم  رژيم  »اعتدالي«!  رئيس جمهور  روحاني  حسن 
پاسدارـ سرلشکر قاسم سليماني سرکرده نيروي تروريستي قدس مي گويد: 
افغانستان،  جاي  جاي  ايران،  نه تنها  و  ايران  شرق  جاي  جاي  اگر  »امروز 
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و  رشادتها  پاي  جاي  كنيم،  نگاه  جا  هر  فلسطين  لبنان،  سوريه،  عراق، 
مسئوليت  بار  »امروز  و  مي كنيم«  مشاهده  را  سليماني  سردار  دالوريهاي 
امنيت كشورهاي ديگري كه از ما در خواست مساعدت مي كنند ]برعهده 
سپاه است که[ در آن ميدانها هم با كمال رشادت حضور دارد، براي دفاع از 
عتبات عاليات، از حرمهاي مطهر ما در عراق و سوريه، براي دفاع از مظلومان 
در لبنان و فلسطين و افغانستان و ساير نقاط ديگري كه از ملت ايران و 

دولت ايران درخواست كمك دارند« )ارديبهشت13۹۵(. 
و اينهم اذعان آخوند حسن نصراهلل، سرکردة حزب اهلل لبنان است که تصريح 
اين  با  ارتباطي  هيچ طرفي  و  مي رسد  ايران  از  »بودجه حزب اهلل  مي کند: 
موضوع ندارد. پول از ايران مي رسد، مانند موشکهايي که با آن اسرائيل را 
تهديد مي کنيم. از حضرت امام خامنه اي، دولت ايران و رئيس جمهور آن 
به خاطر حمايت بي دريغ از ما در سالهاي گذشته تشکر مي کنيم. ما حقوقها 
را مي پردازيم و مشکلي در اين زمينه نداريم... تا زماني که ايران پول دارد ما 
هم پول داريم. هيچ قانوني نمي تواند مانع اين دريافت شود... بودجه حزب اهلل 
از همان طريقي ]بخوانيد از طريق عراق و سوريه[ به وسيله ايران به دست 
ما مي رسد که تجهيزات نظامي و ديگر نيازمنديها... ما درخصوص بودجه 
و  خورده  که  هرآنچه  هزينه هايش،  درآمدهايش،  هستيم،  شفاف  حزب اهلل 
نوشيده مي شود، موشکها و راکتهايش همه از ايران دريافت مي شود« )تير 

 .)13۹۵

70ـ اگر چه هنوز مردم ايران و مردم منطقه و جهان از تداوم مماشات با 
قرار  بزرگي  و خطرهاي  آسيبها  معرض  در  ايران  بر  ديني حاکم  فاشيسم 
دارند، اما در پرتو کارزار روشنگرانه مقاومت ايران، رژيم واليت فقيه به عنوان 
بانکدار مرکزي تروريسم و فعالترين دولت حامي تروريسم در سطح جهاني 
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شناخته شده و در معرض محکوميت و انزواي فزاينده يي قرار گرفته است. 
به  خامنه اي  بسيجيان  و  چماقداران  حمله  از  پس  و  گذشته  يكسال  طي 
سفارتخانه عربستان در تهران و کنسولگري اين کشور در مشهد و آتش زدن 
و تخريب اين مراکز ديپلوماتيک، شاهد موجي از محکوميتها و تصريحات 
محکم و مسئوليت آوري در اسناد رسمي دولتي و پارلماني ازسوي كشورهاي 
عربي و اسالمي عليه دخالتهاي مخرب رژيم ايران بوديم. به عنوان يکي از 
سران  اجالس  پاياني  بيانيه  از  توان  مي  محكوميتها  اين  اسناد  مهمترين 
ياد  ماه 13۹۵  27فروردين  در  استانبول  در  اسالمي  كشورهاي  كنفرانس 
کرد که بر »مداخالت رژيم ايران در امور داخلي كشورهاي منطقه و ديگر 
كشورهاي اسالمي« و »ادامه حمايت اين رژيم از تروريسم« و »حزب اهلل و 
اعمال تروريستي آن در منطقه و حمايتش از جريانها و گروههاي تروريستي 
كه امنيت و آرامش كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي را متزلزل كرده است« 

انگشت گذاشت و آن را محکوم كرد. 
روحاني  آن،  برگزاري  جريان  در  و  كنفرانس  اين  از  قبل  روزهاي  در 
به عمل  زيادي  تالشهاي  رژيم  خارجه  وزير  ظريف  جواد  و  رئيس جمهور 
پاياني اجالس  بيانيه  از  را  بندهاي مربوطه  نامبرده و  تا تصريحات  آوردند 
حذف كنند، اما وقتي با پاسخ قاطع ساير كشورها مواجه شدند، روحاني با 

سرافكندگي در جلسة پاياني كنفرانس شركت نكرد. 
درمقابل، دبيرخانه شوراي ملي مقاومت با صدور اطالعيه يي از بيانيه اجالس 
سران کنفرانس اسالمي استقبال و تأکيد کرد که محكوميت بايد با اخراج 
رژيم آخوندها از كنفرانس اسالمي و واگذار کردن كرسي ايران به مقاومت 
رژيم  اين  سرنگوني  براي  ايران  مردم  مبرم  خواست  از  حمايت  با  و  ايران 

تكميل شود. 
همزمان با کنفرانس اسالمي، پارلمان کشورهاي عربي نيز در بيانيه پاياني 
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اجالس خود در قاهره، رژيم آخوندي را به خاطر دخالتهاي مستقيم در امور 
کشورهاي عربي، محکوم کرد و حزب اهلل لبنان را هم که عامل همين رژيم 

است »تروريست« شناخت )العربيه 30فروردين 13۹۵(. 

 71ـ شوراي ملي مقاومت ايران در بيانيه ساالنه خود در مرداد13۸6 اعالم 
و  به سرکوب در داخل  ـ مذهبي واليت فقيه  استبدادي  رژيم  کرد »بقاي 
اين  ارتجاعي  توسعه طلبي  اگر  است.  خورده  گره  خارج  به  انقالب  صدور 
حکومت مهار شود، تيغ سرکوب کند مي شود و اگر سرکوب مردم به سستي 
رو كند، صدور بنيادگرايي از حرکت باز مي ماند. موجوديت سپاه پاسداران 
داخلي  سرکوب  گسترش  به  نظام،  امنيت  پاسدار  نهاد  مهمترين  به عنوان 
اساسي  قانون  عصاره  دارد.  بستگي  اسالم  نام  تحت  بنيادگرايي  صدور  و 
واليت فقيه بر انکار حق حاکميت مردم و تئوري صدور انقالب اسالمي بنا 
شده است. دس  برداشتن از سرکوب مردم و صدور بنيادگرايي به عراق به 
عنوان جبهة مقدم، به معناي گام برداشتن در جهت استحاله و فروپاشي 

واليت فقيه است«. 
به  توجه  با  نيز  تير13۸2   30 بيانيه  در  هم چنين  مقاومت  ملي  شوراي 
بنيادگرايي،  صدور  بر  مبني  رژيم  استراتژي  و  عراق  در  جنگ  پيامدهاي 
خاطرنشان كرده بود: »رژيم آخوندها يا بايد مسير گذشته را با اصالت دادن 
و  پيشروي  ادامه  با  صورت  اين  در  كه  دهد،  ادامه  بنيادگرايي  صدور  به 
دخالت بيشتر در عراق و سنگ اندازي در روند صلح خاورميانه، در داخل 
كشور به انقباض و سركوب بيشتر و جراحي در درون رژيم متمايل مي شود، 
در اجراي اين سياست، رژيم بايد انزواي هرچه بيشتر بين المللي و تشديد 
در  دهد...  انجام  كالن  برنامه ريزي  آن  براي  و  بپذيرد  را  جهاني  فشارهاي 
حالت ديگر، رژيم بايد از صدور بنيادگرايي دست بردارد و دست پروردگانش 
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در عراق را كه براي آنان انرژي و هزينه بسيار مصرف كرده رها كند و در 
صدد انطباق خود با آرايش جديد منطقه برآيد و جامهاي زهر را يكي پس 

از ديگري بنوشد«. 
اکنون در نيمه 13۹۵، رژيم واليت فقيه پس از برجام، يک بار ديگر بر سر 
از جانب  ديگر  برجامهاي  اکنون مسأله  است.  قرار گرفته  راهي  دو  همين 
جامعه جهاني روي ميز خامنه اي قرار دارد. نيروهاي صلح طلب در سراسر 
جهان و جامعه جهاني بايد بر خامنه اي براي نوشيدن جام زهر دوم )برجام 
2( فشار وارد کنند. هزينه هاي کالن جنگ در سوريه و تأمين همه جانبه 
باند تروريستي حزب اهلل نشان مي دهد که خامنه اي چه هزينه هاي سنگيني 
را بر مردم ايران تحميل مي کند، اما اظهارات خامنه اي و عملكرد رژيم در 
يكسال گذشته و پس از برجام به خصوص در سوريه و عراق نشان مي دهد 
رژيم  کار  پايان  منزله  به  را  سياست  اين  از  دست برداشتن  خامنه اي  كه 
تلقي مي کند و تا مطلقًا مجبور نشود، دست از سياست صدور تروريسم و 

بنيادگرايي برنمي دارد. 

72ـ شوراي ملي مقاومت با توجه به شكستهاي پي در پي رژيم در سياست 
صدور تروريسم و بنيادگرايي در بيانيه ساالنه خود در سال گذشته اعالم 
کرد: »خامنه اي با هزينه هاي كالن مالي و نيرويي و لجستيكي، عماًل در سه 
جنگ در خاورميانه درگير شد و درصدد بود با تحكيم مواضع خود در عراق، 
وارد كردن ضربات هرچه بيشتر به اپوزيسيون سوريه و دور كردن كابوس 
سرنگوني اسد و باالخره با كودتا و اشغالگري در يمن توسط مزدورانش و 
رساندن خود به باب المندب، تعادل قوا در منطقه را به طور كامل برهم بزند 
بيشتر در مذاكرات  بسيار  امتيازهاي  به دادن  ناگزير  را  و كشورهاي ۵+1 
و  تركيد  منطقه  در  بادكنكيش  گسترش  عكس،  به  درست  اما  اتمي كند. 
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كشتي صدور تروريسم و بنيادگرايي رژيم هر چه بيشتر به گل نشست. اين 
روند با سقوط نخست وزير دست نشاندة رژيم در عراق در مرداد13۹3 شروع 
شد و با پيروزيهاي پي درپي انقالبيون سوريه و شكستهاي پاسداران و ارتش 
اسد و آزادشدن مناطق بيشتري از سوريه ادامه پيدا كرد. تشكيل ائتالف 
منطقه يي در فروردين13۹4 عليه كودتاي شبه نظاميان مورد حمايت رژيم 
در يمن نقطه عطفي در مقابله با اين سياست رژيم واليت فقيه، نه فقط در 
رابطه با يمن، بلكه در سطح منطقه بود كه صحنه را چرخاند و آزادسازي 
آنها  پيشروي  و  مردمي  مقاومت  نيروهاي  توسط  ماه13۹4  تير  در  عدن 
در  كه  هم چنان  داد.  قرار  چشم انداز  در  را  صنعا  و  استانها  ساير  به سوي 
اطالعيه خانم رجوي پس از توافق لوزان آمده است تشكيل اين ائتالف يكي 
از علل عقب نشيني رژيم در لوزان بود. زنجيرة شكستهاي پي درپي رژيم در 
يمن و سوريه و عراق بدون ترديد نقش مهمي در عقب نشيني خامنه اي از 
خطوط قرمزش در پروژة تسليحات اتمي داشته است و زهر اتمي به نوبه 
خود رژيم را در زمينة صدور تروريسم و بنيادگرايي در موقعيتي ضعيفتر 
قرار مي دهد. اما از آنجا كه صدور تروريسم و ارتجاع براي رژيم واليت فقيه 
يک حريم امنيتي ايجاد مي کند، خامنه اي باز هم با صرف ميلياردها دالر 

خواهد كوشيد اين حريم را حفظ کند«.
روند تحوالت يکساله به وضوح حاكي از كوشيدن و دست و پا زدن خامنه اي 
و  هزينه ها  واليت فقيه  رژيم  که  مي دهد  نشان  و  راستاست  همين  در 
تالشهايش براي استمرار سياست صدور ارتجاع و بنيادگرايي را افزايش داده 
است تا عقب نشيني اتمي را با پيشروي در مداخالت منطقه يي جبران کند، 
اما در عمل با شكستهاي بيشتر و تلفات گسترده تر روبه رو شده است. اکنون 
واليت خامنه اي درگير بحراني بي سابقه و بي عالج در جنگهاي ضدمردمي 
در خارج از مرزهاي ايران است و رويدادهاي سياسي در سوريه و عراق و 
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حيطه  اين  در  رژيم  مرگبار  بن بست  نشاندهندة  منطقه،  كشورهاي  ساير 
است. 

