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شمارة ٧٧٣

                                                    كارزار جهـاني عليـه احمدي نژاد و فاشيسم مذهبي

٢٦٠نماينده از ٢٢كشور اروپايي و از پارلمان اروپا با امضا يك بيـانيه
به ارجاع فوري پرونده اتمي رژيم ايران به شوراي امنيت ملل متحد فراخوان دادند

بيانية «برنامه اتمي ايران: زمان قاطعيت فرارسيده است»
  اين بيانيه فقدان يك سياست قاطع عليه رژيم آخوندي راكه موجب سه سال 
تأخير در ارجاع پروندة اتمي رژيم به ملل متحد شده است مورد انتقاد قرار داده و 
خاطرنشان مي كند، «هر گونه تأخيربيشتر در ارجاع پروندة اتمي رژيم به شوراي 
امنيت به تنها رژيم حامي تروريسم در جهان اجازه خواهد داد به بمب اتمي دست 

پيدا كرده و صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره بيندازد
 نمايندگان اروپايي از اتحادية اروپا خواستند «تا تعهدات خود  را در جريان مذاكرات 
هسته يي در قبال رژيم آخوندي،  از جمله حفظ نام سازمان مجاهدين خلق ايران در 
ليست تروريستي، لغو كنند. بيانية ٢٦٠ نمايندة پارلمانهاي اروپايي اضافه مي كند 
قرباني كردن همان كساني كه جهان را نسبت به خطر مسلح شدن يك ديكتاتوري 
مذهبي به سالح اتمي، آگاه كردند، در يك معامله با همان رژيم، بيشترين امتياز را به 
آخوندها براي ادامة برنامه اتميشان داده است. حذف مجاهدين از ليست تروريستي 

مؤثرترين عامل در وادار كردن رژيم ايران به رعايت قوانين بين المللي خواهد بود

كنفرانس پاريس: گزارش هيأت پارلمان اروپا دربارة قرارگاه اشرف و سـازمان مجاهـدين خلق ايران
پيام رئيس جمهور برگزيدة 

مقاومت به كنفرانس: 
 در شرايط كنوني بسنده كردن به چند 
موضعگيري بدون اقدامات مشخص، نتيجة 
عمل   زمان  اكنون  داشت.  خواهد  معكوس 
فرارسيده است. بايد نام مجاهدين از ليست 
تروريستي خارج شده و پروندة اتمي رژيم 

سريعًا به شوراي امنيت ارجاع داده شود
سياست  بين المللي  حاميان  و  ماليان   
استمالت تالش مي كنند به هر وسيله يي كه 
شده اين برچسب عليه مجاهدين را حفظ 
دارد،  وجود  برچسب  اين  تا  كه  كنند. چرا 

سياست استمالت ادامه خواهد داشت.
 سياست استمالت، عمًال غرب را در طرف 

ديكتاتوري آخوندها قرار مي دهد

  در اين كنفرانس كه روز ١٢آبان  به منظور 
«ارائة گزارش يك گروه از پارلمانترهاي اروپايي 
دربارة قرارگاه اشرف و سازمان مجاهدين خلق 
گزارش  بودن  مجعول  گرديد،  برگزار  ايران»، 
ديد بان حقوق بشر عليه مجاهدين براي حاضران 

تشريح شد
  پائوال كاساكا: بيرون آوردن نام مجاهدين 
خلق از ليست تروريستي اولويت اصلي براي ما و 
تمامي كساني است كه خواهان صلح و دموكراسي 
در جهان هستند. ما بايد هر كاري بكنيم كه هر چه 

سريعتر به اين شعبده بازي پايان بدهيم
گزارش  اين  و   ماست  تحقيقي  گزارش  اين 
ديدبان حقوق بشر. ما حاضر هستيم اين موضوع 
را به هر نهاد بين المللي ارائه دهيم.  تا مشخص 
كدام  و  بي پايه  و  سست  گزارش  كدام  شود 

گزارش محتوايي است

ـ در كنفرانس بزرگ پاريس خانم كاترين لنيا نمايندة دانيل ميتران رئيس بنياد فرانس ليبرته و آقايان پائولو كاساكا رئيس مشترك گروه دوستان ايران آزاد و 
رئيس هيأت پارلمان اروپا درناتو و رئيس هيأت اعزامي به قرارگاه اشرف، پاتريك بودئن رئيس افتخاري فدراسيون بين المللي حقوق بشر فرانسه، فرانسوا ُكلكومبه 

حقوقدان، قاضي و نمايندة سابق پارلمان فرانسه، ژاك گايو اسقف مترقي و شخصيت انساندوست فرانسوي، ژيل پاروئل رئيس سابق كانون وكالي والدواز فرانسه، 
محمد محدثين مسئول كميسيون خارجة شوراي ملي مقاومت و خانم آزاده ضابطي حقوقدان از انگلستان و عضو هيأت اعزامي به شهر اشرف سخنراني كردند

تجمعات اعتـراضي هموطنان در نيويورك، لس آنجلس، بركلي(آمريكا) اتاوا (كانادا) بروكسل ( بلژيك )، لنـدن(انگليس) 
برليـن،كلن، فرانكفورت، هامبـورگ(آلمان)، كپنهاگ(دانمارك)، استكهلم(سوئد)، وين (اتريش) الهه و آلميـره(هلند)

كنفرانسهاي مطبـوعاتي مقاومت در اسـلو(نروژ)، اتاوا(كانادا)، هستـون و بركلي (آمريكا

سازمان ملي و اسالمي كردستان ايران(خه بات) 
با صدور اطالعيه يي ترفندهاي رژيم آخوندي 

عليه سازمان مجاهدين خلق ايران و 
ديگر سازمانهاي فعال اپوزيسيون را محكوم كرد

دبير ارشد شوراي ملي مقاومت در اين مورد گفت: 
بساط دجالگري رئيس جمهور ارتجاع

 سرپوش بحران سرنگوني و براي توجيه سركوب داخلي 
و صدور بنيادگرايي است

 استقبال داخلي و بين المللي از راه حل سوم يعني راه حل مردم و مقاومت ايران آخوندها را به 
هذيان گويي انداخته است

رژيم آخوندي در چند روز پياپي رئيس جمهور برگزيدة مقاومت را به خاطر
 محكوم كردن اظهارات دجاالنة احمدي نژاد مورد حمله قرار داد

فردا  راديو  در  آخوندي  رژيم  عوامل  ادعاي  ايران،  كردستان  خه بات  سازمان  اطالعية  در   
مبني بر اين كه مجاهدين در سركوب مردم كردستان عراق شركت داشته اند محكوم وتأكيد شده 
است: ياوه گوييهاي دشمنان مبارزة عادالنة مردم ايران كه به دستور وزارت اطالعات رژيم و در 

خدمت به رژيم آخوندي صورت مي گيرد عاري از حقيقت است

از راست: فرانسوا كولكومبه، كاترين لينا، اسقف گايو، ژيل پاروئل، محمد محدثين، نادر نوري، پائولو كاساكا، آزادة ضابطي، پاتريك بودوئن

كميتة دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا طي اطالعيه يي كه توسط رؤساي مشترك اين كميته، آقايان پائولو كاساكا و استروان استيونسون، دو تن از نمايندگان برجستة پارلمان اروپا منتشر گرديد، اعالم كرد:

هرالد تريبيون:
 قانونگذاران از پارلمانهاي انگلستان، آلمان، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، ايرلند، 
بلژيك، اتريش، هلند، دانمارك، سوئد، نروژ، لوگزامبورگ، پرتغال، لهستان، 
اروپا  پارلمان  از  و  ليتواني  و  التويا  يونان،  استوني، جمهوري چك،  فنالند، 
برضرورت حذف نام سازمان مجاهدين خلق، جنبش اصلي مقاومت ايران، از 

ليست تروريستي اتحاديه اروپا تأكيد نمودند
اگر  كردند:  تصريح  خود  بيانية  در  اروپايي  پارلمانهاي  نمايندة   ٢٦٠
رژيم  اتمي  مخفي  برنامة  در بارة  ايران  مقاومت  ملي  شوراي  افشاگريهاي 
تهران، به ويژه افشاي سايتهاي نطنز و اراك در اوت ٢٠٠٢ نبود، آخوندها به 

اغلب احتمال تا كنون به بمب اتمي دست يافته بودند
  نمايندگان منتخب مردم ٢٢ كشوراروپايي، حمايت خود را از تظاهرات 
اروپا دربروكسل  اتحادية  برابر مقر  نوامبر  در  ايرانيان  در روز ٧  بزرگ 

اعالم كردند

از راست، الرش ريسه، پرويز خزايي، مورتن هوگلوند

به ارجاع فوري پرونده اتمي رژيم ايران به شوراي امنيت ملل متحد فراخوان دادند
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آشدجالگريهاياحمدينژادآنقدرشورشده
درآورده! را هم گري سيك صداي كه

سيك گري كه شده شور آنقدر احمدينژاد پاسدار دجالگرانة اظهارات آش
حفظ براي هم  آخوندها سينهچاك مدافعان از و حقوقبشر سياستگذار ديدبان

«فاجعه» توصيف كند! يك را احمدينژاد اظهارات شده آبروي خودش، مجبور
حقوق ديدبان محبوب كانديداي رفسنجانيـ سوختن بهدنبال كه سيك گري
رئيسجمهور دفاع از در و زده كنار را پردهها آخوندها، نمايش انتخابات در بشرـ
را احمدينژاد ايران از ملت حمايتهاي اگر است «اشتباه گفته بود: رژيم تروريست
روزي صد حدود در «او گفت: با ابراز نگراني، بار اين بگذاريم»، تقلب بهحساب
كه افراد ميكنم فكر من است. نداده انجام هيچكاري گرفته، عهده بر را اين مقام كه
گريسيك است“». فاجعه يك فرد “اين ميگويند و ميكنند نگاه خود بهپيرامون

افزود:  شده، درج لندن تايمز روزنامة اينترنتي پايگاه در ٦ آبان روز سخنانش كه
شد». خواهند او منزويشدن باعث سخنان اين كه ميكنم فكر «من

بهرساندن كه حقوقبشر ديدبان سياستگذار سيك گري است بهيادآوري الزم
روزنامة ١١تير شمارة در كه سخناني در دارد، شهرت بهآخوندها غيبي امدادهاي
ارتجاع جديد بود، در تعريف و تمجيد از رئيس جمهور شده درج رژيم كيهان
خود گرد را از هواداران عظيمي خيل «احمدينژاد بود: مشمئزكنندهيي گفته بهنحو
داراي وي خاصي مي دهند. بهاي سنتي و مذهبي به ارزشهاي كه است كرده جمع
شهرهاي از بزرگترين يكي شهردار و است برجسته يك دانشگاه از دكترا مدرك

پكن». و لندن بين شهري است، بوده دنيا
عليه ايران رئيسجمهور شجاعانة! «اظهارات

آبان ٨٤ بيروت) ٧ چاپ الحيات(مستقل صهيونيستي…»روزنامة  موجوديت

سفارتآخوندها در بغدادخواهان
اعدامتمامياعضايمجاهدينشد

داوري: عباس
و  نميافزايد شرف شهر افتخارات بر جز ابلهانه تهديدات  اين

بكند نميتوانند غلطي هيچ ارتجاع، وليفقيه معظم مقام
پايداريشهراشرفواخراجوافشايطعمههاياطالعاتآخوندي 
ضامن شده از آخوند اژهاي خارجشدن و باعث افسارپارهكردن رژيم

بكشد! دار به را ميخواهد همة مجاهدين كه بهنحوي است
بغداد در آخوندها رژيم سفارت
سازمان اعضاي تمامي اعدام خواهان
رژيم شد. سفارت خلق ايران مجاهدين
روزنامة يك در كه مقالهيي ازطريق
رسانده بهچاپ الشاهد بهنام مزدور
مردم موهوم خواستة يك از است،
مردم چون طبق آن بر داد كه خبر عراق
مورد سازمان اين اعضاي بهدست عراق
حكم خواهان ِيك قرار گرفتهاند، ظلم
اعضاي تمامي بر اعدام مبني عادالنهيي

ميباشند… سازمان اين
مقاومت ملي شوراي كميسيونهاي مسئوالن از داوري،  عباس آقاي
اشرف و شهر پايداري گفت: اينباره در ميبرد، بهسر اشرف شهر كه در
اين چنين آخوندي، اطالعات گريزپاي و هراسان طعمههاي افشاي و اخراج
شده است ازضامن اژهاي آخوند خارجشدن و رژيم باعث افسارپارهكردن
داوري آقاي بكشد! دار به را مجاهدين اعضاي همة ميخواهد كه بهنحوي
و بكنند نميتوانند غلطي هيچ ارتجاع، وليفقيه معظم مقام اوًال: افزود:
خواهند به گور خبيثشان امام مانند را مجاهدين اعضاي تمامي اعدام آرزوي
نفرمايند كه انشايي اماليي و غلطهاي  اين از  پس اين از است بهتر و برد
بهتر كه هستند شرايطي در كه چرا بود. خواهد ايشان خود زحمت بر مزيد
عليه هم عراق باد كه  بهخصوص نبرد! باد تا را بچسبند نظام عمامة است
در عراق رژيم و جنايتهاي مداخالت افشاي اثر در و ميوزد رژيم عوامل
رژيم از انزجار و نفرت اوج در عراق مردم عظيم اكثريت مجاهدين، توسط

درعراق بهسر مي برند. آن عوامل در ايران و آخوندي
اين ميدانند كه عراقي مستقل و ميهنپرست روزنامهنگاران ثانيًا: همة

بهچاپ مي رساند. پول كالن با بغداد سفارت رژيم در را ياوهها
گمان ميكردند طعمههايش و مزدوران و رژيم همه، از و مهمتر ثالثًا:
رژيم و آمريكايي نيروهاي بين سندان و چكش به شيوة را مجاهدين كه
پيشه سكوت بود خواهند مجبور مجاهدين لذا و انداختهاند گير آخوندي،
مطلوب شرايط مقهور نمي زند و جا خلق مجاهد كه ثابت كرد تجربه اما كنند.
ميچرخاند. آنها خود عليه  را تعادل سرانجام و نمي شود  آخوندها براي
تحقق و بروز شاهد مختلف زمينههاي در بهوضوح ما امروز كه حقيقتي
تهديدات اين كه باشد مطمئن ميتواند آخوندي رژيم بنابراين هستيم. آن
نمي افزايد شرف شهر افتخارات بر جز مجاهدين تمامي بر اعدام مبني ابلهانه
رابطه بهويژه در خود بيان آزادي ازحق كه نيستند كساني مجاهدين هم و
طعمههاي و مأموران هم چنين افشاي و در عراق رژيم دخالتهاي افشاي با
فزع و بههمين خاطرجزع بردارند. دست شرايطي هيچ آخوندي در اطالعات

ميشود. بيشتر روز هر آخوندها

عيد فطر،  تيريك رجوي با مريم خانم
خواستار اختصاصدادنفطريةامسالبه مجاهدينشهر اشرفشد

رجوي مريم خانم فطر، سعيد عيد آستانة در
و طاعتها  قبول آرزوي و  مسلمانان  به تبريك با 
در ايراني هموطنان بهويژه  آنان،  همة عبادتهاي
فطرية اختصاص خواستار خلق، و خدا مسير
تشبثات به درپاسخ اشرف شهر بهمجاهدان امسال
ارزاق و دارو قطع براي آخوندي رژيم ضدانساني

مجاهدين گرديد.
سعيد عيد آستانة  در گفت: رجوي  خانم
به ترفندهاي را هموطنانمان و مسلمانان توجه فطر،
بر مذهبي حاكم فاشيسم ضداسالمي و ضدانساني
مجاهدان بيشتر هرچه محصوركردن براي ايران،
ارزاق و آرد و دارو قطع و در شهر شرف آزادي

آنها ترددات منع بهمنظور آدمربايي و مجاهدين
مي كنم. جلب تداركاتشان، تأمين براي

طالقاني پدر بايادآوري رويكرد رجوي خانم
سزاوارترين و شايستهترين را آزادي مجاهدان كه
افزود: ميدانست، فطريه دريافت براي كسان
ماليان ضدانساني بهتشبثات پاسخ در خواهشمندم
همراه و تبرك تيمن و  بهعنوان و  ايران  بر حاكم
در و ايران داخل در را امسال فطرية خير، دعاي با
در خلق مجاهد پايدار بهقهرمانان را كشور خارج
معمول فطرية سرانة بدهيد. اختصاص اشرف شهر

ميباشد.  ٥ يورو معادل اروپا، در
شرف، شهر به مجاهدان فطريه اختصاصدادن

آن كه رئيسجمهور است بناگوش رژيمي بر سيلي
توسط مجاهدين هزينههاي ادعاكرد گذشته هفتة

پرداخت ميشود. و اسراييل آمريكا
نيك حاميان و انفاس قدمهاي خير پيشاپيش از
سوء» «كل از تبري درعين حال كه مجاهدين،
ودجال سفاك رژيم يعني دوران مجسم شر و
خداي از و ميكنم  سپاسگزاري آخوندهاست، 
را ما همة وعبادتهاي طاعتها كه ميخواهم بزرگ
ملت رهايي فطر و نمايد قبول خود وكرم بهلطف
هالك كنندگان كه ـ آخوندها شوم سلطة از را ايران
مصاديق و خدا  راه سدكنندگان و نسل  و حرث

سازد. نزديك هستندـ الدالخصام مجسم

كردستان اسالمي و ملي سازمان
باصدوراطالعيهييترفندهاي ايران(خه بات)
رژيم آخونديعليهسازمانمجاهدين خلق
را اپوزيسيون فعال سازمانهاي ديگر و ايران

محكومكرد
اطالعيهيي صدور  با ايران(خهبات) كردستان اسالمي و ملي سازمان
سازمانهاي ديگر و ايران خلق مجاهدين سازمان عليه آخوندي رژيم ترفندهاي
به كه ايران كردستان خبات سازمان در اطالعية كرد. محكوم را اپوزيسيون فعال

راديو  آخوندي در رژيم عوامل ادعاي شده است، تاريخ سوم آبان١٣٨٤ صادر
داشته اند شركت عراق كردستان مردم سركوب در مجاهدين اينكه بر مبني فردا
كه ايران مردم مبارزة عادالنة دشمنان است: ياوهگوييهاي شده وتأكيد محكوم
صورت ميگيرد آخوندي بهرژيم خدمت در و رژيم اطالعات وزارت بهدستور
اپوزيسيون نيروهاي كلية و ايران خلق مجاهدين است.سازمان حقيقت از عاري
دخالتي عراق داخلي امور هيچگاه در و مبارزه اند آخوندي در رژيم با تنها ايراني
در كويت جنگ از نيروهايش قبل مجاهدين خلق و بهخصوص كه نداشتهاند.

نداشته اند. يا دفتري مركز و پايگاه عراق هيچگونه كردستان مناطق
ديگر ترفند «بازهم عنوان تحت ايران كردستان خبات سازمان اطالعية در

است: آمده آخوندي» رژيم
توسعة و اتمي ساختن بمب در بهخاطر اصرار رژيم آخوندي كه ايامي «در
در انزوا و گرفته قرار فشار جهاني و زير منگنه ممنوعه، و سالحهاي موشكها
ديگر و ايران خلق مجاهدين سازمان عليه را ترفندهايش ميكوشد ميباشد،
اپوزيسيون فشارهاي باشد طرفي توانسته از به كارگيرد تا مردمي فعال سازمانهاي
دروغ پردازيهايش بتواند با ديگر و از طرفي نمايد كند عليه خود، را ايراني اصلي
كه اينروست از سازد. منصرف ايران داخلي بهواقعيتهاي توجه از را جهانيان
ادعا كردهاند فردا، با راديو گفتگو در رژيم آخوندي عوامل روز گذشته درچند
عراق كردستان مردم انتفاضة سركوب در ايران خلق مجاهدين سازمان كه
برده خانقين يورش و كركوك بهشهرهاي مجاهدين نيروهاي داشته و شركت
اپوزيسيون نيروهاي كلية و مجاهدين «سازمان كه است حالي در اين اند…»
سازمان و ايراني نيروهاي اپوزيسيون و مبارزه اند آخوندي در رژيم با تنها ايراني
ياوهگوييهاي دخالتي نداشتهاند. عراق هيچ امور داخلي در ايران خلق مجاهدين
رژيم خدمت و در رژيم اطالعات بهدستور ايران مردم مبارزة عادالنة دشمنان

مي باشد». آخوندي

ارجاعرژيمزنستيزآخوندي
بهشورايامنيتواكنشضروري

بهاظهارات احمدينژاد
اظهاراتاخيرمحمود كميسيونزنانشورايمليمقاومتايران،
بر مبني را آخوندي  زنستيز رژيم رئيسجمهور احمدينژاد، 
قويًا مسلمان عربي و كشورهاي تهديد و آمريكا اسرائيل و نابودي

محكومميكند
موازين تمام با آشكار تعارض در كه احمدينژاد مشمئزكنندة موضعگيري
صدور و اتمي بهسالح دستيابي كه ديگر نشان داد بار بود، بينالمللي معاهدات و
قرار ايران بر حاكم مذهبي استبداد برنامههاي صدر در بنيادگرايي و تروريسم
يافتهاند، شدت احمدي نژاد كارآمدن روي از پس كه تالشها اين بهپاي پا دارند.
بهسركوب عمومي نارضايتيهاي روزافزون موج با مواجهه براي آخوندي رژيم
حداقل است. آورده  روي زنان عليه  بهخصوص ايران،  داخل در بيسابقهيي 
مجدد بهكارگيري زنان، و نوجوانان اعدام از جمله اعدام، حكم و ٨٤حلقآويز
ممنوعيت بهبهانةبدحجابي، زناندرخيابانها با برخوردوحشيانه مجازاتسنگسار،
حذف ساعت١٨، از بعد ادارات حضور زنان در براي زنان و رستورانها مديريت
اقدامات از تاكسيها، بخشي جداسازي و اينترنت روي از واژههاي زنان و كلمات

است. گذشته چهارماه طي آخوندي زنستيزانة
ايران، مقاومت ملي شوراي زنان كميسيون مسئول چيتساز، سروناز خانم
در بهخصوص احمدينژاد، بينالمللي محكوميت موج هرچند كرد تصريح
كافي نيست. زمان اما بههيچوجه بود، بسيار ضروري متحد، شوراي امنيت ملل
حقوق بشر و و وحشيانة مستمر نقض به خاطر رژيم كه اين است رسيده آن فرا
صدور و دستيابي بهتسليحات اتمي براي تالش و كشور، داخل در حقوق زنان
امنيت به شوراي بهعراق، بهخصوص منطقه، بهكشورهاي تروريسم و بنيادگرايي

شود. ارجاع مشخص مجازاتهاي اتخاذ براي ملل سازمان
ايران ملي مقاومت زنان شوراي كميسيون

نوامبر ٢٠٠٥) ٢) آبان ١٣٨٤ ١١

عوامل رژيمتخريب قطعة٣٣ بهشتزهرا 
كردند شروع را

رژيم جنايتكارانة اقدام از  ايران، خلق مجاهدين  سازمان هواداران
 ٣٣ قطعة در كه مقاومت شهيدان  مزار تخريب براي  آخوندي ضدبشري
عوامل نموده اند. ارسال آزادي سيماي براي را آن فيلم و داده خبر آرميده اند،

كينه  كه مجاهدين بنيانگذاران مزار از ابتدا ٣٣ را قطعة آخوندي تخريب رژيم
اند. كرده آغاز است، روشن همگان براي آنان آرمان با رژيم خصومت و

پيش  كه مبارز مجاهد و شهيدان مزار برجستهترين زهرا ٣٣ بهشت قطعه
رسيدهاند، ميباشد. به شهادت شاه ساواك دست انقالب به از

مقاومت: ملي شوراي ارشد دبير
بساطدجالگريرئيسجمهور

ارتجاعسرپوشبحرانسرنگوني
وبراي توجيه سركوب داخلي

وصدوربنيادگرايياست
و  مردم يعني راهحل سوم از راهحل بينالمللي داخلي و  استقبال

است انداخته هذيانگويي به را آخوندها ايران مقاومت
فزايندة بهانزواي واكنش روز پياپي، در چندمين براي آخوندي رژيم
مقاومت برگزيدة رئيس جمهور سوم، راهحل پيشرفت و رژيم اين بينالمللي
حمله مورد  احمدينژاد دجاالنة اظهارات محكومكردن بهخاطر را ايران
آخوندي، مهر حكومتي خبرگزاري  از جمله رژيم، رسانههاي  داد. قرار
احمدينژاد رئيسجمهور سخنان محمود رجوي بهبهانة مريم اعالم كردند:
اروپا بهاتحادية خطاب نامه يي در صهيونيسم»، بدون جهان «همايش در ايران
پس وگروهک منافقين نيز شده ايران عليه نظامي ابزار خواستار استفاده از
بهبهانة صهيونيستي، رژيم از حمايت در رجوي مريم رسمي موضعگيري از

داد. قرار اهانت مورد را ايران ملت قدس، روز راهپيمايي در مردم شرکت
«گروهک تروريستي منافقين آخوندي: بهنوشتة خبرگزاري حكومت
آشکار نموده و را خود جنگطلبانة نيات همواره ايران، ملت با اهانت به
ملت رهگذر از اين از بتوانند تا  است ايران شده به غربيها خواستار حملة
ملت ميليوني تظاهرات  منافقين «گروهک بگيرند»!! انتقام ايران  حقطلب
حکومت جيرهخواران و  حكومتي نمايش را قدس جهاني  روز در ايران

است»! ناميده ايران
دراينباره ايران، مقاومت ارشد شوراي ملي دبير سليميان، مهناز خانم
و زمين روي كرة بر خدا را نمايندگان خود حاكم اينكه آخوندهاي گفت:
خود شايستة آنچه را و كنند معرفي ملت به ازاي ما و مسلمين جهان امر ولي
اول روز از خميني برنميانگيزد. تعجبي سازند، ايران ملت متوجه آنهاست
بهزبان فارسي مدغمند»! هم اسالم در و «روحانيت او شريعت در كه گفت
هم در و چيزهستند يك و اسالم كه آخوندهاي حاكم بود منظورش اين

شدهاند! ادغام
مربوط ميشود، همه ايران آنجا كه بهمردم تا اما خانم سليميان افزود:
خانم ارتجاع كه رئيسجمهور مشمئزكنندة دجالگري بساط كه ميدانند 
رژيم اين شناختهشدة و قديمي ترفند نمود، محكوم آنرا رجوي بالدرنگ
و داخلي سركوب براي توجيه و سرنگوني بر بحران سرپوشگذاشتن براي
مهرههاي و مقامات اينكه كما است. بنيادگرايي و تروريسم صدور همچنين
در در سفارت آمريكا گروگانگيري شعبدة كه اند بارها اذعان كرده رژيم

اين كه  براي ابتدا انقالب دوم نامگذاري شد، از خميني توسط كه سال١٣٥٨
اساسي قانون رفراندم آستانة در بازرگان) دولت (يعني ليبرالها و مجاهدين

بود. شده ابداع و طراحي شوند، رانده پس واليت فقيه،
راهحل سوم از بينالمللي و داخلي استقبال كرد تأكيد خانم سليميان
شد مطرح رجوي خانم سوي  از كه  ايران مقاومت  و  مردم راه حل يعني
با كه آخوندهاست هذيانگويي دليل بازميكند، را خود جاي اكنون و
ايران مقاومت گوئيا كه بدهند جلوه چنين ميخواهند حقايق وارونه كردن
حاليكه در است. ايران نظامي اشغال و جنگ و خارجي دخالت خواهان
مقاومت مخالفت همچنين در ايده و همين مخالفت با دقيقًا در راهحل سوم
شده مطرح نامشروع آخوندي حاكميت با مماشات استمرار سياست با ايران
ايران مقاومت بهمردم و با تكيه تغيير دموكراتيك سوم خواهان راهحل است.
مقاومت بارها برگزيدة رئيسجمهور راستا همين در است. ارتش آزادي و
خواهان اما سالح نه كسي پول ميخواهيم و از ما نه كه كرده است تأكيد
اما است ايران به ملت متعلق تمامًا كه هستيم و تجهيزاتي داراييها برگرداندن

است. شده گرفته ملت اين مقاومت برحق از آخوندي رژيم بهسود

به شدت واليتفقيه، سفياني رژيم
دربارة رجوي مريم خانم بهپيام نسبت
اختصاصدادن فطرية امسال بهمجاهدان
اشرف قرارگاه  در ايران ملت آزادي 

واكنش نشان داد.
فرافكني با واليت،  نظام ديدبان
بر روي ارتجاع وليفقيه ذاتي صفات
پيام مقاومت، برگزيدة رئيسجمهور
خانمرجويرادجالگري،دروغپردازي،
فروپاشي از جلوگيري بهخاطر ترفندي
نافرجام، و مذبوحانه مجاهدين،كوششي
مظلوم نمايانه و سخيف درخواستي
اشرف هزينههاي وته سر ربودن براي
خأل نمودن پر  اروپا،  در  آن  مصرف و
بهگشتاپوي رهنمود و صدام پرداختيهاي
هزينه ها، جديد تأمين نحوة براي اشرف

خواند.
هدف وليفقيه، ديدبان بهنوشتة
سرپوش گذاشتن رجوي خانم پيام از
و مجاهدين  پولشويي شبكة بر 
بهکار آتيه در که است سندسازيهايي
اين ميخواهند خورد، خواهد مجاهدين
خود مالي  تأمين منابع از يکي را منبع 

كنند. اعالم
موضعگيري در ارتجاع وليفقيه
ديدبان طريق خود كه از وگداز پرسوز

ميپرسد: است، نموده ابراز واليت
خود فطرية بناست امسال «آنانيکه

گذشته سالهاي بدهند،  بهمجاهدين  را
اساسًا و  ميدادند؟  فطريه به چهکسي
مجاهدين متضاد سراپا اسالم در مگر
داشته جايي هم فطريه علوي، تشيع با
در فطريه و و زکات خمس آيا و است؟
بوده است؟ قبول مورد اسالم مجاهدين
يکي که به هردليلي مسلميني مگر و
بودهاند، مجاهدين درون آنها بستگان از
اين رهبران تقليدشان مرجع اين از پيش

باشند؟» اين از بعد که فرقه بودهاند
برادعايديدباننظام:درخواست بنا
بهمجاهدان فطريه پرداختن براي خفيفانه
به خاطر همچنين  اشرف، در  آزادي
آمريکايي نيروهاي در ترحم «ايجاد
هماکنون اشرف که مسئول بازداشتگاه
بهموارد را بودجهيي قانون، براساس نيز
اختصاص اردوگاه اين  ساکنان صنفي

است. آمده بهعمل دادهاند»
در مجاهدين مطبوعاتي سخنگوي

اينباره گفت: اروپا در
گدا سيدعلي خون اينكه ـ اوًال
آزادي بهرزمآوران فطريه اختصاص از
كارد و باشد آمده بهجوش اشرف، در
تعجبآور باشد، رسيده بهاستخوانش

نيست.
كف ديدبان اطالع جهت ـ ثانيًا
روز ظهر تا آخوندي، نظام بردهان
از تن ١٠هزار از بيش ١٣آبان جمعه

را خود فطرية اروپا  در  هموطنانمان
اشرف شهر در آزادي بهمجاهدان
از بيش آن مبلغ كه  دادهاند  اختصاص

ميباشد.  يورو ٥٠ هزار
هم، گذشته سالهاي در ـ ثالثًا
خامنهاي، و  خميني چشم  از دور
سزاوارترين آزادي ارتش و مجاهدين
در بودهاند. فطريه دريافت براي افراد
نظام، سردمداران چرا غيراين صورت
در و خارجي سفراي با صحبت در
به استكبار شكايتهايشان و عرضحالها
نظام، پيوسته غيبي و امدادگران جهاني
مجاهدين كه  ميگويند و ميگفتند 
صرف تمامًا را جمع آوريشده پولهاي

آخوندي ميكنند. عليه نظام شليك
از كارشناسان نظام واليت، رابعًا ـ
معني مجاهدين كنند گمان كه است بعيد
رانميدانند! فطريه و زكات و خمس
مي دانند ايران ملت تمام اكنون وانگهي
اين معني ملموسترين و سادهترين كه
و زكات و خمس از  اعم وجوهات
كه است چيزهايي مضاعف، ماليات
مصداق به مختلف بهعناوين آخوندها

مي كشند  باال آنرا توبه سورة ٣٤ آية
ميدارند: باز و خلق خدا  خدا راه از و
وَن َوَيُصدُّ بِالَْباِطِل النَّاِس َأْمَواَل لََيْأُكُلوَن

اهللاِّ… َسبِيِل َعن
افزود: هرچند سخنگوي مجاهدين

كنوانسيون و  بينالمللي قوانين  طبق
مليتي موظف چند نيروهاي چهارم ژنو
در محصور ساكنان مايحتاج است،
طبق را اشرف شهر مانند منطقه يك
اما نمايند، تأمين  محلي استانداردهاي 
ونيم ٢سال در شرف شهر  مجاهدان 
كمكهاي با و يدي  كار  با گذشته
شهر هزينههاي هموطنانشان، بيدريغ
آنرا ميهمانان  و  ساكنان و  اشرف
كرده تأمين كمال و  بهتمام خودشان
از هم دينار يك و  دالر يك حتي  و
در نگرفتهاند.اين غيرآمريكا و آمريكا
ميل باكمال  مجاهدين استكه حالي 
جانب از يك تومان ريال و بهيك حتي
و نيازمندند هموطنانشان و ايران ملت
خلق و ميهن آزادي  راه در آنرا  البته

كرد. خواهند هزينه درزنجير
اروپا،با در مجاهدين سخنگوي
و دارو و  ارزاق سهمية قطع يادآوري 
مردم همة مانند مجاهدين  كه سوخت
بازرگاني وزارتخانه هاي از آنرا عراق
و مي كردند خريداري نفت و بهداري و
و ضدبشر آخوندهاي فشار تحت اكنون
است، شده قطع عراق  در  مزدورانشان
عليه ارتجاع وليفقيه لجنپراكني دربارة

گفت: رجوي خانم فطرية فراخوان
كند ـ عوعو و سگ نور مه فشاند

ميكند! خود، طينت بر هركسي

ملت ايران آزادي بهمجاهدان امسال اختصاص دادن فطرية دربارة رجوي مريم بهپيام خانم نسبت رژيم، وليفقيه واكنش شديد

اروپا در هموطنانمان از تن از١٠هزار بيش جمعه١٣آبان روز ظهر تا
اختصاص دادهاند اشرف شهر در آزادي بهمجاهدان خود را فطرية

ميباشد يورو از٥٠هزار مبلغ آن بيش كه

جهاني اقدامات موضعگيريها و ادامة
احمدي نژاد اظهارات عليه

احمدي نژاد، دجالگرانة اظهارات كه توفاني
هفتة در كرد، پا بر رژيم تررويست رئيسجمهور
جهان رهبران  از بسياري  كرد. پيدا ادامه  نيز گذشته 
كه كردند اتخاذ زمينه اين در جديدي موضعگيريهاي
ضرورت و سخنان اين شديد محكوميت بر مبني همگي
ازجمله در برخي كشورها رژيم بود. هم چنين با مقابله
جلو اعتراضي تظاهرات و… مجارستان ايتاليا فرانسه،

شد. برگزار رژيم سفارت
جرج ملي امنيت مشاور هدلي، استفن آمريكا در
كرد موضعگيري  احمدي نژاد تهديدهاي عليه بوش، 
رژيمهاي شود، پيروز عراق  در  آزادي اگر گفت: و
بيشتري فشار تحت  سوريه و ايران چون  سركوبگري

گرفت. خواهند قرار
بك، اظهارات براون سناتور سام كنگرة آمريكا در
و دانست نفرتانگيز و مخرب الفاظي را احمدينژاد
بياعتنايي اظهارات  اين گفت و كرد محكوم  را آن
جان قبال در را ايران رژيم رئيسجمهور سنگدالنة