73ـ در بحران سوريه که جنگها و تحوالت آن اکنون در کانون توجهات 
بين المللي است، رژيم واليت فقيه سرنوشت خود را با سرنوشت بشار اسد، 
ديکتاتور جنايتکار سوريه گره زده و اين در شرايطي است که نه تنها مردم 
و نيروهاي انقالب و اپوزيسيون سوريه، بلکه اکثريت قريب به اتفاق کشورها 
در منطقه و جهان، کنار رفتن اسد را نخستين شرط هرگونه گشايشي براي 

خاتمه جنگ و بحران مي دانند. 
نام  بدون  رژيم  براي سفيران  آبان13۹4 طي سخنراني  روز 10  خامنه اي 
بركناري  لزوم  بر  بين المللي  تأكيد  از  را  خود  ترس  اسد،  بشار  از  بردن 
ديكتاتور سوريه برمال كرد و آن را »بدعتي خطرناك«، شمرد. او گفت: »ما 
مي گيم آقا، معني نداره از كشورهاي گوناگوني بيايند دور هم جمع بشوند 
راجع به فالن كشور قضاوت كنند كه سيستم حكومتي اين باشه، اين نباشه، 

فالن كس نباشه فالن كس باشه. اين يك بدعت خطرناكيست«. 
واليتي، مشاور خامنه اي روز 2۸ آبان13۹4 در اين باره گفت: »اگر مواضع و 
حمايتهاي ما نبود، دمشق سقوط مي كرد. هيچ كسي به غير از ما و حزب اهلل 
و هم پيمانان آنها نمي توانست بار نبرد در سوريه را به دوش بكشد«. واليتي 
کمتر از يک ماه بعد بار ديگر گفت: »بشار اسد خط قرمز جمهوري اسالمي 
است و نظام بنا ندارد چه در ميدان جنگ يا سياست پشت بشار اسد را 

خالي کند« )خبرگزاري فارس 14 آذر13۹4(. 
شوراي ملي مقاومت رو در روي سياست ضدمردمي و ضد انساني خامنه اي، 
و  افشا  بر  و  اسد  بشار  ديکتاتوري  عليه  سوريه  مردم  از  دفاع  سياست  بر 
و  سوريه  مردم  عليه  واليت فقيه  رژيم  ستمگرانة  سياست  محکوم کردن 
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خلقهاي خاورميانه تأکيد مي کند. 
شوراي ملي مقاومت ايران در باره سياست مداخله جويانة رژيم اعالم کرده 
است: »مداخلة خامنه اي در سوريه براي حفظ ديکتاتوري بشار اسد ـ كه 
كشاكش مرگ و زندگي براي رژيم ايران است ـ و افول حزب اهلل لبنان در 
پيآمد جنگيدن در کنار نيروهاي ديکتاتور سوريه، موجي از خشم و نفرت 
در کشورهاي عربي برانگيخته است. نظريه پردازان واليت خامنه اي بر اين 
امر اتفاق نظر دارند که با فروريختن نظام اسد، كل جبهة منطقه يي رژيم فرو 
مي ريزد و تخت سلطنت خامنه اي در تهران به لرزه در خواهد آمد. اظهارنظر 
باره كه حفظ سوريه  اين  در  عمار،  قرارگاه  آخوند مهدي طائب، سركردة 
از خوزستان براي نظام مهمتر است، نگرش استراتژيك تمام رژيم است« 

)بيانيه شورا مرداد13۹2(. 

74ـ رويدادها و تحوالت سياسي ـ نظامي در سوريه طي يک سال گذشته 
گسترده و پيچيده بود. بطور خالصه آخوندهاي حاكم بر ميهنمان در اين 
يكسال هر چه در توان داشتند از پول و سالح و نيرو و امكانات سياسي و 
ديپلوماتيك براي نجات بشار اسد به كار گرفتند و از هيچ جنايتي فروگذار 
اما در برابر ايستادگي و فداکاري مردم ورزمندگان آزادي سوريه  نكردند، 

براي رهايي از ديکتاتوري بشار اسد به جايي نرسيدند. 
از اواخر سال13۹3 روند تحوالت سوريه به نفع اپوزيسيون و ارتش آزاد بود 
و هر روز بخشهاي بيشتري از خاك سوريه را آزاد مي كرد. آنها استان ادلب، 
بخشهاي بيشتري از حلب و بخشهايي از الذقيه و درعا و اطراف دمشق را 
نيروهاي  و  پاسداران  روحيه  پيروزيها  اين  اثر  بر  درآوردند.  خود  به تصرف 
كميسيون  مشترك  جلسه  خرداد13۹4،  در  بود.  آمده  پايين  بسيار  اسد 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس رژيم با تعدادي از فرماندهان سپاه 
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برگزار شد. در اين جلسه، سالمي جانشين فرمانده كل سپاه، اوضاع سوريه 
اين پراكندگي جبهه يي و كم شدن شمار  با  ارزيابي كرد و گفت  را وخيم 
نيروهاي انساني نمي توان همزمان در چندين جبهه جنگيد. متمركزكردن 
نسخه  تنها  فعاًل  دمشق  از  دفاع  و سپس  مركز  به  عقب نشيني  و  جبهه ها 
موجود براي حل بحران سوريه است كه در نظر داريم آن را اجرا كنيم. اين 
اظهارت نشاندهنده موقعيت ضعيف رژيم و اسد در آن مقطع بود. اما بعدًا 
با پشتيباني هوايي روسيه و بمبارانهاي هوايي گسترده، تعادل جديدي به 

سود اسد و خامنه اي برقرار شد كه چند ماه ادامه داشت. 

)نيمه  ماه محرم  نيمه  تا  بود  نام محرم در صدد  به  7۵ـ سپاه در طرحي 
مهر13۹4(، حلب و شمال الذقيه را تصرف كند و راه اپوزيسيون به تركيه را 
ببندد. اما در تحوالت بعدي دهها پاسدار سرتيپ، از جمله حسين همداني 
يكي از باالترين سركردگان سپاه و مسئول سركوب قيام 13۸۸ در تهران به 

هالكت رسيدند و قاسم سليماني نيز زخمي شد. 
 اكنون بعد از گذشت 10ماه و وارد كردن خسارات و تلفات بسيار زياد به 
مردم و اپوزيسيون سوريه، رژيم به هيچيك از اهداف اساسي خود نرسيده 
است. ابعاد تلفات و ناكاميهاي رژيم به حدي بود كه عده يي از سركردگان 
سپاه در آذر13۹4 از خامنه اي خواستند، سپاه پاسداران براي جلوگيري از 
تلفات بيشتر، از منطقه حلب به قسمتهاي ديگر سوريه برود. اما خامنه اي به 
فرماندهان سپاه ابالغ کرد كه اجازة عقب نشيني از حلب را ندارند و اگر اين 
كار را انجام دهند با سرنوشت سپاه در جنگ ايران و عراق بعد از كربالي 
4 و ۵ مواجه خواهند شد. سپاه با افزايش نيروهاي حزب اهلل و به خدمت 
گرفتن مزدبگيران عراقي و افغاني و پاكستاني نيروهاي خود را به 70هزار 
تن افزايش داد. اين لشكركشي البته پيشرويهايي را براي نيروهاي اسد و 
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پاسداران بدنبال داشت و ازجمله توانست محاصره شهرهاي نبل و الزهرا در 
شمال حلب را به نفع اسد بشكند و پاسداران و شبه نظاميان رژيم از عراق 
و افغانستان وارد اين دو شهر شدند. اما نيروهاي اپوزيسيون در ضدحملة 
خود بخشهايي از مناطقي را كه از دست داده بودند بازپس گرفتند و تلفات 
قابل توجهي به پاسداران وارد كردند. در جلسه مشتركي بين سپاه و ارتش 
با حضور خامنه اي در ابتداي سال13۹۵ خامنه اي به ارتش دستور داد براي 

كمك به سپاه وارد جنگ در سوريه شود. 

افزايش شمار پاسداران و  اوايل مرداد 13۹۵با تشديد بمبارانها و  76ـ در 
شبه نظاميان بر روي زمين، نظاميان و شبه نظاميان اسد و خامنه اي توانستند 
حلب را به طور كامل محاصره كنند. در اين عمليات مناطق مسکوني و حتي 
نيروهاي رزمنده در حلب  اما مردم و  مراکز درماني به شدت بمباران شد. 
با مقاومت و ايستادگي توانستند در سخت ترين شرايط، محاصره حلب را 

درهم بشكنند. 
اورينت نيوز عصر شنبه 16مرداد 13۹۵ اعالم كرد: رزمندگان اپوزيسيون 
در بخش شرقي به رزمندگان در بخش غربي حلب رسيدند كه به معناي 
شكسته شدن محاصرة رژيم اسد است. هم زمان خبرنگاران سوري گزارش 
كردند که بعد از شكسته شدن محاصره مردم حلب به خيابانها ريختند و 
به جشن و شادي پرداختند. نظاميان اسد و سپاه پاسداران و شبه نظاميان 
رژيم درعمليات شکستن محاصره حلب ضربات و تلفات سنگيني را متحمل 
شدند. مراکز نظامي مهمي در حلب توسط نيروهاي اپوزيسيون تسخير شد 

و غنائم زيادي به دست نيروهاي اپوزيسيون افتاد.

77ـ در زمينه سياسي، مهمترين تحول، برگزاري مذاكرات صلح در ژنو و 
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تشكيل هيأت عالي نظارت بر مذاكرات از سوي اپوزيسيون به رياست رياض 
حجاب بود. اين هيأت درعين حال به يك تالش موفق براي وحدت جناحها 
)اسعد  نفر  سه  سپس  آنها  كرد.  مبادرت  اپوزيسيون  مختلف  گروههاي  و 
الزعبي، جورج صبرا و محمد علوش( را براي مذاكرات ژنو انتخاب كردند. 
مذاكرات در 2۹ ژانويه2016 شروع شد اما در 4 فوريه 2016 به شكست 
انجاميد. اين مذاكرات چند بار ديگر شروع شد ولي بدليل كارشكني هاي 
به  اسد  نگهداشتن  كار  سر  بر  براي  متحدانش  و  عوامل  و  آخوندي  رژيم 

شكست انجاميد.
يك آتش بس شكننده نيز از نيمه شب 27 فوريه 2016 در سراسر سوريه 
در  محلي  بعدي  بس هاي  آتش  و  آتش بس  اين  اما  درآمد.  اجرا  مورد  به 
عمل توسط رژيم اسد و پاسداران رژيم واليت فقيه از همان روزهاي اول به 

بهانه هاي گوناگون و در مناطق مختلف نقض شد. 
به خاطر  آخوندها  رژيم  كه  است  اين  كنوني  موقعيت  در  قابل توجه  نكته 
سنگين شدن هزينة مالي و سياسي و تلفات انساني جنگ سوريه، براي تن 
دادن به »برشام« يا »برجام سوريه« و کنار رفتن بشار اسد تحت فشار است؛ 
چيزي که البته خامنه اي در يکي از سخنرانيهاي اخيرش )11مرداد13۹۵( 
آن را »سم مهلک« توصيف کرد. اما عالئم نشان مي دهند كه سوريه براي 
رژيم واليت فقيه و شخص خامنه اي به باتالقي تبديل شده كه برون رفتي 

از آن ندارد. 

7۸ـ سير تحوالت در عراق، هم چنان آکنده از فجايع خونين و سنگين براي 
مردم مظلوم اين کشور است. حقيقت اين است كه عواقب اشغال عراق در 
سال2003، مانند از بين بردن بنيادهاي سياسي و نظامي و حتي ساختارهاي 
اجتماعي اين كشور، بازكردن درهاي اين كشور به روي رژيم ايران به رغم 
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هشدارهاي مكرر مقاومت ايران و بسياري از طرفهاي بين المللي و دو دوره 
نخست وزيري نوري مالكي و خروج غيرمسئوالنه نيروهاي آمريكايي از اين 
كشور در سال 2011؛ عراق را در يك بن بست عميق سياسي فرو برده و 
به صورت كالف سردرگمي از قهر و خشونت درآورده است. تنها راه خروج 
از اين بن بست، خروج كامل رژيم ايران و سپاه پاسداران و نيروي قدس و 
انحالل شبه نظاميان و احزاب سياسي مزدور رژيم ايران و قدرت بخشيدن 
به نيروهاي ملي و غيرطائفي و سهيم كردن نمايندگان واقعي اهل سنت در 

ساختار سياسي و نظامي و امنيتي است. 
پايگاه  به  از قدرت در سال13۹3 يك ضربه شديد  مالكي  نوري  بركناري 
قدرت رژيم در عراق بود. چرا كه از يكسو هيچكس براي رژيم جاي مالكي 
را، كه يك مهرة گوش به فرمان بود، نمي توانست بگيرد و از سوي ديگر 
داعش  بمبارانهاي  شروع  و  آمريكا  رهبري  به  بين المللي  ائتالف  تشكيل 
رژيم  كرد.  مي  محدود  را  عراق  در  رژيم  مانور  حوزه  ائتالف،  اين  توسط 
براي جبران اين خأل تالش كرد نيروي قدس و شبه نظاميان وابسته به آنرا 
با داعش در عراق گسترش دهد تا به اين وسيله چيزي را  به بهانه جنگ 
كه با سقوط مالكي از دست داده بود جبران كند. رژيم در همين راستا در 
ديالي عماًل جاي داعش را در مناطقي كه اين گروه در آن تسلط داشت 
گرفت. داعش بدون جنگ قابل مالحظه يي مراكز تحت تسلط خودش را 
به نفع شبه نظاميان وابسته به نيروي قدس تخليه كرد. متعاقبًا شبه نظاميان 
وابسته به نيروي قدس فجيع ترين جنايتها را در اين منطقه مرتكب شدند 
و يك پاكسازي مذهبي و نسل كشي عليه اهل تسنن براه انداختند كه هنوز 
ادامه دارد. در صالح الدين نيز شبه نظاميان در بسياري مناطق جاي داعش 

را گرفتند. 
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7۹ـ حقيقت اين است که در مقابله با تروريسم و بنيادگرايي به طور عام و 
در مقابله با داعش به طور خاص، خالفت خامنه اي هرگز بخشي از راه حل 

نبوده و نيست، بلکه بخشي از مشکل يا در واقع قلب مشکل است. 
در  20تير13۹۵  در  خود  سخنراني  در  رجوي  مريم  خانم  باره  اين  در 
به دنبال  که  اسالمي  و  عربي  مختلف  كشورهاي  نمايندگان  گردهمايي 
گردهمايي بزرگ 1۹تير برگزارشد، گفت: »رهاورد ديگر رژيم آخوندي براي 
و  عراق  ملتهاي  سرکوب  محصول  كه  است  داعش  اسم  به  باليي  منطقه، 
سوريه توسط مالکي و بشار اسد، آنهم تحت هدايت مستقيم واليت فقيه در 
تهران است. داعش به رغم بسياري از تضادهاي تاكتيكي و مقطعي با رژيم 
ايران، اما در بنيادهاي سياسي و نظري همان چيزي را ارائه مي کند كه نظام 
واليت فقيه از سال13۵7 ارائه كرده است. در صحنة عملي نيز هماهنگيها 
و همكاريهاي رژيم آخوندي و ايادي آن با داعش، امر اثبات شده يي است. 
کساني که ادعا مي کنند که مردم منطقه بايد بين داعش و رژيم ايران يكي 
را انتخاب كنند، بايد گفت مدافعان آخوندهاي حاكم بر ايران هستند. آنها 
مي خواهند موقعيت ضربه خوردة مالها در عراق و سوريه را حفظ كنند. اما 
درست به عكس، روزي که اين رژيم درهم بشكند، جايي براي داعش و ديگر 
تروريستها تحت نام اسالم باقي نخواهد ماند. زيرا ملتهاي خاورميانه، مردم 

عرب و مسلمان، هيچ دشمني بدتر از رژيم آخوندي ندارند...« 
گامهاي  اخيرًا  اسالمي  و  اين كه کشورهاي عربي  بر  تأكيد  با  خانم رجوي 
سران  کنفرانس  جانب  از  آخوندي  رژيم  محكوميت  مانند  ارزشمندي 
کشورهاي اسالمي در استانبول، قطع روابط برخي کشورها با اين رژيم و 
گفت  برداشته اند،  کشور  چند  جانب  از  حزب الشيطان  عليه  تحريم  اعمال 
زمان آن رسيده است که اين تالشها به گامهاي عملي براي خلع يد از رژيم 
رژيم  براي طرد  ارائه طرحي  با  او  يابد.  ارتقا  منطقه  از سراسر  واليت فقيه 
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آخوندي از منطقه، آمريكا، اروپا و كشورهاي منطقه را به اتخاذ اقدامهاي 
ضروري براي تحقق اين قدمها فراخواند. 

و  عربي  كشورهاي  نمايندگان  استقبال  با  که  طرح  اين  گانه  نه  بندهاي 
اسالمي مواجه شد، بدين قرار است:

ايران در سوريه، توسط شوراي  )1( محكوميت جنايتها و مداخالت رژيم 
امنيت ملل متحد، كشورهاي عضو ملل متحد و عموم مراجع بين المللي 

روابط  قطع  و  اسالمي  همكاري  كنفرانس  از  آخوندي  رژيم  اخراج   )2(
كشورهاي عربي و اسالمي بارژيم ايران در ادامة تصميمات اجالس سران 
سازمان همكاري اسالمي در استانبول، تا زماني كه به دخالتهايش در منطقه 

به طور كامل پايان دهد 
)3( حمايت همه جانبة سياسي و مالي و تأمين نيازهاي ضروري نظامي و 

تسليحاتي اپوزيسيون دموكراتيك سوريه
و  ايران  رژيم  نيروهاي  اخراج  براي  بين المللي  ضروري  تدابير  اتخاذ   )4(
شبه نظاميان وابسته به آن از سوريه و عراق و اتخاذ اقدامات تنبيهي: ازجمله 
روابط  نيروهايش.  از خروج  رژيم در صورت خودداري  عليه  تحريم  اعمال 
اقتصادي و سياسي با اين رژيم بايد به پايان دادن به دخالتهايش در منطقه 

مشروط شود. 
بحران  به  مربوطه  مذاکرات  در  ايران  رژيم  ممنوعيت هرگونه دخالت   )۵(

سوريه. 
)6( اجراي كامل قطعنامة2231 از طريق اقدامات مؤثر عملي براي ممانعت 
از ارسال سالح توسط رژيم ايران به سوريه و عراق و گروههاي تروريستي 

)7( ممنوعيت كامل معامله با شرکتهاي وابسته به سپاه پاسداران
و  پاسداران  سپاه  با  عمل  اشتراک  و  همکاري  هرگونه  ممنوعيت   )۸(

شبه نظاميان تحت امر آن به بهانة مقابله با داعش در سوريه و عراق
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)۹( ايجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال سوريه، براي حفاظت از غيرنظاميان 
و کمک به آوارگان و پناهندگان 
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فصل نهم: 
كارزار جهاني دفاع از حقوق مردم ايران 

و مجاهدان ليبرتي

در  ايران  مقاومت  پشتيبانان  و  اعضا  فعاليتهاي  ۸0ـ در يک سال گذشته 
در  موجود  ظرفيتهاي  و  امکانات  همه  از  استفاده  با  جهان  کنار  و  گوشه 
اروپايي و آمريکايي و منطقه و هم چنين در چارچوب سازمان  کشورهاي 
ملل متحد و ديگر ارگانهاي بين المللي شتاب گرفت. اين فعاليتها عرصه هاي 
مختلف مرتبط با مقاومت ايران را دربر مي گيرد. اما به طور عمده چهار حوزه 

اصلي زير را شامل مي شود:
ـ افشاي بي وقفه موج اعدامها و نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر 
در ايران و فراخوان به محکوم کردن آن توسط جامعه جهاني و اتخاذ تدابير 

مشخص از سوي شوراي امنيت
و  بنيادگرايي  و  تروريسم  صدور  سياست  مستمر  و  مستند  افشاي  ـ 

جنگ افروزي و مداخالت رژيم واليت فقيه در کشورهاي منطقه
ـ تالش جهاني براي تحكيم و تضمين تعهدات بين المللي به ويژه از سوي 
دولت آمريکا و ملل متحد براي تأمين حفاظت و حقوق مجاهدان اشرفي 
در ليبرتي و فراهم كردن الزامات سياسي و لجستيكي و تضمينهاي حقوقي 

براي انتقال امن تمامي آنها به خارج از عراق )به ويژه آلباني(
ـ افشا و خنثي کردن توطئه هاي بي وقفه ديکتاتوري آخوندي عليه مقاومت 
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ايران مخصوصًا پيكره و تشكيالت زنداني و تحت محاصرة آن در ليبرتي 
سپاه  و  امنيتي  و  اطالعاتي  ارگانهاي  فقط  نه  رژيم  كه  مي دانند  همه  ـ 
تروريستي قدس و سفارت و پايگاههاي امنيتي و اطالعاتي خود در هتلهاي 
و  امنيتي  نيروهاي  و  حکومتي  رده هاي  باالترين  در  عواملش  بلکه  بغداد، 
هيچ  از  و  مي گيرد  به خدمت  مجاهدين  عليه  بي وقفه  هم  را  عراق  نظامي 
سزاوار  و  نگراني  مورد  افراد  موشکباران  نظير  ضدبشري  و  جنگي  جنايت 

حفاظت بين المللي رويگردان نيست. 
اهداف مقاومت ايران در حوزه هاي فوق، در قالب هزاران تظاهرات، آكسيون، 
نمايشگاه، تحصن، جلسات و كنفرانسها و گردهماييهاي بزرگ و كوچك، 
هزاران مالقات و هزاران اطالعيه، بيانيه، سخنراني، مقاله و مصاحبه توسط 
اشرف نشان  هزاران  و  شورا  پشتيبانان  و  اعضا  كميسيونها،  رجوي،  خانم 
انزواي  يكسو  از  تالشها  اين  است. حاصل  پيگيري شده  در سراسر جهان 
رژيم آخوندي در صحنة بين المللي، به رغم سياست كشورهاي غربي براي 
امتياز دادن به آن بعد از برجام، و هم چنين تأمين يك چتر حفاظتي براي 
باالخره  و  از عراق  به خارج  آنها  انتقال  الزامات  تأمين  و  ليبرتي  مجاهدان 
اين  آلترناتيو  به مثابه  ايران  مقاومت  اعتبار شوراي ملي  و  باالرفتن جايگاه 

رژيم قرون وسطايي است. 