ميسازد. برمال مذهبي آزادي و انساني انسانها، عزت
بين المللي روابط كميتة  از رزلهتينن،  ايليانا
«بهاصطالح سخنان گفت: آمريكا، نمايندگان مجلس
از وي ميكنم. شدت محكوم را به ايران» رئيسجمهور
ايران رژيم وادارساختن براي خواست بينالمللي مجامع

كنند. اقدام مخربش بهسرعت رفتار بهتغيير
شبكة برنامههاي قطع به  اقدام  همچنين آمريكا
خبرگزاري كرد. نيويورك در رژيم جم بهجام موسوم
گفت: پخش خبر، اين اعالم با ١٤آبان رژيم در روز
مذهبي بهبرنامههاي كه نيز «سالم» اسالمي شبكه 
دولت داشت، قطع شده است. اين خبر افزود: اختصاص
براي محدودكننده تدابير  سلسله يك  اخيرًا آمريكا
و كرده ايجاد نيويورك در ايراني خبرنگاران فعاليت

ميشود. افزوده آن بردامنة روز هر
اين مردم و مقامات سخنان  اقدامات و ايتاليا در
سيلويو دارد. ادامه رژيم، رئيسجمهور عليه كشور
را احمدينژاد اظهارات ايتاليا نخستوزير برلوسكوني،
رفتار «اين گفت: و خواند قبول» قابل غير و ابلهانه «كامًال

احمقانه است. كار اين نميرسد. بهجايي رژيم ايران
نيز،گفت: ايتاليا خارجة وزير فيني فرانكو جان
اظهارات درمورد را ايتاليا مردم شديد خشم مايلم

كنم. ابراز ايران رئيس جمهور قبول غيرقابل
محدودكردن خواستار هم ايتاليا اصالحات وزير
مقامات اگر گفت شد و ايران با رژيم كشور اين روابط
و انقالب اوايل بهمواضع بخواهند اسالمي جمهوري
اين با مناسباتش در رم بازگردند، خمينيستي تئوريهاي

كرد. تجديد نظر خواهد بهطور جدي رژيم
درآلمانجماعتكليساهايكاتوليكوپروتستان

را احمدي نژاد پاسدار اظهارات بيانيهيي صدور با آلمان
كردند. محكوم بهشدت

قطعنامهيي، طي كشور اين مجلس كانادا در
عامل غيرقابلقبول، را، ارتجاع رئيسجمهور اظهارات
اظهارات اينگونه گفتند و دانسته نژادپرستانه و خشونت
درگيري اعراب مسالمتآميز در براي حل هرگونه اميد
دولت از كانادا ميکند.مجلس تضعيف را اسراييل و
ايران رژيم به را قطعنامه اين كه خواست، كشور اين
عمومي مجمع طريق اجالس شصتم از جهاني جامعة و

کند. ملل اعالم سازمان
اظهارات عليه تظاهراتي نيز مجارستان در
بوداپست در ايران رژيم سفارت مقابل در احمدينژاد
در رژيم سفير قبًال مجارستان دولت شد. برگزار

بود. را احضار نموده بوداپست

كوفي عنان سفر لغو
دولتهاي شديداللحن موضعگيريهاي با همزمان
متحد ملل سازمان دبيركل  عنان  كوفي مخلتف،
اظهارات را بهخاطر ايران به شدة خود پيشبيني سفر
گفت عنان كوفي سخنگوي  نمود. لغو  احمدينژاد
پاكستان و تونس عربستان سعودي، مصر، از فقط او
مسخرهيي بهطور آخوندي رژيم كرد. خواهد ديدن
كه خود شد مدعي سياسي ضربة اين براي پردهپوشي
تعويق به ايران را به سفر است عنان خواسته كوفي از

بيندازد.
محمد آقاي  ٩آبان،  روز كه  است  ذكر  به  الزم 
ملي شوراي خارجة كميسيون مسئول محدثين،
خود سفر خواست متحد دبيركل ملل از ايران، مقاومت
اتخاذ ابتكار عمل براي آن بهجاي و را لغو كند ايران به
آخوندي رژيم عليه تحريم اعمال و قاطع سياست يك
فشردن كرد: تأكيد محدثين آقاي بگيرد. بهدست را
آزاديخواهان بهخون مرفق تا كه جنايتكاراني دست
ملل سازمان و عنان آقاي اعتبار است، آغشته ايران در
سؤال زير بين المللي باالترين مرجع عنوان به متحد را

ميبرد.
كميسيون سابق رئس پرودي، رومانو همچنين
بشر حقوق و نقض فعاليتهاي هستهيي به  نسبت اروپا
پاسدار اخير اظهارات هم چنين و ايران رژيم توسط
سفير با ديدار وي در كرد. ابراز نگراني احمدي نژاد،
تاسيسات در فعاليت سرگيري از گفت: ايتاليا، در رژيم

است. كرده نگران را اصفهان وي اورانيوم فرآوري

احمدينژاد سخنان  محكوميت
عرب و فلسطيني مقامات توسط

پاسدار عليه اظهارات رهبر فلسطين، عباس محمود
وزير فيني، جيانفرانكو كرد. موضعگيري احمدي نژاد
بود، گفت: محمودعباسديداركرده با كه خارجة ايتاليا
را واقعيت اين بهخوبي فلسطيني مقامات خوشبختانه
همصدا رهبر فلسطين، عباس و محمود كردهاند درك
احمدينژاد سخنان عليه جهاني جامعة رهبران ديگر با
من با فلسطيني گفت مقامات است.وي گرفته موضع
اظهارات قبال در جامعة جهاني بايد كه بودند نظر هم
نشان قاطعيت خود از ايران اسالمي رئيس جمهور

دهند.
اردن،گفت: وزير نخست معاون المعشر، مروان
خواستار كه عربي صلح طرح با احمدينژاد اظهارات
اسرائيل در كنار  مستقل فلسطيني يك دولت  تشكيل

است. تناقض در ميباشد
رژيم از اظهارات رئيسجمهور نيز تونس دولت
تونس خارجة  وزارت مقام  يك كرد.  نگراني ابراز 
و صلح خدمت و اظهارات در اين اعمال كرد: اعالم

مي زند. دامن خشونتها به افزايش و نيست منطقه ثبات
تركيه، خارجة وزير گل، عبداهللا همچنين،
منطقه در تنش ايجاد  از را سوريه و ايران  رژيمهاي
قوانين بايد سوريه  و ايران گفت: و  داشت برحذر
در تنش و بحران ايجاد كنند و از رعايت را بين المللي

نمايند. خودداري منطقه

جهاني رسانه هاي در انعكاس
سيلي اظهارات احمدينژاد يك
استمالت بود سياست در گوش

حول زيادي تحليهاي مقاالت و گذشته هفتة طي
رسانههاي در رژيم، تروريست رئيس جمهور سخنان
واشينگتنتايمز روزنامة شد. منعكس بينالمللي مهم
معرف ايران  رژيم رئيسجمهور  احمدي نژاد  نوشت: 
درمورد ايران افزود: روزنامه اين است. اسالمي فاشيسم
ايران مردم آن و داريم طبيعي متحد يك ما خوشبختانه
را آنها هم خودكامه مالهاي اينكه بهخاطر هستند
در ما را تهديد مي كنند. نتيجتًا ما و هم سركوب كردند

هستيم. يكديگر كنار
نوشت: مانيتور، ساينس  كريستين  روزنامة
سياست گوش در سيلي يك  احمدي نژاد  اظهارات
احمدينژاد اظهارات افزود: روزنامه اين بود. استمالت
از بيشتر كه بود اروپايي كشورهاي صورت به سيلي
تا بدهند فرصت ايران بهرژيم داشتند تمايل آمريكا
صلحآميز اتمياش برنامة كه سازد متقاعد را جهان

نمي باشد. همسايگانش براي تهديدي و است
١٠آبان سرمقالة در تريبيون شيكاگو روزنامة

نوشت: خود،

هفته روز هفت
مروريبررويدادها

١١ صفحة در بقيه
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عزيز دوستان
مبارك. شما همة  بر  فطر عيد
هموطنانم به  شما با همراه اينجا  از
دلير فرزندان به و  ايران سراسر در
تبريك صميمانه اشرف شهر در آنها

ميگويم.
َوالَْعَظَمِة اْلِكْبِرياَِّء اَْهَل اَلّلُهمَّ
الَْعْفِو َواَْهَل َواْلَجَبُروِت اْلُجوِد َواَْهَل
َواْلَمْغِفَرِة التَّْقوى َواَْهَل َوالرَّْحَمة
َجَعْلَتُه الَّذى الَْيوِم هَذا ِبَحقِّ َاْسَئُلَك
َعَلْيِه اهللاُّ َصلَّى ٍد عيدًاَولُِمَحمَّ لِْلُمْسِلميَن
ََمِزْيدًا و كرامتا و َوَشَرفًا ُذْخرًا الِِه  َو
ٍد ُمَحمَّ اِل َو ٍد ُمَحمَّ َعلى ُتَصلَِّى َاْن
فيِه َاْدَخْلَت َخْيٍر ُكلِّ فى ُتْدِخَلنى َوَاْن
ِمْن ُتْخِرَجنى ٍدَوَاْن ُمَحمَّ اَل َو ُمَحمَّدًا
اَل َو ُمَحمَّدًا ِمْنُه َاْخَرْجَت  ٍء ُسوَّ ُكلِّ
اَلّلُهمَّ َوَعَلْيِهْم َعَلْيِه َصَلواُتَك ٍد ُمَحمَّ
ِعباُدَك ِبِه َسَئَلَك ما َخْيَر َاْسَئُلك اِّنى
ِمْنُه اْسَتعاَذ ا ِممَّ ِبَك َوَاُعوُذ الّصاِلُحوَن

اْلُمْخَلصون ِعباُدَك

خداي نزد روزههايتان و نمازها
باشد. قبول بزرگ

را پشت سرگذاشتيم. رمضان ماه
صلح خدا، ماه بخشايش رحمت و ماه
ماه و سرنوشت تغيير ماه بردباري، و

انسان. گراميداشت
كه رسيده ايم فطر عيد به اكنون و

است. انسان توانايي جشن
اعياد بزرگترين از فطر عيد
بازگشت آن و معني است مسلمانان

است. انساني اصل به
آن بهمعناي روزهداري ماه يك

دارد كه بر آنرا توانايي بود كه انسان
انسانيتش را از او است و بدي هرچه
اين در پايان كند. ميكند، غلبه دور
و به جشن انساني توانايي به خاطر ماه

ميپردازيم. شادي
كه است فطر نشانة آن عيد پس
آزادي آوردن بهدست قدرت انسان

دارد. را خود
جامعة انسان و كه آن است نشانة
خود برابر از را موانع ميتوانند او

بردارند.
ميتواند كه انسان است آن نشانة
كند. احيا را انسانيت خود و شود رها
يك انسان سرشت كه معتقديم ما
آمده در قرآن خدايي است. سرشت
: َعَلْيَها النَّاَس َفَطَر الَِّتي اهللاَِّ ِفْطَرَة : است
انسانها را خدايي است كه اين فطرت

است. آفريده آن مطابق
از را خود كه كسي بنابراين
فاصله خدا از كند، دور انسانيتش
است. نشنيده  را خدا فرمان و گرفته 
گفته فطر عيد دربارة علي حضرت
كه است كسي روز  «امروز  است:
نمازش را پذيرفته، و خدا روزهاش را
آن در كه روز هر و است. داده پاداش

است». عيد نكنند، نافرماني را خدا
كه عيد فطر نماز دعاي قنوت در
كمك خدا از است، پرمعني بسيار
و نيكي آن از را ما كه مي خواهيم
بخشيده به پيامبرش محمد كه زيبايي
ُتْدِخَلنى َوَاْن سازد.  برخودار است،
اَل َو ُمَحمَّدًا فيِه َاْدَخْلَت َخْيٍر ُكلِّ فى
از باالتر زيبايي و نيكي چه و ُمَحمَّدٍَ

و آزادي براي مقاومت  و كوشش
دوستي و صلح

خدا  از چنين  هم دعا اين  در  
بدي و هرزشتي از را ما ميخواهيم
ُكلِّ ِمْن ُتْخِرَجنى ان و كند دور
زشتي و بدي  باالترين امروز و ٍء ُسوَّ
و دروغ و ارتجاع  و ديكتاتوري 
ماليان كه است نيرنگ به اسم اسالم

هستند. آن مظهر ايران بر حاكم
منطقه، كل در و ايران در امروز
شرارت، و و تماميت شر سوء تماميت
ايران بر حاكم مذهبي استبداد همانا
به ايران در كه شر تماميت است.
مشغول مداوم  خونريزي و سركوبي 
امنيت و صلح منطقه سطح در است،
كشتار و تروريسم و انداخته بهخطر را
حمايت فعاالنه آن از كه سبعيتي و
تهديد را دنيا مردم زندگي ميكند،

ميكند.
كه روزهاي اخير شاهد بوديم در
ارتجاع رئيسجمهور سخنراني چطور
كرد اثبات مقاومت ايران رو ديدگاه
ايران مردم  بر  عالوه رژيم اين كه
داده جنگ اعالم جهاني  جامعه  به
او در سخنرانيش به دجالگري است.
هم و كشيد خطونشان و پرداخت
كرد تهديد را اسالمي كشورهاي
خواهند اسالم امت قهر آتش به كه

سوخت.
جنگطلبانه سخنراني اين طبعًا
است. محكوم ايران مقاومت نظر از

 ٢٦ كه ايران مقاومت و مردم نظر از
خوب درگيرند رژيم اين با است سال

كه شده تجربه بارها و است روشن
سرپوش هرچيز از  قبل عربدهها  اين
بنيادي حكومت آخوندهاست ضعف
كه است وخيمي بحران سرپوش
و ايران جامعة  مقاومت به خاطر 
گرفته را رژيم گلوي جهاني فشارهاي

است.
ازجمله و ژستها و شعارها اين
زدن، بهسينه را فلسطين مردم سنگ
رنگي و شده كهنه است وقت خيلي
بيشترين در ربع قرن اخير مگر ندارد.
ملت و  جنبش درون از را ضربه 
آخوندهاي و خميني  همين  فلسطين
عامل مگر نزدند. آنها به او پيرو
و جريانسازي اصلي محرك و
رژيم همين فلسطين در تفرقه اندازي
ترور براي خامنه اي همين مگر نبود
عرفات آقاي فلسطين فقيد رهبر
جز حرفها اين نكرد؟ پس توطئهچيني
كين توزيهاي رژيم و كه دشمنيها آن
كند، يادآوري فلسطين را مردم عليه

ندارد. اثري
رودرروي البته ايران مقاومت
دولت و مردم مدافع پيوسته رژيم اين
خاورميانه صلح از و بوده فلسطين
صداي با  جا همه و كرده حمايت 
از كه كسي كرده است كه فاش بلند
مي زند، خنجر فلسطين مردم به پشت
نسبت را خيانتها باالترين كه طرفي و
اسالمي كل كشورهاي و فلسطين به
ارتجاعي ميكند همين رژيم و كرده

است.
كه ميگوييم هم باز و گفتهايم

اين حفظ براي فقط عربده ها اين
است. متزلزل رژيم

خوب خيلي  موضوع هم االن 
روشن است.

به مربوط تحوالت از آخوندها
اين دارند. بيم عميقًا صلح خاورميانه
موجوديت عليه را صلح اصوًال رژيم
آشوب و در بحران و تنها ميبيند خود
تحوالت كند. را حفظ خود ميتواند
شاهديد، كه همچنان منطقه اخير
و آرايش است رژيم اين كامًال برضد
آخوندها زيان به دارد را منطقه سياسي

مي دهد. تغيير
رژيم چه عراق هم اگر مورد در
دستاندركار قوا تمام با همچنان
اين جنايتكارانه در اعمال تروريسم و
عالئم هم آنجا  در اما است  كشور
آشكار سياسيش شكست  از بزرگي
رژيم كه عراق اساسي قانون شده.
ميدانست، خود مطلوب بسيار را آن
شد، تبديل موقت اساسي قانون به
با رژيم تروريستي اعمال و مداخالت
جانب از جمله از متعدد اعتراضهاي
است شده مواجه ائتالف  نيروهاي 
حمالت در رژيم مستقيم  نقش كه

ميكند. برمال را تروريستي
تا عربستان از منطقه سطح در
خطرناك مداخالت عليه همه اردن
تالش عليه  حتي و عراق در رژيم 
بمب آوردن دست به براي آخوندها
و ميگيرند موضع  آشكارا  اتمي
را شرايطي اينها به ميكنند. مخالفت
بينالمللي آژانس قطعنامة از پس كه

هستهيي پرونده درمورد اتمي انرژي
همة كنيد.  اضافه آمده پيش رژيم 
به زيان اوضاع چرخش از اينها حاكي
را كار چارة بنابراين آخوندهاست.
اعالم و جلو به فرار در معمول طبق

ديدهاند. دنيا با جنگ
به رژيم كه گذشته تيرماه در
را خودش بنبست  و ضعف  خاطر
رئيسجمهور اين  و  كرد منقبض
مقاومت آورد،  كار روي را  جديد
وسيله اين به كه رژيم كرد ايران اعالم
اعالم جهاني جامعة و ايران مردم به
به موقع  آن  در ما است. داده  جنگ 
كه داديم هشدار غرب كشورهاي
تروريستي سياستهاي پس اين از رژيم
تشديد جهات همه در را بنيادگرايانه و
به خود كردن مسلح براي و ميكند
بنابراين برميدارد. خيز اتمي بمب
سپري مماشات سياست دوران ديگر
و شانه شاخ علنًا كه رژيمي به و شده

امتياز ندهيد. ميكشد، ديگر
ميگذرد، ٤ماه خوب، از آن روز
غربي كشورهاي كه ميبينيم ولي
موضعگيريهاي و بيانيهها در اگرچه
ميكنند، را سرزنش آخوندها لفظي
خط همچنان  عملي سياست در اما 
ميدهند. ادامه كوتاهآمدن را و نرمش
سؤال امروز دليل، همين به .
كشورهاي غربي مقابل در بزرگي كه
به اين چرا كه است همين قرار دارد،
از پس چرا و دادند ادامه سياست
سال شانزده  در  كه  سياستي  شكست 
از اخير  ٤ماه  در باز داشتند، گذشته

مريمرجوي:عيدفطرجشنتواناييانساناست
دارد خود را آزادي بهدست آوردن قدرت كه انسان است آن فطر نشانة عيد

االن كه وضعيتي برنداشتند. دست آن
همان نرمشهاست. نتيجة آمده  بوجود
پنهان اشغال  هم گستاخيها، اين  هم
مداخالت انواع به دستزدن و عراق
هم كشور، اين در جنايتكارانه
و كه منشأ تروريسم افسارگسيختهيي
آخوندي ديكتاتوري آن اصلي منبع
قدرتهاي سردرگمي هم و است.

غربي
مماشات سياست ميوة اينها همة
نشان را امروز اين طور خود كه است

ميدهد.
چيست؟ سياست   سياست درست
وضعيت و مختصات از را درست

همين رژيم ميتوان پيدا كرد.
ايران مردم دشمن رژيم اين مگر

نيست.
و صلح دشمن رژيم  اين مگر

نيست؟ بشريت دشمن و دموكراسي
ثبات اصلي تهديد كه نيست مگر

است؟ رژيم همين عراق در امنيت و
تالش با آخوندها كه نيست مگر
و صلح اتمي بمب به خود تسليح براي

خطرانداختهاند؟ به را جهان امنيت
رژيم اين  هماورد تنها مگر  و

نيست؟ مقاومت همين
روشن كامًال صحيح سياست پس

ميشود:
ميگوييم غربي كشورهاي به ما
رژيم اين به دادن پوئن سياست به
پروندة قبيل از پروندهسازيهايي به
تروريستي نامگذاري  به  و ١٧ژوئن
از و بدهيد خاتمه مقاومت اين عليه

اين پرونده ارجاع  در  ديگر طرف
تعلل نكنيد. امنيت به شوراي رژيم

غربي كشورهاي  از ما آنچه 
كه است اين مي خواهيم و خواسته
خود سياست عملي اين در از بيش
از بيش و ندهند امتياز آخوندها به
نباشند.تجربه مقاومت اين راهبند اين
مقاومت و مردم  است كرده  ثابت
و هستند. تغيير عامل خودشان ايران،
دست به را خود سرنوشت ميتوانند

دهند. تغيير خود
از فطر عيد در دليل  همين به و
كه ميكنيم مسئلت بزرگ خداي
به دستيابي براي را ايران مردم دعاي

كند. اجابت دموكراسي و آزادي
و نماز خدا كه  ميكنيم  دعا
واقعي مسلمانان همة و ما روزههاي
عدالت كوشندگان  همة تالش  و

كند. را قبول وآزادي
به خدا  كه ميكنيم دعا 
و اشرف شهر آزادي در كوشندگان

برساند. ياري ايران مقاومت فعاالن
سياه دوران كه  ميكنيم  دعا
پايان به  ايران در حاكميت آخوندها

برسد.
و ناامني دوران كه ميكنيم دعا
و منطقه تمام از خونريزي و كشتار
عراق ما برادر و همسايه كشور بهويژه

بربندد. رخت
رسيدن فرا بزرگ خداي از و
را ايران  مردم  رهايي و آزادي  فطر 

مسئلتمي كنيم.

طي اروپا پارلمان در آزاد ايران دوستان كميتة
كميته، اين مشترك رؤساي توسط كه اطالعيه يي
تن دو استيونسون،  استرون و كازاكا پائولو آقايان 
گرديد، منتشر برجستة پارلمان اروپا نمايندگان از
اروپايي ٢٢كشور از پارلمان ٢٦٠نمايندة اعالم كرد،
«برنامة عنوان با بيانيهيي امضاي با اروپا، پارلمان از و
ارجاع به است»، فرارسيده قاطعيت زمان ايران: اتمي
امنيت ملل به شوراي ايران اتمي رژيم فوري پروندة

دادند. فراخوان متحد
همچنين بيانيه، اين در اروپايي قانونگذاران
خلق ايران، مجاهدين سازمان نام برضرورت خروج
تروريستي ليست  از ايران مقاومت اصلي  جنبش

اتحاديه اروپا تأكيد نمودند.
حمايت  ٢٢ كشوراروپايي، مردم منتخب نمايندگان
در  ٧ نوامبر روز كه ايرانيان بزرگ تظاهرات از را خود
حمايت بهمنظور دربروكسل اروپا اتحادية مقر برابر
ملل امنيت شوراي به رژيم اتمي پروندة ارجاع از

كردند. گرديد، اعالم برگزار خواهد متحد
تصريح بيانيةخود پارلمانهاياروپاييدر ٢٦٠نمايندة
مقاومت ايران ملي شوراي افشاگريهاي كردند: «اگر
افشاي تهران، بهويژه رژيم اتمي برنامة مخفي بارة در

آخوندها  اوت٢٠٠٢ نبود، در اراك و نطنز سايتهاي
يافته دست اتمي بمب كنون به تا احتمال اغلب به

بودند».
عليه قاطع سياست يك «فقدان همچنين نمايندگان
ارجاع در تأخير سال موجب سه كه را آخوندي رژيم

مورد است» شده به ملل متحد رژيم اتمي پرونده
«هرگونه ساختند، نشان خاطر و داده قرار انتقاد
شوراي به رژيم ارجاع پروندة اتمي در تأخيربيشتر
اجازه جهان در تروريسم حامي رژيم تنها به امنيت
و صلح و كرده پيدا دست اتمي بمب به داد خواهد

بيندازد». بين المللي را به مخاطره امنيت
اروپا اتحادية از همچنين،  اروپايي  نمايندگان
مذاكرات جريان در را خودش تعهدات «تا خواستند
حفظ جمله از آخوندي، رژيم  قبال در هسته يي
تروريستي، ليست خلق ايران در مجاهدين سازمان
اروپايي پارلمانهاي ٢٦٠نمايندة بيانية كنند». لغو
كه كساني همان كردن «قرباني ميكند، اضافه
ديكتاتوري يك شدن مسلح خطر به نسبت را جهان
معامله يك سالح اتمي، آگاه كردند در به مذهبي
براي به آخوندها را امتياز رژيم، بيشترين همان با
مجاهدين است. حذف داده اتميشان برنامه  ادامة
كردن وادار در عامل مؤثرترين تروريستي ليست از
خواهد بين المللي قوانين رعايت به ايران رژيم

بود».
نمود يادآوري همچنين اروپايي پارلمانترهاي بيانية
بهويژه اعدامها،  جمله از بشر، حقوق وضعيت  كه
از جوانان و دستگيريهاي گستردة نوجوانان، اعدام
چشمگيري افزايش احمدينژاد، روي كارآمدن زمان
از را اتحادية اروپا حمايت كه ضرورت است داشته
يك سياست اتخاذ و آزادي براي ايران مبارزه مردم

ميكند. دوچندان را آخوندي رژيم عليه قاطع

كرد: اعالم گرديد، منتشر اروپا پارلمان نمايندگان برجستة از تن استيونسون، دو استروان و كاساكا پائولو آقايان كميته، اين مشترك توسط رؤساي كه اطالعيهيي طي اروپا پارلمان در آزاد ايران دوستان كميتة

بيـانيه يك امضا با اروپا پارلمان از و اروپايي از٢٢كشور ٢٦٠نماينده
دادند متحد فراخوان ملل امنيت شوراي به ايران رژيم اتمي فوري پرونده ارجاع به

بيانيهها در اگرچه غربي كشورهاي
را آخوندها لفظي موضعگيريهاي و
سياست عملي سرزنش ميكنند، اما در
را كوتاهآمدن و نرمش خط همچنان

ادامهمي دهند.
بزرگي كه  دليل، امروز سؤال  به همين
دارد، قرار غربي كشورهاي  مقابل در
ادامه سياست اين به چرا كه است همين
كه سياستي شكست از پس چرا و دادند
در باز داشتند، گذشته سال شانزده در

برنداشتند دست آن از اخير ٤ماه

مقاومت و مردم است كرده ثابت تجربه
ايران،خودشانعاملتغييرهستند.وميتوانند

دهند خود تغيير دست به خود را سرنوشت
همان نتيجة آمده بوجود االن كه  وضعيتي
تروريسم و عراق پنهان  اشغال  نرمشهاست.
آن اصلي منبع و منشأ كه افسارگسيختهيي

ديكتاتوريآخوندياست
اين مي خواهيم كشورهاي غربي از ما آنچه
خود سياست عملي در اين بيش از كه است
امتيازندهندوبيشازاينراهبند بهآخوندها

اينمقاومتنباشند



٤ صفحة ١٣٨٤ سهشنبه ١٧آبان ٧٧٣ ـ شمارة گزارش

شخصيتهاي  از زيادي شمار پاريس بزرگ كنفرانس در  
فلشو، آقاي  ازجمله فرانسه اجتماعي و حقوقي سياسي، 
جنبش نمايندة فرانسه، حقوقبشر انستيتوي رئيس و حقوقدان
(مرآپ)، فرانسه، در خلقها بين دوستي براي و ضدنژادپرستي
شركت حقوقبشر عرب كميسيون نمايندة ويولت داگر، خانم

داشتند

دروغپردازي  كارزار و ديدبان گزارش هدف محدثين:  محمد
از ممانعت اشرف، بر فشار اعمال براي مجاهدين، عليه رژيم
طرحهاي راه را براي و است تروريستي مجاهدين از ليست خروج

ميكند هموار ايران مقاومت عليه تروريستي
ليست  در مجاهدين نام قرار داشتن كاساكا: پائولو  

است ما همة تروريستي موجب شرمساري سازمانهاي

سوي  گزارشهايي از همواره ما ميتران: دانيل خانم  لنيا، نمايندة
اين ميان در دريافت ميكنيم. عليه مجاهدين ايران رژيم سفارت

ميشود ديده نيز حقوقبشر ديدبان گزارش گزارشها،
مالها تا اين حد دنبال ضربه زدن بهسازمان رژيم چرا گايو:   اسقف

هستند رژيم اين مهم دشمن مجاهدين زيرا است؟ مجاهدين

پاريس كنفرانس در ايران سازمان مجاهدين خلق و اشرف قرارگاه دربارة هيأت پارلمان اروپا گزارش ارائة
كنفرانس ١٢آبان روزپنجشنبه ظهر
هيأت گزارش  «ارائة عنوان با بزرگي 
مجاهدين سازمان دربارة اروپا پارلمان
گرديد برگزار پاريس در ايران»، خلق
ديدبان گزارش  مجعول بودن آن  طي و

شد. تشريح حاضران براي حقوق بشر
دانيل نمايندة لنيا، كاترين خانم
و آقايان ليبرته فرانس بنياد ميتران، رئيس
گروه مشترك رئيس كاساكا، پائولو
پارلمان هيأت رئيس و آزاد ايران دوستان
به اعزامي هيأت رئيس و درناتو اروپا
رئيس بودوئن، پاتريك  اشرف،  قرارگاه
حقوقبشر بين المللي فدراسيون افتخاري
و قاضي حقوقدان، ُكولكومبه فرانسوا ،
گايو، ژاك فرانسه، پارلمان سابق نمايندة
انساندوست شخصيت  و مترقي  اسقف
كانون سابق رئيس پاروئل، ژيل فرانسوي،
محدثين، محمد فرانسه،  والدواز  وكالي
ملي شوراي خارجة كميسيون مسئول
ضابطي، حقوقدان آزاده و خانم مقاومت
شهر به اعزامي هيأت عضو و انگلستان از

كردند. سخنراني اشرف
آقاي فلشو، همچنين اين كنفرانس در
حقوقبشر انستيتوي  رئيس و  حقوقدان
و نژادپرستي ضد جنبش  نمايندة  فرانسه،
فرانسه(مرآپ)، در خلقها دوستي براي
كميسيون نمايندة داگر،  ويولت خانم

حقوقبشر عرب شركت داشتند.
جلسه رئيس كنفرانس اين ابتداي در
عليه گزارش بينالمللي اعتراضات بهموج 
و گفت: بهمنظور تحقيق ديدبان پرداخت
از نمايندگان تعدادي اين گزارش، دربارة
پائولو آقايان  از متشكل اروپا پارلمان 
بازديد اشرف از بري آندره و كاساكا
كانون از ضابطي آزاده خانم و كردند
همراهي را آنان نيز انگلستان وكالي
كنفرانس اين برگزاري از هدف ميكرد.
گزارش اين تهيهكنندگان  كه  است اين
افكار بهاطالع را خود تحقيقات بتوانند

برسانند. فرانسه عمومي
رئيسجمهور رجوي، مريم خانم
بهكنفرانس پيامي طي مقاومت، برگزيدة
آقاي شجاعانة «ابتكار پاريس بزرگ
از بازديد براي وي همكاران و كاساكا
را آنها مستقل و جامع  تحقق و اشرف
تحقيق، اين و گفت قرار داد» تقدير مورد
را عليه مجاهدين دعاوي آخوندها بطالن

اثبات كرده است.

بيرون آوردن كاساكا: پائولو
ليست از خلق مجاهدين نام
در اصلي اولويت  تروريستي 
ماست براي بينالمللي فعاليتهاي
اروپا پارلمان هيأت رئيس كاساكا، آقاي
كنفرانس در  خود  ناتو، طي سخنراني در
كه هنگامي گفت: پاريس، بزرگ
خواندم را حقوقبشر ديدبان گزارش
به باعث شد كه داد دست من احساسي به
را كه ميگويند بروم تا زندانهايي اشرف
در كنم! كشف  دارد، وجود آنجا  در
مواجه تعجبآوري بسيار مورد با اشرف
آقاي گري كه مشاهده كردم شدم. آنجا
خاورميانة بخش مسئوالن از سيك،
دولت عضو قبًال كه حقوقبشر ديدبان
رسمي تلويزيون در است، بوده آمريكا
مصاحبه و ميكند پيدا حضور ايران
است تعجببرانگيز آنچه ميدهد. انجام
وي است. مصاحبه اين در وي اظهارات
و ميپردازد ايران  رژيم از كامل  به دفاع
اين كه گري از ما ميكند. براي آن تبليغ
كه حقوقبشر  ديدبان مسئوالن از سيك
كرده، منتشر مجاهدين عليه را گزارش آن
براي را عمومي روابط تجارت يك گويي
متعجب بهجد ميكند، اداره ايران رژيم
چگونه حقوقبشري سازمان يك شديم.
داشته رابطه رژيمي باچنين است ممكن
دربخش اين فرد است چطور ممكن باشد.
حقوقبشر ديدبان بهخاورميانة مربوط

باشد.

گفته جنگ از قبل سيك گري
جمعي كشتار تسليحات  مجاهدين  بود
پنهان عراق در خود پايگاههاي در را
كه بپذيريم ميتوانيم چگونه كردهاند.
وارد حقوقبشري سازمان يك نمايندگان
ديدبان اين مسئول  بشوند. مسائلي  چنين
حسين صدام وجود بهدليل قبًال ميگويد
چون ميگويند هم حاال نرفتهاند. بهاشرف
برويم نميتوانيم هستند آنجا آمريكاييها
ميكنند. مطرح اين قبيل را از توجيهاتي و
به اشرف خاطر  بهاين گفتند هم  يكبار
دعوت مجاهدين جانب  از چون  نرفته اند
است. ديگري چيز واقعيت اما نشدهاند.

ندارند. اعتباري هيچ توجيهات اين
گزارش اين افزود: كاساكا آقاي
ديدبان هم گزارش و اين ماست تحقيقي
را اين موضوع هستيم حاضر حقوقبشر. ما
فردا دهيم. همين ارائه بههر نهاد بينالمللي
حقوقبشر ديدبان  مسئولين با  حاضريم
مستقل قضات و حقوقدانان حضور در
مشخص آنموقع كنيم. مالقات اروپايي
و سست گزارش كدام كه شد خواهد

است. محتوايي گزارش كدام و بيپايه
به واشينگتن خود اخير بهسفر وي
اجرايي كميتة ما توسط گفت و كرد اشاره
بهواشينگتن ملل ١٥٥٩سازمان قطعنامة
خروج خواستار قطعنامه اين بوديم. رفته
٣هزار از بيش ازجمله  خارجي نيروهاي 
شده است. ما لبنان از عضو سپاه پاسداران
همراه لبناني دوستان با سفر اين جريان در
سناي آمريكا و كنگره اعضاي و با بوديم
ميكنيم مشاهده ما كرديم. مالقات
شبيه ميدهد روي عراق  در آن چه كه
داده روي لبنان در كه است آنچيزي
اظهارات ميتوانيم ما رابطه اين در است.
اشغالگِر نيروهاي بشنويم. را مجاهدين
بهدنبال هستند. عراق در ايران، رژيم
وجود ترديدي ديگر احمدينژاد اظهارات
آنها ميخواهد.  چه ايران رژيم ندارد كه
هستند. آنها آزاد جهان عليه پي جنگي در
تبليغ جهاني سطح در را بنيادگرايانه جهاد
درك ميكنند را اين همه ميكنند. اكنون
تحت عنوان وجود توجيهي و هيچ بهانه و
رژيم، اين درون در غير مدره و مدره جناح

نيست. قبول قابل
بهبررسي ادامه در كاساكا آقاي
تروريستي ليست در مجاهدين نام گنجاندن

گفت: و پرداخت
ليست كه شدهام متقاعد كامًال من
عليه مبارزه اصلي مانع تروريستي
نام قرارداشتن مالهاست. ديكتاتوري
تروريستي سازمانهاي ليست در مجاهدين
من است. ما همة شرمساري موجب

عراق امروز در كه بگويم شما ميتوانم به
هر كه دارد وجود سياسي نيروي يك
ولي نيروي سياسي كه عراقي نيست  چند
سازمان نيرو اين است. عراق در صلحجو
كه سازماني تنها چطور است. مجاهدين
گفتهاند بهروشني آمريكايي نيروهاي
ندارد آن وجود در از تروريسم اثري هيچ
بهعنوان ندارد، تروريسم به ربطي هيچ و
اين است؟ شده  دستهبندي «تروريست» 
نميتوانيم ما  است! مضحك  امر يك
كه را هركاري  بايد ما بپذيريم. اين را 
هرچه اين كه براي بدهيم انجام ميتوانيم
بدهيم: پايان شعبدهبازي  اين  به سريعتر
ليست از خلق مجاهدين نام بيرون آوردن
فعاليتهاي در اصلي اولويت تروريستي
كساني تمامي و ما تمامي براي بينالمللي
در دموكراسي  و صلح خواهان كه است 

هستند. جهان

گفته ميتران لنيا:خانم كاترين
مقاومت در كنار ما كه است

ايران خواهيم بود.
ليبرته، فرانس بنياد نمايندة لنيا، خانم
مقاومت از ميتران دانيل خانم بهحمايتهاي
همواره ما گفت: و  كرد  اشاره ايران
ايران رژيم سفارت سوي از گزارشهايي
ميان در ميكنيم. دريافت مجاهدين عليه
حقوقبشر ديدبان گزارش گزارشها، اين

ديده ميشود. نيز
گزارش اين  دعاوي رد ضمن  وي
در ما كه است  گفته ميتران خانم  گفت:

بود. خواهيم ايران مقاومت كنار
و حقوقدان، قاضي فرانسوا ُكولكومبه
پاروئل، سابق پارلمان فرانسه، ژيل نمايندة
فرانسه وكالي والدواز كانون سابق رئيس
طي نيز فرانسوي مترقي اسقف گايو، ژان و
مجاهدين كه اين بر تأكيد ضمن سخناني
مشروع مقاومت جنبش يك ايران خلق
حقوقبشر ديدبان مجعول گزارش هستند،

كردند. محكوم را

و گايو: مجاهدين اسقف
ايران مقاومت رئيسجمهور

پيش را استمالت سياست يك
و است مهم بسيار اين نميبرند.
كه آن ميتوان فهميد روي از
يافت. آنها ادامه خواهد مبارزه
سخنان خود گايو در اسقف ژاك
ميگفتم كه چرا پيش از مدتها گفت: 
خطرناك بسيار موشكهاي مالها رژيم
ميكند. شليك مجاهدين سازمان عليه
نام مجاهدين بردن كه موجب موشكي

يك اين شد.  تروريستي ليست  در
وحشتناك بود و موشك كشتارجمعي
سازمان اين بهاعتبار  ميخواست  كه
در كه هم موشكي  كند. وارد  خدشه
خسارات و كرد  سقوط اورسواواز 
برانگيز رسوايي  بهبارآورد وحشتناكي 
سازمان يك بعدي از سوي موشك بود.
حقوقبشر ديدبان بهنام آمريكايي
تمامي ظن ميخواهد كه شد شليك

برانگيزد. را حقوقبشر مدافعان
موشك كه ميپرسم اينجا در
قطعًا كرد؟ خواهد اصابت بهكجا بعدي
داشت. خواهد وجود بعدي موشك

آمد. فرود خواهد كجا ببينيم كه بايد
چرا گفت:  ادامه  در گايو  اسقف 
ضربه زدن دنبال حد اين تا مالها رژيم
زيرا است؟ مجاهدين بهسازمان

است. رژيم اين مهم دشمن مجاهدين
و مردان نميخواهد  رژيم  اين
كه زناني و مردان برخيزند. زناني
و نميدهند تن كنوني  به شرايط
را رژيم اين  بيعدالتيهاي و  دروغها
مقاومت و مجاهدين ميكنند. محكوم
پيش را استمالت سياست يك ايران
روي از مهم است و نميبرند. اين بسيار
ادامه آنها مبارزه كه فهميد ميتوان آن

يافت. خواهد

سراپا محدثين:گزارش محمد
در ديدبان حقوقبشر مجعول
استمالت سياست چارچوب
قابلتفسير آخوندها قبال در

است
مسئول محدثين، محمد آقاي
ملي مقاومت شوراي كميسيون خارجة
كنفرانس در خود سخنان در نيز ايران
سراپا گزارش كرد كه تصريح پاريس
چارچوب در حقوقبشر ديدبان مجعول
آخوندها قبال در  استمالت  سياست
برچسب با كه سياستي است. قابلتفسير
در سعي مجاهدين عليه تروريستي
يكي و االن حفظ رژيم آخوندي دارد
مقابله ديدبان گزارش اصلي اهداف از
سطح كه در است جنبش فزايندهيي با
برچسب محكوميت در بينالمللي
براي تالش و مجاهدين عليه تروريستي

آن جريان دارد. حذف
كه ديگري انگيزة يك افزود وي
شده منتشر آن بهخاطر گزارش اين
براي مذبوحانه و بيهوده تالش است، 
اشرف، متالشي كردن و درهم شكستن
وقتي است. ايران مردم ّآزادي پايگاه
اخراج و استرداد براي تالش بمباران و

بهجايي اشرف و عراق  از مجاهدين
پشتيبانان و آزادي رزمآوران و نرسيد
شكست، نوبت درهم توطئهها آنها، اين
از تا  رسيد شيطانسازي كارزار اين 
را اشرف  خودشان  بهخيال طريق  اين 
اين ميكنند بياورند، اما اشتباه در بهزانو
و رنج اعدامها و شمار بر البته توطئهها 
ارادة اما ميافزايد ايران مردم شكنج
ميكند. چندان دو را آزادي رزمآوران
از برخي ذكر با محدثين آقاي
قبيل اين كه:  شد يادآور  نمونه ها، 
به پيشبرد دروغپردازيها و اتهامات
آخوندي رژيم تروريستي طرحهاي

ميكند. كمك ايران مقاومت عليه
شوراي خارجة كميسيون مسئول
شوراي سوي از افزود: مقاومت، ملي
اروپا اتحادية از ايران مقاومت ملي
در قاطع سياست  يك  كه ميخواهم 
ما بگيرد. پيش  در مالها رژيم برابر
اطالعاتي مأموران تمامي كه ميخواهيم
بشوند. اخراج اروپا  از  مالها رژيم
غيررسمي و رسمي قراردادهاي همة
اعمال متضمن كه اروپايي  كشورهاي
باشد ايران مقاومت سركوب و فشار
همچنين ايران مقاومت شود. ملغي
رژيم اتمي پروندة ارجاع خواستار
حق بايد اروپا  است.  امنيت  بهشوراي 
برابر در مقاومت براي را ايران مردم
و بشناسد بهرسميت  ديكتاتوري حاكم
از را تروريستي برچسب راستا همين در

بردارد. مجاهدين روي
خانم پاريس، بزرگ كنفرانس در
دربارة را جزئياتي نيز ضابطي آزاده
پارلمان هيأت توسط تهيهشده گزارش
و فرانسوي انگليسي كه بهزبانهاي اروپا
گفت وي داد. ارائه است، شده منتشر
اتهامات يكايك اروپا پارلمان هيأت
با داد. قرار بررسي مورد را ديدبان
كرد افراد صحبت با عمل كامل آزادي
هيچگونه بدون بود مايل كه هرجا و
اروپا پارلمان گروه رفت. مانعي
كه ديگري متعدد گزارشهاي همچنين
و بود منتشر شده ديدبان گزارش  عليه
را اتهاماتي كه ديگري گزارشهاي يا
مطالعه مورد بود كرده وارد بهمجاهدين
نتيجه اين به  كالم  يك در و داد قرار
گزارشها هيچ اين از هيچيك رسيد كه

پايهيي ندارد.
اين كنفرانس همچنين شماري در
اشرف از كه فرانسوي  شهروندان  از
مشاهدات براساس بودند، كرده بازديد
ديدبان دعاوي كذب بودن خود
شهادت را مجاهدين عليه حقوقبشر

دادند.

مقاومت رئيسجمهور برگزيدة پيام

را غرب استمالت سياست
قرار  آخوندها ديكتاتوري طرف  در

يابد خاتمه بايد و ميدهد
اصلي سياست استمالت، شاخص
نيروي اصلي عليه برچسب تروريسم
ميباشد مجاهدين يعني مقاومت

رئيس،        آقاي
آقايان خانمها،

يك دوستان تالشهاي كنم. تشكر برنامه اين برگزاركنندگان از مايلم ابتدا
بازديد همكارانشان براي و كاساكا آقاي شجاعانة ابتكار و بهخصوص آزاد ايران
خلق مجاهدين سازمان مورد در و مستقل جامع تحقيق يك انجام جهت اشرف از

تقدير است. ايران قابل
رژيم جانب از غلط كمپين اطالعات يك ايران قرباني مقاومت براي ساليان
مبسوط پاسخهاي  ارائه با مختلف  درمقاطع  ايران  مقاومت  است. بوده ماليان 
دوستان گروه تحقيقي گزارش است. ساخته برمال را ماليان رژيم بطالن دعاوي

است. روشنگر زمينه بسيار اين نيز در آزاد ايران يك
براي زمينهسازي مقاومت، عليه گسترده تبليغات اين از ماليان اهداف از يكي
بعد ميباشد. كشور خارج مقاومت در وابستگان اعضا و عليه تروريستي اقدامات
بهسركوب گذشته از بيش اكنون آخوندي رژيم ميانه روي نمايشهاي شكست از

است. نيازمند مرزهاي كشور از خارج تروريسم در و داخل در
شوكه ماليان رژيم رئيسجمهور دجالگرانه اظهارات از جهان هفتة گذشته
را آخوندي  رژيم عليه  موثر عملي اقدامات اتخاذ ضرورتا كه  اظهاراتي شد. 
بهانزجار بياعتنا رژيم، سردمداران ديگر و احمدي نژاد ميكند. مضاعف
صرف كه ميدهد نشان اين كردهاند. تاكيد خود مواضع بر بينالمللي گستردة

نيست. كافي موضعگيري
جدي را محكوميتها ماليان اين مشخص، اقدامات كه بدون است واقعيت آن
كشورهاي از رژيم تحليل قبل روز  چند رژيم رئيسجمهور  نمي كنند. تلقي

بيان كرد: اينطور غربي را
آغاز دوباره را اصفهان اف سي. مجتمع يو. فعاليت ايران اسالمى «جمهورى
آرام اكنون آرام اما انداختند راه به جنجال اول موضوع اين براي ديديم كه كرد.
شده عوض چيز همه كردهايم كه ديگر آنها اعالم به ما نشستهاند. خود جاي به
آمد. نخواهيم كوتاه و رفت خواهيم باال به پله يك بگذرد ما زمان است. هرچه
شد. ... متحول خواهد چيز همه شك بدون بيندازيم راه سوخت را وقتى چرخة

پذيرفت خواهد را موضع اين (باالخره) غرب
وبهخصوص غرب  استمالت سياست دهه يك از بيش بالفصل نتيجه اين
نكنند. تلقي جدي را غرب مواضع  ماليان شده باعث كه  است  اتحاديةاروپا 
مقاومت اصلي نيروي عليه تروريسم برچسب استمالت، سياست اصلي شاخص

ميباشد. مجاهدين يعني
در سياستش در غرب سوي از استراتژيك انتخاب يك اين برچسب، مبين
عمًال غرب ايران، مردم مقاومت و رژيم بين نبرد در زيرا ميباشد. ايران قبال

است. كرده انتخاب را رژيم طرف
بههر مي كنند استمالت تالش سياست بينالمللي حاميان ماليان و رو، همين از
اين برچسب كه تا چرا كنند. حفظ را مجاهدين عليه برچسب شده اين وسيله كه
عملي تضمين يك از ماليان و ادامه خواهد داشت وجود دارد، سياست استمالت

گرفت. صورت نخواهد عليه آنها پايدار و اقدام جدي كه هيچ برخوردارند
غلط اطالعات كارزار  براي را مناسب زمينة برچسب اين ديگر  سوي از

است. كرده فراهم مجاهدين چهرة كردن مخدوش جهت
منشأ كه غلط اطالعات بههمين استناد با نيز بينالمللي سطح رژيم در حاميان
بي اعتبار را رژيم دموكراتيك اپوزيسيون ميكنند تالش مي باشد ماليان رژيم آن
در غياب باورندكه اين بر آنها گردند. ايران در دموكراتيك تغيير مانع سازند و
اين بود. خواهد توجيه قابل مذهبي فاشيزم با سازش دموكراتيك، آلترناتيو يك
ايران در تغيير  به دموكراتيك و اصولي  پاسخ  ايران مقاومت كه حاليست  در

است.
اقتصادي منافع پاي در ارزشها همه شدن قرباني غرب، استمالت سياست نتيجة
انگيزههاي بهدليل اما حقوق بشر، از دفاع به بهانه است. بوده سياسي مالحظات و
شهر در ايران آزادي رزمندگان ميشود. عوض مظلوم و ظالم جاي ديگر،
متهم تروريسم بشر و حقوق به نقض و تروريسم سركوب قربانيان اصلي و اشرف
در باقيماندند، استوار خود پرنسيپهاي بر شرايط سختترين در كه كساني ميشوند.
آزادي سردادند، فرياد همچنان ولي گرفتند قرار اعدام و شكنجه اخراج و معرض
بر شود سؤال نيست؟ بايد شرمآور اين آيا ميگيرند. افترا قرار و تهمت مورد
تحقيق شده شناخته پروسدورهاي ميشود؟ زده اتهامات اين شواهد كدام اساس

ميشود. حقوق بشر مرجع و منبع ماليان اطالعات وزارت و مي شود نقض
انسانهاي مقابل در  حتي كه رفته اند پيش آنجا تا آنها حاميان  و ماليان
ايران مقاومت عليه آنان دروغپردازيهاي به تن نشدهاند حاضر كه آزادانديشي
ازگزارش بعد كه  شنيدم نكردهاند. فروگزار افترايي و تهمت ازهيچ  بدهند،
تحقيقي گزارش به خاطر همين كازاكا آزاد، آقاي ايران يك دوستان تحقيقي

ميكند. حمايت گرفته كه از تروريسم قرار اتهام مورد
و اخالقي پرنسيپهاي و ها معيار تروريسم، حامي ماليان از دلجويي براي
عليه تروريسم برچسب  و ميگردد پايمال دموكراتيك هاي ارزش  و انساني
به ماليان ميگردد. با اروپايي كشور سه هستهيي ازمذاكرات بخشي مجاهدين

شود. داده خاتمه بايد بزرگ بي عدالتي اين
شده روشن جهانيان همه ماليان بيش از پيش براي رژيم كه ماهيت اكنون
اما نيست. آن حاميان و ماليان دروغپردازيهاي پيرامون توضيح به نياز است 
درخواستهاي پايه اين ساليان بر طي آنچه ايجاب ميكند كه انصاف و عدالت
قرار نقادي گرفت، مورد صورت ايران مقاومت عليه آنها اطالعات غلط و ماليان

شود. بيان حقايق و گرفته
كه است مهلك اشتباه يك نيز سياسي خشك منظر از سياست اين ادامة
تشديد در را ماليان رژيم سياست اين  شد.  خواهد وخيمي بهعواقب منجر
آنجا در بنيادگرا رژيم يك برپايي بهمنظور عراق در دخالت و داخلي سركوب
در شرايط ميدهد. اتمي سالح به دسترسي امكان ماليان و به ميكند جريتر
به ضعف پيام مشخص اقدامات بدون موضعگيري بهچند كردن بسنده كنوني

و نتيجه معكوس خواهد داشت. ماليان است
است. رسيده فرا عمل زمان

بايد رژيم اتمي پرونده شود. تروريستي خارج ازليست بايد مجاهدين نام
غيرقابل ضرورت يك اين اقدامات شود. ارجاع ملل متحد امنيت شوراي به سريعًا

خواهد كرد. مواجه را با يك فاجعه كوتاهي در آن جهان كه ترديد ميباشد
متشكرم
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و ايرانيان  ايران  هواداران مقاومت
در  ١٠آبان٨٤  سه شنبه روز آزاده
اتاوا در كانادا پارلمان مقابل تجمعي
تهديدات به نسبت را خود اعتراض
ابراز احمدينژاد پاسدار تروريستي

كردند.
آقايان كانادا، پارلمان نمايندگان
محافظهكار حزب  از  فورست پل
حزب رهبر معاون کني، جيسون و
بولکا خاخام مجلس، در مجافظه كار
آقايان حقوقبشر و فعاالن معروف از
از دفاع کميتة رئيس گلستانه شهرام
حسني، و احمد ايران در  بشر حقوق
سخنراني اعتراضي تجمع اين در

كردند.
بيان با حسني  آقاي  ابتدا  در
احمدينژاد پاسدار سخيف اظهارات
رئيسجمهور موضعگيري از بخشي
ما و گفت خواند را برگزيدة مقاومت
دموكراتيك تغيير يعني سوم راهحل از
حمايت ايران مردم و مقاومت توسط

ميكنيم.
 

ميگويم كانادا دولت به فورست: پل
عمل كنيم كه رسيده زمان آن

پل فورست آقاي سخنران بعدي
در وي بود. كانادا پارلمان نمايندة
گفت حاال خود سخنراني از بخشي 
را چيزي آن جهان  آهستهآهسته 
سالها براي  ايران مقاومت و شما  که
رژيم و ميکند درک ميگفتيد
را خود چهرة نميتواند ديگر ايران
پارلمانتر يک بهعنوان کند. مخفي
دولت به ميکنم  تالش کانادايي
عمل که است آن زمان بگويم کانادا
پيش ملل سازمان در اينرا بايد کنيم.
که دهيم نشان دنيا مردم به و ببريم
استانداردهاي با کامًال ايران رژيم
کانادا دولت است. بيگانه  بينالمللي
نكرده را درست انتخاب اولويتهايش
تروريست را ايران اپوزيسيون و است
تروريستهاي که  حالي در  ميخواند
اين به رژيم ايران هستند. سران واقعي
حمايت از خواستههاي شما من دليل

ميکنم.
از حمايت ضمن فورست پل
و امنيت شوراي رژيم به پروندة ارجاع

بركلي لسآنجلس، اتاوا، نيـويورك، در احمـدينژاد پاسدار تهـديدات عليه مقاومت اعتراضي هواداران اقدامات و تظاهرات

تغيير براي رجوي مريم خانم فراخوان
خواهان ما گفت ايران در دموكراتيك
مردم که ميخواهيم ما نيستيم. جنگ
دولت را انتخاب خود آزادانه با رأي
جدايي اساس  بر دموکراسي و  کنند
و عقيده و آزادي مرام از دولت دين

باشند. داشته را
سخنراني ادامة در فورست آقاي
بتواند چه كرد كه هر جا خود تأكيد
در كه مواقعي چه و كانادا پارلمان در
تهديدات افشاي در  سعي است سفر
راههاي و نمود خواهد مالها رژيم
تبليغ را ايران در دموكراسي به رسيدن

خواهد كرد.
آنهايي از من كرد.  اضافه وي
كه آنهايي و ميكنند ايستادگي که
در و آنهايي كه فدا كردند جانشان را
مي شوند رنج متحمل و هستند زندان
كه كساني از بايد ما ميكنم. حمايت
وحشتناك رژيم اين حاكميت زير
از و كنيم  حمايت ميكنند زندگي 
از و هستم شما ميان امروز اين كه

ميكنم حمايت رجوي خانم آلترناتيو
خوشحالم

.
برداشتن شهرامگلستانه:

سازمان از تروريستي برچسب
گام ايران يک مجاهدين خلق

پيام فرستادن براي الزامي
است ايران مردم به حمايت

از دفاع کميتة رئيس گلستانه  شهرام
بعدي سخنران ايران در بشر حقوق
اينجا من  گفت: گلستانه بود. برنامه 
را احمدينژاد حرفهاي كه نيامدهام
همة که هستم مطمئن چون کنم بازگو
آن چه به ميخواهم من مي دانيد. شما
ايران مقاومت رهبر رجوي آقاي
که کنم قبل گفت اشاره سال چندين
تأسف جاي نميزايد. کبوتر افعي
چشمشان غرب در بسياري که است
ايران حقوقبشر در نقض روزانة به را
داشته ادامه گذشته قرن ربع براي که

بستهاند.

سخنان بخش ديگري از در وي
رجوي خانم به سخنان اشاره با خود

خطرات  مورد در  ٢٠٠٣ دسامبر در
و تروريسم بنيادگرايي،  تهديدات  و
بيشتر بسا كه عراق در رژيم مداخالت
گفت. است آن هستهيي تهديدات از
که است روشن پيش از بيش حاال

بود. درست اظهارات اين چقدر
سخنراني پايان در گلستانه آقاي

از جامعة جهاني خواست: خود
پروندة تاخير هيچگونه بدون ١ـ
نقض و تروريسم هسته يي، فعاليتهاي
به شوراي را رژيم بشر گستردة حقوق
مجازاتهاي براي متحد ملل امنيت

دهد. ارجاع الزماالجرا
رژيم اين با ديالوگ نوع هر از ٢ـ

بپرهيزند.
ايستادن براي ايران مردم حق ٣ـ
بهرسميت را مذهبي استبداد مقابل در

بشناسند.
برچسب برداشتن  گفت  وي
خلق مجاهدين سازمان از تروريستي

پلفورست:
 آهستهآهستهجهان
شما و که را آن چيزي

مقاومت ايرانبراي سالها
ميگفتيد،درکميکند

فرستادن براي  الزامي گام يک  ايران
مردم ايران است پيام حمايت به

و آزادي براي مبارزه كني: جيسون
دارد ادامه ايران براي دموكراسي
پارلمان نمايندة كني، جيسون
سخنراني در كه بود بعدي سخنراني
ايران غني  فرهنگ به  اشاره با  خود
نقض ايران، در آن بهرغم گفت
دارد. ادامه مستمر بهطور حقوقبشر
اقليتهاي و ميشوند  سنگسار  زنها
مورد اذيت سياسي مخالفان مذهبي و
براي مبارزه اما ميگيرند قرار آزار و
دارد. ادامه نيز، دموكراسي و آزادي
تالش براي سخنراني انتهاي در وي
موفقيت آرزوي هموطنان مبارزه و

كرد.

به قادر ايران بولكا: خاخام
اگر است بزرگي كارهاي

كند رجوي آنرا هدايت مريم
خاخام برنامه سخنران آخرين

فورست كنيپل گلستانهخاخام بولكاجيسون احمد حسنيشهرام

تكزاس كنفرانس مطبوعاتيجامعةايرانياندرهوستونـ 

اتاوا در مطبوعاتي كنفرانس

(آمريكا) بركلي و هستـون اتاوا(كانادا)، اسـلو(نروژ)، در مقاومت مطبـوعاتي كنفرانسهاي
يك ١١آبان چهارشنبه  روز  
با اسلو در مطبوعاتي كنفرانس
هوگلوند عضو مورتن حضور آقاي
نروژ مجلس خارجي كميسيون
سابق عضو ريسه الرش آقاي و
چهرههاي از و خارجي كميسيون
مسيحي دموكرات  حزب برجستة 
نمايندة پرويزخزايي آقاي و نروژ
كشورهاي در مقاومت ملي شوراي

برگزارگرديد. نورديك
مطبوعاتي كنفرانس اين طي
ضمن خزايي پرويز  آقاي  ابتدا
نمايندگان به  خوشآمدگويي 
و رسانه ها نمايندگان مجلس،
خارجي سفارتخانههاي نمايندگان
به شركتكنندگان ديگر و
و نمود اشاره رژيم تهديدهاي
خانم كه  همانطور كرد، تأكيد 
برگزيدة رئيسجمهور رجوي مريم
حرفهاي نمودند  اعالم مقاومت،
ماليان رئيسجمهور مشمئزكنندة
و مماشات سياست دهه دو نتيجة
قبال در اروپا  بهويژه غرب  نرمش

ماليان است. رژيم
تشريح ضمن خزايي  آقاي
صدور بر مبني  رژيم  استراتژي 
بيثبات بينالمللي، تروريسم
تكثير براي تالش  و عراق كردن
در مذهبي ديكتاتوري حكومت
اتمي، بهبمب دستيابي و كشور آن
بهويژه اروپايي بهدولتهاي خطاب
رابطة داشتن گفت نروژ دولت
دودهه از بيش  و ديپلوماتيك 
ضدخودش به رژيم اين با ديالوگ
مردم تنها  نه اكنون شد. تبديل 
و ملتهاي جهان بلكه و منطقه ايران

نروژ پارلمان نماينـدگان اسلو در مطبـوعاتي كنفرانس يك در
شـدند آخوندي رژيم فشارهاي دولت نروژ عليـه افزايش خواستار

هوگلوند خزايي، مورتن پرويز الرش ريسه، راست، از

كه  خواست نروژ دولت از نروژ پارلمان نمايندة هوگلوند،  مورتن
دهد افزايش تهران رژيم عليه را خود اقتصادي و سياسي فشارهاي

قطع  ضرورت بر مجلس خارجي كميسيون سابق عضو ريسه، الرش
كرد تأكيد آخوندي رژيم با نروژ دولت اقتصادي سياسي، روابط

كشورهاي  در مقاومت ملي شوراي نمايندة خزايي، پرويز  
و ملتهاي جهان بلكه منطقه و ايران مردم تنها نه نورديك: اكنون
و تروريسم امالقراي اين هولناك خطرات معرض در اروپاييها خود

گرفتهاند قرار بنيادگرايي

خطرات معرض در اروپاييها خود
و تروريسم امالقراي  اين  هولناك

بنيادگرايي قرار گرفتهاند.
بر تأكيد ضمن  ريسه  الرش
و اقتصادي روابط قطع ضرورت
انتقاد و ايران رژيم با نروژ سياسي
رژيم با غرب  مماشات سياست  از

تروريستي برچسب  كه  آخوندي
از بخشي مجاهدين سازمان عليه
تفصيل به ميدهد، تشكيل آنرا
رژيم اطالعاتي مأموران توطئههاي
آقاي كرد. افشا را كشور خارج در
كه سفري به اشاره با همچنين ريسه
نتايج است  داشته  اشرف  شهر  به

بازگو كرد. را سفر مثبت اين
ابتداي  در هوگلوند مورتن  
خواست از دولت نروژ سخنرانيش
اقتصادي و سياسي  فشارهاي  كه
افزايش تهران رژيم عليه را خود
وزير قبل روز كه گفت او دهد.
مورد اين  در را نروژ خارجة 

داده قرار سؤال مورد كتبي بهطور
اقدامات كه است خواسته او از و
اين قبال در جديتري  برنامههاي  و
هوگلوند نيز آقاي كند. رژيم اتخاذ
اشرف به شهر سفرش از گزارشي
بررسيهاي و  مشاهدات  و  داد  ارائه
مفصل بهطور مورد را اين در خود

و ١٢آبان پنجشنبه روز
يک فطر سعيد عيد با همزمان
پارلمان در مطبوعاتی کنفرانس
ديويد آقای  دعوت  به  و کانادا 
توسط پارلمان نمايندة کيلگور،
در بشر حقوق از دفاع کميتة

شد. برگزار ايران
شهرام كنفرانس  اين  در
از «دفاع کميتة از گلستانه
سخنان ايران» در حقوقبشر
احمدینژاد تهديدآميز
محکوم را ماليان رئيسجمهور
سخنان اين گفت و کرد
آخوندها واقعی نيات برمالکنندة
هستهيي سالح به  دستيابی  برای
ديگری بخش در  او است.
که گفت خود سخنان از
را جهان آخوندها رئيسجمهور
و میخواند  فرا صليبی به جنگ
برای غرب که است حالی در اين
نقض روی به را چشمش سالها
ايران در حقوقبشر وحشتناک
بسته مدرهها تقويت واهی اميد به
احمدینژاد آمدن کار روی بود.
استمالت سياست مستقيم نتيجة
که ميباشد  آخوندها از غرب 
نام سازمان گنجاندن از آن بخشی
محوری جنبش خلق، مجاهدين
سازمانهای ليست در اپوزيسيون

بود. تروريستی
به اشاره با گلستانه  آقاي
رهبر رجوي،  آقاي قبلي سخنان 
افعی کبوتر که که مقاومت ايران
رجوی خانم هشدار  و  نمیزايد

خطر  كرد كه اعالم ٢٠٠٣ سال در
تروريسم عراق و رژيم در دخالت
از بيش بار صد بنيادگرايی و آن
گفت: است، آن  هستهيي  خطر
سه هسته يي مذاکرات طول در

آلمان انگليس، اروپايی کشور
رژيم به آنها  ايران با فرانسه  و
اپوزيسيون داشتن نگه حلوای
مجاهدين يعني رژيم اصلی
در تروريستي  ليست  در خلق 
برای توقف رژيم برابر همکاری
دادند، را  اورانيوم غنيسازی 
ماهيت بهروشني كه قراردادي
غيرعادالنه نامگذاري اين سياست
مشروع مقاومت عليه را بيپايه و

مي كرد. آشكار ايران مردم
ادامة در گلستانه شهرام
خواستههای به خود سخنان
در جهاني جامعة از ايرانيان
فعالتيهاي پروندة  ارجاع  مورد
نقض و تروريسم هسته يي،
شوراي به  حقوقبشر گستردة 
جامعة از و پرداخت امنيت
نوع هر خواست كه با قطع جهاني
مردم حق رژيم اين  با ديالوگ
را رژيم اين با مقابله براي ايران

بهرسميت بشناسند.
از خود سخنان پايان در وي
بهخاطر مجلس نمايندگان  همة
به اتفاقآرا قطعنامه يک گذراندن
سخنان کردن محکوم در
توجه فراخواندن و احمدی نژاد
حقوقبشر نقض موارد به جهاني
كرد تشكر هستهيي، فعاليتهاي و

نمايندة کيلگور، ديويد آقای
آقاي سخنان تأييد با پارلمان
اعضاي فقط نه گفت گلستانه،
با كانادا مردم بلكه پارلمان،

مخالفند. احمدينژاد اظهارات
در کنفرانس اين در
پارلمان، مطبوعات گالری
و خبرنگاران تلويزيونهای گلوبال
تهيه به لين مک هفتهنامةمعروف

پرداختند.  عکس و گزارش

نماينـدةپارلماناروپا: ديويدكيلگور،
نيز  كانادا مردم بلكه پارلمان اعضای تنها  نه

بااظهاراتاحمدينژادمخالفند

يك  ماريوت هتل تگزاس،در هوستون در مقاومت هوادار ايرانيان ٨٤ جامعة ١١آبان روزچهارشنبه
برگزار كردند. احمدي نژاد پاسدارتروريست اخير صحبتهاي محكوميت در كنفرانس مطبوعاتي

هوستون مقاومت در هوادار ايرانيان جامعة مواضع بيانية محمود پور علي آقاي اين كنفرانس درشروع
است: آمده اين بيانيه از قسمتهايي ي در و كرد، اعالم را

جامعة كه فرارسيده آن زمان هماكنون است معتقد (شهرهوستون) تگزاس ايالت مقيم ايرانيان جامعة
شوراي به رژيم هستهيي پروندة ارجاع يعني سياست قاطعترين آمريكا دولت بهخصوص و بيناللملي
تروريستي خارج را ازليست ايران مجاهدين خلق سازمان و نام بگيرد متحد پيش ملل امنيت سازمان
مي زند. تهران در آن نبض كه با بنيادگرايي است مقابله نيرو براي تنها و  آنتيتز تنها مقاومت اين كند.
در از حزب دموكرات گرين ال كنگره آقاي نمايندة مشاورسياسي ومذهبي آقاي جان گيبس آنگاه

گفت: خود سخنراني
هيچوجه به متمدن امروز در جهان سخنراني مي كنيم واين حرفهاي احمدي نژاد رامحكوم قاطعانه ما
و كردهايم طي را آزادي جنگ براي پروسة خود كه هستيم ما كشوري كرد اضافه وي نيست. پذيرفته
خواهان پيشبرد و هم چنين ميكنيم حمايت ايران وازمقاومت ايران مردم كه از هست هم همين دليل به

مي باشيم. است، شده پيشنهاد مقاومت اين برگزيدة رئيس جمهور توسط كه راهحلي و سوم راهحل
كرد. گزارش خبري تهيه برنامه ازاين تلويزيون فاكس نيوز

كنفرانسمطبوعاتي
بركلي در ايرانيان جامعة

عظيمی، حميد ايرانيان، مطبوعاتي كنفرانس در
قاسم همراه به کاليفرنيا، شمال ايرانيان جامعة سخنگوی
سخنانی ايراد از پس جامعه، اين اعضای از ميرابدال،
نژاد، احمدی تروريست پاسدار اظهارات محکوميت در
آخوندی، رژيم اتمی و  طلبانه جنگ  سياستهای افشای
رجوی، مريم خانم پيشنهادی سوم راهحل از حمايت
لزوم خارج بر تأکيد با رژيم و مماشات افشای سياست
پايان بهعنوان ليست سياه تروريستی از مجاهدين نام کردن
مختلف به سؤاالت پاسخگويی به با رژيم، مماشات خط
محل در مطبوعات و تلويزيون راديو، از که خبرنگارانی

پرداختند. بودند حاضر
و محلي پنج كانال تلويزيون و اي.پي سراسري راديو

بودند. رسانهها اين ازجمله سي.بي.اس تلويزيون

اتاوا ـ كانادا

داد. توضيح
مطبوعاتي كنفرانس اين در
خبرنگاران بهسؤاالت سخنرانان
رژيم دربارة شركتكنندگان و
همچنين آن، اتمي پروژههاي و
سازمان عليه تروريستي برچسب

گفتند. پاسخ مجاهدين

حقوقبشر معروف فعاالن  از  بولکا
با وجود بارش باران گفت بود. وي
بگيريد چتر برايم نميخواهد که
ميشويم خيس کمي حداکثر ما
رنج در روز هر ايران  مردم ولي
اظهار با وي  هستند. ناراحتي  و
جنبش يك شروع از خوشحالي
آزادي به منجر كه جديد اعتراضي
شد، ايران خواهد دموكراسي در و
جشن گرفتن كه شما، آرزوي گفت
نيز ما آرزوي است ايران در آزادي
خوشحاليم. جهت اين از و هست،
پيش روز چند ايران رئيس جمهور
از اسرائيل  ميخواهد که گفت 
شود. محو خاورميانه نقشة روي
حرف اين  عادي نفر يک وقتي 
ولي است موضوع يک ميزند را
ميگويد کشور يک رئيس وقتي
نشان تاريخ است. ديگري مطلب
را مستبدين چيزي است وقتي داده
است... همان منظورشان ميگويند
يک که باشد اين منظورشان اگر و
من به کنند ميتوانيد محو را کشور
برادران کشتن بدون چطور بگوييد
مي کنند؟ را کار اين خودشان
روي اتم بمب  بخواهند آنها  اگر
را عرب ميليونها  بيندازند  اسراييل 
موضوع اين ولي کشت خواهند هم
همان طور نميکند ناراحت را آنها
در مردم که نميشوند ناراحت که
سرکوب را خودشان  کشور  داخل

کنند..
گفت  ادامه در بولكا خاخام  
بربريت احمدينژاد سخنان كه
نفرت همه اين وقتي  است. محض
شما ميآيد، نفر يک سخنان از
شما سر بر حدس بزنيد که ميتوانيد

ميآيد. چه ايران در برادرانتان و
بزرگي کارهاي به  قادر ايران
محقق ميشود صورتي ولي در است
رجوي مريم نظير بزرگي افراد که
صددرصد ما کنند. هدايت آنرا
اعتراض از ما کامًال شما هستيم. با
کار شما با و ميکنيم حمايت شما
که شويم مطمئن تا کرد خواهيم
جشن را آزاد  ايران يك بهزودي 

گرفت. خواهيم
.