۸1ـ ما در سالهاي گذشته پيوسته اين امر را افشا و بازگو کرده ايم که هدف 
خامنه اي، نه خروج زنان و مردان مجاهد از عراق، بلکه منحصرًا نابودکردن 

يا به تسليم واداشتن آنهاست. 
بارها  که  واليت فقيه  »رژيم  داد  هشدار  گذشته خود  سال  بيانية  در  شورا 
خواستار اخراج مجاهدين از عراق شده از يكسو با شيوه هاي گوناگون در 
از سوي  از عراق توطئه و کارشکني مي کند و  به خارج  آنها  انتقال  پروژة 
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ديگر با تمام قوا درصدد تشديد محاصره و وارد كردن ضربه به آنهاست. اين 
از عراق“،  خود نشان مي دهد که براي خامنه اي معني واقعي ترم ”اخراج 
”نابودي در عراق“ است. از همين روست كه ما از آمريکا و سازمان ملل و 
دولت عراق مي خواهيم تا جلو توطئه ها و کارشکنيهاي رژيم گرفته شود و 
بازهم تكرار و تأكيد مي كنيم كه تا وقتي رزمندگان اشرفي به خارج از عراق 
منتقل نشده اند، وظيفة ملل متحد و دولتهاي عراق و آمريکا اين است که 
طبق قوانين بين المللي و تعهداتي که به طور کتبي داده اند، در ليبرتي از آنها 
حفاظت كنند و به زندان سازي و محاصرة ضدانساني پايان دهند« )بيانيه 

شوراي ملي مقاومت ـ مرداد13۹4(.
در چنين شرايطي بود که مقاومت ايران در يكسال گذشته به طور گسترده 
با ليبرتي بر روي دو مؤلفه متمركز  و فشرده تالشهاي خود را در ارتباط 

كرده بود:
ـ انتقال مجاهدين از ليبرتي به خارج از عراق، و

ـ تأمين حفاظت آنها تا زماني كه در عراق هستند.

كميسارياي  عراق  از  به خارج  اشرفي  رزمندگان  انتقال  با  ارتباط  در  ۸2ـ 
عالي پناهندگان در بيانيه هاي 13 و 14 خود، ضمن ارائه بيالني از كارهاي 
انجام شده بر نقش بي جايگزين مقاومت در انتقال ساكنان ليبرتي به خارج 

از عراق تأكيد مي كند. 
بيانيه شماره13 به تاريخ 14دسامبر201۵ با تأكيد بر اينكه تا كنون يك 
در  انتقال  »وضعيت  كرد:  اعالم  شده اند،  اسكان  باز  ليبرتي  ساكنان  سوم 
فعالترين وضعيت خود از زمان شروع تالشهاست. تقريبًا نيمي از انتقال در 
نيمه دوم سال201۵ صورت گرفت. اين نتايج با همکاري و انعطاف ساکنان 
اکتبر   2۹ موشکي  حمله  ازجمله  سخت  شرايط  به رغم  که  آمده  به دست 
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201۵ که منجر به کشته شدن24تن از ساکنان و مجروح شدن دهها تن 
از آنان شد، پروسه انتقال را ادامه دادند«. بيانيه مي افزايد: »تعهد ساکنان 
نقش  موفقيت  اين  در  آلباني  به  انتقال  هزينة  بخش  بيشترين  به پذيرش 
محوري داشته است. تعهد آنها به پذيرش هزينة سفر و هزينة زندگي براي 

اجراي راه حلي كه براي اين گروه جريان دارد، حياتي است«. 
كميساريا هم چنين در بيانيه شماره14 خود در 1۹ژوييه2016 اعالم كرد: 
»جابه جايي ساكنان از محل عبور موقت ليبرتي به خارج از عراق، هم چنان 
با شتاب ادامه دارد و بيش از 1700تن از ساكنان هم اكنون در موقعيت 
اين موضوع شاخص يک مرحله  به كشورهاي ديگر منتقل شده اند.  امني 
نام  ثبت  كميساريا  توسط  كه  از ساكنان  نيمي  از  بيش  است:  مهم  بسيار 

شده اند هم اكنون با موفقيت جابه جا شده اند. 
كميسارياي عالي پناهندگان از يك جريان انتقال مستمر و رو به افزايش 
در ماههاي آينده حمايت مي كند. اميد مي رود كه اين پروسه قبل از پايان 

سال تكميل شود. 
شرايط  به رغم  جابه جايي  پروسه  با  كه  ساكنان،  همكاري  با  پيشرفت  اين 
4ژوئيه 2016  حمله  ازجمله  است؛  شده  ميسر  كرده اند،  همراهي  دشوار 
و  مداوم  اجراي  نشد.  تلفات  به  منجر  خوشبختانه  كه  )14تير13۹۵( 
براي  تعهدشان  به  ساكنان  پايبندي  براثر  هم چنين  راه حلها،  موفقيت آميز 
تأمين عمده هزينه هاي مربوطه ميسر شده است؛ به ويژه تأمين درازمدت 
)هزينه هاي( همة ساكنان منتقل شده به خارج از عراق كه به كمكهاي 
ادامه اجرايي كردن راه حلها  براي  اين تعهد  ندارند.  دولتي هيچ دسترسي 

حياتي است«. 

در  اشرفي  مجاهدان  ياران  و  هموطنان  و  مقاومت  تالشهاي  اثر  در  ۸3ـ 
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قوانين  و  قطعنامه ها  صدور  با  آمريكا  نمايندگان  و  سنا  مجلسين  آمريکا، 
مختلف، دولت اين كشور را موظف كردند اقدامات ضروري را براي حفاظت 

ساكنان ليبرتي و انتقال امن همه آنها به خارج از عراق به عمل بياورد. 
يكي از مهمترين موارد، الحاقيه اليحه بودجه سال2016 در رابطه با ليبرتي 
است كه به تصويب نمايندگان مجلسين رسيد و سپس در 2۵نوامبر201۵ 
اين  اياالت متحده تبديل شد. در  قانون  به  با امضاء رئيس جمهور  گذشته 

الحاقيه آمده است:
اين نظر کنگره است که اياالت متحده آمريکا بايد:

 )1( قدمهاي سريع و مناسب را طبق توافقهاي بين المللي بردارد تا امنيت 
و حفاظت فيزيكي ساکنان كمپ ليبرتي را تضمين کند. 

)2( از دولت عراق بخواهد كه به تعهداتي كه به اياالت متحده براي تضمين 
سالمت و بهزيستي كساني كه در كمپ ليبرتي زندگي مي كنند داده است، 

عمل كند. 
)3( از دولت عراق بخواهد که دسترسي مستمر و قابل اتكاي ساکنان به غذا، 
آب تميز، كمكهاي پزشكي، برق و ساير نيازهاي انرژي و هرگونه تجهيزات 
و تداركات ضروري حفاظتي در هنگام وقوع حمله يا محاصره کمپ توسط 

نيروهاي خارجي را تضمين كند. 
)4( با استرداد ساكنان ليبرتي به ايران مخالفت كند. 

)۵( به جامعه بين المللي در اجراي يك طرح براي يك بازاسكان سالمت 
و امن و دائمي ساكنان كمپ ليبرتي ياري کند؛ ازجمله يك نقشه مسير 
با ذكر جزئيات از قدمهايي كه بايستي توسط كشورهاي پذيراي ساکنان، 
اياالت متحده، كميسر عالي پناهندگان ملل متحد و ساكنان كمپ برداشته 

شوند تا ساكنان به كشورهاي ديگر منتقل شوند. 
)6( ادامه همكاري نزديك بين ساکنان كمپ ليبرتي و مقامات در پروسه 
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باز اسكان را تشويق کند. 
بازاسكان همه ساكنان  به كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد در تسريع 
كمپ ليبرتي به اماكن امن در خارج از عراق که هم اکنون درجريان است، 

كمك كند. 

آمريکا که در کميته خارجي  ۸4ـ هم چنين قطعنامه شماره 6۵0 کنگره 
مجلس نمايندگان در 1۸مي2016 به تصويب رسيد، ضمن محكوم كردن 
حمالت جنايتكارانه به ليبرتي »از دولت عراق مي خواهد كه عدالت را در 
مورد مسئوالن اين حمالت به اجرا در آورد« و »از دولت آمريكا مي خواهد 
كه با دولت عراق همكاري كند تا سطح امنيتي كمپ ليبرتي را به سطح 
امنيتي و حفاظتي فرودگاه بين المللي بغداد ارتقا دهد تا از هرگونه حمله 
بعدي به كمپ ممانعت به عمل آيد و امنيت و حفاظت ساکنان تأمين شود«. 
 قطعنامه »از دولت آمريكا مي خواهد در همكاري با دولت عراق مطمئن شود 
كه افرادي كه مسئول امنيت كمپ ليبرتي هستند به طور دقيق سابقه شان 
بررسي شود و اطمينان حاصل شود كه اين افراد مستقيم يا غيرمستقيم 
با سپاه پاسداران ايران و هر سازمان و گروه ديگري كه مسئوليت حمالت 

قبلي را به عهده داشته است، ارتباطي نداشته باشند«. 
تا براي  با دولت عراق همكاري كند  قطعنامه »از دولت آمريكا مي خواهد 
توانايي  و  دسترسي  آنها  تا  کند  تالش  ليبرتي  كمپ  ساكنان  با  همكاري 
الزم را در فروش متعلقات باقيمانده خود در كمپ اشرف و کمپ ليبرتي، 
به منظور پرداخت مخارج زندگي و بازاسكان خود در خارج از عراق داشته 

باشند«. 
تفاهم  يادداشت  مبناي  بر  تا  مي خواهد  آمريكا  دولت  »از  قطعنامه 
ملل  سازمان  پناهندگي  عالي  كميسارياي  و  عراق  دولت  با  دسامبر2011 
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متحد براي جابه جايي امن ساكنان كمپ ليبرتي، بدون هيچ استثنايي، به 
خارج از عراق و ايران، همكاري كند«. 

خارجي  كميته  در  14ژوييه2016  در  كه  ديگري  مهم  قطعنامة  در  ۸۵ـ 
سناي آمريكا به تصويب رسيد آمده است:

»اين نظر سنا و كنگره است كه اياالت متحده مي بايد:
)1( با دولت عراق و كميسر عالي پناهندگان ملل متحد كار كند تا تضمين 
آلباني  در  سرعت  به  و  به سالمت  ليبرتي  كمپ  ساكنان  تمامي  كه  شود 

بازاسكان شوند؛
متحد  ملل  پناهندگان  عالي  كميسر  و  آلباني  دولت  عراق،  دولت  با   )2(
تشريک مساعي کند تا از دخالت حكومت ايران در پروسه بازاسكان از طريق 
سوءاستفاده از ارگانهاي بين المللي، ازجمله انترپل و ساير سازمانهايي که 

اياالت متحده عضو آنهاست، جلوگيري به عمل آورد؛
)3( به دولت عراق فراخوان بدهد كه اقدامات سريع و مناسب، طبق توافقات 
بين المللي را اتخاذ کند تا امنيت و حفاظت فيزيكي ساكنان كمپ ليبرتي 
را طي پروسه بازاسكان ارتقا دهد و ازجمله به اقداماتي مبادرت ورزد كه 
اطمينان بدهد پرسنلي كه مسئول حفاظت كمپ ليبرتي هستند در حد 
مكفي مورد تحقيق قرار گرفته باشند كه مشخص سازد وابسته به نيروي 

قدس سپاه پاسداران نيستند؛
)4( به دولت عراق فراخوان دهد كه دسترسي مستمر و قابل اتكاي ساكنان 
به غذا، آب تميز، كمكهاي پزشكي، برق و ساير نيازهاي انرژي و هرگونه 
تجهيزات و امكاناتي كه براي زندگي ساكنان طي پروسه بازاسكان، مورد 

نياز است را تضمين کند؛
)۵( با دولت عراق تشريك مساعي كند كه همه تالشهاي منطقي را انجام 
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دهد تا فروش اموال و داراييهاي ساكنان كه در اشرف و ليبرتي باقيمانده اند 
به منظور فراهم كردن هزينه زندگي و بازاسكان آنها در خارج از عراق تسهيل 

شود؛
)6( با دولت عراق و كميسر عالي پناهندگان ملل متحد تشريک مساعي کند 
و تضمين كنند که ساكنان ليبرتي كنترل كامل را بر داراييهاي شخصي 
خود در ليبرتي و در اشرف به نحوي که خود ساكنان الزم مي دانند، اعمال 

کنند؛
)7( به كميسر عالي پناهندگان ملل متحد کمک کند و ارتباطات نزديك 
و منظم با كميساريا را به منظور تسريع بازاسكان ادامه يابنده همه ساكنان 

ليبرتي، بدون هيچ گونه استثنايي، به آلباني حفظ کند؛
دهد  فراخون  متحد  ملل  پناهندگان  عالي  كميسر  و  آلباني  دولت  به   )۸(
كه  نگراني«  مورد  »افراد  به عنوان  شده  منتقل  ساكنان  کنند  تضمين  كه 
نيازمند حفاظتهاي بين المللي هستند، كماكان طبق اصول و استانداردهاي 
كنوانسيون مربوط به موقعيت پناهندگان مصوب2۸ ژوييه1۹۵1 و قانون 

بين المللي حقوق بشر به رسميت شناخته شوند... 

۸6ـ در پارلمان اروپا، بيش از170تن از نمايندگان بيانيه مشتركي به تاريخ 
7دسامبر201۵ صادر کردند که در آن ضمن محكوم كردن حمله موشكي 

2۹ اكتبر201۵ به ليبرتي آمده است: 
»چند ماه قبل از حمله و براي زمينه سازي اين حمله، گروههايي از عوامل 
وزارت اطالعات و نيروي قدس تحت پوشش خانواده ساكنان براي مأموريت 
در 20نوامبر  برده شدند.  ليبرتي  به ورودي کمپ  اذيت  و  آزار  و  شناسائي 
گروه ديگري از اين عوامل وزارت اطالعات به ورودي کمپ فرستاده شدند. 
اين حمله، هفتمين حمله کشنده به اين پناهندگان است که در اثر آنها تا 
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به حال 141تن جان باخته اند. ليبرتي هم چنين از يک محاصره پزشكي 
كه توسط دولت عراق اعمال مي شود رنج مي برد که منجر به جان باختن 

27تن از ساكنان شده است. 
ليبرتي تحت مديريت مشاور امنيتي عراق فالح فياض قرار دارد که در زمان 
نوري مالکي به اين سمت گمارده شده و به داشتن روابط بسيار نزديکي با 
رژيم ايران معروف است. او و ديگر افسراني که به مديريت کمپ منصوب 

شده اند همگي در کشتارهاي پيشين دست داشته اند. 
يکي از اين افسران، به نام سرهنگ صادق، در سال2012 به همراه هيأتي به 
اروپا اعزام شده بود، اما در بروکسل به دليل دست داشتن در اين جنايات از 
ورود وي به پارلمان اروپا ممانعت به عمل آمد و او متعاقبًا در پاريس دستگير 

شد و مورد بازجويي قرار گرفت. 
به خصوص  اتحاديه،  اين  عضو  كشورهاي  اروپا،  اتحاديه  عالي  نمايندة  ما 
اعضاي ائتالف بين المللي، دولت عراق و سازمان ملل متحد را به موارد زير 

فرا مي خوانيم: 
)1( تضمين امنيت و سالمت ساكنان و تأمين حداقل الزامات آن و اينکه 

ائتالف بين المللي ليبرتي را در حوزه استحفاظي هوايي خود قرار دهد. 
)2( برکناري فالح فياض از مسئوليت مديريت کمپ ليبرتي، جايگزين شدن 
او و عواملش با افراد بيطرف و ممانعت از انتقال عوامل رژيم ايران به ورودي 

ليبرتي تحت هر عنوان 
آزادانه،  تردد  حق  از  ساكنان  که  اين  و  ليبرتي  محاصرة  کامل  لغو   )3(

دسترسي آزادانه به خدمات پزشكي و وكيل برخوردار باشند. 
)4( به رسميت شناختن حق مالكيت ساكنان توسط دولت عراق و اين که 
اجازه بدهد آنها اموالشان را بفروشند يا ما به ازاي اموالشان به آنها غرامت 

بدهد تا بتوانند روند انتقال را تسريع کنند. 
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)۵( انجام يک تحقيقات مستقل توسط سازمان ملل متحد پيرامون حمله 
2۹اكتبر و اين که مسئوالن اين حمله به پاي ميز عدالت کشانده شوند«. 

۸7ـ در مجلس عوام انگلستان 77نماينده در 1۹خرداد 13۹۵ طي بيانيه 
مشتركي اعالم كردند: »مجلس معتقد است حمله موشكي 2۹ اكتبر201۵ 
به كمپ ليبرتي که در اثر آن 24تن از ساکنان يعني پناهندگان سياسي 
و افراد حفاظت شده طبق قانون بين المللي كشته و شمار بيشتري مجروح 
شدند، يك جنايت عليه بشريت و يك نقض آشكار يادداشت تفاهم امضا 
شده بين دولت عراق و سازمان ملل، در 2۵دسامبر2011 است. گزارشها 
را  قتل عام  اين  در  عراق  دولت  در  دست نشاندگانش  و  تهران  رژيم  نقش 

برجسته مي كند. 
مصرانه  ملل  سازمان  و  آمريكا  اروپا،  اتحاديه  انگلستان،  دولت  از  مجلس 
مي خواهد گامهاي فوري بردارند تا اطمينان حاصل شود که كليه محدوديتها 
بر كمپ پايان يابد، تيمهاي پزشكي سازمان ملل براي رسيدگي و درمان 
پزشكي اورژانس در كمپ مستقر شوند، نيازهاي اوليه ازجمله سوخت، غذا، 
لوازم و تجهيزات و مواد مورد نياز براي ساختن پناهگاهها فراهم شوند، تي 
وال ها برگردانده شوند و جليقه ها و كاله خودهاي حفاظتي ساكنان به آنها 

برگردانده شود. 
مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور  و  بين المللي  جامعه  خواسته هاي  مجلس 
ايران، خانم مريم رجوي، را براي انجام يك تحقيقات كامل بين المللي درباره 

اين حمله و در برابر عدالت قرار دادن عامالن اين حمله را تكرار مي كند. 
مجلس به سازمان ملل و کميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد فراخوان 
بشناسند  به رسميت  پناهندگي  كمپ  يك  به عنوان  را  ليبرتي  كه  مي دهد 
و حفاظت كمپ ليبرتي از دولت عراق به مقامات مستقل و تحت هدايت 
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سازمان ملل منتقل شود تا اطمينان حاصل كنند كه جان باقيمانده ساكنان 
در وضعيت حفاظت شده است«. 

صدها بيانيه و اطالعيه مشابه ديگر با هدف تأمين حفاظت ساكنان ليبرتي 
و انتقال امن همه آنها به خارج از عراق ازسوي نمايندگان و شخصيتهاي 
برجسته در آمريكا و ديگر كشورهاي اروپايي مانند آلمان، ايتاليا، بلژيك، 

اسپانيا و كشورهاي اسكانديناوي صادر و منتشر شده است. 
انتقال  سياسي  چتر  بين المللي  معتبر  موضعگيريهاي  اين  كه  است  واضح 
اين صورت  غير  در  است.  بوده  و ساير كشورها  آلباني  به  ليبرتي  ساكنان 
همه مي دانند كه تا آن جا كه به رژيم و مزدوران عراقي واليت فقيه مربوط 
مي شود، نمي گذاشتند حتي يك مجاهد از عراق زنده خارج شود. چه رسد 
گيرد،  انجام  امنيت  با  اگر  كه  آنها  سازماني  و  جمعي  گسترده  انتقال  به 
بزرگترين پيروزي مقاومت ايران محسوب مي شود كه بخش مهمي از پيكره 
سازمانيافته آن، 14سال در حبس خانگي و در محاصره و به طور مستمر در 

معرض بمباران و گلوله و در زير تيغ و تبر و حمالت موشكي قرار داشت.

جهان،  مختلف  کشورهاي  در  ايران  مقاومت  بين المللي  کارزار  ۸۸ـ 
محکوميت جنايات ضدبشري رژيم واليت فقيه به ويژه موج اعدامها و اتخاذ 
سياستي قاطع در برابر اين رژيم را پيگيري کرد و حمايت هزاران پارلمانتر 
و شخصيتهاي سياسي، وکال و حقوقدانان و مدافعان برجسته حقوق بشررا 

در اين راستا برانگيخت. 
 در30 ژوئن2016 حدود 400 عضو مجلس عوام از همه احزاب مهم اين 
کشور طي بيانيه يي از دولت انگلستان مصرانه خواستار اتخاذ يک سياست 
قاطع در قبال رژيم ايران شدند. آنها توصيه هاي زير را به عنوان اساس چنين 

سياستي به دولت خود ارائه دادند:
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توقف  به  فراخوان  و  ايران  در  بشر  نقض حقوق  کردن شديد  محکوم   )1(
اعدامها در ايران

نيروهاي  و  پاسداران  سپاه  کردن  خارج  به  ايران  رژيم  ساختن  ملزم   )2(
مزدورش از ساير کشورها به خصوص سوريه و عراق

)3( تضمين امنيت و حفاظت مخالفان ايراني در ليبرتي تا زماني که تمامي 
آنها عراق را ترک کنند. 