لسآنجلس

بركلي

نيويورك

بقيه در صفحة١٣

در دوهفتهيي كارزار به مقاومت ملي شوراي دبيرخانة فراخوان به پاسخ در
احمدينژاد تهديدآميز و جنگطلبانه اظهارات به اعتراض

احمدي نژاد و فاشيسم مذهبـي عليـه جهاني كارزار    
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فاشيسم مذهبـي و احمدينژاد عليـه جهاني كارزار  

بروكسل در آزاده ايرانيان تظاهرات

لوايح كميسيون رئيس و بلژيك پارلمان فدرال نمايندة مالمندير، ژانپير
بردارد مالها استمالت از ميبايد دست : اروپا ليبرال حزب از پارلمان اين

دهد ايران قرار مردم و مقاومت كنار را در خود و

لنـدن(انگليس) ،( بلژيك ) بروكسل در اعتـراضي تجمعات
وين(اتريش)الههوآلميـره(هلند) استكهلم(سوئد)، كپنهاگ(دانمارك)، هامبـورگ(آلمان)، برليـن،كلن، فرانكفورت،

هواداران  آبان  ١١ چهارشنبه روز
به اعتراض در انگلستان، در ايران مقاومت
ارتجاع اظهارات احمدينژاد رئيسجمهور 
يك لندن، در نخستوزيري دفتر مقابل در

برگزار كردند. تظاهرات اعتراضي
نمايندگان از تعدادي تظاهرات اين در
اعيانانگلستان وشخصيتهاي مجلسينعوام و
از حمايت ضمن  سياسي و بشري  حقوق

پرداختند. سخنراني به ايران مقاومت
شديد  باران تظاهرات كه زير اين  در
سردادن با شركتكنندگان شد برگزار
اظهارات احمدينژاد،  عليه شعارهايي 
ماليان آدمكش رئيسجمهور مشمئزكنندة
ارجاع خواستار و كرده محكوم بهشدت را
بهشوراي امنيت آخوندي رژيم پروندة اتمي

گرديدند. ملل سازمان
سوي از مجيدي فرزانه  خانم  ابتدا در
طي داشت ايرانيان لندن بزرگ اظهار جامعة
رئيسجمهور نژاد احمدي گذشته روز چند
بر حاكم تروريستي و  مذهبي ديكتاتوري
را برمال كرده رژيم اين چهرة واقعي ايران

است.
رئيس جمهور بهسخنان اشاره ضمن وي
رجوي مريم خانم ايران مقاومت برگزيدة
ارتجاع رئيسجمهور اظهارات ايشان گفت
كه كردهاند تأكيد و كردهاند محكوم را
فرداي رياست جمهوري ايران از «مقاومت 
كرد اعالم رژيم يكپايگي و احمدينژاد
تشديد براي را تصميم خود آخوندها رژيم
جامعة و ايران مردم عليه سركوب و جنگ
و بنيادگرايي و تروريسم صدور بينالمللي،
گرفته اتمي بهتسليحات دستيابي براي تالش
ميبيند». چشم جهان آنرا به اكنون و است

اليزابتسيدني:
 احمدينژاد سرانجام ماهيتاصلي 

خيليها بارز كرد براي اين رژيم را

رئيس سيدني، اليزابت خانم سپس

وجهان است.
داشت: اظهار وونگ ويلفرد آقاي

به شوراي بايد رژيم اين پروندة اتمي
مجاهدين نام سازمان شود و ارجاع امنيت
ممنوعه سازمانهاي ليست از ايران خلق

حذف شود.  براي هميشه

برايان بينلي:
در بهزودي ايران  مقاومت  جنبش
رسيد خود بهحكومت خواهد سرزمين

برايان آقاي تظاهرات  سخنران  آخرين
حزب از انگلستان عوام مجلس نمايندة بينلي

بود. كار محافظه
گفت خود  سخنان در بينلي آقاي 
نخستوزير سخنان  از درابتدا «ميخواستم 
ايران رئيسجمهور بهاصطالح اظهارات كه
كرده است قويًا محكوم را احمدينژاد يعني
رجوي مريم خانم به همچنين و كنم استقبال
كردهاند ارائه ايشان كه سومي حل راه و
كه است طريقي تنها اين زيرا بفرستم درود
را رژيم و اين برداشت گام مسير آن در بايد

داد. قرار فشار تحت
تغيير كه برسند باور  اين  به همه بايد
است واقعي امكان يك ايران مردم بهدست
هواداران شما و ايران مقاومت ملي شوراي و
تغيير تحقق اين مسير براي مقدم درخط آن

داريد. قرار
پيام اين به خانم رجوي مي خواهم من
در حال پيشروي در بريتانيا در كه ما بدهم را
بگويم ميخواهم به ايشان و هستيم مبارزه اين
در بهزودي درتبعيد ايران مقاومت جنبش كه

رسيد. به حكومت خواهد سرزمينتان
از متشكل هيأتي تظاهرات پايان در
ايراني مختلف و جوامع انجمنها نمايندگان
جوامع از تعدادي  بهامضاي كه را بيانيه يي 
دفتر به بود رسيده انگلستان  در ايراني

دادند. نخستوزيري انگلستان تحويل

لندن انگليسـ 

و بنيادگرايي عليه زنان بينالمللي فدراسيون
سخنران اين اولين بهعنوان براي دموكراسي
سرانجام داشت: احمدي نژاد اظهار تظاهرات
خيليها بارز براي را رژيم اين ماهيت اصلي
روي از  كه ماهي چند طي است. كرده 
افزايش شاهد ما ميگذرد وي آمدن كار
وحشيانه مجازاتهاي  و اعدام روزافزون 
تاكنون كه است رژيمي اين البته هستيم،

توسط  ٥٠ بار از جنايات بيش بهخاطر همين
شده محكوم مختلف سازمان ملل ارگانهاي
يك نابودي به فراخوان  اكنون  او است.
در انتظار است و داده از صحنة جهان كشور
در اسالمي بنيادگرايي موج كه است روزي

گسترده شود. سراسر جهان
از ديگري بخش در  سيدني خانم
از رژيم اين مقامات گفت خود سخنان
گفتگوهاي طريق از آنها به شده داده فرصت
پيشبرد براي مناسب فرصتي به عنوان اتمي

مقاصدشان صحبت ميكنند.

وونگ سيدنيويلفرد اليزابت

بينلي كينگبرايان لرد

اينست هستيم آن خواهان ما كه آنچه
كهغرب درقبالاينرژيمسياستيقاطع اتخاذ
اند گفته رجوي خانم كه همانگونه و كند
شوراي امنيت اين رژيم بايد به پروندة اتمي

شود. ارجاع ملل سازمان

كينگ: لرد
كه درگير  مجاهدين  چگونه سازمان
رژيمتروريستآخوندهاست با مبارزه
است گرفته قرار تروريستي ليست در

لردكينگنمايندةمجلساعيانازحزب
وي بود. تظاهرات اين بعدي سخنران كارگر
و ميفرستم درود شما پايداري به من گفت

شماست. جزم عزم نشاندهندة اين
ميگوييم كه است ساليان پارلمان در ما
بارها نيز رجوي خانم كه همان گونه و

روزافزون بهطور رژيم اين تهديدات گفتهاند
من بهعقيدة اكنون ولي است. روبهافزايش
است. جديدي شده مدار وضعيت وارد اين

چگونه كه نيست درك قابل ما براي
مبارزه درگير خود كه  مجاهدين سازمان
ليست در بايد است تروريست رژيم اين با
هرچه بايد برچسب اين باشد. تروريستي
شود برداشته سازمان مجاهدين نام از سريعتر
رژيم وارد اين را به بيشترين فشار اين امر و
اين در خود تالشهاي به نيز ما آورد و خواهد

خواهيم داد. رابطه ادامه

ويلفردوونگ:
با  ديگربايد هرزمان از بيش  اكنون

سياستورشكستةمماشاتمقابلهكرد

آقاي برنامه اين بعدي سخنران

گروه پارلماني مسؤل وونگ ويلفرد
طي كه بود كمپين جوبيلي  بشري حقوق
سخنان كردن محكوم ضمن خود سخنان
داشت اظهار ارتجاع رئيسجمهور اخير
سپاسگزار بسيار بايد بينالمللي جامعه كه
كه باشد ايران مقاومت ملي شوراي
افشا را رژيم اين اتمي مخفي برنامههاي

است. كرده
مواجهيم ما با وضعيتي اكنون گفت وي
نژاد سخنان احمدي طريق رژيم از اين كه
اصلي ماهيت خود رئيسجمهور بهاصطالح
هنگامي كه به بارز كرده است بيشتر خود را

مي كند. جنگ اعالم المللي بين جامعة
نشان وجه بهترين  به وي من  بهنظر
براي جدي تهديد يك ايران رژيم كه داد
اينست بيانگر و است المللي بين جامعة
شكست رژيم اين با مماشات سياست كه
هرزمان ديگر از بيش اكنون خورده است.

راهي تنها و كرد مخالفت سياست اين با بايد
جلوگيري رژيم اين تهديد از ميشود كه

است. آن سرنگوني طريق از كرد
امرهمانگونه اين به دستيابي براي ولي
بين مسير اين در ما گفتهاند رجوي خانم كه
بلكه مخير نيستيم و مماشات جنگ راه دو
مردم و است دسترس  در سومي  حل راه
و ظرفيت سازمانيافتهشان مقاومت و ايران
دموكراتيك تغييرات كه دارند را اين توان
ايران محقق كنند زيرا برخالف عراق در را
وجود سازمانيافته مقاومت يك ايران در
خارجي نيست. حملة به نيازي و هيچ دارد
اينست بدهد جهان بايد انجام كه كاري تنها

حمايت كند. ايران از مقاومت كه
هرزمان از بيش اكنون  بنابراين
مماشات ورشكستة سياست با ديگربايد
منافع راستاي  در امر اين زيرا كرد مقابله 
غربي كشورهاي  و ايران مردم واقعي 

اعتراضات گستردة موج ادامة در
رئيس جنگطلبانة اظهارات عليه هموطنانمان
در اعتراضي آكسيونهاي ارتجاع، جمهور
شد. برگزار آمريكا و اروپا شهرهاي از بسياري
اعتراضي، آكسيونهاي اين در
رژيم محكوميت خواهان تظاهركنندگان
پرونده ارجاع و المللي بين مجامع در آخوندي
ملل امنيت سازمان شوراي به اين رژيم هسته يي

شدند. متحد

آلمان ـ برلين
در برلين شهر در ايران مقاومت هواداران

اعتراض  در تجمع يك ٩آبان٨٤  دوشنبه روز
بهاظهاراتدجالگرانه و تهديدهايرئيسجمهور
و تروريسم بنيادگرايي صدور و سياست ارتجاع

كردند. برگزار آخوندي، رژيم
دست در پالكاردهايي تظاهركنندگان
بهچشم زير شعارهاي آنها روي كه داشتند

ميخورد:
موعظهگر نفرت، احمدينژاد ـ

مالها براي اتمي نهبهسالح ـ
كنيد متوقف را مالها كثيف با تجارت ـ

بهتغيير آري تروريستي، نهبهرژيم ايران: ـ
مقاومت بهرسميتشناختن و دموكراتيك

ايران

كلن آلمان ـ
كلن در هموطنان اعتراضي گردهمايي در
شد، برگزار ١١آبان، چهارشنبه روز كه آلمان
شد قرائت شهركلن مقيم ايرانيان  جامعة بيانية
به تروريسم احمدينژاد آن تهديدات طي كه

بود. شده محكوم
رئيسجمهور پيام همچنين آكسيون دراين
اظهارات محكوميت در مقاومت برگزيدة

گرديد. قرائت احمدينژاد طلبانه جنگ

ـ هامبورگ ـ فرانكفورت آلمان
در  ١٢آبان٨٤  پنجشنبه همميهنان تجمع
هامبورگ، در و شهر مركز در فرانكفورت
شهر اين در آخوندي رژيم كنسولگري مقابل

تجمعات اين در شركتكنندگان شد. برگزار
و جنگ طلبي  سياست شعارهايي دادن با 
كردند. محكوم را احمدينژاد ارتجاع صدور
تجمع در شركت با نيز  آلماني  رسانه هاي
ضمن هامبورگ در آزاده ايرانيان اعتراضي
تهيه گزارش آن از شركت كنندگان با مصاحبه

كردند.
آلمان مختلف شهرهاي در تجمعات اين
و گرفت قرار آلماني شهروندان توجه مورد
انزجار تظاهركنندگان، با همبستگي ضمن آنان
كردند. اعالم احمدي٧نژاد اظهارات از را خود

استكهلم ـ سوئد
سوئد در آزاده هموطنان اعتراضي تجمع
در سوئد پارلمان مقابل ١١ و ١٢آبان روزهاي
اعتراضي تجمع دراين گرديد. برگزار استكهلم
احمدينژاد جمهوري رياست ماهة سه كارنامة
و شد قرائت شركتكنندگان  از  يكي توسط
يكصدا شعارهايي سردادن  با  تظاهركنندگان
ملل ازسازمان ماليان رژيم اخراج  خواهان

شدند. متحد

ـ آلميره الهه ـ هلند
و١١آبان ١٠ چهارشنبه و سه شنبه روزهاي
پارلمان مقابل  در  تجمع  با  آزاده  ايرانيان 
سردادن ضمن آلميره شهرداري  و الهه شهر
سازمان از رژيم اخراج بر مبني شعارهايي
محكوم را ارتجاع رئيسجمهور اظهارات ملل،

كردند.
از زيادي تعداد با شهر الهه در هموطنان
اسناد و ديداركرده محل در پارلمان نمايندگان
ارائه دادند آنها به را  رژيم  تروريستي جنايات 
شدند. رژيم اين عليه عملي اقدامات خواهان و
با همبستگي ابراز ضمن  پارلمان  نمايندگان
نمودند. حمايت آنها اهداف از تظاهركنندگان

كپنهاگ ـ دانمارك
از جمعي آبان دوازدهم  تا  دهم روزهاي
آزاده درمقابل وزارتخارجة شريف و هموطنان

و كرده تجمع  كپنهاگ شهر در دانمارك 
را ارتجاع جمهور رئيس جنگطلبانة اظهارات

كردند. محكوم قويًا
سوي از هيأتي  هموطنان تجمع درپايان 
مراجعه وزارتخارجه به تظاهركنندگان
و نخستوزير به خطاب را نامهيي و كرده
جنايات كارنامة بههمراه دانمارك وزيرخارجة
رياست جمهورياش، دوران احمدينژاد، طي

دادند. تحويل

اسلو ـ نروژ
روزهاي در اسلو در آزاده ايرانيان تجمع
برگزار نروژ  پارلمان مقابل در  ١٢آبان و   ١١

گرديد.
دست در پالكاردهاي از برخي روي 

بود شده نوشته تجمعكنندگان
جديد تهديد ماليان، تروريست رژيم 

صلح براي جهاني
به را ماليان  تروريسم و اتمي پروندة

دهيد ارجاع امنيت شوراي
را تحريمها امنيت ميخواهيم كه شوراي از

كند به ماليان اعمال
مريم با ايران  در دموكراتيك تغيير  از

ميكنيم. حمايت رجوي

وين اتريش ـ
روز در ايران مقاومت هواداران آكسيون
برگزار اشتفان كليساي مقابل چهارشنبه١١آبان

گرديد.
اتريشي شهروندان توجه مورد آكسيون اين
آنها از زيادي  تعداد بهطوريكه گرفت  قرار
محكوميت برگة و كرده مراجعه كتاب بهميز

مي كردند. امضا را رژيم
مورد وين در مقاومت هواداران گردهمايي
آن از و گرفت قرار نيز اتريشي رسانههاي توجه

نمودند. تهيه فيلم و عكس
هواداران  اعتراضي آكسيون گزارش  
سراسري تلويزيون از نوبت دو در مقاومت

گرديد. پخش اتريش

مقيم شريف و آزاده ايرانيان از صدها تن نوامبر، دوم چهارشنبه روز صبح
اعتراضي عليه آكسيون يك اروپا، اتحادية مقر مقابل شومان، ميدان بلژيك در
كه او اظهارات و احمدي نژاد، پاسدار مالها، رژيم تروريست رئيسجمهور

كردند. برگزار است، برانگيخته را جهاني جامعة خشم
امنيت به شوراي آخوندي رژيم پروندة اتمي ارجاع تظاهركنندگان خواهان
سياستهاي عليه جهاني اعتراض خواهان خود اعتراضي شعارهاي با و شدند.

شدند. جنگطلبانه رژيم
بلژيك و فدرال پارلمان  نمايندة مالمندير، پير ژان آقاي تظاهرات  اين در 
پرداختند. به سخنراني ليبرال، از حزب پارلمان اين لوايح  كميسيون رئيس

گفت: خود سخنراني از بخشي در مالمندير آقاي
كرد. صحبت جهاني صلح عليه اظهاراتي  طي  احمدينژاد پيش روز چند
بينالمللي جامعة ملل و سازمان عضو كشور رئيس از يك اظهارات اينگونه

است. جهاني امنيت و صلح براي جدي تهديد يك و نداشته سابقه به حال تا
ايران رژيم نسبت به تهديدات بينالمللي شرايطي كه فشارهاي در افزود: وي

قاطع سياست يك كه بخواهيم اروپا اتحادية از ميبايست است. گرفته باال
بهرسميت مردم ايران را مشروع اپوزيسيون و كند رژيم ايران اتخاذ قبال در

كند. حمايت آن از و بشناسد
ليست از را ايران مجاهدين خلق سازمان  ميبايد  اروپا  اتحادية گفت: وي
دموكراتيك جنبش مجاهدين يك جنبش كند. تروريستي حذف سازمانهاي
و رژيم جنايات افشاي آنها در ميكند. ايران مبارزه آزادي براي كه است

داشتند. نقش كليدي رژيم پروندة هستهيي همچنين
جمهور رئيس رجوي خانم مريم با كه داشتم افتخار را اين من گفت: وي
ايشان كه همانطور و كنم مالقات و  ديدار مقاومت ملي شوراي منتخب 
تنها نه مالها كه مذهبي ديكتاتوري با مقابله براي واقعي راهحل تنها گفتند:
تغيير است، و حقوق بشر دموكراسي صلح، ايران بلكه دشمن مردم دشمن

. ايران ميباشد مقاومت و مردم دموكراتيك توسط
مقاومت و مردم كنار در را خود و بردارد استمالت مالها از مي بايد دست اروپا

دهد. قرار ايران

اسلو،كپنهاگ،الههو آلميره فرانكفورت، هامبورگ، استكهلم،وين، برلين، تجمعاتاعتراضيدركلن،

كلن

برلين

هامبورگ

استكهلم

كلن

اسلو

كپنهاگ

آلميره

كپنهاگ

برلين



صفحة ٧گزارش شمارة ٧٧٣ ـ  سه شنبه ١٧ آبان ١٣٨٤

بيانية كميتة پارلماني بريتانيايي براي آزادي ايران
٣ نوامبر ٢٠٠٥ (١٢ آبان)

نه به تروريسم و سالحهاي اتمي
فراخوان محمود احمدي نژاد براي «محو كردن اسرائيل از نقشة جهان» 

يك تحريك و برانگيختن براي تروريسم مي باشد.
و  داده  نشان  واكنش  صحبتها  اين  به  نسبت  وحشت  با  جهاني  جامعة 
نخست وزير توني بلر كه اين تحريك از جانب احمدي نژاد را «تهوع آور و 
كامًال غير قابل قبول» توصيف كرد و به جهانيان ثابت كرد كه رژيم ايران يك 

«تهديد جهاني» به حساب مي آيد، مورد قدرداني (ما) قرار مي گيرد. 
ستم و سركوب رژيم ايران در داخل كشور، تركيب بنيادگرايي اسالمي 
و حمايت دولتي از تروريسم در خارج كشور، دخالتهاي گسترده در عراق 
ازجمله تعليم و آموزش، تأمين مالي و مسلح كردن گروههايي كه مسئوليت 
به چالش كشيدن جامعة جهاني  به عهده دارند و  انگليسي را  مرگ سربازان 
بر سر برنامه هاي گسترده اش براي دستيابي به تسليحات هسته يي توسط اين 
ثبات در منطقة خاورميانه و سراسر  رژيم يك تهديد واقعي براي صلح و 

جهان به حساب مي آيد. 
جامعة  طرف  از  بايستي  به تروريسم  احمدي نژاد  فراخوان  و  تحريك 
«فعالترين  به عنوان  به رژيمي كه  بياورد.  به همراه  را  اقدامات عملي  جهاني 
دولت حامي تروريسم» نام گرفته و شناخته شده است به رژيمي كه پادگانهايي 
را براي عمليات انتحاري در درون سپاه پاسداران انقالب خود ايجاد كرده 

است نبايستي اجازه داد كه به سالحهاي اتمي دست پيدا كند. 
از  دلجويي  و  مماشات  به خاطر  را  سال  سه  بقيه،  و  اروپا  اتحادية 
آخوندهاي ايران تلف كردند. آنها ضعف اين سياست خود را در فريب و 
دغل رژيم ايران بر سر سياستهاي اتمي اش ديده اند. اين سياست سخت سران 
را در تهران براي اين كه كنترل اوضاع را در دست گرفته و تالش كنند كه 
ظرف دو سال به سالح هسته يي دست پيدا كنند تشويق كرده و آنها را وقيح 

كرده است.
اتحادية اروپا و جامعة جهاني اكنون بايستي حمايت خود را از ميليونها 
روشني  به صورت  هستند  دموكراسي  و  آزادي  تشنة  و  خواهان  كه  ايراني 

آشكار سازد. 
محدوديتها عليه فعاليتهاي مقاومت ايران در خارج كشور بايستي برداشته 
ممنوعيت  رفع  بايستي  ايران  از سازمان مجاهدين خلق  به خصوص  و  شود 
شود. مجاهدين ايران، به عنوان اپوزيسيون اصلي ايران، جهانيان را در رابطه 
با برنامه هاي سالحهاي هسته يي اين رژيم و هم چنين فعاليتهاي تروريستي آن 

در سراسر جهان و نقض حقوق بشر در داخل ايران، مطلع ساختند. 
مجاهدين ايران مانع اصلي بر سر راه تالش رژيم براي توليد و توسعة  
اين سازمان  اسالمي هستند.  بنيادگرايي  و  اتمي  مرگبار سالحهاي  تركيب 
نويد دهندة دموكراسي براي مردم ايران مي باشد و اين آن چيزي است كه 

مالها به شدت از آن وحشت دارند. 
اين سازمان مستحق حمايت ما بوده و خواهان اين حمايت مي باشد.

وست مينستر ـ پارلمان انگلستان
لرد كوربت از كاسل ويل

٣ نوامبر ٢٠٠٥

آبان   ١٢ پنجشنبه  روز  صبح 
نوامبر)، يك كنفرانس بزرگ  (سوم 
عنوان  تحت  لندن  در  پارلماني 
ماليان  رئيس جمهور  «فراخوان 
يا  تروريسم: شعار  و  به جنگ صليبي 

واقعيت» برگزار شد. 
نمايندگان  كنفرانس  اين  در 
مجلسين عوام و اعيان انگلستان از هر 
سه حزب اصلي اين كشور شركت و 

سخنراني نمودند. 
كنفرانس در ساعت ١٠،٣٠ بامداد 
با سخنان لرد توني كالرك، نمايندة 
مجلس اعيان از حزب كارگر و رئيس 
آغاز  انگلستان  حاكم  حزب  سابق 
خوشامدگويي  ضمن  وي  گرديد. 
به حضار در جلسه اظهار داشت اكنون 
همگان پس از صحبتهاي احمدي نژاد، 
و  به خطرات  ماليان  رئيس جمهور 
برده اند  پي  استمالت  عواقب سياست 
و بايد با برگزاري چنين كنفرانسها و 
اين  به گوشزد نمودن عواقب  جلساتي 

سياست ادامه دهيم. 
كالرك  لرد  سخنان  از  پس 
بينلي،  برايان  آقاي  برنامه،  شروع  در 
از  انگلستان  عوام  مجلس  نمايندة 
سخنراني  طي  محافظه كار،  حزب 
خود اظهار داشت كه تاكنون دولت 
ما در پي سياست استمالت بوده ولي 
اين  كه  رسيده  فرا  آن  زمان  اكنون 
كه  رژيمي  زيرا  كند.  تغيير  سياست 
با  به گفتگو  قادر  مي كردند  فكر  آنها 
داده  نشان  را  ماهيت خود  آن هستند 
نه  اتمي اش  برنامة  كه  رژيمي  است. 
براي استفاده هاي صلح آميز بلكه براي 
كشور هاست.  ديگر  قرار دادن  هدف 
ايران  در  رژيم  تغيير  من  به عقيدة 
ملي  شوراي  از  حمايت  طريق  از 
و  است  واقعي  راه حل  يك  مقاومت 
اولين گام در اين مسير همان گونه كه 
خانم مريم رجوي گفته اند حذف نام 
سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست 

سازمانهاي تروريستي است. 
بينلي،  آقاي  سخنان  از  پس 
نمايندة  كيب،  مك  استيون  آقاي 
و  كارگر  حزب  از  عوام  مجلس 
مجلس،  داخلة  امور  كميسيون  عضو 
در سخنان خود اظهار داشت: ساليان 
در مورد  رژيم  اين  مخالفان  كه  بود 
هشدار  آن  تهديدات  و  خطرات 
هنگامي كه  بنابراين  و  مي دادند 
را  آنها  كه  اتخاذ شده يي  به سياست 
در ليست سازمانهاي ممنوعه گذاشته 
است نگاه مي كنم، برايم بيش از پيش 
شگفت آور است، زيرا آن چه كه در 
بايد  روزهاي اخير شاهد آن بوده ايم 
در يك كالم بگويم سرانجام گرگ 
با  ما  داد،  نشان  را  خود  دندانهاي 
رژيمي روبه رو هستيم كه به دنبال توليد 
به تهديد كردن  و  است  اتمي  سالح 
دست  كشورها  ساير  نابودي  براي 
بايد  ما  به عقيدة  من  بنابراين  مي زند، 
هدف  مورد  را  واقعي  تروريستهاي 
هر طريق  از  بايد  ثانيًا  و  بدهيم  قرار 
كه مي توانيم فشارهاي سياسي به اين 
رژيم را افزايش دهيم و عرصه را بر 
آنها تنگ كنيم زيرا دوستان واقعي ما 

مردم ايران هستند. 
مك  آقاي  سخنراني  از  پس 
سوابق  با  رابطه  در  فيلمي  كيب، 
داده  نمايش  احمدي نژاد  جنايتبار 
حاضران  توجه  مورد  بسيار  كه  شد 

قرارگرفت. 
سخنران بعدي اين كنفرانس لرد 
نمايندة  برومويچ،  وست  از  كينگ 
بود.  كارگر  حزب  از  اعيان  مجلس 
وي ضمن سخنان خود اظهار داشت: 
اكنون  احمدي نژاد  سخنان  از  پس 
ديگر واضح است كه ترور و سركوب 

كنفرانس بزرگ پارلماني انگلستان عليه احمدي نژاد و اظهارات تنفرانگيز او

لرد توني كالرك، نمايندة مجلس اعيان و رئيس سابق حزب حاكم انگلستان:اكنون پس از صحبتهاي احمدي نژاد، 
همگان به خطرات و عواقب سياست استمالت پي برده اند 

ديويد ايمس، نمايندة مجلس عوام: هرگونه تأخيري در جهت مقابله با بنيادگرايان حاكم بر ايران عواقب بسيار 
وخيمي براي جامعة بين المللي در پي خواهد داشت

ايران  به داخل  تنها  ماليان  رژيم 
بين المللي  بلكه جامعة  نيست  محدود 
را هدف قرار داده است. لرد كينگ 
داشت  اظهار  خود  سخنان  ادامة  در 
مانند  رهبري  ايران  مردم  هنگامي كه 
با عزم و  خانم مريم رجوي را دارند 
ارادة مقاومت ايران به زودي به آزادي 
و دموكراسي خواهند رسيد و همگي 
در  كه  را  آن چه  هر  مسير  اين  در  ما 
توان داريم در جهت حمايت از آنها 

به كار خواهيم بست. 
كنفرانس  اين  دوم  بخش 
گروه  رئيس  كوربت  لرد  به رياست 
لردهاي حزب كارگر در مجلس اعيان 
بريتانيايي  پارلماني  گروه  رئيس  و 

براي آزادي ايران برگزار شد. 
سخنان  ضمن  ابتدا  كوربت  لرد 
سال  سه  كه  داشت  اظهار  پرشوري 
و  اروپا  اتحادية  و  ما  دولت  است 
اين  از  استمالت  به سياست  سايرين 
تنها  اين  و  داده اند  ادامه  ماليان 
به آنها كمك كرده و اكنون به جايي 
اتمي  سالح  توليد  با  كه  رسيده اند 
حدود  ٢سال بيشتر فاصله ندارند، وي 
ضمن محكوم نمودن قاطع اين سياست 
سازمان  نام  قرار دادن  داشت  اظهار 
سازمانهاي  ليست  در  مجاهدين خلق 
توجيه پذير  ابتدا  از  هرگز  تروريستي 
گفته  نيز  زمان  همان  در  زيرا  نبوده 
اقدامي  هرگز  سازمان  اين  كه  شد 
عليه اين كشور يا ساير كشورها انجام 
از  بيش  امروز  بنابراين  است،  نداده 
كه  است  روشن  همگان  بر  هر زمان 
در  مجاهدين  سازمان  نام  قرار دادن 
ليست سازمانهاي ممنوعه تنها به خاطر 

سازش با ماليان بوده است. 
لرد كوربت، ضمن اشاره به غيظ 
و غضب رژيم آخوندي در واكنش 
به حمايتهاي گسترده از مقاومت ايران 
كشور  اين  مردم  نمايندگان  بين  در 
واكنشهايي  چنين  از  پارلمان،  در 
ابراز شگفتي كرد و آن را دليل ديگري 
بر ماهيت ضد دموكراتيك اين رژيم 

خواند. 
بريتانيايي  پارلماني  گروه  رئيس 
براي ايران آزاد، در بخش ديگري از 
سخنان خود اظهار داشت همان گونه 

كه خانم مريم رجوي گفته اند، ماليان 
دموكراسي  از  هر چيزي  از  بيش 
بيش  اكنون  بنابراين  دارند،  وحشت 
از هر زمان ديگر بايد در كنار مقاومت 
سياست  در مقابل  زيرا  ايستاد،  ايران 
و  آمده  به دست  چه چيزي  استمالت 
دلجويي  و  مماشات  سياست  نتيجة 
با  اكنون  ما  بوده؟  ايران چه  رژيم  از 
بزرگترين تهديدي كه صلح و امنيت 
جهان را تهديد مي كند روبه رو هستيم 
و تا زماني كه اين سياست تغيير نكند 
اين تهديد بزرگتر و بزرگتر مي شود. 

آزادي،  براي  ايران  مقاومت 
تغيير  تنها راه تحقق  صلح و عدالت، 

دموكراتيك در ايران مي باشد. 
پاياني  بخش  در  كوربت  لرد 
سوي  از  صادره  بيانية  خود  سخنان 
كميتة پارلماني بريتانيايي ايران آزاد، 

و  به تروريسم  «نه  عنوان  تحت  كه 
شده  صادر  اتمي»  به سالحهاي  نه 
بيانيه  اين  در  نمود.  قرائت  را  است 
توني  سخنان  از  استقبال  ضمن  ابتدا 
در  انگلستان  نخست وزير  بلر، 
محكوم نمودن صحبتهاي احمدي نژاد 
به افزايش سركوب و اختناق و صدور 
تروريسم از سوي رژيم و تالشهايش 
براي دستيابي به سالح اتمي، سياست 
اتحادية  از سوي  اتخاذ شده  استمالت 
و  داده  قرار  انتقاد  مورد  را  اروپا 
خواهان رفع كلية ممنوعيتها از سازمان 
مجاهدين خلق به عنوان تنها اميد مردم 
راه  سر  بر  مانع  بزرگترين  و  ايران 
ماليان براي دستيابي به سالح اتمي و 

گسترش بنيادگرايي گرديده است. 
بيانية  و  كوربت  لرد  سخنان 
به شدت  ايشان  سوي  از  قرائت شده 

برايان بينلي، نمايندة مجلس عوام: تاكنون دولت ما در پي سياست استمالت بوده ولي اكنون زمان آن فرا رسيده كه 
اين سياست تغير كند. زيرا رژيمي كه آنها فكر مي كردند قادر به گفتگو با آن هستند ماهيت خود را نشان داده است

حسين عابديني، عضو كميسيون خارجة شوراي ملي مقاومت: صحبتهاي احمدي نژاد نشان دهندة طينت بنيادگرايانه 
و ضد بشري اين رژيم است

ساير  و  حاضران  استقبال  مورد 
قرار  جلسه  در  حاضر  سخنرانان 

گرفت. 
راسل  لرد  بعدي  سخنران 
ليبرال  حزب  مسئوالن  از  جانستون، 
سابق  رئيس  و  انگلستان  دموكرات 
ضمن  وي  بود.  اروپا  شوراي  مجمع 
ساير  و  جلسه  رئيس  از  قدرداني 
و  عوام  مجلس  دو  هر  نمايندگان 
اعيان انگلستان در حمايت از مقاومت 
برقراري  و  ايران  مردم  عادالنة 
دموكراسي و آزادي در ايران، گفت: 
كه  مي گويم  انگلستان  دولت  به  من 
دموكراتيك  كشور  يك  به عنوان  ما 
بايستي از شوراي ملي مقاومت ايران 
و  بياوريم  به عمل  كامل  حمايت 
خلق  مجاهدين  سازمان  به ممنوعيت 
ايران به عنوان اپوزيسيون اصلي رژيم 

در  وي  دهيم.  پايان  ايران  در  ماليان 
خود  صحبتهاي  از  ديگري  قسمت 
بي پاية  و  مخدوش  بسيار  گزارش 
ديدبان حقوق بشر را محكوم كرده و 
گفت كه گزارش اخير پارلمان اروپا 
است  متقني  و  مستدل  بسيار گزارش 
كامل  به طور  را  ديدبان  گزارش  كه 

بي اعتبار ساخته است. 
اشاره  با  جانستون  راسل  لرد 
احمدي نژاد،  سياه  ركورد  فيلم  به 
گفت  آخوندي  رژيم  رئيس جمهور 
اسكاتلند  اينورنس  شهر  از  وي 
كه  شده  شوكه  بسيار  و  مي باشد 
مي بيند كه تعداد  ١٢٠هزار نفر اعدام 
شده اند كه اين سه برابر جمعيت شهر 
محل تولد او است و اين او را بسيار 

متأثر ساخته است. 
بر حمايت  پايان مجددًا  در  وي 

كامل خود از مقاومت برحق و عادالنة 
مردم ايران تأكيد كرد. 