)4( فراخوان به اتحادية اروپا و آمريکا و رهبران جهان براي حمايت از برنامه 
10ماده يي  مريم رجوي که بر تحقق يک جمهوري مبتني بر جدايي دين 
از دولت، دموکراسي، انتخابات آزاد، برابري جنسيتي، لغو مجازات اعدام، و 

صلح و همزيستي در منطقه و جهان تأکيد دارد. 
بيانيه  در  اروپا در 14ژوئن2016  پارلمان  نمونه ديگر270نماينده  در يک 
مشتركي با ابراز نگراني از افزايش شديد اعدامها در ايران و حمايت روحاني 

از اين اعدامها، اعالم کردند:
مخالفان  عادالنه.  نه  و  بود  آزاد  نه  ايران،  در  اسفند[   7[ فوريه  »انتخابات 
حق شرکت نداشتند و همه نامزدهاي انتخاباتي بايد اعتقاد قلبي خود را به 
واليت فقيه اعالم مي کردند. يک نهاد غيرمنتخب به نام ”شوراي نگهبان“ که 
توسط ولي فقيه خامنه اي تعيين شده، هزاران نفر از نامزدها را رد صالحيت 
کرد. کساني که به آنها اجازه شرکت داده شد تفاوت چنداني با پيشينيان 

خود نداشتند و بسياري از آنها در نقض حقوق بشر نقش داشته اند. 
در آوريل2016، رسانه هاي ايران گزارش کردند روحاني سفر خود به وين 
ايران  رژيم  رئيس جمهور  به درخواست  اتريش  دولت  که  چرا  کرده  لغو  را 
براي لغو اجازه يک تظاهرات مسالمت آميز توسط سازمان مجاهدين پاسخ 
به  اجازه بدهيم که سرکوب رژيم در داخل کشور  نبايد  ما  بود...  رد داده 

پايتختهاي اروپايي گسترش يابد. 
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ما خواستار آن هستيم که اتحاديه اروپا و کشورهاي عضو آن، هر گونه روابط 
بيشتر با رژيم ايران را به يک پيشرفت روشن در زمينه حقوق بشر و توقف 

اعدامها مشروط کنند«. 

۸۹ـ حمايت از مقاومت سازمانيافتة مردم ايران در کشورهاي عربي و اسالمي 
هم گسترش داشت. ازجمله و به عنوان نمونه، اكثريت اعضاي پارلمان اردن 

در بهار13۹۵ طي بيانيه مشتركي اعالم كردند:
»برخالف بسياري از انتظارات كه پس از توافق اتمي، رژيم ايران راه اعتدال 
تروريسم  و  بنيادگرايي  و صدور  و سركوب  اعدام  روند  پيش مي گيرد،  در 
در  ايران  رژيم  مداخالت  است.  شده  تشديد  ايران  حكام  توسط  که  است 
به خود گرفته و هم اكنون 60  ابعاد بي سابقه يي  به خصوص سوريه،  منطقه 
هزار پاسدار ايراني و مزدوران آنها به كشتار مردم سوريه مشغولند. عالوه 
بر سپاه پاسداران، ارتش رژيم ايران نيزدر اوايل آوريل اعالم كرد که لشكر 
تكاور خود را به سوريه فرستاده است. بخش عمده پولهايي كه در اثر لغو 
براي  از روسيه و منابع ديگر  ايران مي رسد، صرف خريد سالح  به  تحريم 

پاسداران رژيم ايران يا نظاميان اسد مي شود. 
اكتبر 201۵،  در 2۹  دارد.  ادامه  عراق هم چنان  در  ايران  رژيم  مداخالت 
كمپ ليبرتي محل استقرار پناهندگان عضو سازمان مجاهدين خلق ايران 
در بغداد توسط عوامل رژيم تهران موشكباران شد که منجر به كشته شدن 
به دليل  را  مجاهدين  سازمان  ايران  رژيم  گرديد.  كمپ  ويراني  و  24 تن 
حمايت گسترده مردمي و پايبنديش به اسالم بردبار و صلح طلب بزرگترين 
دشمن خود مي داند و به همين خاطر هيچ فرصتي را براي سركوب اعضاء و 
هواداران آن از دست نمي دهد. سركوب مليتها مانند كردها، بلوچها و عربها 

در ايران و تبعيض ضد انساني عليه اهل سنت تشديد شده است. 
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انتخابات نمايشي فوريه در ايران، به خوبي نشان داد هيچ چيز تغيير نكرده 
است. همه كانديداها اعتقاد قلبي و التزام عملي به واليت فقيه داشتند، با 
حذف  خامنه اي  نفوذ  تحت  نگهبان  شوراي  توسط  آنها  از  نيمي  اين حال 
شدند. آنهايي هم كه به پارلمان و مجلس خبرگان راه يافتند، هر چند به 
باندهاي مختلف تعلق دارند، اما در سركوب و صدور تروريسم هيچ تفاوتي 
باهم ندارند. روحاني رئيس جمهور به اصطالح معتدل رژيم در 12مارس از 
اماکن مقدس  از  حضور پاسداران در سوريه و عراق تحت عنوان حفاظت 
شيعه دفاع كرد. او قباًل رژيم اسد را حكومت مشروع سوريه قلمداد كرده 

بود. او اعدامها را نيز اجراي حكم اسالم يا حكم قانون توصيف مي كند«. 
از دولتهاي  بيانيه خود  پايان  اردن در  نمايندگان مجلس هفدهم  اكثريت 
عربي و اسالمي، ملل متحد، شوراي امنيت، آمريكا و اتحاديه اروپا خواهان 

تحقق موارد زير شدند:
و  اديان  پيروان  و  مليتها  بشر و حقوق  قاطع نقض حقوق  )1( محكوميت 

مذاهب 
نيروهاي  و  پاسداران  ارتشيان،  به خارج كردن  ايران  رژيم  واداركردن   )2(
مزدورش از كشورهاي منطقه به خصوص سوريه و عراق، اين امر الزمه غلبه 

بر داعش است. 
)3( تضمين سالمت و امنيت ساكنان ليبرتي تا خروج همه آنها از عراق. 

)4( حمايت از مقاومت ايران و رئيس جمهور برگزيده آن خانم مريم رجوي 
كانون  و  ايران  در  آخوندها  ديكتاتوري  با  مقابله  در  پاسخ  تنها  به مثابه 

بنيادگرايي اسالمي و تروريسم در جهان امروز. 
و  بحرين  قانونگذاران  اكثريت  سوي  از  مشابهي  بيانيه هاي  هم چنين 

قانونگذاران مصري صادر شده است. 
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۹0ـ جنبش مقاومت، کارزار وسيع و گسترده يي را عليه سفرهاي روحاني 
به راه انداخت که مهمترين آن تظاهرات با شکوه 6 ساعته ايرانيان در پاريس 

در ۸ بهمن۹4 با شعار »نه به روحاني« و »نه به رژيم واليت فقيه« بود. 
خبرگزاري فرانسه نوشت: تظاهركنندگان پرچمهاي ايران را تكان مي دادند 

و مسير يك راه پيمايي 4كيلومتري را... پيمودند. 
كانال يک تلويزيون فرانسه گفت: تظاهركنندگان و مخالفان در تبعيد رژيم 
افشا  ايران اجرا مي شود،  ايران، نقض حقوق بشر و احكام اعدام را كه در 

كردند. 
تلويزيون فرانس 24 گزارش داد: ديدار روحاني از نظر مخالفان رژيم ايران 
رسوايي به بار مي آورد. آنها به خيابانها آمده اند تا نقض حقوق بشر در ايران 

را افشا كنند. 
از  نفر  هزار  چندين  تظاهرات،  اين  در  گفت:  ب.اف.ام  فرانسوي  تلويزيون 
ميدان دانفر روشرو به راه افتادند و تا ميدان انوليد راهپيمايي كردند. جمعيت 

بسيار بسيار زيادي در اين تظاهرات حضور دارند. 
العربيه،  مانند  عربي  بين المللي  تلويزيون  كانالهای  توسط  تظاهرات  اين 

اسكاي نيوز، اورينت نيوز و كانال يك عربستان به صورت زنده پخش شد.

۹1ـ کارزار ساالنة مقاومت ايران در گردهمايي عظيم روز 1۹تير13۹۵ در 
گردهماي  اين  از  بعد  که  شورا  مياندوره يي  اجالس  رسيد.  اوج  به  پاريس 
به  را  1۹تيرماه  در  مقاومت  ساالنة  گردهمايي  »برگزاري  برگزارشد، 
و  گفت  تبريك  ايران  مردم  عموم  به  و  دست اندركاران  و  سازماندهندگان 
سرنگوني  براي  همگاني  و  مبرم  خواست  گردهمايي،  اين  که  كرد  تأكيد 
به  را  ايران  ملت  حاكميت  و  دموكراسي  استقرار  و  حاكم  ديني  فاشيسم 
نمايش گذاشت؛ شعار و خواستي كه مقامات و نمايندگان جامعه جهاني ـ 
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شركت  گردهمايي  در  كه  همسايگانمان  و  خاورميانه  تا  اروپا  و  آمريكا  از 
ايران،  مردم  نه فقط خواست  را  آن  و  داشتند  اتفاق نظر  آن  داشتند ـ حول 
رژيم  توصيف کردند که  بحرانهايي  از  و جهان  کليد خالصي منطقه  بلکه 
واليت فقيه هم کانون مولد و هم عامل تشديدکننده آن است. هم از اين 
رژيم  غيظ  آن،  موفق  برگزاري  و  گردهمايي  اين  سخنرانيهاي  که  بود  رو 
واليت فقيه را به نحوي بي سابقه، برانگيخت و بسياري از ناظران و رسانه ها 
گفتند و نوشتند که گردهمايي مقاومت ايران صحنه سياسي و تعادل رژيم 

را برهم زده و بر آن زلزله افكنده است. 
حضور  با  ايران،  مقاومت  بزرگ  گردهمايي  که  كردند  تأكيد  شورا  اعضاي 
بيش از ۵70تن از شخصيتهاي سياسي و فرهنگي و مذهبي و ميهماناني 
از ۸1 كشور در ۵قارة جهان با گرايشهاي متنوع سياسي، بارديگر نشان داد 
که مقاومت ايران، به دليل ريشه هاي اجتماعي و بيش از سه دهه پايداري 
در برابر اين رژيم، تنها راه حل كارساز و آزموده در مقابله با بانکدار مرکزي و 
پدرخوانده تروريسم و بنيادگرايي در جهان امروز است« )اطالعيه دبيرخانه 

شورا 27تير13۹۵(. 

اروپايي،  برجسته  از شخصيتهاي  ۹2 ـ در گردهمايي 1۹تير حدود ۹0تن 
آمريكايي و عربي سخنراني كردند كه فصل مشترک آنها ضرورت سرنگوني 
در  آزادي  رزمندگان  از  دفاع  و  ايران  مقاومت  از  حمايت  آخوندي،  رژيم 

ليبرتي بود. 
جان برد، وزير خارجه پيشين كانادا، در سخنانش تأکيد کرد: »ما در جنگ 
عليه اين رژيم وحشي خيلي متحد داريم ولي بزرگترين متحد ما در اين 
مبارزه مردم ايران هستند. مردم ايران خواهان سرنگوني اين رژيم هستند. 
آنها خواهان آزادي هستند. همه ما براي همبستگي با مردم ايران بايستيم 
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و با اقداماتي قاطع، از آزادي مردم ايران حمايت کنيم«. 
ژوزه مانوئل باروسو، رئيس كميسيون اروپا تا سال2014 و نخست وزير سابق 
پرتغال، گفت: »مردم ايران، با تاريخشان و با مقاوم بودنشان، پويايي شان، 
شايستة يك نظام بهتر هستند. من معتقدم مردم ايران اگر فرصت انتخاب 
و  مي كنند  انتخاب  را  آزادي  شود،  فراهم  زندگيشان  روش  واقعي  آزادانة 
ايران ديدار  اميدوارم كه روزي در  اميدي وجود دارد و  امروز  معتقدم که 
خواهيم كرد و شما، يك ايران آزاد و دموكراتيك را جشن خواهيد گرفت«.
امير تركي فيصل از عربستان گفت: »ايرانيان مي توانند به تاريخ و ميراث 
خود افتخار كنند. اعراب براي فرهنگ ايران و براي نقش تاريخي ايرانيان كه 
نمي توان آنها و نقش آنها را در دستاوردها و ابتكارات جامعة اسالمي در طول 
1۵00سال ناديده گرفت، احترام و ارزش عظيمي قائلند. مبارزة مشروع شما 
عليه رژيم خميني، به هدف خود خواهد رسيد. و اين به زودي رخ خواهد 
داد. من هم خواهان سرنگوني رژيم هستم. قيامها در سراسر ايران شعله ور 
شده و ما در جهان اسالم با جان و دل در كنار شما قرار مي گيريم، شما را 
ياري مي كنيم و نزد خداوند عزوجل دعا مي كنيم كه گامهاي شما را استوار 

گرداند تا همة بخشهاي ملت ايران به حقوق خود برسند«.
صالح َقالب، سناتور اردني و وزير سابق، گفت: »كنفرانس بعدي ما بايد در 
تهران باشد... ايران بايد آزاد شود و ايران براي مردم ايران باشد و شما همان 
مردم ايران هستيد... خيانتكاران ارتجاعي اين انقالب را از مجاهدين و مردم 
ايران دزديدند... اينها باقي نخواهند ماند و همان طور كه همه ديكتاتورهاي 
ليبرتي است و همه  ايران  نابود خواهند شد... همه  اينها هم  تاريخ رفتند 
ايران در رنج است و همه ايران زير موشك است و كشته مي دهد ولي من 
جمله نهايي را مي گويم: مردم پيروز خواهند شد و پيروزي از آن مردم است. 
ايران پيروز خواهد شد و شما پيروز خواهيد شد. مجاهدين نمايندگان مردم 
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ايران هستند و پيروز خواهند شد«. 
با  كه  كسي  »هر  گفت:  آمريکا،  کنگره  پيشين  رئيس  گينگريچ،  نيوت 
ديكتاتوري مخالف باشد، در اينجا گرد مي آيد براي اين که اين رژيم سرنگون 
شود و آزادي در ايران محقق شود... در اين ديكتاتوري هيچ فرد ميانهرويي 
وجود ندارد. اين ديكتاتوري قابل اعتماد نيست... اين شما هستيد که باعث 
ايجاد تغيير مي شويد و شما بخشي از تاريخ هستيد... پيامي كه من به همراه 
و  آماده  ايراني  و هزاران  است كه هزاران  اين  برد،  آمريكا خواهم  به  خود 
ايران محقق  را در  ايمان دارند كه مي توانيم دموكراسي  و  متعهد هستند 

کنيم و از شما به خاطر تالش سختتان سپاسگزاري مي كنم«. 

۹3ـ گردهمايي 1۹تير13۹۵و کنفرانسها و تحوالت بعد از آن عكس العملهاي 
بر  را  آن  رسانه هاي  و  آخوندي  رژيم  سردمداران  هيستريك  و  جنون آميز 
رئيس جمهور  از  دارد.  ادامه  هم چنان  است  ماه  يك  از  بيش  كه  انگيخت 
پاسداران  سپاه  سركردگان  تا  آخوندي  قضاييه  رئيس  و  مجلس  رئيس  تا 
به  و  پرداختند  گداز  و  به سوز  ارتجاع  نمايندگان مجلس  و  وزير خارجه  و 
زبانهاي مختلف اذعان كردند كه مقاومت ايران تهديد بالفعل سرنگوني رژيم 

آخوندي است. 
رژيم آخوندي به احضار سفيران و اخطار به كشورهاي مختلف مانند فرانسه، 
مصر، عربستان سعودي و فلسطين روي آورد و به ضربات سنگيني که در 
ايران دريافت کرده است، اذعان  از مقاومت  عرصه منطقه يي و بين المللي 

نمود. 
عکس العملهاي ديوانه وار رژيم واليت فقيه هم چنين حاکي از تشديد بحران 
درون حاکميت درپي اين تحوالت است. روزنامه کيهان که زيرنظر نماينده 
خامنه اي، پاسدار دژخيم حسين شريعتمداري اداره مي شود و عماًل ارگان 
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ولي فقيه ارتجاع در کشاکشهاي جناحي رژيم است در واکنشي غيظ آلود 
فلسطين  دولت  رئيس  با  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور  ديدار  از  پس 
نوشت: »متأسفانه در روزهاي اخير شاهد بوديم که بعضي از روزنامه ها و 
سايتهاي خاص با تمرکز روي اين ديدار... خواستند بگويند همه تالشها و 

سرمايه گذاريهاي نظام در بحث فلسطين بر باد رفته است«. 
دخالتهاي  عليه  ايران  مردم  قيام  شعارهاي  سپس  واليت فقيه  کيهان 
تروريستي رژيم در غزه و لبنان را يادآوري کرد و افزود: »عده يي در اين 
آنچه که منحرفين در سال ۸۸ عليه پيوستگي  زمان مأموريت دارند، هر 
آرماني انقالب و نظام در کف خيابان سر مي دادند را به گونه ديگري عملياتي 
نمايند. اين فقط خيانت به اسالم و انقالب نيست بلکه بيش از آن خيانت 
به منافع ملي و اعتبار نظام در جهان است که صد البته به دليل هوشياري 
)کيهان  نمي رسد«  به جايي  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر  تيزبيني  و  مردم 

14مرداد 13۹۵(. 
اما شديدترين عکس العمل و برآشفتگي، توسط خود خامنه اي ابراز شد. وي 
در سخنان خود در روز دوشنبه 11مرداد13۹۵ افسار پاره كرد و به بهانه 
سعودي  عربستان  دولت  عليه  تيغ كشي  به  اسرائيل،  با  سعودي  ارتباطات 
در  فيصل  تركي  امير  شركت  درباره  خود  اصلي  دل  سوز  از  او  پرداخت. 
گردهمايي مقاومت حرفي نزد، اما شدت و حدت ناراحتي خود را به همگان 

نشان داد. 

عليه  جاسوسي  پرونده  باره  در  آن  حكم  و  برلين  دادگاه  تشكيل  ۹4ـ 
مجاهدين و شورا در 2۹ تير13۹۵ و محكوميت دو مزدور بار ديگر نشان 
داد كه آبشخور دشمني و ضديت با مقاومت ايران چيزي جز خدمتگزاري 

به وزارت اطالعات و نيروي قدس سپاه پاسداران نيست.
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در جريان دادگاه روشن شد يكي از مزدوران به طور روزانه اطالعات جمع آوري 
شده در مورد مجاهدين در كشورهاي مختلف را به سجاد منتقل و براي 
به خدمت گرفتن افراد جديد و گسترش شبكه جاسوسي وزارت اطالعات در 
لجن پراكني  كار  اين  براي  است. شيوه شناخته شده  اروپا تالش مي كرده 
آنها  »نجات«  براي  تالش  و  دلسوزي  و  انتقاد  پوشش  در  مجاهدين  عليه 
اسناد  است. طبق  بوده  براي رد گم كردن  به رژيم  لفظي  با حمالت  همراه 
دادگاه، سجاد حداقل از سه نفر از نادمين خواسته مجموعه يي از اكاذيب 
موردنظر اطالعات را تحت عنوان خاطرات خود بنويسند تا توسط وزارت 

اطالعات به صورت كتاب به چاپ برسد.
تشبثات  به رغم  استماع،  علني  ۹جلسه  و  تحقيقات  ۹ماه  از  بعد  دادگاه 
جاسوسان  از  يكي  اروپا،  در  مزدورانش  بسيج  و  اطالعات  وزارت  گسترده 
و پرداخت هزينه هاي دادگاه محكوم كرد.  زندان  ماه  به 2سال و چهار  را 
قاضي گفت وزارت اطالعات سرويس مخفي يك قدرت خارجي است و اين 
فرد به عنوان جاسوس براي آنها كار مي كرده و مي دانسته كاري كه انجام 

مي دهد مجازات دارد. 
مزدور ديگر، قبل از آن، به 100روز كار اجباري محكوم شده بود. 

بريده مزدوران  از  شماري  دادگاه،  حكم  و  اسناد  و  كيفرخواست  اساس  بر 
مستعار  نام  با  كيانمهر  به نام  اطالعات  وزارت  سرشبكة  يك  با  ارتباط  در 
»سجاد«، در ازاي دريافت پول به جمع آوري اطالعات و تالش براي ايجاد 
يك شبكه جاسوسي در كشورهاي اروپايي، عليه مجاهدين و شورا اشتغال 
داشته اند. سجاد با سابقه 2۹ساله در وزارت اطالعات، گرداننده پايگاه اين 
وزارت در هتل مهاجر بغداد است و از سالها پيش در اطالعيه هاي دبيرخانه 

شورا و كميسيون امنيت و ضدتروريسم افشا شده است. 
از مزدوران محكوم شده در دادگاه، در فروردين و ارديبهشت13۹3  يكي 
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يك  با  همراه  مخفيانه  تكميلي،  توجيهات  و  جاسوسي  آموزشهاي  براي 
مأمور وزارت اطالعات از طريق تركيه به ايران مي رود. وي در آستانه سفر 
در  كه  او  مي شود.  دستگير  آلمان  در  آبان13۹4   6 روز  در  ايران  به  دوم 
ارديبهشت13۹1 توسط مجاهدين از ليبرتي اخراج و سپس به هتل مهاجر 
رفته بود، در ازاي جاسوسي و دادن اطالعات، حداقل 2۸600 يورو از سجاد 

دريافت كرده است. 
دادستان تأكيد كرد سجاد اطالعاتش را اساسًا از افراد موسوم به »اعضاي 
از  نمونه مشابه  به سه  سابق مجاهدين« دريافت مي كرده است. دادستان 
موارد جاسوسي براي رژيم ايران در آلمان در گذشته اشاره كرد كه به زندان 

محكوم شده بودند.
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فصل دهم: 
موقعيت انقالبي و شکنندگي رژيم 

مهمترين مواضع و وظايف ما

۹۵ـ مروري بر تحوالت يک ساله چه در رابطه با بحرانهاي رژيم و چه در 
پيشرويهاي مقاومت نشان مي دهد که شرايط کنوني براي حاکميت، مردم 

و جنبش مقاومت تغييرات اساسي كرده است. 
 با درهم شکسته شدن سياست ريل گذاري جديد در واليت )سياست بي دنده 
و ترمز( بعد از نمايش انتخابات خبرگان و مجلس رژيم، همراه با شراکت 
باند رفسنجاني ـ روحاني در قدرت و تغيير تعادل دروني حاکميت به زيان 
خامنه اي، واليت او بيش از هرزمان ديگر شکننده است. امروز شاهد هراس 
فزاينده آخوندهاي سرسپرده خامنه اي نسبت به رواج »شبهات و انحرافات« 
درباره واليت فقيه حتي در ميان آخوندهاي حکومتي هستيم و خامنه اي 
به  نسبت  »نفوذ«  مساله  طرح  با  واليتش  دلواپسان  و  او  سرسپردگان  و 

فروپاشي خالفت مطلقه اش هشدار مي دهند. 
دليل اصلي کابوس فتنه که ولي فقيه را رها نمي کند، اين است که بحران 
حاکميت از سال13۸۸ وارد مرحلة بحرانهاي غيرقابل مهار شده و وضعيت 
شدت يابنده  و  مداوم  به طور  آن  خيزهاي  و  افت  به رغم  جامعه  انفجاري 
ادامه دارد. بحرانهاي بي عالج اقتصادي اجتماعي و فريادها و گردهماييهاي 
اعتراضي فزايندة ارتش محرومان، سرکوب شدگان، غارت شدگان و بيکاران 

يک بحران و موقعيت انقالبي را فراهم کرده است. 
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شورا در اين باره خاطرنشان کرده بود که »در بحران کنوني كه موقعيت 
مؤلفه هاي  كرده،  بارز  را  رژيم  سرنگوني  بحران  واقع  در  و  انقالبي  عيني 
داخلي، منطقه يي و جهاني به طور بي سابقه يي درهم تنيده شده اند. به طور 
قطع مي توان گفت واليت خامنه اي فاقد ظرفيت و توان براي برون رفت از 
اين بحران است. هيچ راهکاري از سوي ولي فقيه و دولت روحاني، حتي 
غرب،  با  بيشتر  احتمالي  سازش  آن  نتيجة  در  و  اتمي  زهر  جام  نوشيدن 

نمي تواند حکومت را از گردابي که در آن افتاده است نجات دهد. 
رژيم زهرخورده، برهم خوردن تعادل در باال، افزايش اعتراضها و خيزشهاي 
اجتماعي در پايين، و درهم شكستن پياپي سپرها و خاكريزهايش در خارج 
از ايران ـ كه آنها را عمق استراتژيك خود مي داند تا در تهران و داخل ايران 

مجبور به مقابله نشودـ را در تقدير دارد« )بيانيه شوراـ مرداد13۹4(. 
شکست غيرقابل ترميم خامنه اي در دوره ۸ساله احمدي نژاد و اکنون تجربه 
از درون  ثابت کرد که هيچ راه حلي  بازهم  ناکام سه ساله حسن روحاني، 
اين رژيم و هيچ چشم اندازي براي خروج رژيم از مهلكه بحرانهاي كنوني 

وجود ندارد. 
 