كنفرانس  بعدي  سخنران 
پارلماني امروز آقاي حسين عابديني، 
ملي  شوراي  خارجة  كميسيون  عضو 

مقاومت ايران بود. 
داشت  اظهار  عابديني  آقاي 
وانمود  چنين  مي خواهند  بعضيها 
احمدي نژاد،  صحبتهاي  كه  كنند 
اشتباه  يك  ارتجاع  رئيس جمهور 
و  صحبتها  با  تفاوتي  و  بوده  لفظي 
تهديدات خميني ندارد، در حالي كه 
چنين نيست و بايد با توجه به تالشهاي 
اين رژيم براي دستيابي به سالح اتمي 

بايد جدي گرفته شود. 
شوراي  خارجة  كميسيون  عضو 
ملي مقاومت در ادامه به سخنان ساير 
و  تأييد  در  رژيم  اين  سردمداران 

اشاره كرد و  احمدي نژاد  از  حمايت 
اظهار داشت اين صحبتها نشان دهندة 
اين  ضد بشري  و  بنيادگرايانه  طينت 

رژيم است. 
آخرين سخنران كنفرانس امروز 
آقاي ديويد ايمس، نمايندة مجلس از 
حزب محافظه كار و از معاونان سابق 
وزير دفاع در دولت محافظه كار بود 
كه  مطلعند  همگان  داشت  اظهار  كه 
به خاطر  كه  است  ساليان  ايران  رژيم 
نقض  ازجمله  منفي  تمامًا  داليل 
و  تروريسم  از  حمايت  و  حقوق بشر 
تالش گسترده براي دستيابي به سالح 
جهانيان  توجهات  مركز  در  اتمي 
تهديدات  اين  اكنون  ولي  دارد.  قرار 
نزديك  خود  به اوج  روبه گسترش 

مي شود. 
ادامة  در  ايمس،  ديويد  آقاي 

احمدي نژاد  به سابقة  خود  سخنان 
و  تروريست  و  پاسدار  يك  به عنوان 
و  نمود  اشاره  سياسي  زندانيان  قاتل 
افزود: مي خواهم در اين جا به سخنان 
كه  كنم  اشاره  رجوي  مريم  خانم 
حرفهاي  محكوم نمودن  ضمن 
تهوع آميز احمدي نژاد تأكيد نموده اند 
كه اين سخنان نشان دهندة تالش اين 
رژيم براي افزايش سركوب در داخل 
ايران و جنگ با جامعة جهاني است و 
نام  با آن  بنابراين براي مقابلة صحيح 
سازمان مجاهدين خلق ايران به عنوان 
ايدئولوژيكي  و  سياسي  هماورد  تنها 
ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران بايد 
از ليست سازمانهاي تروريستي حذف 
اعمال شده  محدوديتهاي  تنها  و  شود 
بر سر راه مقاومت ايران بايد برداشته 
افزود: من معتقدم  ايمس  شود. آقاي 
با  مقابله  جهت  در  تأخيري  هرگونه 
عواقب  ايران  بر  حاكم  بنيادگرايان 
بين المللي  براي جامعة  بسيار وخيمي 

در پي خواهد داشت. 
خواهان  قويًا  من  راستا  درهمين 
حذف نام سازمان مجاهدين از ليست 
هم چنين  و  تروريستي  سازمانهاي 
رژيم  اين  اتمي  پروندة  فوري  ارجاع 
به شوراي امنيت سازمان ملل مي باشم. 
ساعت  دو  كه  كنفرانس  اين 
به طول انجاميد در ميان استقبال فراوان 

شركت كنندگان به پايان رسيد. 

استيون مك كيب، نمايندة مجلس عوام: ساليان بود كه مخالفان 
اين رژيم در مورد خطرات و تهديدات آن هشدار مي دادند و 
بنابراين هنگامي كه به سياست اتخاذ شده يي كه آنها را در ليست 
سازمانهاي ممنوعه گذاشته است نگاه مي كنم، برايم بيش از پيش 
شگفت آور است زيرا در روزهاي اخير شاهد آن بوده ايم كه در 

يك كالم سرانجام گرگ دندانهاي خود را نشان داد

دموكرات  ليبرال  حزب  مسئوالن  از  جانستون،  راسل  لرد 
انگلستان: من به دولت انگلستان مي گويم كه ما به عنوان يك 
ايران  مقاومت  ملي  شوراي  از  بايستي  دموكراتيك  كشور 
حمايت كامل به عمل بياوريم و به ممنوعيت سازمان مجاهدين 
خلق ايران به عنوان اپوزيسيون اصلي رژيم ماليان در ايران 

پايان دهيم

لرد كوربت: مقاومت ايران براي آزادي، صلح و عدالت، تنها 
راه تحقق تغيير دموكراتيك در ايران مي باشد

 سه سال است دولت ما و اتحادية اروپا و سايرين به سياست 
استمالت از اين ماليان ادامه داده اند و اين تنها به آنها كمك 
كرده و اكنون به جايي رسيده اند كه با توليد سالح اتمي حدود 

 ٢سال بيشتر فاصله ندارند

حسين عابديني لرد راسل جانستون استيون مك كيب لرد كوربت لرد كينگ ديويد ايمس برايان بينلي لرد كالرك

مسئول كميسيون خارجة شوراي ملي مقاومت تالشهاي رژيم براي صدور تروريسم و بنيادگرايي را افشا كرد
محدثين: اظهارات دجالگرانة هفتة گذشتة احمدي نژاد، نه خلق الساعه و نه يك موضوع گذرا و 

تبليغاتي است
مسئول كميسيون خارجة شورا، به تشريح سازماندهي، محلهاي استقرار و شيوه هاي كار نيروي 
قدس پرداخت و در بارة ارگان ديگري كه رژيم آخوندي سال گذشته براي صدور تروريسم 
تشكيل داده يعني «ستاد پاسداشت شهداي نهضت انقالب اسالمي» به طور مشروح توضيح داد

آقاي  آبان،   ١١ چهارشنبه  روز  ظهر 
كميسيون  مسئول  محدثين،  محمد 
ايران،  مقاومت  ملي  شوراي  خارجة 
در  مطبوعاتي  كنفرانس  يك  در 
پاريس گوشه هايي از تالشهاي رژيم 
و  تروريسم  صدور  براي  آخوندي 
ميان  در  حاضران  با  را  بنيادگرايي 

گذاشت. 
كنفرانس  در  محدثين  محمد  آقاي 
اظهارات  گفت:  پاريس  مطبوعاتي 
احمدي نژاد،  هفتة گذشتة  دجالگرانة 
نه خلق الساعه و نه يك موضوع گذرا 
و تبليغاتي است. هم چنان كه مقاومت 
كرده  اعالم  پيش  ٤ماه  از  ايران 
آوردن  كار  روي  با  خامنه اي  بود، 
عليه  و سركوبي  احمدي نژاد، جنگ 
مردم ايران را تشديد كرده و به جامعة 
صدور  اتمي،  موضوع  حول  جهاني 

اعالن جنگ  بنيادگرايي  و  تروريسم 
داده است. 

برشمردن  با  سپس  محدثين  آقاي 
و  تروريسم  صدور  ارگانهاي 
و  ساختار  به تشريح  بنيادگرايي 
عملكردهاي نيروي تروريستي قدس 
نيرو  اين  پاسداران  و گفت  پرداخت 
و مزدوران خارجي آن در خاورميانه 
و بسياري از كشورهاي جهان از جمله 
بحرين،  عراق،  افغانستان،  لبنان، 
اقدام  و…  اردن  بوسني،  عربستان، 
هم چنين  و  اطالعات  به جمع آوري 
مي نمايند.  تروريستي  عمليات 
نمايندگان نيروي قدس در بسياري از 
كشورها در سفارت رژيم و به عنوان 

ديپلومات كار مي كنند. 
شوراي  خارجة  كميسيون  مسئول 
تشريح  از  پس  ايران  مقاومت  ملي 

و  استقرار  محلهاي  سازماندهي، 
شيوه هاي كار نيروي قدس، به توضيح 
آخوندي   رژيم  كه  ديگري  ارگان 
تروريسم  صدور  براي  گذشته  سال 
گفت:  و  كرد  اشاره  داده  تشكيل 
شهداي  پاسداشت  «ستاد  ارگان  اين 
نهضت انقالب اسالمي»  نام دارد و در 
بهار سال گذشته توسط سپاه پاسداران 
ثبت نام  آن  هدف  شد.  تأسيس 
و  عراق  به  كه  است  تروريستهايي 
كشورهاي ديگر اعزام خواهند نمود. 
آقاي محدثين آن گاه گفت سياست 
اروپا،  به ويژه  غرب،  گذشتة  دهة  دو 
مدره»  جناح  «تقويت  عنوان  تحت 
رژيم،   اين  به  امتيازي  هيچ  ارائة  از 
سياست،  اين  است.  نكرده  فروگزار 
رژيم آخوندي را در اتخاذ سياستهاي 
سركوبگرانه در داخل ايران و سياست 

صدور تررويسم تقويت كرده است. 
امتيازات  نفتي،  بيدريغ  دالرهاي 
حتي  و  غربي  تكنولوژي  اقتصادي، 
اختيار  در  به وفور  دوگانه  تكنولوژي 
اين رژيم قرار گرفته وكسي به خاطر 
سركوب و نقض وحشيانة حقوق بشر 

متعرضش نشده است. 
اپوزيسيون  قرار دادن  امتياز،  مهمترين 
خلق  مجاهدين  سازمان  يعني  اصلي، 
ايران در ليست سازمانهاي تروريستي 
و  پتانسيلها  اعظم  بخش  كه  است 
تواناييهاي اپوزيسيون را بلوكه كرده 
و تغيير دموكراتيك در ايران را مختل 

كرده است. 
مقابل  در  درست  راه حل  افزود  وي 
عليه  قاطع  سياست  يك  رژيم  اين 
سياست  اين  است.  آخوندي  رژيم 

بايستي دربرگيرندة عناصر زير باشد:

حقوق  نقض  پرونده،  احالة   .١
رژيم  تروريسم  صدور  اتمي،  بشر، 
اعمال  و  متحد  ملل  امنيت  به شوراي 

تحريم عليه آن. 
مي بايست  رژيم  اين  سرمداران 
در  بشريت  عليه  جناياتشان  به خاطر 

دادگاه بين المللي محاكمه شوند.
٢. اخراج رژيم از ملل متحد و ديگر 
مردم  آخوندها  بين المللي.  ارگانهاي 
از  و  نمي كنند  نمايندگي  را  ايران 
كرسيهاي ايران در اين مجامع، براي 
تروريسم  در صدور  شوم خود  نيات 
و بنيادگرايي و دستيابي به سالح اتمي 

استفاده مي كنند.
مردم  حق  شناختن  به رسميت   .٣
فاشيسم  عليه  مقاومت  براي  ايران 
مذهبي و خارج كردن نام مجاهدين 

از ليست تروريستي.
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دو نيروی بين شباهتها از رغم بعضی به
کامًال آنها مغناطيسی، و الکتريکی
تا میشدند؛ شمرده  مختلف  و مجزا
ولتا، توسط  باتری اختراع با اينکه 
سيم يک وصل با توانستند دانشمندان
جريان برق را در بين دو قطب باتری، 
شد متوجه ُارستد کنند. ايجاد سيم آن
را قطبنما يک برق جريان اين که
سيم است، حلقه اين نزديکی در  که
مدار بستن و  کردن باز  با میلرزاند. 
تکان میخورد. قطب نما برق،  جريان
يک لحظهيی  برای اينکه مثل 
میشود. قطبنما نزديک مغناطيس
رابطة که بود  آزمايشی اولين  اين
را مغناطيس و الکتريسته بين مستقيم
جريان که هستيد متوجه میداد. نشان
الکتريکی شارژ جز نيست چيزی برق
آزمايشهای در حرکت. حال در
وارده نيروی که شدند  متوجه بعدی
امتداد در  مکانيکی نيروی خالف  بر
بر عمود سيم نيست، بلکه و قطب نما
بر در را سيم حلقة که است صفحهيی
بود جهت مشخص اين از میگيرد. 
ولی نيست. مکانيکی نيرو اين که
با که سعی داشتند آن زمان فيزيکدانان
نيروی مکانيکی اين از تصوير استفاده
زمان همين توضيح دهند. در را جديد
در نام فارادی به دانشمند انگليسی يک
الکتريسته رابطه از عميقتر فهم جهت
معروف آزمايشی به دست مغناطيس و
يک طرف دو به را سيم يک او زد.
وصل (گالوانمتر)، حساس آمپرمتر
اين در  باتری هيچ گونه چون کرد. 
هم جريانی هيچ نداشت، وجود مدار
هم و آمپرمتر نبود مدار جاری اين در
فارادی ولی  نمیداد.  نشان  را  چيزی
برق جريان اگر که  زدهبود حدس
وجود به را مغناطيسی نيروی بتواند
نيروی شايد اورستد)، (آزمايش آورد.
ايجاد برق جريان بتواند نيز مغناطيسی
دادن تکان  به کرد  شروع  او کند. 
و سيم  اين طول  در مغناطيس  يک 
اين در زده بود حدس  که همان طور
الکتريکی جريان  يک سيم،  رشته
بستگی جريان اين ميزان شد. القاء
مغناطيس. حرکت سرعت به داشت
مکانيکی پديدة يک مسلمًا پديده اين
نيروی که چرا باشد، نمیتوانست
جسم دو فاصلة  تابع فقط مکانيکی 

فارادی که يک آنها. است نه سرعت
کرده درک به خوبی نبود،  تئوريسين
بايد و نيست مکانيکی نيرو اين که بود
اين بررسی به بيشتر مشاهدات طريق از
آنکه رغم ولی به پرداخت.  موضوع
میدانست نداشت، تبحر رياضی در
مشاهداتش پيچيدگی فهم برای که
در دارد. شکل و تصوير يک به نياز
خطوط مفهوم با دانشمندان زمان آن
داشتند آشنايی (طيف)  مغناطيسی
آهن برادة معروف آزمايش (همان
آن يک مغناطيس کاغذی که زير بر
از ابتدايی آزمايش  اين دارد).  قرار
مرسوم مغناطيس شناخت برای قديم
در طول آهن برادة بود. جهتگيری
نشان مغناطيس  اطراف در خطوطی 
مغناطيسی ميدان يک وجود از
آن آهن برادة که خطوطی و میکرد
قوای خطوط می کردند، مجسم را
همين در ميشوند.  ناميده مغناطيسی 
نيرو خطوط تصوير فارادی راستا،
به مغناطيس از را نيرو ميدانهای و
ابتدا در چه  گر داد. بسط الکتريسته 
ساخته را ديگر اين تصوير فيزيکدانان
با ولی میشمردند، او ذهن پرداخته و
راهگشا بود تصوير اين گذشت زمان
کرسی به دليل اين تصوير همين به و
و آمپر تئوريک کارهای با نشست.
با الکترومغناطيسی قوانين ديگران،
الکتريکی ميدانهای مفهوم از استفاده
دوران همين وضع شد. در مغناطيسی و
نام به اسکاتلندی جوان دانشمند يک
کارهای بررسی به شروع ماکسول
در وی تبحر  چون و کرد فارادی 
بررسی به ديگری ديد از بود، رياضی

پرداخت. پديده اين
ماکسول انتخاب  که و شيوهيی متد  
استفادة مورد امروز به تا کرد،
بوده علم گسترش  برای دانشمندان 
زيادی از اهميت اين جهت از و است
برخوردار فيزيک علم تاريخ در

است.
تا الکترومغناطيسی قوانين مجموعة در
الکتريسته بقای اصل ماکسول از قبل
میبايست که معنا اين به میشد. نقض
الکتريسته را میتوان که فرض میشد
آورد وجود  به را آن يا برد بين  از
بقای قانون مثل بقا،  قوانين  اينگونه
الکتريسته گشتاور، جرم، انرژی،

دنبالکردن و بقاء قوانين رعايت يعنی
از بسياری محور امروز به تا تقارن،
اضافه است. فيزيک در نوين تئوريهای
نيرو ميدانهای مفهوم راهنما، دو اين بر
تا است  فارادی بينش حاصل که نيز 
در فيزيکدانان استفادة مورد امروز به
میگيرد. قرار جديد تئوريهای وضع
الکتريکی ميدانهای  که تصوير  اين
معناطيسی ميدانهای در تغيير حاصل
تغيير حاصل مغناطيسی ميدانهای و
نيازی است، الکتريکی  ميدانهای  در
اين به ندارد. مغناطيس و برق سيم به
اين طبق بر که داد نشان ماکسول ترتيب
امواج طبيعت در بتوان میبايست تئوری
ميدانهای تغيير يافت. را الکترومغناطيسی
ايجاد مغناطيسی ميدانهای الکتريکی،
که است حال تغيير خود در که میکند
جديد ميدانهای ايجاد به منجر نتيجه در
دور يک و ميشود متغير الکتريکی
آن که حاصل میکند را ايجاد تسلسل
ضمن در است. الکترومغناطيسی امواج
محاسبه را امواج اين سرعت ماکسول
که دريافت  فراوان تعجب با و کرد 
نور سرعت  همان امواج  اين سرعت 
الکتريسته، يگانگی بدينگونه، است!
داد او نشان شد. حاصل و نور مغناطيس
بر میآيد، و گرمايی که از آتش نور که
است. الکترومغناطيسی امواج دو هر
در متفاوت چنان پديدههايی يگانگی
با بود. شگفتیآور تئوری يک قالب
آزمايشها توسط آن درستی هنوز آنکه
از تئوری اين بود، نرسيده ثبوت به
مورد دانشمندان از بسياری طرف
شد. داستان يگانگی قبول واقع استقبال و
تأثير نمايش نور مغناطيس و الکتريسته،
متقابلمشاهدهوتئوریبريکديگراست.
فارادی توسط که ميدانها، مفهوم بدون
شدهبود، ابداع مشاهدات واسطة به
با ماکسول نمیشد.  حاصل  يگانگی
تقارن و بقاء قوانين راهنمای از استفاده
اين گشود. را  کار گره معادالت  در
است مهم بسيار تقارن و بقا قوانين مقولة
که است جديدی تصوير پايه که اساسًا
ما و شدهاست مکانيکی تصوير جانشين
اينجا در پرداخت.  خواهيم بدان  بعدًا
بازتاب خارجی اين که بايد اشاره کنيم
طبيعت در توازن زيبايی و نوعی تقارن

ما همه از آن لذت می بريم. که است

بهمناسبتسال فيزيکوصدمينسالگرد «نظريهنسبيت»

درمسيريگانگي(٥)
ماساچوست  دانشگاه دكتر فيزيک ذرات اوليه از توتونچی شاهين

دارد ادامه

منعكس كنندة مقاله اين مترجم: يادداشت
نظريات تنهايکجناحدربحثهایداغ اخالقی
سلولهای از استفاده با تحقيق موضوع روی بر
يک حدودی تا من نظر به و است انسانی
مطرح که مسائلی است. لذا شده نوشته طرفه
مورد ديگري میتواند جانب گروه از میکند
همهجانبه ديگرمفالهاي طرف از باشد. بحث
بحثهاي در هم نقايصی است ممكن و نيست
يک در مثال" وجودداشتهباشد شده مطرح
نگاهبهانتخاباتآمريکا میتوانديدکهاتفاقا"
تعدادزياديازطرفداراناخالقياتدرعلمدر
کفة شدن سنگينتر در زيادی حدود تا آمريکا
داشته ويژهيی نقش بوش جرج نفع به ترازو
نقطه می تواند مقاله اين مجموع در اما اند.
تبادل و بحث براي خوبی و داغ بسيار شروع

نظردر اينزمينه باشد.

تقدس سنتی ديدگاه آينده ٣٥سال در
پيشرفتهاي فشار تحت آدمی حيات
جمعيتشناسي و تکنولوژيکی علمی،

٢٠٤٠ شايد  سال تا ريخت. خواهد فرو
متعصب اصولگرايان از تهماندهيی تنها
مذهبی ازايدةمقدسبودنزندگی بشری
مرگ، هنگام تا نطفه بستهشدن لحظة از
دفاع خواهندکرد. در يکبازنگری، سال

نظريه  اين از سالی که می توان ٢٠٠٥ را
دفاع مینماياند، غيرقابل بنياد و سست را

خواند.
آمريکايی محافظهکاران که سالهاست
جهتدفاعاز قانونممنوعيت توليدجنين
جهتانجامکارهایتحقيقاتیدرموقعيت
قانونی چنين اند. گرفته قرار سختي
تحقيقات انجام از را امريکايی دانشمندان
میتواند پزشکی که و و شناسي زيست

بيماريهای از  بسياری درمان در  انقالبی
در است. بازداشته کند، ايجاد معمول
صادقانه ترينحالتمحافظهکاراناعتراف
پيشرفتهای کنارگذاشتن  که  میکنند
انجام بايد برای که بهايی است پزشکی

کرد. پرداخت درست کار
غيرقابل عقيده اين ديگر امسال اما
جنوبی کرة دانشمندان مینمايد. پذيرش
ساقه» «سلولهاي میتوان که دادند نشان

طريق  از انسانی١ را (STEM CELLS)
نشده بارور انسانی تخمک هستة حذف
سلول يک هستة با  آن  جايگزينی و
دانشمندان کرد. پيشرفت توليد معمولی
با يک کرة جنوبی عقيده فوق الذکر را
امکان کرده است. نيرومند مواجه چالش
معمولی سلول يک هستة کردن کلون
توانايی به دليل جنين گرانبها بودن نظريه
سؤال زير را انسان به تبديل جهت بالقوه
هر که شد مشخص  وقتی  است.  برده
ژنتيکی اطالعات حاوی انسانی سلول
جهتتوليديکانسانکاملاست،ديگر
استداللهایقديمیجهتحفظ«جنينهای

انسانیبینظير»،رنگمیبازد.
بحث دربارة  گرفتن باال نظر از سال٢٠٠٥
حالت زندگي در که بيماراني مراقبت از
در می شوند، حداقل داشته نگه  گياهي
اياالت متحدهويژه و چشمگيربوده است.
تغذيه جداسازی لولة سر قانونی بر جدال
پرزيدنت به دخالت شياوو» منجر «تری از
. در آمريکا گشت و کنگرة جرج بوش
زنده نگه دوی آنها حامی هر حالی که
افکار فزايندة مخالفت بودند، او داشتن
دخالت، اين برابر در آمريکا عمومی
بر و برانگيخت را کارشناسان شگفتی

تقدس حيات
نباشد است ممكن اما در آينده است امروز اعتقاد

پيترسينگر
 سپتامبر ۲۰۰۵
ترجمةسياوشجهانگيري

قادر ما نرم، بافتهای از تصويربرداری
باال اطمينان درجه با که بود خواهيم
و زندهبودن جسم رغم به که افرادی را
مغزی شديد صدمات  از نفسکشيدن، 
اين در دهيم. تشخيص میبرند، رنج
ماندن، زنده دست رفتن اميد به از با موارد
قاعدتًا بيمار دوستان  و خانواده  اعضای
درکخواهند کردکه حتیبا وجودزنده
بودن ارگانيکیانسان،فردموردعالقةآنها
بنابراينتصميمدر نميباشد. درواقعزنده
بيماران اين گونه  تغذية لوله قطع  مورد
چرا كه بود. خواهد انگيز بحث بر کمتر
باورمی کنند که چنينتصميميبراي آنها
خاتمهدادنبهزندگیيکكالبدانسانیو

نهيکشخص خواهدبود.
بلژيک  و ٢٠٤٠ هلند سال رسيدن فرا با
دلسوزانه» «قتل قانونیشدن از دهه چندين
دادن اجازه از ديگري قانونی اشکال يا و
بهپزشكبرايكمك بهخودکشیبيمار
بيماري حيات به دادن پايان يا و العالج
جهت نيست، وي بهبودي به اميدي كه
تجربهخواهند کرد. تغييرطولعمربشررا
کردن قانونی اينکه از نگرانی تجربه اين
قتل يک سمت به قدم اولين اعمال اين
تا آن میبرد. بين از را ميباشد عام جديد
کشورهای جمعيت از بااليي درصد زمان

سال   ٧٥ باالی سني داراي توسعه يافته
نحوة مورد در  میتوانند و بود  خواهند
اتمامزندگی خودفکرکنند. فشارسياسی
جهتباز داشتنافراديكهبه دليل بيماري
تدريجی يا نزديك مرگ به رو سخت
غير زندگی، يا مرگ انتخاب از هستند،

قابل قبولخواهد شد.
تقدس ايدة اخالقیبودن که  هنگامی

در هم و شروع نقطه در هم انسان زندگی
ايدة اخالقی نباشد، دفاع قابل انتهای آن
شد. بدين خواهد آن ديگري جايگزين
ترتيبمشخصخواهدشدکهمفهوميک
عنوان به او عضويت از صرفنظر شخص
گروه انسانی، در شکل موجود هم يک
شخصيت و داشتن از عبارتست در واقع
هويتانسانیو نهعضويت دردستهبندی
در اين مهمترين شاخص و بيولوژيک .
میباشد. ختم زندگی زمان  تعيين مورد
انسان بدن اگر که حتی فهميد خواهيم ما
شروع را خود نطفه، حيات شدن بسته با
برخوردار لحظه تا انساني  زندگی کند،
شروع نسبي، خودآگاهی يک از شدن
مستقل افراد حقوق به ما و نخواهد شد
مرگ يا زندگی انتخاب جهت ذيصالح

احترامخواهيمگذاشت.

دانشگاههاي استاد سينگر پيتر آقای *
او کتابهای باشد.  می ملبورن و  پرينستون
(نيويورک: علمی اخالقيات از: عبارتند
و بازنگری در کمبريج،۱۹۹۵) انتشاردانشگاه
اخالقيات پاشی مرگ: فرو و زندگی مورد
مارتين، سنت انتشار (نيويورک: ما سنتی

(۱۹۹۵
که نابالغی هستند سلولهای سلولهاي ساقه -۱
توليد توانايی باال بوده و تکثير دارای سرعت
بدن مختلف چند بافت يک يا بالغ سلولهای
توانايی حسب بر سلولها اين باشند. می دارا را
زمان بدن،  بافتهای مختلف سلولهای توليد 
از بسته بعد مرحله از موجود رشد توسعه و
تولد بعد از و جنين شکلگيری نطفه تا شدن
تعدادسلول هایبالغيكه ايجادميكنند، ويا

شوند. بندي مي دسته

برای راهنمايی همچون غيره و
نقض و مي شود شمرده فيزيکدانان
صحيح مسير از انحراف از نشان آنها
شد متوجه ماکسول ضمن در است.
شکلی به الکترومغناطيسی قوانين که
شده بود، وضع زمان  آن در که
طبق بر که معنی بدين است. نامتقارن
ميدانهای تغيير با فارادی آزمايش
ميدان الکتريکی مغناطيسی، میتوان
القا الکتريکی ميدان اين کرد. القا را
برق جريان يک ايجاد باعث شده
همان ميشود  سيم حلقة يک  در
باتری میتواند جريان که يک طور
خواننده سيم ايجاد کند. در را برق
فقط سيم يک وجود که است متوجه
القا شده ميدان اين برای اندازهگيری
هم سيم اين اگر و است الکتريکی
الکتريکی ميدان نمیداشت وجود
بر ولی داشت. وجود شده القاء
شکل تنها  اورستد آزمايش اساس 
ايجاد مغناطيسی ميدانهای توليد
است. سيم برق در يک جريان يک
بين بخواهيم تقارن حالیکه اگر در
مغناطيسی و الکتريکی ميدان دو
القاء امکان بايست کنيم برقرار را
تغيير توسط مغناطيسی ميدانهای
در نيز را الکتريکی ميدانهای در
در ميدانهای تغيير اين گرفت.  نظر
جريان از مستقل و جدا الکتريکی

است. سيم در برق
به عامل اين اضافهکردن با ماکسول
تقارن الکترومغناطيسی، معادالت
الکتريکی ميدانهای  بين را  وتعادل
اين آورد. دست  به مغناطيسی  و
الکترومغناطيسی معادالت به تقارن
و می بخشيد خاصی توازن و زيبايی
الکتريسته بقای عدم  مشکل قضا از
راهنما دو اين میکرد. حل هم را

گالوانيك سيم- جريان گرد مغناطيسي ميدان – آمپر اورستد، قانون آزمايش
صورت به آزمايش اورستد ميكند. ايجاد مغناطيسي ميدان برق جريان داد كه نشان اورستد

است: شده تكرار زير
تصوير ۱ درج شده  در آن ابعاد كه قطر۱۸ ميليمتر به يك لوله از آزمايش در اين برق جريان
۱/۵ متري عمودي توسط ۴ عقربة  محدودة در شده ايجاد مغناطيسي ميدان مي كند. عبور
وقتي مي شود. گيري اندازه گرفتهاند، قرار شيشه يي صفحة يك روي لوله حول كه نما قطب
با سمت ميدانمغناطيسيزمين منطبقهستند. جريانيبرقرار نيست،همةعقربههاي قطب نما

خطوط  به سمت را نما عقربههايقطب ميشود، برقرار يكجريان۲۵۰ آمپريدر لوله وقتي
ميكشاند. راست) دست انگشتان (طبق قانون شده ايجاد ميدان شكل دايرهاي

وي آزمايش داد. نشان را و مغناطيس برق جريان ارتباط بين كه بود كسي نخستين اورستد
انجاميد. ماكسول معادالت به كه پلههايي است از يكي

منفرد ساقة سلول يك

را خود ناخرسندی که افرادی تعداد
شرايطی داشتن تحت زنده نگاه درمورد
افزوده شده کرده اند، شياوو اعالم نظير

است.
پيشخواهدبرد. تکنولوزیاينبحثرا
تکنيکهای پيشرفت با همزمان

گسترشاغتشاشات
درفرانسه

اطراف نقاط ساير پاريس، به شمالي حومة محالت در ناآراميهاي آغاز شده
اغتشاشات آنچه شهرهاي ديگر گسترش يافته است. اين سپس پايتخت و
مهاجرت و فقر عميق مسائل با برخورد در دولت ناتواني ناظران كه را

ساخت. ميخواندند، آشكار
جديدي  موارد شاهد (٧ نوامبر) آبان ١٦ دوشنبه روز شورشها روز يازدهمين
سيصد حدود متشکل از با گروهی مقابله مأموران پليس در بود.  خشونت از

اند. شده زخمی پليس مامور سی پاريس، جنوب در آشوبگران از تن
گرفته اند. قرار گلوله شليک هدف ماموران از تن دو شود گفته می

رئيس تبديل شده است. هدف آشوبگران به اينک نگران است که پليس
در بزنند عمدا پليس ضربه که نيت اين با باندهای آشوبگر گفت که پليس

گيرند. می قرار پليس مقابل
آشوب روز ده پس از خود را سکوت آقای شيراک سرانجام يکشنبه روز
مجدد استقرار مطلق با اولويت که گفت خبرنگاران و به شکست فرانسه در

است. امنيت و نظم
را بزند نهايی حرف قانون بايد گفت که فرانسه رييس جمهوری

خيابانها  در نفس تازه ١٠٠٠ پليس كرد اعالم وزير كشور سارکوزی  نيكوال
اين هيچکدام ظاهرا اما است کرده بازداشت را نفر صدها و است کرده مستقر

است نداشته تاثيری اقدامات
به  ميرفت، بيماري فرد به امدادرساني براي كه آمبوالنس يك شنبه روز
كودك يك مهد همچنين شدند. سنگباران آن پرسنل و كشيده شده آتش
كه پاريس در غرب آشر محلة در آنهم شدند. كشيده به آتش انبار يك و

دستگير  ٢٠٠ نفر شب همين در است. تنها بوده كنار آشوبها بر از تاكنون
آغاز از  شب يك در پليس  توسط دستگيري تعداد بيشترين  اين شدند. 

بود. شورشها
زد و به پليس سنگ با پرتاب با جوانان از دسته هايي اغتشاشات شبها از آغاز
پاريس غرب و شمال شهرك در چند در را صدها اتومبيل و پرداختند خورد
خشن حومههاي در روزانه واقعيت به اتومبيلها سوزاندن كشيدند. آتش به

آتش كشيده  ١٠٠ خودرو به روزانه متوسط است. بهطور شده تبديل پاريس
به خودروهاي آمار تاكنون كشور وزارت عمليات مركز گفتة به شده اند.
تاكنون مركز همين به گزارش ميرسد. هزاران دستگاه به شده كشيده آتش

اول  هفتة كل در ١٤٣ دستگيري در مقايسه با كه ٣٠٠نفر دستگير شدهاند
ميدهد. نشان افزايش چشمگيري را اغتشاشات

است.  ناآرام فرانسه ١٠ شهر حدود
در تولوز شمال، در  ليل شهرهاي در خشونت موارد ساير  و آتش سوزي

غرب مشاهده شد. در و روئن جنوب غربي
كه هنگام باال رفتن  ساله ١٥ و ١٧ نوجوان مرگ دو شورشها بهدنبال اين
پليس دچار هويت چك پست از گريز جهت برق توزيع مركز ديوار يك

شد. آغاز و جان سپردند، شده برق گرفتگي
اولنه-سو-بوآ  منطقه در آرام تظاهرات يك به ١٤ آبان، ١٠٠٠ نفر شنبه صبح

شدند. و خواهان آرامش كردند شركت
حومههاي در شدهاست- برجسته شبانه درگيريهاي با تنشها–كه زمان آن از

است. گسترش يافته را در برگرفته اند پاريس كه قيمت مهاجرنشين ارزان
كليشي سو بوآ در مسجد يك بهسمت اشكآور گاز شليك يك نارنجك
را ناحيه اين بزرگ مسلمانان جامعة خشم يكشنبه قبل روز اغتشاشات در

برانگيخت.
مرگ كه داد قول و آرامش شد خواهان جمهور فرانسه رئيس شيراك ژاك

دهد. تحقيق قرار مورد نوجوان را دو
كه است گفته كابينه جلسة در شيراك  كه گفت دولت سخنگوي يك
به اوضاع بي قانوني «تشديد كه داد هشدار شيراك شود». آرام «اوضاع بايد
در فرانسه قانون از ناحيهيي خارج كه و گفت شد» خواهد خطرناكي منجر

ندارد. وجود
چهارشنبة روز شدة برنامهريزي فرانسه سفر نخستوزير ويلپن دو دومينيك
جلسة اضطراري و كرد موكول نامعلومي آيندة به را كانادا خود به گذشتة
حضور پارلمان جلسة در و داد شورشها تشكيل مسألة بررسي براي را وزيران

جدي» خواند. «بسيار را خشونتها آنجا و در يافت
با را اين كار و خواهد كرد تضمين را عمومي دولت نظم گفت: وزرا به او
ساركوزي كشور وزير روي كه گفت او داد. خواهد انجام الزم قاطعيت
پاكستان خود به سفر ساركوزي كند. اتخاذ را الزم تا تدابير مي كند حساب

كرد. لغو به اوضاع رسيدگي را براي افغانستان و
جانشيني براي رهبر حزب حاكم (او.ام.پ) است، قصد خود كه كشور وزير

پنهان نميسازد. را ٢٠٠٧ سال انتخابات در شيراك
گذشت» بدون قول يك «جنگ او اغتشاشات، قبل از آغاز هفته يك تنها

را دادهبود. حاشيهاي مناطق در جزئي جرائم خشونت و عليه
«ايجاد به را دولت و كرد انتقاد ساركوزي از سوسياليست مخالف حزب

ساخت. متهم حاشيهيي مناطق در انفجاري» وضعيت
مهاجرت، فرانسه، جامعة در فزاينده شكاف از عالمتي را شورشها اين ناظران

ميدانند. بيكاري و فقيرنشين مناطق در تحصيلي سطح افت فقر،
را ناديده گتوها واقعيت متوالي دولتهاي گفت ليبراسيون روزنامه چپ گراي
اولويتهايشان از آنها اغلب و كرده كوچك را مسأله اين غالبًا و گرفته

كنارگذاشتهاند.
حزبكمونيستوحزبسبزهاخواهاناستعفاينيكالسركوزيشدند،حزب

نيست. او استعفاي خواهان كشور وزير روش از انتقاد وجود با سوسياليست
سياستهاي از چهارشنبه روز در پاريزين روزنامة با مصاحبه يي در ساركوزي اما
حاكميت تحت  فقير نشين مناطق برخي  گفت و كرد دفاع خود  سخت
را جرائم وي وقوع اقدامات در آمدهاند و مخدر قاچاقچي مواد دستجات

دادهاست. كاهش سال در درصد ٨ بهميزان
بيكاري و  غيرقانوني مهاجرت راندهشدگي، حاشيه به احساس گفت:  او
بلكه قاطعيت، تنها نه كه  گفت مي آورد و قابلمالحظه يي بوجود مسائل

است. الزم نيز عدالت
كشوري نرخ دوبرابر ميزان به بيكاري از بوآ سو كليشي مانند حاشيهيي مناطق

است. بااليي نرخ درصد ١٠ حدود با خود كه ميبرد رنج
كمتري ميزان به و شرقي جنوب در مارن ِا سن و پاريس شمال در والدواز در
درگيريهاي شدند و آتش كشيده به اتومبيلها پاريس،  در غرب ايولين در

داد. روي ازجوانان گروههايي و پليس بين پراكندهيي
١٣ بار در طي دهة  مشابهي حداقل خشونتهاي فرانسه، خبرگزاري به آمار بنا
محل جوانان اهل مرگ پاريس بهدنبال فقير نشين حاشيهاي در مناطق گذشته

است. داده روي همسايگان توسط يا پليس توسط تصادفي، بهصورت
بهخبرگزاريفرانسهگفتكهچنينشورشهاييبياننااميدانة ميشلويويوركا،
مي آيند پيش دليل به اين وقايع اين گفت او بيعدالتي است. احساس و خشم
يكپارچگي جمهوريخواهانة الگوي  افت با چگونه  نميداند فرانسه كه

شود. روبه رو اجتماعي

منطقة در در يك خيابان اتومبيلي ناآراميها، روز نوامبر، در نهمين پنجم روز
در جوانان توسط ساختمانها و خودروها ميسوزد. پاريس شمال در پيرفيت
دو شدن كشته بعد از جوانان اين شدند. كشيده آتش مهاجرنشين به محالت
شورش به پليس، سر تعقيب از شدن پنهان هنگام گرفتگي اثر برق در جوان

برداشتند.