۹6ـ ديکتاتوري تروريستي و مذهبي حاکم بر ايران به دليل نقض قطعنامه ها 
انزواي  با  مواجه  و  بين المللي  تحريمهاي  معرض  در  بين المللي  ُنرمهاي  و 
شديد منطقه يي است. دخالتهاي تروريستي رژيم در کشورهاي منطقه که 
ناشي از سياست عريض و طويل کردن عمق استراتژيک و امنيتي واليت فقيه 
است، سبب شد که ائتالفي از کشورهاي عربي عليه تجاوزات و مداخالت 
رژيم ايران و مقاصد تجاوزکارانه اش تشکيل شود. همدستي آشکار خامنه اي 
با بشار اسد در ارتکاب جنايات جنگي و نسل ُکشي در عراق و به خصوص 
در کشتار صدها هزار سوري و آواره کردن ميليونها تن ديگر، نفرتي عميق 
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اسالم پناهي،  مدعي  رژيم  است.  برانگيخته  منطقه  خلقهاي  دل  در  را 
به طور مستقيم در قتل چند صد هزار تن از مردم منطقه که اکثريتشان 
مسلمان هستند شرکت دارد. همين مسأله خشم و نفرت توده هاي مردم 
در کشورهاي خاورميانه را برانگيخته است. نمايندگان پارلمانها، نمايندگان 
اين  اجتماعي  سياسي،  شخصيتهاي  و  مدني  نهادهاي  و  سياسي  احزاب 
کشورها در گردهمايي 1۹تير و در گردهمايي روز بعد از آن بر اين مسأله 

به جد تأکيد کردند. 

۹7ـ رو در روي سياستهاي خامنه اي در عرصة داخلي و منطقه اي، شوراي 
ملي مقاومت ايران به مثابه يگانه جايگزين دموکراتيک و مردمگرا با خطوط 
سياسي و کارکرد داخلي، منطقه يي و بين المللي و با استحکام تشكيالتي، 
سازمانيافتگي و با فداکاري و شور و شوق رهايي، رژيم واليت فقيه و همه 
دسته بنديها و باندهاي دروني آن را به چالش روزمره کشيده است. در اين 
راه پرتالطم و البته افتخارآميز، ما مانند گذشته براي به زيركشيدن نظام 
ضد ايراني و ضدانساني واليت فقيه و استقرار آزادي و حاكميت ملي، با مردم 
ايران تجديد پيمان مي كنيم و برخالف جماعت کنار گودنشين که از مبارزه 
بي هزينه طرفداري مي کنند، به مقاومت و پيکار به هر قيمت ادامه مي دهيم. 
تأسيس خود  بيانيه سالگرد  در  ايران  مقاومت  ملي  ده سال پيش شوراي 
اعالم کرد: شورا »براي غلبه بر توطئه هاي رژيم و سياستهاي استعماري که 
صعود يک مقاومت مستقل را برنمي تابند و براي پيشروي به سمت تغيير 
تدريجي تعادل قوا به سود ملت ايران، اساسًا به مردم خود و به نيروي فعال 
ايران و همه  با تالش و کوشش مردم  ورزمنده خود متکي بوده است. ما 
آزاديخواهان و رزمندگاني که حيات مقاومت مديون تالشهاي شبانه روزي 

آنهاست، راه مي گشاييم و پيشروي مي کنيم«. 



130

اکنون باز هم تأکيد مي کنيم که با مردم ايران و در پيکارهاي روزمره زنان 
و مردان ايران زمين که در هر کوي و برزن و در هر کارخانه و مدرسه و 
دانشگاه جريان دارد و با زندانيان سياسي که در زندانها مقاومت مي کنند و 
با خانواده شهدا و زندانيان سياسي که فرياد دادخواهي سر مي دهند، به رزم 

بي امان ادامه مي دهيم. 

۹۸ـ شوراي ملي مقاومت ايران، در آغاز سي و ششمين سال حيات خود، 
همچون سالهاي گذشته، بار ديگر بر اساس برنامه و مصوبات خود و با تأکيد 

بر برنامه 10ماده يي خانم مريم رجوي، خاطرنشان مي كند: 
ـ ما بر اساس خط مشي اصولي خود مبني بر مخالفت با هرگونه مداخلة 
جانب  از  آلترناتيوسازي  هرگونه  با  مخالفت  و  ايران  در  خارجي  نظامي 
قدرتهاي بزرگ، برضرورت قطع همة حمايتها و امدادرسانيها به ديكتاتوري 

مذهبي و تروريستي حاكم بر ايران، تأكيد مي كنيم. 
ـ ما از مبارزة حق طلبانة کارگران و مزدبگيران عليه نظام حاکم و از مطالبات 
معلمان، پرستاران، پزشکان و ديگر اقشار معترض و به پاخاستة ميهنمان، 
حمايت و همبستگي خود را با آنان اعالم مي کنيم. ما از خواست کارگران 
ايران براي حق اعتصاب و حق ايجاد تشکلهاي مستقل کارگري و نظارت 
سازمان بين المللي  کار بر حقوق کارگران ايران و از لغو کار کودکان حمايت 

مي کنيم. 
ـ ما خواستار اقدام بي درنگ شوراي امنيت ملل متحد به منظور جلوگيري 
از نقض حقوق  بشر در ايران و بازديد گزارشگر ويژة حقوق بشر از زندانهاي 
واليت خامنه اي و مالقات با خانوادة شهدا و زندانيان سياسي هستيم و از 
جامعة جهاني مي خواهيم براي توقف اعدامهاي گسترده و خودسرانه اقدام 
عملي و جدي صورت دهد. ما هرگونه چشم پوشي قدرتهاي بزرگ از نقض 
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ايران به بهانه توافق اتمي را محکوم کرده و نسبت به آن  حقوق بشر در 
هشدار مي دهيم. 

ـ ما براي رفع تمامي اشکال تبعيض جنسيتي از زنان و برابري کامل زن و 
مرد در تمامي عرصه هاي حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و قضايي، و 
لغو هرگونه تبعيض مذهبي مبارزه مي كنيم و خود را مدافع پيگير آزادي 

بيان و انديشه، آزادي اطالع رساني و نفي هرگونه سانسور مي دانيم. 
ـ ما از »خودمختاري داخلي به مفهوم رفع ستم مضاعف از همه شاخه ها و 
تنوعات ملي وطنمان و تأمين جميع حقوق و آزاديهاي فرهنگي و اجتماعي 
و سياسي براي آنها در چارچوب وحدت، حاكميت و يكپارچگي تجزيه ناپذير 

كشور« دفاع مي كنيم.
ـ ما از تالش مدافعان بهبود محيط زيست براي جلوگيري از نابودي طبيعت 

و حفاظت و بهسازي محيط زيست حمايت مي کنيم. 
و  صلح  مسالمت آميز،  همزيستي  از  پايبنديم،  متحد  ملل  به منشور  ما  ـ 
که  آنيم  خواستار  و  مي کنيم  حمايت  منطقه يي  و  بين المللي  همکاريهاي 
ايران آزاد فردا يک کشور غيراتمي و عاري از سالحهاي کشتار جمعي باشد. 

۹۹ـ ما همة هموطنان و نيروهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايراني را به 
اتحاد و مبارزة جدي و مؤثر پيرامون شعار محوري »مرگ بر اصل واليت 

فقيه، مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر خامنه اي« فرا مي خوانيم. 
به باور ما راه حل عملي براي سرنگوني رژيم حاکم بر ايران در گام اول به 
سازماندهي و تشکل يابي حول شعار محوري مبارزه منوط است. از اين رو 
ما زنان و مردان ايران زمين را به ايجاد کانونهاي شورشي در سراسر ميهن 
دربند فرا مي خوانيم. ما از رهنمود مريم رجوي در اين زمينه در سخنراني 
و پشتيباني مي کنيم؛ آن جا که  ايران حمايت  بزرگ مقاومت  گردهمايي 
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شرايط  در  واليت فقيه  حکومت  آيا  که  نيست  اين  پرسش  »امروز،  گفت: 
سرنگوني هست يا خير؟ پرسش اين است که از چه راههايي مي توان زودتر 
به اين هدف رسيد. پاسخ ما، برپايي 1000اشرف است. يعني هزار کانون 

نبرد عليه استبداد مذهبي.
براي دستيابي به يک جمهوري آزاد و برابر، نه وقوع معجزه يي متصور است 
و نه شانس و تصادفي به سود ما در کار خواهد بود. تمام دارايي ما، ملت 
ايران است و فرزندان پيشتازش و اين البته بزرگترين قدرت جهان است. 
باشيم.  انتظار داشته  اراده هاي خودمان  از دستها و  بايد  پس همه چيز را 

براي همين است که بايد 1000اشرف بسازيم. 
1000اشرف، يعني توانهاي سرکوب شده را احيا کردن، بي شماران پراکنده 
به زير  بارور کردن که  واقعي  اميد  اين  از  را  قلبها  را گردآوردن و ذهنها و 

کشيدن ديو ممکن است. و مي توان و بايد.
1000اشرف اين است که با نيروي اراده مردممان و مقاومت سازمانيافته 

آنها سرنگوني را خلق کنيم«. 

سرنگوني  براي  همبستگي  جبهه  طرح  در  مقاومت  ملي  شوراي  100ـ 
استبداد مذهبي، برضرورت همبستگي نيروهاي جمهوريخواهي كه با التزام 
به نفي كامل واليت مطلقه فقيه و همة جناحها و دسته بنديهاي دروني آن، 
براي استقرار يك نظام سياسي ـ دموكراتيك و مستقل و مبتني برجدايي 
براي  چارچوب  همين  در  و  كرده  تأكيد  كنند،  مي  مبارزه  دولت  از  دين 
در  شورا  مسئول  است.  كرده  آمادگي  اعالم  سياسي  نيروهاي  با  همكاري 

اين باره سال گذشته گفت: 
»اين يك آزمايش تاريخي براي عموم نيروهاست كه صرفنظر از اختالفات 
و ديدگاهها و برنامه ها و طرحهاي خاص موردنظر خودشان تا كجا، به دور 
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مذهبي  استبداد  سرنگوني  براي  همبستگي  ظرفيت  از  شاه،  و  شيخ  از 
برخوردارند«. 

شوراي ملي مقاومت ايران
مرداد 13۹۵