آسوشيتدپرس و فرانسه خبرگزاريهاي گزارشهاي از برگرفته

ناهلسمونته فرينگ

احزاب توافق  اعالم  از بعد
سوسيال مسيحي و سوسيال دموكرات
به بزرگ ائتالف در تشكيل دولت
مذاكرات مركل، آنجال خانم رياست
موضوعات كلية  سر  بر فشردهيي 
شروع ائتالف احزاب بين اجرايي
و دارد ادامه  هم چنان است كه شده
مواد و مذاكره موضوع اوقات بعضي
به تبديل اختالف يا  و توافق مورد
آلمان شده در خبري سوژة جنجالي

است.
مشكالت بزرگ ائتالف  دولت
دو هر اعضاي در بين را تضادهايي و

آورده است. وجود جبهه به
جوانان كنگرة در  گذشته هفتة
موضوع مسيحي دموكرات حزب
١٨سپتامبر انتخابات نتيجة بررسي
و شد  تبديل كنگره اصلي سوژة به 
نتيجة براي  را  مركل خانم  بسياري 
آمده به دست آراي غيرقابل انتظار بد
و سوسيال دموكرات اتحادية احزاب
مركزيت شناختند. مقصر مسيحي
فورًا مسيحي دموكرات  حزب
نتايج بررسي نشان داد و عكسالعمل
تشكيل زمان از بعد به را انتخابات
مركزيت نمود. موكول جديد دولت

زدن به دامن كه داشت اعالم حزب
را در مركل ميتواند موضع اين بحث
به و بياورد پائين ائتالف گفتگوهاي
شود پرداخته زماني بايد موضوع اين
را كار خود بزرگ ائتالف كه دولت
قرار دولت اين باشد.  كرده شروع

به  شروع ٢٠ نوامبر ٢٠٠٥  روز است
قبلي در دولت زمان آن تا و كار نمايد

امور ميباشد. رأس
سوسيال مسيحي حزب در اما
حزب كه اشتويبر آقاي رهبري به
دموكراتمسيحي حزب همپيمان
بين درگيريهايي ميشود محسوب
رهبر پيوست. وقوع به حزب رهبران
وزير عنوان  به بود  قرار كه  حزب
نقش اجرايي مركل دولت اقتصاد در
اختالفاتي اثر در باشد  داشته دولتي
داد ترجيح آمد پديد  حزب در كه
نخست وزير عنوان به در مونيخ كه
بماند. باقي حزب رهبر و بايرن ايالت
حمايت عدم را موضوع اين دليل او
در اختالفات وجود و حزب كامل

ناميد. آن
داخل در تحول بزرگترين اما
حزب يعني آلمان حزب بزرگترين
پيوست. وقوع به دموكرات سوسيال

دارد.  وجود جناح  ٣ حزب اين در
گرهارد چپ. و ميانه راست، جناح
قرار كه  آلمان اعظم  صدر شرودر 
تحويل را صدراعظمي پست است
ميانه حزب جناح از دهد خانم مركل
فرينگ مونته ميشود. محسوب
بود. جناح از همين نيز حزب رئيس
سپس مذاكرات و جريان انتخابات در
بين اختالفاتي ائتالفي دولت سر بر 
و ميانه جناح  و حزب چپ  جناح
حالي در بود. آمده وجود به راست
چپ نمايندگان جناح از بسياري  كه
حزب با بايد كه بودند  كرده اعالم
رهبر الفنته، اسكار به رهبري چپ(١)
و دموكرات سوسيال حزب قبلي
و ميانه جناح شد، ائتالف وارد گيزي
با حزب مذاكره هرگونه راست حزب
را آن و اعالم كرده سرخ چپ را مرز

كردند. رد
رهبري به  حزب  چپ  جناح
شيوة به زيادي انتقادات ناهلس خانم
مونته و شرودر توسط  حزب ادارة

ميكرد. فرينگ
پست  شدن خالي  به توجه  با  
كه فرينگ مونته حزب، دبيركلي
خانم با را ائتالفي دولت مذاكرات 

در بود قرار و ميبرد   پيش مركل
او عنوان معاون به خانم مركل دولت
كار به مشغول وزير كار  هم چنين و
را واسرهوفل خود دفتر رئيس شود،
كرد. پيشنهاد حزب دبيركل عنوان به
براي اين خانم ناهلس را جناح چپ
فرينگ مونته نمود. معرفي پست
هوفل واسر  شدن دبيركل به اصرار 
مناسب را  ناهلس خانم و كرد  مي
مركزيت در رأيگيري  نميدانست. 
جديد دبيركل تعيين سر بر حزب
براي حيثيتي موضوع يك به منجر
رأي گيري روز شد. در فرينگ مونته
رايگيري ناهلس خانم انتظار، از دور

و  برد. مقابل ١٤ رأي در ٢٤ رأي با را
شكست براي رئيس حزب يك اين
بالفاصله محسوب ميشد. او سنگين
تحت كه كرد اعالم  و نمود استعفا 
به كار را ادامة امكان شرايط جديد
او استعفاي ندارد. حزب رئيس عنوان
ساخت وارد حزب بر بزرگي شوك
حزب فروپاشي از صحبت حتي و
مذاكرات ادامة صورت اين به شد.
رفت. سؤال عالمت  زير نيز ائتالف
يك داشت قصد بيشتر كه چپ جناح
بدهد فرينگ مونته  آقاي  به درس

آمده به وجود از وضعيت سراسيمه
كشيد و عقب خود از خواستههاي
حاضر كرد كه اعالم ناهلس خانم
پست به و نيست  شدن دبيركل  به
بحران تا كرد بسنده دبيركل معاون

نشيند. فرو
همه فرينگ مونته  استعفاي  با
زير ائتالفي دولت تشكيل چيز حتي

عالمت سؤال قرار گرفت.
براي بحراني وضعيت ادامة اما
به لذا  مينمود. خطرناك حزب 
داد جلسه  تشكيل حزب سرعت 
عنوان به را پالتسك ماتياس  و
صورت اين معرفي نمود. به دبيركل
توسط آلمان اصلي حزب دو هر
اداره سابق شرقي  آلمان  اهالي
حزب در پالتسك  ميشوند.(٢)
او مي شود. محسوب ميانه عنوان به
با ارزشهاي صنعتي به جامعة معتقد
ولي ميباشد دموكراسي سوسيال
فرينگ مونته و شرودر به نسبت
خانم ميشود.  محسوب چپتر 
انتخاب از كه  كرد اعالم  مركل
و تشكيل ميكند پالتسك استقبال

است. امكانپذير بزرگ ائتالف
مطبوعات آلمان تحليل كردند

ديگر سوسيالدموكرات حزب در كه
نظير ميانه»  چهرههاي «بزرگ دوران 
با آمده و به سر مونته فرينگ شرودر و
سمت به حزب جناح چپ، قدرتنمايي

كند. پيدا تمايل چپ
سياسي بحران  صورت اين  به
سپتامبر ماه انتخابات  از  آمده پديد
نتايج منتظر بايد و  دارد ادامه هنوز

شد. آن ديگر

پانويس:-------
دبيركل الفنته،  اسكار -١
از قبل  دموكرات سوسيال حزب 
او با مخالفت علت  به  و بود شرودر
ماه در انتخابات قرار داشت. حاشيه در

و با  شد جدا حزب ٢٠٠٥ او از سپتامبر
ادامة كه آلمان سوسياليستهاي حزب
ناميده شرقي آلمان سوسياليستي حزب
را چپ حزب و شد  متحد  ميشود،
بيش انتخابات در حزب اين نمود. بنيان

اختصاص  خود به را آرا درصد  ٨ از
داد.

اهالي از  پالتسك آقاي -٢
و ميشود سابق محسوب آلمانشرقي
شرقي آلمان شدة بزرگ مركل خانم

ميباشد.

بحران  انتخابات آلمان بعد از ماه دو  
دارد ادامه همچنان سياسي

پالنسكاشتويبر همتي حسن
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توليد«توابـدژخيم»
بامهندسیحجاريانوشريعتمداری
علیاصغر بهروزيان

آدمی مسکين نشناخت خويشتن
کمی در شد و آمد فزونی از

فروخت ارزان آدمی را خويشتن
بدوخت دلقی بر خويش اطلس بود

موالنا
رژيمی با زمين ايران دليرانة فرزندان سرفراز مقاومت اوج گرفتن با
و اينک سربرآورد تاريخ اعماق از خونآشام اژدهايی همچون درنده که
ابعاد شاهد هرروز میپروراند. سر در امپراتوری بهوجودآوردن رويای

هستيم. درندهخو جانوران اين دنائت و جنايت از جديدی
ماليان حاکم سالة چند و بيست کارنامة که است کسی کمتر امروز
بهايلغاردادن و سرمايهها تاراج نجومی، تورم فساد، فقر، نداند. را ايران بر
به پديدهيی به وجودآمدن فحشا، اعتياد، قدرت، حفظ به منظور ملی منافع
گسترش بیسابقة بيماريهای و اجتماعی کودکان خيابانی، روانپريشی نام
آنچنان و… زنان و تحقير سرکوب روزمرة خيابانی، اعدامهای روانی،
جنايات اين و عامالن در آورده بهفغان نيز را که آشپز کرده شور را آش

نمیکنند. اين باليا در پنهانسازی سعی حتی ديگر
يک بنيانهای اجتماعی باليای اين از هرکدام امروز جهان در 
از می توانست نيز را جهان ديکتاتورهای ديکتاتورترين حتی حکومت،

است. دگرگونه مسأله جنايتکاران اين درمورد اما درآورد. پای

روزانه که زمان آن شصت، اوائل دهة سياه در که هست يادتان حتمًا
آزاد شور که را زمين ايران  جوانان و صادقترين پاکترين از تن صدها
میبستند اعدام بهتيرکهای دجال خمينی فرمان با داشتند، سر در زيستن
کشتار و خمينی دجاليت خواندند.  ضدبشر دجال  را خمينی مجاهدين
همة اکنون و شد افشا انجام میداد، بهسرعت خدا بهنام که سرکوبی و
امت= ولیفقيه،  اسالم= میکنند. درک بهخوبی را رژيم  اين کدهای

و… رژيم جيرهخواران و مزدوران
بايد که چنان هنوز رژيم اين ضد بشری صفت راستين مفهوم اما
رژيم که است زاويه همين از درست  و است  نيفتاده جا خيليها برای
را رژيم قرونوسطايی زندانهای تجربة تلخ آنانکه میکند. توهمآفرينی
میبرند. نام پديدهيی بهنام توابان از در خاطرات خود گذرانده اند سر از
حفظ جان برای را خود مبارزاتی گذشتة که بودند افرادی توابان برخی از
بهحال بهسادگی را  آنها رژيم اينکار با که خيال کردند و کردند نفی
برخی انواع ترفندها ضدبشر با دژخيم نشد. اما چنين خواهد کرد. رها خود
آن زندانيان سياسی بسياری از بهشهادت که بهآن جا کشاند توابان را از
و زندانيان لو دادن زدند. خالص تير نيز را خواهران خود و برادران دوران،

بود. روزمرهشان کارهای ازجمله بهآنان هجوم و حمله
و شريعتمداری و… همين حجاريان با مهندسی از آن دژخيمان پس
بهکار میپيوستند ايران ملی آزاديبخش بهارتش کسانیکه برای را ترفند
بهدليل انسانها سهمگين و  يکپارچه رزمی در  که است طبيعی گرفتند.
در و دارد توانی انسان هر انسان است، ويژگی که خصيصه هايی همان
ممکن ديگر فرد يک برای مبارزه ادامة که است ممکن مقطع يک
که است انسانی جوهرة مجاهدين از درک عميق به دليل درست نباشد.
بهاعدام محکوم به هرشکل را خيانت انقالبی مبارزة میبينيم درحاليکه
نرساندند آزاری کوچکترين میبريدند که بهکسانی هرگز آنان میداند،
میکردند. فراهم نيز را امن بهمکانهای انتقالشان برای تسهيالتی حتی و

مدعا. اين است بر از بريدهمزدوران شاهدی دستنوشتههای بسياری
ارتش از و نداشتند را مبارزه ادامة توان که افرادی از بسياری
بسياری و گرفتند پيش شرافتمندانه زندگی راه شدند جدا آزاديبخش
آخوندها ضدبشری رژيم با به مبارزه گوناگون اشکال به کماکان آنان از

میدهند. ادامه
گرفتند. و خيانت راه ننگ و پيشه کردند پستی نيز دنائت و عدهيی اما
نهسياهچالهای و  داشتند قرار  زندان شرايط در  نه که مزدورانی  بريده
بهخاطر تنها تنها و اينان بودند. کرده تجربه را حصار و… قزل و اوين
بوده تن وجودشان هميشه جوهرة در که ترسی و حقير مادی حفظ منافع

دادهاند. بهخيانت
نداشتند خود پليد وجود و حقارت در کينه جز چيزی که خائنينی
اربابان از راستا در اين و برگزيدند مايگی و دون رذالت راه آگاهانه و
پا دو  جانوران اين بررسی برای بي شک میگيرند. پيشی گاه نيز خود 
برای دنائتپيشگان اين ماهيت بررسی که چرا کرد. برگزار سمينارها بايد

است. مبرم ضرورتی رژيم ضدبشری ماهيت شناخت
فرزند خود بهادر که است خرمی حبيب از اين بريده مزدوران يکی
چگونه چنين اين اينکه جانورانی فرستاد. آخوند زده ايران به و دزيد را
اين سرنگونی که میدانم بهخوبی اما نمیدانم را میگذارند بالين بر سر

اينان بايد  که روزی و میشود نزديکتر و نزديک ضدبشر و دجال رژيم
نيست. دور چندان باشند خيانتهاشان پاسخگوی

را  توابان از برخی  ترفندها انواع با ضدبشر  دژخيم  
سياسی زندانيان از بسياری بهشهادت که کشاند بهآنجا
زدند. خالص تير خود خواهران و برادران به دوران، آن
ازجمله کارهای آنان هجوم به حمله و و دادن زندانيان لو
حجاريان دژخيمان با مهندسی آن بود. پس از روزمرهشان
به که برای کسانی را ترفند  همين  شريعتمداری و… و

گرفتند میپيوستند بهکار ايران آزاديبخش ملی ارتش
سمينارها  بايد دو پا جانوران بررسی اين برای  بيشک
که بررسیماهيتاين دنائتپيشگانبرای چرا برگزارکرد.

است مبرم ضرورتی رژيم ضدبشری ماهيت شناخت

تعدادي گويا كه شدم مطلع پيش چندي
پيدا ايران و داخل خارج رژيم، در مزدوران از
چه و آلمان در چه ما بهزندگي نسبت كه شده اند
براي حسابي و كردهاند دلسوزي ابراز عراق، در
بين المللي مجامع و ملت اي كه گذاشتهاند مايه ما
نجات را ٢٠سال باالي كودكان اين و بشتابيد
و شده اند اسير مجاهدين دست در كه بدهيد!
هستند. اشرف  در خودشان! تمايل برخالف 
دچار مادر و پدر نداشتن به دليل آنقدرهم

شد! آنها قيم بايستي كه هستند مشكالت
آخوندها پرسيد: دربار سفلگان از اين بايد
بيش نجات به كار اين به جاي  نيست بهتر آيا
بشتابيد؟ ايران در خياباني كودك ميليون ازيك
كنفرانس و… برگزاري بهجاي نيست بهتر آيا 
اين و… اروپا در مالها اطالعات وزارت با پول
و نوجوانان از اعدام براي جلوگيري ياوهگوييها،
جگرهاي براي كاري كنيد؟ دلتان ايراني جوانان
پيكرهاي بايد كه بسوزد ومادراني پدران سوختة
و باشند نظارهگر دار باالي بر  را فرزندانشان
خيل اين تكليف كه نگفتيد هيچكجا راستي
دختراني دختران خياباني چه ميشود؟ آن عظيم
يا رژيم اين انساني ضد قوانين ظلم فشار از كه
از بهفرار و خودفروشي ميكنند يا و خودسوزي

ميآورند. روي وكاشانه خانه
بگويم است بهتر شايد جالبي، طنز عجب
دروغهاي غرب در تاكنون تلخي، طنز عجب
در حكومت اكنون ولي داشت گوبلزي شهرت
آخوندي اطالعات  وزارت مزدوران و مالها
كه بايستي ميشنويم مزخرفاتي و دغلها نيرنگها و
هم شايد كرد، پيدا آن براي جديدي اصطالح
تصميم لذا باشد. گويا شياد و دجال امام نام همان

بگويم. پروسهام و خودم از قدري گرفتم
مجاهدين از ٢٦ساله گودرزي، عادله  من
دور وبر از روزي كه شهر اشرف هستم. در مستقر
اجتماعي شرايط بهدليل شناختم، را خود محيط و
در همواره ناخواسته يا خواسته اطرافم سياسي و

بودم. غيرمعمول شرايط يك معرض
پدر  همراه بودم چهارساله سال٦٢ وقتي در
از مادرم و پدر شديم. خارج  ايران از مادرم و

مجاهدين  سازمان نزديك هواداران از سال٥٩ 
تحت كرمانشاه بهدليل فعاليتهايشان در كه بودند
در بودند. پاسداران سركوبگر نيروهاي تعقيب
اعدام و دستگيري با برابر ايران در ما ماندن نتيجه

و مادرم بود. پدر
پاسداران سپاه ايران  از ما  خروج از بعد
شوهر عمه و و كرده حمله آخوندها بهخانهمان
عمه ام شوهر كردند. دستگير را عمويم و عمه
مجاهدين هوادار اينكه بهدليل افسهاي بهزاد بهنام
مجاهد عمويم  و شد اعدام سال همان در  بود
تحمل شكنجه هاي از پس پرويز گودرزي شهيد
حبس، در قتلعام ٥سال از پس و زندان در زياد

عموي  شد. اعدام سال٦٧  در سياسي زندانيان
وحشيانهترين شكنجهها مورد در زندان شهيدم،
اينكه مدت بهدليل كتفهاي او بود. قرار گرفته
و بود رفته در  بود، شده قپاني طوالني  زمان
تأثير و  پاهايش بهكف  زياد شالقزدن  اثر در
از را خود بينايي وسطايي، قرون شكنجههاي

نميديد. ديگر چشمانش و داده دست
پدر و بههمراه من ايران، از خروج پس از
و آلمان در كشورهاي سه سال خواهرم و مادر

و  سال٦٥ پدر در و بوديم سياسي پناهندة فرانسه
قرارگاههاي مرزي به پيوستند و ارتش مادرم به

سال ٦٩  تا سال٦٥ از من رفتيم. عراق خاك در
از خواندم. درس مجاهدين مدارس در عراق در
و نمراتم باال داشتم زيادي عالقة درس به بچگي
بودم، مجاهدين مدرسة در كه سالهايي در بود.
سرزندهيي و سرحال و شاد فضاي و محيط
سالهايمان، و سن هم كنار در زندگي و داشتيم
زيادي راحتي احساس و بود لذتبخش بسيار
دروس، فراگيري بر عالوه ما درمدرسة داشتيم.
سرور و جشن با همراه متنوع، تفريحي برنامههاي
و فارس  خليج بحران شروع اما داشتيم. و… 

تغيير  را همهچيز سال٩١ ناگهان در كويت جنگ
ناممكن را محيط درآن زندگي شرايط و داد
در جنگي شرايط و بمبارانها به دليل ساخت.

رفتيم. بهاروپا ما عراق،
فكر آنها بهتصميم وقت هر اكنون
كه مادرم و پدر به دلم در بار هزاران ميكنم
ترتيبات كه مسئوليني و  بودند تصميمگيرنده
داشتند، برعهده را بزرگ پروژة اين اجرايي
منصفي هرانسان كنم فكر ميفرستم. درود
را از چه ما آنها كه مي كند لمس اين را خوب
بمباران زير كه نگذاشتند و دادند نجات شرايطي
ناراحتيهاي دچار و بمانيم جنگي شرايط در و
تا ولي آن باشيم. مخرب تأثيرات رواني و روحي
يك بايستي آنجاييكه بهخودشان برميگشت 

ميپذيرفتند. را سخت جدايي

مي توان را چه كار اين قضاوت كنيم، راستي
فعل آلت مزدوران اين كه آنگونه آيا ناميد؟
قربانيكردن و بيعاطفگي ميگويند آخوندها

انسانيت؟ و آزادگي منتهاي يا است كودكان
اين عليه مبارزه مسير در مجاهدين
نگاهداشتن شعلهور براي جنايتكار، آخوندهاي
و جديد پليد ارزشهاي رژيم عليه اين مبارزهشان
ميليونها براي  شايد كه كردهاند  را خلق وااليي
و مشكل سخت به آن فكركردن حتي انسان ديگر
چون آخوندي اطالعات كثيف  مزدوران باشد.
خود، بهخيال ندارند  را  ارزشها  اين  ديدن توان
خودشان شايستة كه را بيمارشان ذهن لجنهاي
ملت آزادي  بركفان به جان ميخواهند است، 
ميتوانستند من مادر و  پدر  كنند. نثار ايران
را بها اين پرداختن توان كه ديگر بسياري مانند
را خود فردي زندگي نداشتند، مبارزه امر در
حاال آنها و عزم راسخ بر اما درود انتخاب كنند.
را ارزشها همان مادران و پدران همين فرزندان
نيز به آينده را براي نسلهاي آن و كسب كردهاند
اين خاموش حماسههاي اينها برد. خواهند ارمغان
مقاومت دل تاريخ كه بي شك در است مقاومت
بسا دربارة همة آنها درآينده ثبت است و ايران
آخري شب هست يادم كرد. خواهيم صحبتها
مثل پدرم برويم، اردن به بغداد از بود قرار كه
ميكرد شوخي ما با و بود سرحال و شاد هميشه
ديگر وقتي آخر شب بهسرمان ميگذاشت. سر و
چراغي هوايي بمبارانهاي  بهدليل نميتوانستيم 
و بوديم نشسته اتاقي در هم دور كنيم روشن
ميكرد، تعريف را جواني اش خاطرات پدرم
فكر او شدم. پدرم اشك متوجه همان موقع
او اشكهاي متوجه ما اتاق، تاريكي در ميكردكه
ميكني؟ گريه داري بابا پرسيدم او از نميشويم.
است. شوق  اشك اين بابا نه گفت و خنديد 
االن ولي دارم دوست خيلي خيلي را شما آخر
را توان اين بسيار، عالقة اين بهرغم كه خوشحالم

شوم. جدا شما از كه دارم
مبارزه انتخاب و غرب در زندگي

اردن  به بغداد از خواهرم،  بههمراه سال٦٩ 
١٠سال در بهمدت من رفتيم. آلمان به سپس و
دنيايي آلمان زندگي كردهام. زندگي در كشور
و سخت ابتدا در متضاد، سراپا فرهنگي با غريب
زبان يادگيري با زمان به مرور ولي بود. طاقتفرسا
كلن شهر در شدم. آشنا مدرسه محيط با آلماني
همة براي ابتدا نمراتم همان از ميرفتم و بهمدرسه
كه آلماني بهادبيات بود. چشمگير همكالسيهايم
در و بودم شده  مسلط است  سختي بسيار  زبان

گرفتم.  خود را سال٩٧ ديپلم
آرزوهايي ديگري  جوان هر مثل  هم من
در زيادي نقشههاي آيندة خودم  براي و داشتم
بهواليبال ورزشي رشتههاي در ميپروراندم. سر
آموزش يك دوره بعد از زيادي داشتم و عالقة
مدرسه به حاليكه كلن شدم. در واليبال تيم وارد
مترجم بهعنوان وكال  از  يكي  دفتر در ميرفتم
خصوصي بهكالس دوره آن  در ميكردم. كار
زيادي خيلي عالقة بهموسيقي ميرفتم. ويلون 
وارد اركستر آينده در كه داشتم و تصميم داشتم
١٤سالگي سن به پا  وقتي از  شوم. كالسيك 
قانوني، اجتماعي، به تمامي مسائل تقريبًا گذاشتم
زندگيكردن چاه راه و همة مشكالت و و مالي
حل و بودم  شده  مسلط غريب كشور  يك  در

گرفتم. بهعهده را مسائلم كلية
خارجيم يا و  آلماني دوستان وقتها  خيلي
يا و مستقل خانة پيداكردن مانند مسائلي حل براي
و ميآمدند من بهنزد مناسب كار يك پيداكردن
ايجاب كرده من ميگرفتند. شرايط من كمك از
شخصيتي و بگيرم ياد خوب را همهچيز كه بود
معروف بهقول ميكردم احساس كه داشتم مستقل
ساليان اين طول در نميكنم. گير مسألهيي پشت
پاي روي بر توانستم كه ميباليدم بهخود همواره
داشته باشم خوبي زندگي مستقل و بهطور خود
نميكردم. احساس كمبودي لحاظ اين از و

ميدادم. انجام واقعًا ميكردم اراده را هركاري
ايرانيان از مختلفي طيفهاي با همچنين من
كه عليه بين آنها نفراتي بودند كه در رابطه داشتم
را آنها حرفهاي همة و بودند مجاهدين سازمان
هم من كنم اذعان بايد بهطوريكه بودم، شنيده
قرار آنها سمپاشيهاي تحتتأثير مواقع خيلي در
كه بهطور سرزده دختري مثًال روزي مي گرفتم.
مرا به خانهشان ميشناختم عراق را از او قبل از
ابتدا پدرش رفتم، به خانه آنها وقتي كرد. دعوت
مناسبات و منطقه از خاطراتي بهگفتن شروع

كه بين صحبتهايش گفت اما در مجاهدين كرد.
زندانهايشان چه بالهايي بهاصطالح در مجاهدين
چنين اولينبار براي آن جا من آوردهاند. سرش
اين پس آن از شنيدم. سازمان دربارة را كلماتي
وزارت با فهميدم (بهنام جعفري كه بعدًا خانواده
كتابهايي من به آدرس ارتباط بود) در اطالعات
عليه مجالت  انبوهي و رجوي  زندانهاي مانند

ميكردند. مجاهدين پست سازمان
اين حرفها فكر ميكردم، شايد با خودم گاه
در را حرفها  آن  وقتي اما باشند داشته  واقعيت 
ميفهميدم مي گذاشتم مادرم و پدر واقعيت كنار
كه فهميدم زمان به مرور و نيست بيش نيرنگي كه
به را خود بلكه نكشيدهاند، را مبارزه نهتنها آنها
تهمتها نتيجه اين در آخوندي فروختهاند و رژيم

ميزنند. مجاهدين به را
دوستانم  از زيادي عدة سال٧٧  اواسط
به كرده و رها را اروپا در زندگي تصميم گرفتند
برايم دوستانم رفتن بپيوندند. آزاديبخش ارتش

گذاشت، من روي زيادي تأثير و بود سنگين
و نيستم مبارزه اهل من  ميگفتم  قاطعانه ولي
وقتي بهخصوص بخوانم.  را درسم  ميخواهم
ميگفتم قبوليم در دانشگاه را ديدم، جواب كه
از نميخواستم  و است  گذرا  احساسات اين 
كشيده آن زحمت براي ١٠سال كه زندگييي

بودم، جدا شوم.
در متناقض  احساس  يك همواره  ولي 
خبرهاي كه وقتي  بهخصوص بود.  وجودم
در را دختران بهخصوص و جوانان وضعيت
هيچ آخوندي رژيم در كه ميشنيدم ايران
مسير انتخاب  آزادي حتي و ميشوند شمرده 

ندارند. نيز را شخصيشان زندگي
ترسيم خودم براي زندگي را مسير دو مدتها

ميليونها مثل عادي زندگي مسير، يك ميكردم،
تحصيالت، خانواده، تشكيل  ديگر، انسان
آنها بهدستآوردن براي ساليان كه و… پول
در و بودم كشيده زحمت و ريخته برنامهها
براي جنگيدن و مبارزه دنياي مقابل مسير
بيتفاوتنبودن در قبال دنياي آزادي يك خلق.
خياباني كه بيسرپرست كودك مرگ هزاران
مي شنيدم يا را آنها دردناك داستانهاي هرروز
را خود بايد همهچيز كه مي خواندم. دنيايي يا و
شود. مهيا ديگران براي همهچيز شايد تا بدهم
گاه و بود سخت برايم كلمات اين گفتن حتي
توانستم جدال مدتي از بعد داشتم. ترس احساس
كنم انتخاب را آيندهام زندگي مسير مختارانه
كه بود اين مهم بپيوندم. آزاديبخش بهارتش و
از و برگزيدم را مبارزه مسير آگاهانه خودم من
سر بلندي با را ونشيبي فراز هر روز تاكنون آن
همان آينده نيز در و خريدم سرفرازي بهجان و

خواهد بود.
خيلي بپيوندم ارتش به گرفتم تصميم وقتي
ارتش به من آمدن  با آشنايانم و  دوستان از
كه چيزهايي همة  ميگفتند و بودند  مخالف
از يكي دست ميدهي. از آوردهيي را بهدست
را آمريكا در درسخواندن شرايط فاميلهايم
فكر رفتن از شايد مرا تا كرده بود برايم فراهم
ولي دارد، باز رژيم اين عليه مبارزه و بهعراق
از كه انتخابم به زمينه اين در من خوشبختانه
آگاهانه و كرده عبور مشخص پروسة يك مسير

داشتم. اعتقاد بودم، رسيده آن به
مي گشتم هدفي بهدنبال زندگيم در من
ما همة آيا مي كردم  سؤال خودم از  همواره و
بياييم، نسلاندرنسل بهدنيا شديم كه خلق انسانها
از چشم بعد هم و بدهيم خانواده خانه و تشكيل
رذيلت همه اين از ميتوان آيا بنديم؟! فرو جهان
چشم پوشيد، آخوندي رژيم شقاوت جنايت و و
ساليان آن در كه دارم تعلق بهكشوري من آخر

را و عاطفه  بريدهاند، عشق سر  را است آزادي 
آخوندها، و مرتجعين اسالم و كردهاند پايمال
بايد نظارهگر طنابداري بهگردن انسانهاست. يا
دشمنان و اين جانيان عليه يا بايد باشم صحنه اين
بايستم. ميريزند خون دين بهنام كه خلق و خدا
مدعي كه پست مزدوران  بريده  اين پس
چه آورده اند بهعراق  بهزور را  ما ميشوند
دهيد؟ پاسخ سؤال اين  به راستي  ميگويند؟!
از كه را جواني كرد تصور ميتوان چطور
كشور يك رفاهي در امكانات اجتماعي و همة
بهمبارزهكردن بهزور است برخوردار اروپايي
ديگر كس براي ميتواند كسي اگر واداشت؟
عراق سخت شرايط در هم آن مبارزه مسير
بتوانم الاقل تا دهد خبر  بهمن  كند انتخاب را

اعتياد به ايران و اروپا در كه جواناني از بسياري
وادارم! مبارزه به بهزور را آوردهاند روي فساد و
نميتواند كسي ميداند كه بهخوبي  انساني هر
بين عاطفة وحتي كند انتخاب بهزور را مبارزه
مسير انتخاب باعث  نميتواند نيز فرزند  و مادر
مبارزه بهاي لحظه هر بايد كه زيرا شود، مبارزه

بپردازد. فرد خود را
هستم آزاديبخش ارتش در ٦ساليكه طي
در گذراندم. سر از را بسياري  نشيبهاي و فراز
جديد محيط يك در زندگي پيوستنم ابتداي
يك در خوشبختانه ولي بود، سخت برايم
مشكالت جديد فائق بر توانستم جمعي زندگي
و اقشار از  كه  همرزمم مجاهد هر  از  و شوم
انساني ارزش يك بودند جامعه مختلف طبقات
در ولي كوچك، بهظاهر دنيايي آموختم. را
كه ارتش چرا ژرف. و بزرگ اعماق بي اندازه
ايران مردم صدسالة مبارزات گنجينة آزادبيخش
بوم و  مرز اين بهترينهاي ارتش اين در است. 
اين كه از باالتر افتخاري چه و هم آمدهاند گرد

هستم؟ مجاهدين اين از يكي هم من
اخير، نيم  و  دوسال اين در خاص  بهطور 
مقاومت و ارتش و مجاهدين نيست و هست تمام
بمباران از قرارگرفت. تهاجم معرض در يكباره
يا و بمباران زير مجاهدين شهادت قرارگاهها،
توطئههاي انواع رژيم گرفته تا مزدوران بهدست
آن ايادي و اطالعات وزارت  و رژيم  مختلف
بين را از مجاهدين مي خواستند كه تمام دنيا در
خود كتابي دوونيم سال اين به پرداختن  ببرند. 

است.
چرا كه آموختم بهخوبي دوران اين من
انقالبيماندن نيست، هنر انقالبيبودن ميگويند
داد را مبارزه هر روز قيمت بايد يعني است. هنر
شرايط اين در نيز من بود. نخواهي ديگر واال
مردم تا دهم ادامه بهمبارزهام كه كردم انتخاب

يابند. دست رهايي و آزادي به ايران
توطئههاي تاكنون اطالعات مزدوران بريده
پا و از بينبردن مجاهدين دست را براي بسياري
علم كردهاند، جديدي را روز چيز و هر كردهاند
توان كسانيكه كه بهتر همان البته هيهات! اما
مجاهدين نام بدهند،  را  مبارزه  قيمت  نداشتند
هميشه مثل  و نكشند  يدك را پاك  و سرفراز 
آنچه بماند. و منزه باقي پاك مجاهدين صفوف
وزارت توسط افراد اين اين كه است قابلتوجه
دليل به شكنجه نه و اعدام تهديد نه اطالعات
خواري و بهخفت ولي نداشتند، خود گذشتة
صحنة هم اين  كه شدهاند  كشانده  حقارتي  و
دژخيمانش است. پس بهتر جديدي از دشمن و
بوي از آكنده گندابي درونتان در چون رفتيد كه
تا كرد غربال هميشه بايد را گندم داشتيد. رژيم
تا شود  جدا گندم  دانههاي از خاشاك  و خار 

باشد. مشخص خلق خدا و پيش همه حساب

گودرزيانتخاب مبارزه عادله
 

سال٦٧ در كه گودرزي پرويز عمويم
شد اعدام سياسي زندانيان قتلعام جريان در

آزاديبخش ارتش مختلف كنسرتهاي در ويولن نواختن درحال عادله ـ اشرف شهر

خائنانه!  خفيف حيات و عزت با مرگ
آذري آ.

سرويس  اين مردهخوار كفتاران بود كرده تحميل اطالعات به وزارت كه جابر دلي داغ بهدليل
حتي گذشته ٢٦سال در همچنانكه دادند، درگذشتش آزار از را بعد روحش كردند تالش پليد،
بر آمدند صدد در آنها كردند، را خرد آن رحم نكرده و آزادي نيز راه جانباختگان قبر سنگ بر

دهند قرار هدف زهرآگينشان كلمات آماج با نيز را جابر روح
سرطان العالج بيماري نرم كردن با پنجه و يكسال دست پس از جابر) (دكتر شاداهللا شجري دكتر قبل هفتة
كه آنهايي همة نمود. اندوهگين ايران مقاومت بزرگ خانوادة در را يارانش و دوستان و باخت جان سرانجام
را او هرگز حيات آخرين روزهاي تا كه نزديكش دوستان به ويژه ميشناختند يا جديد قديم از را جابر دكتر
عالقمندان اين و مرتبطين تمامي و خونآشام آخوندهاي ديكتاتوري به او عميق كينة بهخوبي نگذاشتند، تنها
وعدة جابر كه شنيدهاند دوستانش همة ميدانند، را مجاهدين و بهمقاومت عالئقش ديگر طرف از و جانيان
و كرده رد پشتكردن بهاعتقاداتش را قاطعانه بهبهاي مرفه و زندگي ايران بيمارستان در داخل يك رياست
در هر چند شرافتش را با زندگي تا بود بيرون كرده خانهاش شبانه از و بالفاصله را اطالعات وزارت فرستادة
هواداران او از مريضهاي بزرگي بخش كه او بودند ديدهاند معالجه مورد همة آنهاييكه بدهد. ادامه غربت
سفر قصد كه بود گفته مريضياش قبل از نيز جابر خود و بود همواره مددكارشان او بودند مقاومت و مجاهدين
كه نبود نيز كند. بيجهت معالجه و مداوا نيز مدتي ياران ديرينش را بابك، ديدار ضمن دارد تا را اشرف بهشهر
و بههميندليل گرديد. برگزار يارانش انبوه و باشركت باشكوه بسيار شديد باران بهرغم خاكسپارياش مراسم
كفتاران بهفرموده، درگذشتش، از بعد بالفاصله بود كرده تحميل اطالعات به وزارت جابر كه دلي داغ بهدليل
قرار از مجاهدين اسبابي براي كينهكشي نيز را بيجان او جسد تالش كردند پليد، سرويس اين مرده خوار
روي بر را مهابادي جوان شوان، بيجان جسد ظلمت پاسداران همچنانكه سيرت، ديو كفتاران اين دهند.
بيماري در بستر را غراب آذر همچنانكه نگذاشتند، بينصيب شكنجههايشان از نيز را او و روح كشيده زمين
راه بر سنگ قبر جانباختگان حتي گذشته ٢٦سال در همچنان كه دادند، آزار درگذشتش از بعد را روحش و
هدف زهرآگينشان نيز با كلمات جابر را روح برآمدند صدد در خرد كردند، و آن را نكرده رحم نيز آزادي
و تعدي جهان، مورد گوشه وكنار در اطالعات عملههاي وزارت چون ساير را بازماندگانش يا دهند قرار
افشا را كثيفي چنين شيوههاي نبايد سياسي،آيا هر مسلك و مرام از مستقل دهند! بهراستي قرار سوء تبليغات
هم راهر چند موجوداتي چنين آيا نمود؟ معرفي ديكتاتورها تنور هيزمبياران بهعنوان آنرا عامالن و نموده
چنين انساني هرگز وجدان و شرافت نويسنده شمارش كرد؟ بهنظر انسانها عداد در ميتوان داشته باشند دوپا
كه است ميهنمان مذهبي فاشيسم حاكميت زائيدة فقط حقًا كه بي شرافتي اين همه تفؤ بر بهما نميدهد. اجازهيي

رژيمي ضدبشري اند. اينان نيز تفاله هاي و است ناميده شده ضدبشر

ايستادگيمجاهدينبرحصارهايمحكمشرفيكملت
محمودي ساسان

رو  آن از مجاهدين، و مقاومت پيروزيهاي  
كه ميرساند عذاب  و بههراس سخت  را آخوند
توطئه بندوبست و هزار با اوست، از محاسبات بيرون
رويان مجاهدين سرفصل، مقطع و هر در باز ترفند، و
را سخت مبارزهيي عرصههاي  همچنان  زندهتر و
هضم قابل كانا مالي براي كه چيزي درمينوردند.
بهپيروزي تبديل شكستها و كار ساز نيست، فهم و
توطئهها نقش برآب شدن و گرهها بازگشايي و
از برمجاهدين. مكرهاست و كيدها شدن بياثر و
عرصه را بر مقاومت در هر پهنهيي، اين رو پيروزي
در را خوي درندگي تنگ ميكند، سخت دژخيم
عينحال در و ميكند قروچه دندان مي انگيزد، بر او
ميگويد هذيان ميغلتد، در فرومردگي بهحضيض

ميكند: ژاژخايي و
ائتالف نيروهاي سرفرماندهي  نامة  انتشار در
مزدورانشان و آخوندها حاالت  اشرف بهدالوران 

است! فهم قابل
او كه چرا جالد. زخم بر است نمك  نامه، 
بر جسم و تيز كرده دندان چنگ و سه سال است
شهرها، كه اشرف بر ايستادگيشان و جان مجاهدين
هرپيروزيشان خصم و چشم است بر خاري هرروز
در آن هم پهلوي او! و پشت بر زوبيني است و نيزه
مجاهدين بايد كه برميآورد  فرياد  كه روزگاري
بهبند آرزوي حال و كشيد! زندان و بهمحاكمه را
دجاالنه سرمايه گذاري اوج در را مجاهدين كشيدن
كه ميكند دريافت  نامه يي  با تعزير،  و  محكمه بر
حقوقي است! حاكي مجاهدين حقوق از سراسر
او نه باشد، داشته نبايد و ندارد دژخيم بهزعم كه

حقوقشدن واجد كه چرا ايران! مردم تمامي كه
و برد خواهد ايران مردم بهحقوق راه مجاهدين
سمي و مهلك است زهري شكنجهگر براي اينهمه،
ميگشايد: باز ياوه و شكوه به زبان پس قاتل! است
افراد كه موضوع اين درك براي مانع «مهمترين
هستند!» مجاهدين كنند ترك را عراق آزادند
نرساند! چنيني بهبالهتي اين را هيچ تنابندهيي خدا
كه كرد اطالعاتي درازگوش  حالي  بايد چگونه
هستند! مجاهدين همان نامه اين موضوع افراد اساسًا
كه درك هستند اين براي مانع كه «مهمترين همانها
مجاهديناند! كنند» خود ترك را  عراق ميتوانند
مشاعري است، شكست با مواجه شكنجهگر وقتي
دوسال اين ميگويد: «در كه نميماند چرا برايش
نكنند» چه ترك را گرفتهاند كه عراق تعهد چند بار
مجاهدين از است؟! گرفته تعهد كسي چه كسي از
ترك نكنند، را عراق كه ميگيرند مجاهدين تعهد
بودن آزاد بر مبني ائتالف فرماندهي نامة آنوقت
سر بر آنرا و صداي بلند خوانده با را اشرف اهالي
بكوبيد خود روي سرو بر ميكوبند؟! دجال آخوند
همه مجاهدين كنيد،  پاره حنجره يا بدريد  يقه يا
همين هم ميكند متوحش را شما كه آنچه آزادند!
مردم آزادي مقاومت، و مجاهدين آزادي است،
دژخيم! اسارت الجرم و آن!  نويد و است ايران
كه قرباني مجاهديني مسلم حقوق در تثبيت جالد
ميكند را مشاهده خود مرگ محتوم ميپنداشت،
نشسته زاري به اشك ريزان خود محتوم نيستي بر و
دم ممكن رذالت و وقاحت ماوراي در او است.
فكر آزادي حق مجاهدين كه ميزند آزادي از

سلب اشرف ساكنين از را  سياسي  آزاد فعاليت و
اشرفند ساكنان همان كه مجاهدين يعني ميكنند!
آزادي حق مجاهديناند، تمامي كه اشرف اهالي و
ميكنند؟! سلب را چه كسي سياسي فعاليت و فكر
آزادي حق  كه لومپن اطالعاتي و خرفت  پاسدار
را اشرف ايران، حتي در آخرين خطة احرار در را
كه با ميكند تصور ايران را اشرف نيز برنميتابد،
و رؤيا آن در آزاد و سياسي فعاليت آزاديها كشتن
است، مهد شرف خانة آنجا باشد! حسرت مردمان

آزادگي.
وحشتزده و سراسيمه را  تو آنچه دژخيم!
است، ايستادگي مجاهدين كه خود نامه نه ميكند
بر كف كه آن زمان چه بي نامه. چه نامه، با چه
حكومتي شوراي حكم از مستانه قهقهههاي دهان
حقوقي وضعيت اعالم زماني كه با سرميداديد! چه
كه زمان اين و چه  داديد از كف دامن  مجاهدين
بهگور بايد را مجاهدين نابودي خالص تير آرزوي
قبضروحميكند، ايننامهنيستكهآخوندرا ببريد!
شرف محكم حصارهاي مجاهدين بر ايستادگي اين
به گور پا رژيمي محتوم مرگ ناقوس كه است ملتي
ائتالف بهانهيي فرماندهي نامة مي آورد. در بهصدا را
خود كه به نه ديگر يكبار تا مجاهدين است براي
كه دهند نشان پايمردي چنين بر خيره دنيايي به
ندارند، راهي كه اين نهبهخاطر جانانه، اند مانده آنها
خروج براي شاهراه بازبودن با راه، داشتن با بلكه
مراجع ارگانها و به دستيابي آزاد بودن با عراق،  از
و پناهندگي موقعيت از برخورداري براي بينالمللي
همة همچون امكانات، همه  و  همه امكانپذيربودن

رفاه خارجي… به لحاظ در كشورهاي برخورداران
اما: جمعي. تأمينبودن فردي و و

ذّلت از گردي كه مجاهدين از هيهات اما
حشر. روز تا برآنان نشيند(١)

نكرده باشد، تجربه هركه مجاهدين را از اين
به خوبي اطالعاتياش و پاسدار و مزدوران آخوند
افتادن برخاك گواهان تا ايستاده اند اينان كه واقفند
با دژخيمان، تمامي آخوندها، همة باشند! شمايان
از اهداف كه جدا چرا ترفندي. لباس و رنگ و هر
مقاومت يك  اين ايران، مردم براي مجاهدين 
كه كساني براي آرماني رسالتي با است نمادين
در را و ارتجاع واپسگرايي مهيب ديو پاي صداي
سلسلة دفن مجاهدين مسئوليت مي شنوند. جان عمق
دفن كه رسالتي است. آخوندي حاكميت نكبت بار
زمين بر هميشه براي را جنايتبار جريان يك تاريخي
آشفته را آخوند چنين كه  نامهيي  ميدهد! نويد
موجود آن از قرائت گذاشت. دو ارج بايد كرده،
نميشود، چرا آخوندي كه پس چرا است، قرائت
مجاهدين برخواندن  و عليذلك قّس و نميروند 
چه زندان، بند و بار: چه در كند هزارمين براي كه
سر همان پيمان، بر آزاديستان، اشرف آزاد و در
خلق! و عهدي با خدا خللي با استواري بر هر بيهيچ
صالت و و بر صيام نياز و نماز فرصتي تا در هر در

كنند! محكمتر آنرا صالبت پر

نويس پا
ع حسين مجاهدين سرور گهربار سخن (١)

مّناالذله ! هيهات …
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واكنشهيستريكوخشموغيظحكومتآخوندي
آزادي درسيماي اطالعات وزارت طعمههاي افشاي از

آمريكايي نيروهاي كنترل تحت بهخروجي ايراني يك رفتن محدثين، اينكه از مخصوصًا آخوندي  اطالعات
شوراي خارجة كميسيون مسئول بههمينخاطر، و آمده بهخشم بود، خوانده ملي عرق و حميت با تعارض در را
نجات» و «روزنة اميد آمريكايي را و خروجي تحت كنترل نيروهاي داد قرار تاز تاخت و را مورد مقاومت ملي

كرد توصيف آزاد» فضاي از «روزنهيي و
از  وتشكر محدثين و براعي آقايان ارزشمند بسيار روشنگري به خاطر تبريك با ابريشمچي مهدي  آقاي
نجات «روزنة به چنانكه مي گويند اگر كرد سيدعلي خامنهاي دعوت و از احمدينژاد مستقيم، ارتباط برنامة
از تا شوند، منتقل آمريكايي نيروهاي تحتكنترل بهخروجي بالدرنگ معتقدند، به«فضاي آزاد» و اميد» و

كنند! پيدا نجات است، رژيمشان انتظار در درايران كه تارتري و تيره سرنوشت
يك پخش از  پس  ٢٤ساعت كمتراز آخوندي رژيم
آزادي، ـ سيماي ايران ملي تلويزيون در ارتباط مستقيم برنامة
عليه رژيم توطئه هاي پيرامون روشنگري و ٨آبان روز در
مسئول محدثين، محمد آقايان عليه بهشدت اشرف، شهر
براعي، مهدي  و مقاومت ملي شوراي خارجة كميسيون 
و آنها داد نشان واكنش كشور، داخل امور مسئول كميسيون
سيماي بهدعوت آنها گرفت. حمله بهباد هيستريك بهطور را

بودند. شركت كرده اين برنامه در آزادي
پرداخت بهشكايت آخوندي، گشتاپوي ديدبان
انتقال خواهان محدثين محمد و براعي مهدي چرا كه
منطقة اشرف از نيروهاي آمريكايي كنترل خروجي تحت
نفرات بريده سريع چرا خواهان اعزام بهجاي ديگرشدهاند،
بهمدت و چرا است، شده اند اين افراد كه خواست بههركجا
كنترل تحت خروجي افراد در نگهداري اين طوالني زمان

كردهاند. آمريكايي، اعتراض نيروهاي
محمد و براعي  مهدي آقايان  كه  ميكنيم يادآوري 
و مزدوران بهچراگاه مزبور خروجي تبديل محدثين،
اعتراض مورد افشا و اطالعات آخوندي را وزارت طعمههاي

بودند. داده قرار
اظهارات آقاي از  بهشدت اطالعات آخوندها وزارت
شبكة افشاي از و  پيمانشكني قباحت دربارة  محدثين
آخوندي اطالعات  است. شده َگزيده رژيم، اطالعات
بهخروجي ايراني يك رفتن محدثين، اينكه از مخصوصًا
و حميت با تعارض در را آمريكايي نيروهاي كنترل تحت

مسئول بههمينخاطر، و آمده به خشم بود، خوانده ملي عرق
و تاخت مورد  را مقاومت ملي شوراي خارجة كميسيون 
كنترل نيروهاي آمريكايي را خروجي تحت داد و تاز قرار
آزاد» توصيف فضاي از «روزنهيي و نجات» و «روزنة اميد

كرد.
در صلح كميسيون مسئول ابريشمچي مهدي آقاي
بسيار روشنگري بهخاطر تبريك با مقاومت، ملي شوراي
ارتباط برنامة  از  وتشكر محدثين و براعي آقايان  ارزشمند 
كرد دعوت خامنهاي سيدعلي و احمدينژاد از مستقيم،
به«فضاي و اميد» و به «روزنة نجات ميگويند چنان كه اگر
نيروهاي تحت كنترل بهخروجي بالدرنگ معتقدند، آزاد»
كه تارتري و تيره سرنوشت از تا شوند، منتقل آمريكايي

پيدا كنند! است، نجات انتظار رژيمشان درايران در
با خامنهاي ديروز كرد: يادآوري ابريشمچي آقاي
عليه جهاني محكوميتهاي ميگفت بسيار صلوات و سالم
اگر گفت: خامنهاي است. اقتدار نشانة اسالمي جمهوري
صف عليه اش اينقدر نيست چرا چيزي اسالمي جمهوري
خودكشي ندارد چرا اينقدر و اگر اهميتي ميكنند آرايي

او… مقابله با ميكنند براي
گفت: بايد ارتجاع بهوليفقيه افزود: ابريشمچي آقاي
بوزينگان نظام عليه و تو اينهمه حمالت منطق، همين با پس
خروجي براي حتي اينقدر چرا و چيست؟ نشانة مجاهدين،
اشرف قرارگاه جنب در  آمريكايي نيروهاي  تحتكنترل

ميكنيد؟! خودكشي

يك در اطالعات رژيم وزارت بدنام
اعالم كرد: ديوانهوار و عجوالنه واكنش

شده اند»!  گم عراق در بريده «۲۵۰منافق

سرنگوني بحران و سرفصل انقباض در واليتفقيه ذاتي بهروشهاي روي آوردن و مذهبي فاشيسم رسواي شگردهاي با آشنايي

مأمورانوزارتاطالعات آخوندها كهتحتعنوان
«اعضايسابقمجاهدين»بهاروپاصادرميشوند!

از موجي كه احمدينژاد عربدهكشيهاي
حكومت آخوندي محكوميت بينالمللي عليه
رويآوردن از بارزي عالمت داشت، بهدنبال را
از پس خود، ذاتي بهروشهاي واليتفقيه رژيم

رژيم است. انقباض و سرفصل يكپايگي
مرحلة آخوندي در رژيم روشها كه اين
محدود صرفًا  آورده، روي بهآن پاياني
مبادرت نيست، دجالگرانه بهعربدهكشيهاي
در مداخلهجويي تشديد و آدمربايي و بهترور

است. شمار همين در نيز عراق
الزامات چارچوب در  كه است بديهي
پيش در كه رژيم به ناگزير مسيري و انقباض
پيامدهاي و بهريسكها ارتجاع وليفقيه گرفته،
اقدامات بينالمللي و  سياسي گريزناپذير
هرچندكه مي دهد، تن  موضعگيريهايش و
انواع و دجالگري با ميكند تالش درعين حال
آنها بكاهد. دامنة و شدت از اقسام ترفندها، و
با «آشنايي باعنوان  ستون  اين در
و مذهبي فاشيسم رسواي شگردهاي
در واليتفقيه ذاتي بهروشهاي رويآوردن
تالش سرنگوني» بحران و انقباض سرفصل
آخوندي رژيم  عملكرد نمونههاي ميكنيم 
اطالع براي روز ضروري با توضيحات را
و حاميان هموطنان تا كنيم هموطنان يادآوري
شگردهاي ايراني  جوانان بهويژه و  مقاومت
منحصر بعضًا  و وقيحانه بهغايت و رسوا
ذاتي روشهاي كه را مذهبي فاشيسم بهفرد
نسبت و بيشتر بشناسند رژيم واليتفقيه است
بهاين دشمن رويآوردن چرايي و بهچگونگي
و بحران سرنگوني در سرفصل انقباض روشها

كنند. كسب بيشتري آگاهي
آخوندها، رسواشدة روشهاي از يكي
بهخارجه اطالعات وزارت مأموران اعزام
«اعضاي تحتعنوان آنها به كارگيري براي
در را آن نمونه هاي كه است مجاهدين» سابق
و عليشاهي به نام مزدوراني مطبوعاتي جلسات

شاهد بوديم. فرانسه فيرومند در
آخوندها رژيم مفتضح، شگرد اين در
در «پناهنده» تحتعنوان را مأمورانش
با و كرده مستقر اروپايي كشورهاي
توسط آنها روزمرة هدايت  و سازماندهي
را مختلفي مأموريتهاي اطالعات، وزارت

ميگذارد. آنها برعهدة
هموطنان توجه بهخصوص زمينه اين در
را ايراني پناهندگان و كشور خارج مقيم
حق عليه جاسوسان رژيم خاص اين بهعملكرد
مزدوران اين  زيرا  ميكنيم. جلب  پناهندگي 
جاسوسي منفور وزارت مأموران نهفقط
عليه مقاومت توطئه براي وآدمكشي آخوندها
ترويسم و جاسوسي سرانگشان نه فقط هستند،
لطمة بلكه ميشوند، محسوب آخوندها
چراكه ميزنند. پناهندگي بهحق هم بزرگي
عديده مشكالت با ايراني دردمند پناهجوي
كارش و بهقيمت جانش تمام ميشود گاه كه
پناهندگي دركشورهاي وفصل مسائل حل تا
اين بهطول ميانجامد، تركيه سالها مثل واسطي
مواجببگير كه برايران حاكم رژيم مأموران
با و هستند چپاولگر و غاصب رژيم يك
تحتحمايت و  دولتي امكانات  از  استفاده
آخوندها سفارتخانة و وزارتخانه چندين
معرفي پناهنده را خود  بهدروغ  ميباشند،
مخدوش را پناهندگي حق هم آنها ميكنند.
واقعي پناهندگان حقوق هم مينمايند، ولوث
ميبرند سؤال عالمت بهزير و مي كنند پايمال را
و سركوبگر دستگاه براي جاسوسي با هم و
را ايراني پناهندگان امنيت  رژيم، تروريستي
مقيم هموطنان همة امنيت و خاص بهطور

ميكنند. تهديد عام بهطور را كشور خارج
را هموطنان توجه خصوص، اين در
و امنيت كميسيون كه اطالعيهيي بهمواد 
در ايران مقاومت ملي  شوراي  ضدتروريسم

است،  صادركرده سال١٣٨١  ١٤مرداد تاريخ
بهمعرفي اساسًا كه اطالعيه اين ميكنيم. جلب
اطالعات وزارت اعزامي مأمور از شماري
مواد شامل ازجمله دارد، اختصاص آخوندها

است: زير
ضدتروريسم و امنيت كميسيون ١ـ
١٠ارديبهشت اطالعية در مقاومت ملي شوراي
آخوندي رژيم همه جانبة تشبثات [سال٨١] ماه
واردكردن اطالعات براي تالشهاي وزارت و
ليست در را ايران  مقاومت و مجاهدين  نام

كرد. بر مال اروپا، اتحادية تروريستي
كه شماري بود شده فاش اطالعيه اين در
اسيران همچنين و سبحاني) قبيل (از مزدوران از
مجاهدين) توسط  (آزادشده جنگي  سابق
شدهاند مختلف اروپايي فرستاده بهكشورهاي
«اعضا ي عنوان تحت گوناگون سناريوهاي با تا
شوراي ملي و عليه مجاهدين سابق مجاهدين»،

مشغول شوند. بهخدمت مقاومت ايران،
آخوندي، اطالعات اولية  سناريوي ٢ـ
ارگانهاي در [٨١] خردادماه در  آنچنانكه 
مزدور طريق  از تابعه سايتهاي و وابسته 
از بيش گوييا كه بود اين گرديد، بيان سبحاني
سازمان معترض اعضاي و «مسئولين از ٨٠تن
رژيم با مشترك  «توطئٌة  يك  در مجاهدين» 
جمهوري «رژيم «كت بسته» به بهطور عراق»
تحت هماكنون و  گرديده مسترد  اسالمي»

اعدام هستند! معرض و در شكنجه
سايت  خرداد ٨١ در ٢٩ در مزبور مزدور

سازمان كه گفت اينباره در امروز» «ايران
اعضاي و «مسئولين ميخواست مجاهدين
شكنجه تيغ زير را خود  قديمي جداشدة
و ببرد» اسالمي جمهوري رژيم اعدام  و 
و ميديدم» خودم چشم جلو را مرگ «من
و شكنجه كه  ميكردم احساس «هرلحظه 
افزود وي بود». خواهد چشمانداز در اعدام
عمليات در رژيم «مجموع نيروهاي اطالعاتي
بسيار معترض (!) ١٢نفري گروه يك استرداد
علني به صورت البته كه بود ٢٠٠نفر از بيش 
مرمر بههتل را ما  «سپس نميكردند»!  عمل
جمهوري بازجويان رژيم كار كردند، و منتقل
هرلحظه اعدام و شكنجه شد، شروع اسالمي
از انتقال «هنگام بود». اما من چشمان جلو در
بهزندان مرمر] هتل [يعني  مخفي زندان آن
بهتيراندازي منجر كه نمودم بهفرار اقدام ديگر،
توانستم گريز شد و… در نهايت و تعقيب و
در بودم  مخفي ايران در كه يكماه از بعد 

شوم».  خارج ايران ١٣٨٠ از اسفندماه
ضداطالعات مديريت گزارش اما ٣ـ
خنثيكردن و كشف دربارة آزاديبخش ارتش
آخوندي اطالعات تروريسم و طرحهاي نفوذ
ايادي دست نوشتههاي و اسامي انتشار و
«اعضاي بود  قرار كه آخوندها اطالعات 
قلمداد مجاهدين «مستردشدة» و معترض»
و جاسوسي وزارت سناريوي شوند،
بهنحوي ريخت. درهم بهكلي را آدمكشي
مي بايد كه موهومي اعضاي و مسئوالن آن كه
چشمان»آنها جلو در هرلحظه اعدام و «شكنجه
مجاهدين جلد بهسرعت برق و باد از ميبود،

يا همچنان كه شدند. خارج و اسير، بسته» «كت
روزنامه هايحكومتيدرروز١٠مردادگزارش
هتلهاي از يكي سالن در «مراسمي در كردند:
حقوق «نقض دربارة امنيتي» «مقام تهران»با
و منافقين» شكنجهگاههاي و زندانها در بشر
بهگفتگو رواني» و فيزيكي شديد «فشارهاي
داخل در شهرستانهاي مختلف در و يا نشستند
بهكار محل اطالعات ادارة ايران تحت نظارت
پروار و چله و چاق كه هم يا و شدند، گرفته

گرديدند! صادر كشور بهخارج شده،
به آلمان، جواهري يار و سبحاني مزدور ٤ـ
ترمادويان بهاسكانديناوي، طيبي ادهم
شدهاند صادر  بهتركيه صادقيان و بهسوئيس 
ميگويند بهاين هستند. راه در هم الباقي و
اطالعات ديگر زنجيرهيي شاهكار يك
البته كه يونسي حجاريان و مال بهسبك شيخ
از خروس، دم امامي، سعيد فقدان بهخاطر
ناشيانه يي بسيار بهطرز مال عمامة و عبا زير
بهاستثناي كه بهخصوص  است.  زده بيرون
اطالعية صادراتي در مأموران ترمادويان، بقية
ضدتروريسم و امنيت كميسيون ١٠ارديبهشت
ارتش ضداطالعات مديريت گزارش در  و

افشا شدهاند. آزاديبخش، پيشاپيش
طيبي و سبحاني  اطالعات وزارت ٥ـ
و مجاهدين  عليه سياسي  استفادة  براي را 
روزهاي آينده در و نموده علني مقاومت ايران
جواهرييار و ترمادويان  از «بهرهبرداري» 
حسن از بهرهبرداري  نمود.  خواهد آغاز  را
رسيدن و تركيه از او بهخارجشدن صادقيان

شده است. موكول اروپايي بهيك كشور
ترمادويان از بهرهبرداري در تأخير علت
محملتراشي و چگونگي توجيه جواهرييار و
سبحاني مزدور است. ايران از آنها خروج براي
مأموران تيراندازي بحبوحة در كه شد مدعي
است. مزدور آنها گريخته دست از اطالعات
يك با و نرفته بهايران اصًال كرد كه ادعا طيبي
كردستان از شده»  حساب و پيچيده  «طرح
است واضح زده است! اروپا ميانُبر به شمالي
مال قباي زير مأموران صادراتي از همگي كه
سؤال اين ميماند فقط زدهاند. ميانبر بهاروپا
طوالني» و «مستمر شكنجههاي آنهمه با كه
ُمر و ُسر اينچنين چرا و چگونه مجاهدين،
و آلمان و سوئيس از زباندراز  و ُگنده و

اسكانديناوي سردر ميآورند؟!
در سبحاني محمدحسين مزدور ٦ـ
از غالمي،  حاج امر تحت تهران، مرمر هتل
در و توجيهشده اطالعات وزارت  مهره هاي
ديگر مزدور چند  با ارتباط  در  هتل همين
جواهرييار، فرهاد و ترمادويان ادوارد ازجمله
است. بوده حاج غالمي شاگرد و  كمككار
بهخارج اين مزدوران از اعزام قبل حاجغالمي
تهيه تلويزيوني نوار ٥ساعت آنها از كشور
در همين هتل در و مأموريتهاي آنها را نموده

است. كرده ابالغ متعدد و متوالي نشستهاي
اطالعات وزارت نفوذي عوامل از يكي
در هماكنون او صداي  شدة  ضبط نوار كه
ميباشد ضدتروريسم امنيت و كميسيون اختيار
اطالعات وزارت در كه است كرده تصريح
سبحاني بهآقاي  دادند  سري طرحهايي  «يك
در كنيد. صحبت خودتان بين شما گفتند و
وزارت مأموران ساير  [با خودتان  نشستهاي
اضافه در خارج كشور]». همين صدا اطالعات

در  هتل مرمر كه در ١٠ روزي در ميكند كه
هتل در ما مسئول سبحاني «آقاي بوديم تهران

بود».
سبحاني مزدور كه ترمادويان ادوارد ٧ـ
وزارت سايتهاي در او از كني، گم رد براي قبًال
در «ليست اسامي افراد استردادشده و اطالعات
عراق رژيم و خلق مجاهدين سازمان توسط

عنوان تحت اسالمي» جمهوري بهرژيم
خانوادگي) نام ذكر مسيحي»(بدون «ادوارد
توسط پناهندگي گرفتن براي بود، برده اسم
شده فرستاده بهسوئيس اطالعات وزارت
اطالعات به نام وزارت ديگر مأمور يك است.
بهدستور است مقيم آلمان كه خوشحال مهدي
مزدور تحويلگرفتن براي  اطالعات وزارت 

بود. رفته بهسوئيس مدتي تازهوارد
در كه است سربازي ترمادويان ٨ـ
بود درآمده اسارت  به عراق و  ايران جنگ

بهارتش  خودش تقاضاي در سال١٣٦٨ طبق و
در نامبرده ثبت شمارة  پيوست.  آزاديبخش
بار چندين و است (٠٦٨٥) سرخ صليب نزد
قرار صليب مصاحبٌة مورد خصوصي بهطور
اخالقي جرائم بهخاطر فرد اين است. گرفته
خود او موجود امضاي و خط شرح آن به كه
سرانجام و اخراج آزاديبخش ارتش از است
است. ٧برگ بازگشته بهمن١٣٨٠ بهايران در
ميدهد نشان بهروشني و است ضميمه سند
ارتش كمك با داشت قصد ابتدا نامبرده كه
بعد اما بازگردد،  ايران  به  شخصًا آزاديبخش
طريق از است داده  ترجيح و  شده پشيمان
از قبل وي كند. اقدام عراق دولت با قانوني
يكايك تالشهاي از مجاهدين، قرارگاه ترك
خود آسايش» و «رفاه  براي دستاندركاران 
آزاديبخش ارتش  خروجي در همگنانش  و
است نموده تصريح و  كرده سپاسگزاري

نكردهايد». دريغ چيزي از ما «براي
ضداطالعات مديريت گزارش در ٩ـ
زيرعنوان تير) (اول آزاديبخش ارتش

آخوندي» اطالعات ليستسازي  «فضيحت
جنگي ١٦اسير اسم كردن بهوارد اشاره با
اطالعات، وزارت ليست در  بهايران بازگشته
بازگشت موضوع كه  است  شده تصريح
بهمجاهدين ربطي هيچ جنگ، پيشين اسيران

ندارد.
ملي شوراي خارجة كميسيون همزمان،
جنگ ٨ساله، پيشين ١٦ اسير اسامي مقاومت،
اطالعات كه  را ترمادويان ادوارد ازجمله 
بود، كرده علم ايران مقاومت عليه آخوندها
رسانده بينالمللي ذيربط ارگانهاي بهاطالع

است.
سررسيد به زودي كه  جواهرييار ١٠ـ
همان رسيد، خواهد  فرا  او  از بهرهبرداري 
گزارش در كه است نفوذي مزدور
آزاديبخش ارتش ضداطالعات مديريت
گرديده افشاء خودش دستنوشتههاي با
اين گذشته[٨١] ماه فروردين ١٦ در است.
وزارت افشاشدة ٤مأمور با آلمان در مزدور
هماهنگي راستگو، بهمن ازجمله اطالعات
با است موظف وي داشت. مشترك برنامة و
زندانهاي و شكنجه گاهها دربارة داغ» «روغن
در همچنانكه كند. لجنپراكني  مجاهدين،

از  پس ميشود ديده مجاهد ٥٩٢  صفحة١١
«االهزا بود نوشته ننگينش مأموريت افشاي
كه جنايتي عليرغم] و  [عليهذا االرقم و
از مرا دارم تقاضا  عاجزانه شدهام  مرتكب
پاكبازانة مقاومت از فقط كه بخشايش و عفو
برميآيد آزاديبخش  ارتش و  مجاهدين
اندكي گناه اين بار  شايد سازيد.  برخوردار
دادن ضمن بدينوسيله متقابًال گردد كم
هرگز عمر آخر تا مي خورم سوگند تعهد
يا دانسته من جانب  از لغزش  كوچكترين
مقاومت و  آزاديبخش ارتش عليه ندانسته 
سرنزند. فرهاد ايران مردم خونبار سراسري و

«٧٤/١٠/٢ جواهرييار
و افشاشده مأمور صادقيان حسن ١١ـ
شهر در اكنون كه  ديگر بهخدمت  آماده

از  فروردين٧٩  در ميبرد، بهسر تركيه وان
يك بهعنوان وي آمد. بهعراق تركيه مسير
در زندان شد بعدًا معلوم كه آزاد شده زنداني
قول دادن با و داشته خرابي بسيار وضعيت
ارتش وارد پذيرش است، آزاد شده همكاري
دورٌة خاتمة از قبل  اما  گرديد.  آزاديبخش
كمك خواهان و كرد بريدگي اعالم پذيرش،
به رغم ولي گرديد.  ايران به بازگشت  براي

بهنحو  اسفند ٧٩  ١٩ در درخواستهايش، قبول
بهفرار مبادرت را ترك و قرارگاه مشكوكي
او هيچ اطالعي از مجاهدين آن پس از و نمود
وزارت اطالعات ليست طبق اينكه نداشتند تا
سبحاني با مزدور محمدحسين همراه شد معلوم

است. رفته بهايران
با سابقش همسر كه داشت اصرار نامبرده
تصميم گيري مجاهدين  بازگردد. ايران  به او
نمودند و واگذار بهخود آنها را مورد در اين
نفري، دو گفتگوي بار چندين از پس طرفين

كردند. را اعالم مجددًا جدايي خود
مسعود) مستعار نام (با طيبي ادهم ١٢ـ
است آخوندي اطالعات ديگر وزارت مأمور
اطالعات سايتهاي در او از بهره برداري كه
٩مرداد از «گويا») آخوندي(«مهديس»و
خود، بهخيال آخوندها اطالعات شروع شد.
لجنپراكني ادامة براي را جديدي جرثومة
مجاهدين زندانهاي و شكنجهگاهها دربارة

است. نموده وارد
گزارش در پيشاپيش هم يكي اين اما
آزاديبخش ارتش ضداطالعات مديريت
عنوان تحت او  عملكرد دربارة و  افشاشده
«در فرد اين كه بود آمده مشكوك» «نمونة

مشكوكي بسيار به نحو گذشته، سال آذرماه
قبيل پيادهكردن (از امر و جزئيات شد ناپديد
ربودن و اتومبيل  ديگر سرنشين َغدرآميز 
تباني از  حاكي بهوضوح خودرو) و  سالح
براي اطالعات وزارت با  قبلي ارتباطات و
نقشه بعدًا كه بهخصوص بود. ايران به رفتن
و چومان چوارتا منطقة از او مسير حركت و
خاك در بانه بهجانب عراق كردستان در
مسافتهاي آن ذيل در و  آمد به دست ايران،
«برگةعبور» و  قاچاق» «محمل و  جغرافيايي
كردستان در (رايج سوئيسي» «دينار تبديل و
كه بود شده نيز ثبت «دينار عراقي» به عراق)
نفوذيگري و مزدوري از حاكي شواهد همة

رژيم است». نزد رفتن به و
مزدور اين  مشخصات  و اسم  همزمان 
مأموران تروريسم و جاسوسي از ممانعت براي
دادگستري اختيار در آخوندي اطالعات
گرفت. قرار  ذيربط كشورهاي  در پليس  و
ضد اطالعات مديريت  گزارش در  همچنين
و بين المللي «ارگانهاي  بود  شده تصريح
جريان در حقوقبشر  مدافع سازمانهاي 
جنايتهاي و  آخوندي اطالعات توطئههاي

دارند». نفوذي قرار مزدوران
مأموران شبكة توجيه  جلسات ١٣ـ
در جاري ماه مرداد اول از اطالعات وزارت
قبيل از مزدوراني شركت با اسكانديناوي
خوشحال، شمس حائري، مهدي حقي، كريم
و بقالنژاد شيرعلي، يوسفي، ميترا طيبي، ادهم
تا مأمور است گرديده برگزار تن ديگر، چند
قالب آنها با بهخوبي طيبي) (ادهم نورسيده

شود.
و نو» «نگاه سايت (گردانندة بقالنژاد
در ايران از برگشت از «پيوند»)بعد  لجن نامة
توجيهات آخرين انتقال به موظف ماه ٢٥تير
بهآنهاگرديدهاست.وزارتاطالعاتاز ابتداي
عليه توجيهكردن را براي او بار دو جاري سال
مزدور اين بود. فراخوانده به تهران مجاهدين
از ١١تير تا و ١٠ ارديبهشت تا ٢٧فروردين از

بود. تهران در ٢٥تير
اراذل آخوندها، اطالعات توجيهات طبق
مخالف كشور خارج در را خود بايد مزبور
قويًا مسلحانه مبارزة با كنند، معرفي واليت فقيه
رو دستشان كه به ميزاني و بپردازند مخالفت به
خرداد» دوم و اصالحات «جبهة طرف نشود

بگيرند. را
سايتهاي در فوقالذكر مأموران ١٤ـ
اعضاي از بيدريغ آخوندي رسواي اطالعات
مجاهدين مركزي شوراي و مسئوالن قديمي
غريبي در الف بهمصداق و معرفي مي شوند
مضحك مبارزاتي سوابق و آنها عناوين براي
يكسو از ميشود. پا  و  دست تشكيالتي و
تحت و نابودشده گروهكي مجاهدين
و مي شوند رواني» تصوير و «فيزيكي فشارهاي
مزدوري هر آخوندها اطالعات سوي ديگر از
آزاديبخش ارتش ورودي به گذرش كه هم را

مي كنند! حلوا حلوا باشد، افتاده
تلويزيوني  برنامة و مجاهد صداي  راديو
درماندگي ١٠مرداد، روز در مجاهدين 
و گرفت بهسخره  را  آخوندها  اطالعات 
آخوندي اطالعات  مأموران معرفي درمورد
مجاهدين، مركزي شوراي اعضاي بهعنوان
و انتخاب پي در كه ميدانند همه گفت:
از متشكل مجاهدين، رهبري شوراي تشكيل
دهه يك  تقريبًا خلق، مجاهد ذيصالح زنان
شوراي مركزي عنوان تحت كه ارگاني است
ندارد وجود مجاهدين خلق ايران سازمان در
اين وقت اول مسئول نيز،  پيش سال پنج و

است. كرده تأكيد آن بر سازمان
گزارش در آلمان كشور وزارت ١٥ـ
اطالعات فعاليتهاي  دربارة خود ساليانة 

در٢٣مي٢٠٠٢  كه كشور اين  در  آخوندها
«مجاهدين كرد: خاطرنشان گرديد، منتشر
هستند اطالعات وزارت شناسايي اولين هدف
مراكز ايران ديپلوماتيك نمايندگيهاي و

مي باشند». اطالعات جمعآوري
در هلند امنيت سرويس همزمان، ١٦ـ
«از جمله كرد: اعالم خود ساليانة  گزارش
داخلي امنيت و اطالعات وزارت  وظايف 
كه است افرادي شناسايي و رديابي ايران،
ارتباط در  اپوزيسيون  با گروههاي خارج  در
اپوزيسيون گروه مهمترين هواداران ميباشند.
ويژه و بهطور همه از بيش مجاهدين خلق يعني
و مي باشند» ايران امنيت سازمان توجه مورد
طريق از ميكند تالش اطالعات  «وزارت 
در رابطه امكان تاحد مجاهدين» «اعضاي سابق

نمايد. جمعآوري اطالعات اين سازمان با
ايران اطالعات وزارت مأموران همچنين
سازمان درمورد منفي اطالعات دارند دستور
آنها پخش نمايند. آن و اعضاي خلق مجاهدين
دارند سازمان  تضعيف در  سعي وسيله اين  به
ميزبان كشورهاي در مجاهدين از ميكوشند و
بهاينترتيببهتحركات اهريمنيبسازندو چهرة

خاتمه دهند». آنها و اجتماعي سياسي
شوراي ضدتروريسم و امنيت كميسيون
مورخ اطالعية پايان در ايران مقاومت ملي
بر ضرورت ديگر بار يك ١٤مرداد١٣٨١خود
و جاسوسي شبكة عمل بهآزادي پاياندادن
عضو كشورهاي در آخوندي رژيم تروريستي

است. كرده تأكيد پا ارو اتحاديه

وترويسم جاسوسي سرانگشان فقط نه عليه مقاومت هستند، توطئه آخوندها براي منفور جاسوسي وآدمكشي وزارت مأموران فقط نه مزدوران اين
جانش قيمت گاه به كه عديده با مشكالت ايراني دردمند پناهجوي چراكه ميزنند. پناهندگي حق به هم لطمة بزرگي بلكه مي شوند، محسوب آخوندها
كه حاكم برايران اين مأموران رژيم بهطول ميانجامد، سالها تركيه مثل واسطي پناهندگي دركشورهاي وفصل مسائل تا حل كارش ميشود و تمام
به آخوندها مي باشند، سفارتخانة وزارتخانه و چندين تحت حمايت و دولتي از امكانات استفاده با و چپاولگر هستند و غاصب يك رژيم مواجببگير
امنيت خاص و را بهطور ايراني پناهندگان امنيت رژيم، وتروريستي سركوبگر دستگاه براي جاسوسي با آنها… ميكنند. پناهنده معرفي خود را دروغ

ميكنند تهديد عام به طور را كشور خارج مقيم هموطنان همه روشنگرانة افشاگريهاي پي در
مهدي و محدثين محمد آقايان
توطئههاي برآبشدن نقش و براعي
آخوندي اطالعات اجراي دست  در
بدنام وزارت اشرف،  قرارگاه  عليه
و عجوالنه واكنش يك در اطالعات
بريده «۲۵۰منافق كرد: اعالم ديوانهوار

گم شدهاند»! عراق در
در آخوندها رسمي خبرگزاري

روز١١ آبان، دريكخبرسازي مسخره 
از ردگم كني براي كه دروغ سراپا و
افزود: است،  شده مخابره استكهلم 
تروريستي هسته هاي در سابق «مسئولين
اروپا به عراق از كه منافقين گروهك
روزهاي در كه گريختهاند،مي گويند
اين افراد از ۲۵۰نفر از سرنوشت اخير
عراق از خروج خواستار كه تشكل
بودند، ايران به بازگشت  اولويت با

نيست»! خبري
بالهت خبرگزاري رسمي رژيم با
و وزير اطالعات دژخيم اژهاي خاص
پورمحمدي، دژخيم خاص سخافت با
كه كرد ادعا آخوندها كشور وزير
درون تصفيه هاي مشمول ٢٥٠نفر اين
«و رسيده اند بهقتل  و  شده سازماني
بازداشتگاههاي در  است ممكن يا
تحت پادگانهايي داخل  در منافقين
عراق در  آمريكا ارتش حمايت 

گرفتارباشند»!
در مجاهدين سخنگوي يك
ضامن از نظام زنجيرهيي ُتّرهات باره

گفت: آخوندي خارجشدة
اژهاي مانند  جالداني كه ازآنجا
حكام پورمحمدي ازقبيل دژخيماني و
زندانيان قتلعام  زمان  در خميني  شرع
دستههاي به حلقآويز يا تيرباران سياسي،
اشتغال مجاهدين از صدنفره چند
كشتار و بهقتل هم اكنون داشتهاند،
توسط خود مجاهدين ٢٥٠نفر از كمتر

نميدهند!! رضايت
سيدعلي از مجاهدين سخنگوي
احمدينژاد، و وليفقيه خامنهاي،
در ايام اين در كه ارتجاع رئيسجمهور
دعوت ميبرد، بهسر شديدي تنگناي
با همراه  مي گويند راست اگر كرد كه
اژهاي، دژخيم و  پورمحمدي  دژخيم
٢٥٠بريدهيي مصرف و بهرهبرداري براي
مجاهدين بهقتل توسط مدعي هستند كه
تحتكنترل بهخروجي  رسيدهاند، 

مراجعه كنند!! نيروهاي آمريكايي
سران كه آخوندي ديكتاتوري
وجنايت بهجرم بايد خود آن، جنايتكار
بينالمللي دادگاه يك در بشريت عليه
براي شوند، مجازات و محاكمه
پيشين مقامات دادگاه از بهرهبرداري
و گذاشته هم طلبكاري بناي عراق،
دري آخوند توسط كه ادعانامهيي در
و آخوندها كل دادستان نجفآبادي
جاسوسي و كشتار وزارت پيشين وزير
عراق سابق دولت است، شده صادر
از حمايت و منافقان از «بهحمايت را
متهم ايران در تجزيهطلب» گروههاي

كرد.
آخوندها دادستان ادعانامة در
قتلهاي پروندة كه نجف آبادي دري
ميكشد، خود يدك با را  زنجيرهيي
آنها به دادگاه نسبت «در اين اينكه از
شكايت و نشده» بهشكوه بيان مطلبي

است. پرداخته
مطبوعاتي سخنگوي  يك
مجاهديندراروپادربارةروياهايبرباد
از بهرهبرداري به منظور آخوندها رفتة
مقاومت و مجاهدين عليه دادگاه اين

ايران گفت:
و احمدينژاد  و  خامنهاي از 
ديگر دژخيمان و خاتمي رفسنجاني و
از به ويژه و نظام آخوندي  جالدان و
آخوندي اطالعات جاني وزيران 
و نجفآبادي  دري  همين  قبيل از 
معاونان از و اژهاي و يونسي و فالحيان
پورمحمدي مانند آنان شكنجهگر
در دارند جرأت اگر ميكنيم دعوت
مجاهدين با بينالمللي دادگاه يك
در هرآنچه و رسانند بهم حضور
كنند عرضه دارند آستين در و چنته
گردن بين المللي دادگاه اين بهحكم و

بگذارند.
اطمينان مجاهدين ابراز سخنگوي
آخوندي منفور نظام سران كه كرد
نخواهند طرفي بهجلو فرار از بار اين
افتاد تله يي خواهند بيگمان به و بست
آنها براي  حاصلي پشيماني جز  كه

نخواهد داشت.

مشقاسم!

كيششخصيت است شاهد بهسر  خدا
انگشت   ٤ قبر(نظام) تا كه

نمانده… بيشتر
ما كه  بود ٢٠سال 
كيش درمورد همهاش
رجوي آقاي  شخصيت 
منافقين، اين ميخوانديم.
شوند، منكر را هرچيز
انكار جاي يكي اين ديگر

نداشت.
كه ميگفتيم باخودمان
و پنجمي ستون شما گيريم
عامل ترور و سكت و اهل
نباشيد، جهاني استكبار
مسئول شما كه گيريم
ايران ملت بدبختيهاي
به رژيم كه نباشيد،گيريم
از بهتر  واليت،  خوبي اين
كيش الاقل نباشد، شما 

هستيد! كه شخصيتي
گذشت، و  گذشت
از و  ٣سال گذشت، تقريبًا
خبري رجوي آقاي اين
(دائي جان آقا پنداري نشد.
فرموده درست ناپلئون)
سر زير اينهم كه بودند
ميخواستند انگليسيهاست.
كيش وسيله اين به
را رجوي آقاي شخصيت
كنند! پاك ما كّلة توي هم
وليامر خوشبختانه اما
مسلمين استكبار ستيز
انگليسيها توطئة جهان،
خراب به سرخودشان را
٣ساله اين در چون كردند.

معظم مقام كه نبود روزي
بانام يا گمنام عملة و رهبري
تلويزيون و راديو در واليت
منابر و سايتها و مطبوعات و
دست رجوي آقاي از نظام،

بردارند.
برلين تظاهرات از
از و اسكانديناوي  تا گرفته 
وزارت جلسة درهمريختن
انتخاب تا واشينگتن در
مجاهدين جديد اول مسئول
را همه اشرف، قرارگاه در

اوست! زير سر گفتند
در تازگي خودمان
(بهتاريخ ديدبان سايت

«رجوي كه خوانديم ٧آبان)
را نايبآقا حسن شخصًا»
وادار و گذاشته  فشار  تحت
همسر قبًال بهزني كه ميكند
عقد با وزارت حاال (و بوده او
و كند «فحاشي» بسته) اخوت

«اخطار بدهد»!
سايت در روز همين در
منافقين كه  هم  عنترلينك 
حاجآقا خدمت  ميگويند 
آورده، اسالم  فالحيان
است، شاهد بهسر خدا
خانم كه خوانديم خودمان
آقاي را  حسيني صديقه 
اول مسئول  بهعنوان رجوي 

كرده انتصاب مجاهدين
بهچشم فكرميكرديم (ما
را او انتخاب  فيلم خودمان 
اشرف مجاهدين توسط
آخر در استغفراهللا، ديدهايم.
او به هم آدم چشم زمان

ميگويد!) دروغ
نميفهميديم اول ما
است كار در  حكمتي  چه
يا ميشود هركاري كه
رجوي آقاي اسم نميشود،
بعد آورد. به ميان بايد را
كه هم خودش فهميديم
نظام كه شكر را خدا نباشد،
نيستند غافل آن ديدبانان و
شخصيت اين نميگذارند و
ما كّلة توي  از او  كيش و

بيرون برود!



١١ صفحة ١٣٨٤ سهشنبه١٧آبان ـ ٧٧٣ شمارة

تمامي با مشترك ايدة برپاية خميني
جهان «مستضعفان تروريست، بنيادگرايان
جهان» مسلمانان و اسالمي كشورهاي و
دولت «يك و  «بهپاخيزند»، تا فراخواند  را
تغيير معني به كه برپاكنند مليتي فرا اسالمي »
است جهان سياسي جغرافياي نقشة در اساسي
جنگ يك شدن شعلهور  بدون  هرگز و
آتشافروزي از گستردهتر  و  فراگير جهاني

گرفت(١). نخواهد صورت هيتلري

واليتفقيه جهانخوار ماهيت
ميكنيم مشاهده اينكه توجه قابل
بر خميني حاكميت اوايل هنگام، اين از

كه  امروزه  تا  ايران،  در  انقالب١٣٥٧  اثر
به خامنهاي علي رهبري تحت احمدينژاد
يك رسيدهاست، مالها جمهوري رياست
سخنگويان و كه تمامي سران فراگير اركستر
شعار همين بر ميگيرد، بر در را رژيم اين
و تأكيد اسالمي»،  جهاني دولت «يك
را مربوطه اظهارات وقتي و دارند پافشاري
مي كنيم مشاهده شگفتي با مي كنيم، دنبال
رئيس جمهور مانند خاتمي، كساني حتي كه
حضور ديرباز  از «اصالح طلب» به موسوم
ترتيب، داشتهاند. بدين اين اركستر در فعالي
و ميراثداران  و خميني  شعار  اين طريق از 
ركن از واضحي تصوير به وي، ريزه خواران
«قدرت يعني كسب واليتفقيه، نظرية اصلي
برخالف ميدهد نشان كه ميبريم راه مطلقه»،
تماميتطلب ديكتاتوريهاي  خونخوارترين 
عبارت واليتفقيه سياسي تئوري جهان، در
بهاي كه جهاني «تماميتطلبي» يك از است
از جمله و جهانيان تمامي كشيدن به خون آن

است. مسلمانان
به بررسي فراخوان از و پيش اينجا در
همانندي آن و اسالمي» جهاني دولت «يك
بهاصطالح بنيادگرايان كه «خالفت» ايدة با
دارد ضرورت ميكنند، دنبال اهلسنت
سخنگويان رژيم اظهارات مهمترين نگاهي به

باشيم: داشته خميني
قدرتمند  مرد رفسنجاني، اكبر يكم: علي
(١٣٦٩شمسي) ١٩٩٠ مه ماه در ماليان، رژيم
طييك سخنرانيدركنفرانسجهاني «حزب
تاريخ به دولتي راديوي از كه تهران در اهللا»
گفت: جمله از پخش گرديده  مزبور ٢٢ماه
جهان مسلمانان همة پايگاه اسالمي «ايران
سؤالي و شك كمترين  من ذهن  در است.
ما است گفته (خميني) امام كه ندارد وجود
(ايرانيان) خودمان، براي فقط را انقالب اين
ميدهيم. بقيه اهميت به مسائل و نميخواهيم
ايده اين از عميقًا و درستي به (خميني) وي
و نژاد يا ناسيوناليسم به محدود ما كه بود متنفر

باشيم». خود سرزمين يا
را همين مطالب به شبيه رفسنجاني، بارها
در ايده اين علنيكردن از و مي كرده تكرار
به جمله،  از است. نداشته ابايي سطح جهان
والاستريت روزنامة در سايب» «جرالد نوشتة
(١٣٧١شمسي) ١٨مارس٩٢،  مورخ ژورنال،
جهان نوين نهضت پايگاه «ايران گفت: وي
اينجا به جهان مسلمين چشم و... است اسالم
خود مقالة مزبور نويسندة شدهاست». دوخته
چنين بوده رفسنجاني اظهارات حاوي راكه
عراق محو تهديد حاليكه «در بود: تيتر زده
خاورميانه قدرت عنوان به ايران ميشود،

مي كند». ظهور دوباره
رئيسجمهورري  خاتمي، دوم: 
يكي هميشه كه گذشته ٨سال طي ماليان
خميني كارگزاران و اطرافيان نزديكترين از
در (١٣٧٠شمسي) سال١٩٩١ در بود،
ماليان رژيم ملي امنيت استراتژي تشريح
ميكنيم، نگاه استراتژي وقتي داشت: اظهار
به ميكنيم نگاه  آيا ميكنيم؟  نگاه  كجا به
آيا رشد؟ به يا سرزمينمان تماميت حفظ
به يا و «بسط» (توسعهطلبي) به ميكنيم نگاه
چنين پرسشها اين به خود سپس وي «حفظ»؟
كنيم. نگاه «بسط» به بايد «ما ميدهد: جواب

استدالل چنين اظهارات همين در خاتمي
ابزار، و امكانات از نظر كه معتقدم «من كرد:
هستيم... عقب دشمنانمان از ما حاالها حاال
بيرون بياوريم از گوشمان بايستي پنبه را اين
رقباي با سالح و تكنولوژي در روزي كه
نيرويي نيازمند ما پس... كنيم. برابري اصلي
نيرو اين  و نداشتهباشد دشمن كه هستيم 
ما قدرت... باشد. سالح تكنولوژي و از برتر
آمادة فداكاري و بيدارشده و اسالمي نيروي...
در اسالمي دنياست. نظام جمهوري در سراسر
نيروي همان پشتوانهاش كه ميماند صورتي
اسالمي حركت الجزاير  در باشد.  جهاني
حساب ميشود سودان  روي  است. جدي
جهان در قدرت از جديدي  مراكز كرد.
روي بايد ما و شكل ميگيرد...  دارد اسالم
(٢ كنيم.( باز بهطور جدي حساب مسأله اين

مشاور  الريجاني، محمدجواد سوم:
امنيت شوراي فعاالن از و خارجي  سياست 
فعالترين از يكي رفسنجاني، دولت در ملي
جهانخواري سياست ترويجكنندگان و مبلغان

 ١٣٦٨ تابستان در وي است  واليتفقيه
حياتي «اهداف تشريح در مصاحبهيي طي
ما اول «هدف گفت: اسالمي» جمهوري 
موقعيت و (واليتفقيه) نظام ماهيت اسالمي
امنيت و دفاع اسالم، هدف دوم در جهان ما
«توسعه» نيز سوم هدف و اسالمي جمهوري
مصاحبة در را خويش منظور وي است»(٣).

«جمهوري ميدهد: توضيح  چنين ديگري
خود جغرافيايي مرزهاي با نبايد اسالمي
از كشور يك تنها ايران شود... محدود
تقسيم شاهد ما نيست.  اسالمي  كشورهاي
ناحق كه هستيم جغرافيايي دولتهاي به جهان
و سياستها بايد ما دارد... تلخي سابقة و است
كه كنيم تنظيم شيوهيي به را خود ديپلوماسي
باشد... جهان اسالم همخوان در ما موقعيت با
اسالم جهان نميتواند ايران جز كشوري هيچ

كند»(٤). رهبري را
ماليان  رژيم  خارجة وزارت  چهارم:
سياست اصول  «كتاب  در رسمي  بهطور 
هدف ايران»، اسالمي  جمهوري خارجي
رژيم را «تالش خارجي شمارة يك سياست
اسالم» جهاني  حكومت برقراري جهت  در
محمدي، منوچهر قلم به و داشته اعالم
اسالم، دنيا مكتب نظر «از است: داده توضيح
يكي ميشود: تقسيم منطقه دو به كلي بهطور
اسالم الهي احكام آن در كه «داراالسالم»
اسالم است مكتب با حاكميت ميشود اجرا
يا سرزمين آن در كه «دارالكفر» ديگري و
احكام چارچوب در حاكم نظام سرزمينها،
تنها اساس، اين بر نميكند. عمل اسالمي
عقيدتي است مرز ميشناسد، اسالم كه مرزي
جغرافيايي) مرزهاي (ازجمله مرزها ساير و
تذكر شايان است»(٥). محكوم  و مطرود 
«دار و االسالم» «دار يادشده، تقسيم است كه
دوران در آمده اصطالحات پديد از الكفر»،
فراتر ماهيت در كه است خالفتي سلسله هاي
اساس بر نظامهاي سلطنت مؤروثي نبوده و از
بودند، استوار مسلحانه زور و قبيله قدرت
مؤروثي كه راشدين خلفاي دوران برخالف
صحابة يا مردم عمومي بيعت از و نبوده
ميكردند. مشروعيت كسب پيامبر(ص)
هرگز اصطالح اين  اين كه خطرناك  نكتة 
معني ضداسالمي و خونخوارانه بدين صورت
رژيم خارجة وزارت تعريف در اما بود. نشده
كه بسياري مسلمان نشين كشورهاي ماليان،
مسلمانان را آنها جمعيتهاي تمامي اغلب
آنها در  آنكه صرف  به مي دهند،  تشكيل 
اسالمي احكام چارچوب در حاكم «نظام
«دارالكفر» دشمن و جرگة نميكند»، در عمل
(بخوانيد آنها»، «مرزهاي و شدهاند. ردهبندي
تعهدي هيچ آنها)، نواميس و جان و امنيت

نمي كند. ايجاد ماليان رژيم براي

نفي بنيادگرايي و ايران
تروريست

سران اظهارات تاريخهاي به وقتي
نگاه اولش تراز مهرههاي تا خميني از رژيم
رژيم كه نميماند  ترديدي جاي ميكنيم، 

بر شعار از آغاز «واليتفقيه» و نظرية خميني
بود. شده  بنيانگذاري اسالم» جهاني «دولت
سران و استداللهاي در تشريح كه نكاتي اما
را خوانديم، نمونههايش برخي آمده و رژيم
و «توسعهطلبي» اين بودن حياتي و جدي ميزان
بودنش خطرناك و رژيم براي «جهانخواري»
قاطع اكثريت شامل جهان، تمامي منافع براي

مي دارد. آشكار را مسلمان ملل و كشورها
استداللهاي و  اظهارات در  كه چيزي
يافت آن بارة در توضيحي هيچ يادشده
رژيم بنيادگراي سران گمان اين نميشود،
سنگر اصلي را سرزمين ايران كه خميني است
بلعيدن و فتح براي خويش پرش سكوي و
خالفت امپراتوري ايجاد يك و جهان اسالم
اينان اينكه ِصرف ميپنداشتهاند. واليت يا
برسند، حاكميت  به ايران در بودند توانسته 
كافي خوشباوري و گمان چنين براي آيا
شده تجربه  واقعيتي اين روي، بهر بود؟ 
مقاومت قويترين چگونه ديديم كه است
تنورهكشيدن ديو مقابل در مبارزاتي فكري و
آغاز ايران در خميني، رهبري به بنيادگرايي
چنين بود يافت. و گسترش شده، پاگرفت و
بلعيدن براي دورخيزهايش همة با خميني كه
همجوارمان كشور حتي  نتوانست  كشورها،
٨سال بهرغم را شيعه، يعني عراق اكثريت با
بلكه تصرف كند، پرتلفات، و  گران جنگ
جبهة كه خورد شكست جنگ اين در چنان
گسستهاي و ترديد دچار نيروهايش داخلي
رژيم در اين را شقهها و مهمترين شده جدي
داخل خارج و در برخي كه زد. آنقدر رقم
خوشباوري دچار چنان ايرانيان و ايران
همان تا داشتند كوشش و بسته اميد كه شدند
واليتفقيه رژيم شكنجهگران و خونخواران
و بنمايانند سازندگي كبوتران چونان را،
اصالحات تغيير و پرچم دوران در اين همانان
جهاني قدرتهاي بسياري و بكشند. بهدوش را
توهم همين با در همكاري را خويش منافع نيز

يافتند. توهمزدگان و
هرگز سراب  اين كه بود اين طبيعي 
و باشد خويش تشنگان سيراب كنندة نتواند
با مقابله در حاكم بنيادگرايي اما نتوانست.
بر اصرار و حاكميت اين از ايران ملت تبري
انتخابي و راه تنها خود، آزاديخواهانة مطالبات
مواضع همان به بازگشت داشت، پيش در كه
گو بود. خالفتخواهي و جهانخواري عريان
انتخابشان اما تنها و درماندهتر، آبروباخته بسي

همين بود.

احمدينژاد عربدههاي
اين جز احمدينژاد مأموريت اينك،
را شعارها اين قبيل كه دوباره نيست و نبوده

جهان و استكبار دنياي «ميان كه: بزند دامن
و است جريان در تاريخي نبرد يك اسالم
همان اين سال ميرسد».  به صدها آن عمق
است «دارالكفر» و «داراالسالم» جعلي قصة
درج خميني خارجة  وزارت  كتاب  در كه

بود. شده
در تازهاش نطق در كه احمدينژاد
اين مرتكب جاري آبانماه روزهاي اولين
ايران را در همگاني نفرت و شكرپراكني شده
حاكم خريد، تروريست بنيادگرايي جهان بر و
بگويد: كه كشانيد بدين جا تا را ترهاتش
سنگرهاي آخرين گذشته سال صد «طي
سنگرهاي اين فروريخت». اسالم جهان
جز چيزي گذشته،  صدسال در فروريخته 
كه نيست عثماني ستمگر خلفاي ويرانههاي
به و مي كرده  را چپاول اسالم جهان سراسر
بنيادگرايان اما بود. كشانيده  ويراني و فساد
در گريستن از هنوز تهران، شيعة به اصطالح
خلفاي يعني خويش، سني همانند سوگ
رهيدن ملل برنداشته و فاسد عثماني، دست
عثماني سالطين هيمنة از مسلمان زنجيرشدة

ميخوانند. اسالم» سنگرهاي «فروريختن را
از پيروي در احمدينژاد بهرحال،
خويش، تروريست ولينعمتان و اسالف
بايد تحليلهايمان  «در كه: ميكند تصريح 
و داشته باشيم». مدنظر را جهاني عرصة
اصلي دعواي سر بر مسائل اين «همة ميافزايد:
چنانكه اصلي»، «دعواي از منظور و است».
مطالعه مكرر  نوشتهها سلسله اين خالل  در
استبدادي» همان «قدرت مطلقة تنها كرديم،
آشكارتر اين قسمت در توضيحي كه با است
زدن و يعني: «قدرت مطلقة جهاني» آورديم،
بهخانهوسرزمينمسلماناني مارك«دارالكفر»
شوم حكومت نپذيرفتن گناهشان كه است

بنيادگرايان تروريست است.  
دارد ادامه

پانويس:.--------
متن در خميني فراخوان  اين -١
مورخ «سياسي-الهي» به موسوم وي وصيت
پيشين در قسمت شده و تصريح ٢٦بهمن٦١،

كرديم. نقل (٦) نوشتهها سلسله اين
٧ژوئية١٩٩١. رسالت، ٢-روزنامة

١٦تير١٣٧٠.
رسالت، روزنامة الريجاني، مصاحبة -٣

(٧مرداد١٣٦٨). ٢٩ژوئيه١٩٨٩
رسالت، روزنامة الريجاني، مصاحبة -٤

(١١مرداد١٣٦٨). ٢اوت١٩٨٩
خارجي سياست اصول ٥-كتاب
اميركبير، انتشارات ايران، اسالمي جمهوري

.(١٣٦٦).١٩٨٧

دورانكهـن
ساساني) پايان دوران پيشداديان تا (از

(٦)
                                                                    عبدالعليمعصومي

تاريخ ايـران زمين

نمادهاي«مهر» از نمونه دو

هند آريايي اقوام
درروزگاري كهاقوامآريايي درسرزمين«ايرانويچ»(زيستگاه آرياييان)زندگي ميكردند،
بودندكهزردشت آنها هنوزدر«ايرانويچ» آيينيكهميپرستيدند،همانآيينكهن آرياييانبود.
خداي «ديااوه»، كه بود پس آن درافتاد. از آرياييان آيين كهن با و آورد پديد را خود آيين
به كياني وقتي گشتاسپ درآمد. هراسآفرين و پلشت و زشت «ديو» شكل نخستين، به آرياييان
ويچ» گسترش دهد «ايران سراسر در را آيين اين كه شد آن بر ِجّد به و آورد آيين زردشت روي
گشتاسب حتي، گراييد. تيرگي به آرياييها آبايي همزيستي بود، همراه هم اجبار با تالش اين و
روزگار اين از ببرد. او تختگاه به دست بسته را كه رستم فرستاد زابلستان به را اسفنديار پسرش
مهرپرستان، به زيستن مانند يا بودند، آبايي خود دلبستة آيين كه آريايي اقوام از كه آن دسته بود
امنتر سرزمينهاي يا به ماندند، زمين» در «ايران و دادند تن دخمهها كوهها و پنهانگاههاي در
زابلستاندركنارتيرههاي يا انبوهيازمردمانآريايي،كهقرنهادرسرزمين«ايرانويچ» كوچيدند.
كوچيدند. ديگر سرزمينهاي سوي ناچار به به خونريزي، ميزيستند، و بيجنگ قوم، اين ديگر
هندوُكش، در كوههاي خيبر» «تنگة كوهستاني و سخت راه از كه آريايي از اقوام دسته آن مانند

شدند. سرزمين ماندگار و در آن هند رفتند پيشاور، به سوي كابل و ميانة در
زردشت آيين

سي شد. در زاده در بلخ پيش از ميالد سدة هفتم آريايي، در حدود اقوام پيامبر زردشت،
پيشين آزارهاي پيشوايان آيينهاي پرداخت. آيين خود تبليغ به و آشكار كرد پيامبريش را سالگي
خود تبليغ آيين به آنجا در و رفت به كاشمر به ناچار و بماند زادگاهش در كه نتواند شد سبب
دوام سال چندصد و هزار كه كاشت؛ سروي را سرو مشهورش كه بود همانجا در و پرداخت

آيين شد. اين دردمندان و نيازداران انتظار و اميد كانون آورد و
ُرخج (بلوچستان و (سيستان) سو، و زرنگ يك از بلخ و هرات ميانة او سرزمينيدر زيستگاه
و در خوارزم بوده آيينش آغاز تبليغ در زردشت كه است. نوشتهاند بوده سوي ديگر كنوني) از

است. رفته بلخ به بعد
پيامبريش آغاز بيپناهي دوران اين از او، خود سرودة و است شعر به كه «گاتها» در زردشت

ميجويد: او ياري و از ميبرد پناه يگانة جهان، اهورامزدا، خداي به
من از پيشوايان و سپاهيان برم؟ سرزمين پناه به كدام آورم؟ روي بوم و مرز كدامين «به ـ
[بامن كشور دروغ پرست فرمانروايان من نگردند، خوشنودي ماية برزيگران و ميگزينند دوري

نمايم؟» خوشنود ترا چگونه بگو مزدااهورا، اي دارند]. ستيز سِر
و دارم ناچيزي [دارايي] خواسته و من ناتوانم، چرا كه [خود] آگاهم من مزدااهورا، «اي ـ
ياري [مرا] و بنگر من] [دركار تو خود مي آورم. گله تو به [نزد] اهورامزدا، اي كسانم اندكشمارند.
آن چه از دين راستين، از مرا ارزاني مي دارد. به دوستش را] [يارَيش يك دوست كه ده، آن چنان

گردان!»  آگاه است، نيك منش كه سرماية
آيين  به گشتاسب كه هنگامي مي زيست. كياني، پادشاه ُگشتاسب، زمان در پيامبر  زردشت
پيش در راهي كه زردشت گماشت، دشواريهاي آيين هّمت اين و به گسترش گرويد زردشت

است: ياد شده نيكي به گشتاسب از «گاتها» در گراييد. به آساني داشت،
آموزش و منش نيك راه و پذيرفت «مغان» آيين [خويش] شهرياري «كيگشتاسب با ـ

گيرد». انجام ما كام به بدينسان، كار برگزيد. را راستي انديش پاكِ «مزدااهورا»يِي
ياور  و دوست ُمغ] بزرگ آيين گسترش [در كه پاكديني آن كيست زردشت! «اي  ـ
كيگشتاسب گردد؟ آن كس، بلندآوازه بدين نام است خواستار آن كس كه كيست توست؟

كرد». خواهد راستين پشتيباني دين از كه است
به ايران براي اَرجاسب توراني يورش هنگام به و كرد سال زندگي هفت زردشت هفتاد و
ارجاسب ايادي دست به بلخ آتشكدة در بلخ ميزيست و در زردشت نوپديد آيين ازميانبردن

سيصد  او كه نوشتهاند ميزيست. پيش از ميالد سالهاي٦٦٠ تا ٥٨٣ فاصلة در او رسيد. شهادت به
حساب آوريم، سال به چهل را نسل و چهار نسل (اگر هر ايران به يورش اسكندر پيش از سال

سياوش مي زيست. شهادت پس از سال) ١٦٠ حدود
 «اوستا» 

نقل  سينه به سينه بلكه نشد، زردشت نوشته زمان زردشت، در آيين مقّدس كتاب «اوستا»،  
شعر به كه اوستا، يكي از بخشهاي «گاتها»، درآوردند. تحرير آن را به پيروانش بعدها، ميشد.
پاكيو نيكيوآزادگي زبانيشاعرانه از است،سرودةخود زردشتاست. زردشتدر«گاتها» با

سخن ميگويد: مردم شادكامي بهروزي و و
خواهم رهنمون راستين به آيين مردمان را دارم، و توان كه تاب زمان آن تا مزدا، «اي ـ

شد».
او كه كرد  خواهيم  چنان نيز ما و اهوراست سزاوار جهان در پديدآوردن داد   ...» ـ

ميپسندد».
بهرهيي «...چادرنشينبيابانگرد (كهبه كشاورزينپردازد)،هرچند بكوشد، ازپيامنيك[تو] ـ

نخواهدبرد...»
شّدت  آنها را به كهن ُاسطورههاي و آريايي اقوام پيشين آيينهاي زردشت در «گاتها»  

آنهاست: خواهان نابودي اهورامزدا و از ميكند نكوهش
كسي است؛ ويَونَگهان) پسر ويَونَگهان“ (جمشيد [يكي] ”جَم شده شناخته گناهكاران «از ـ
چنانكن كهمن(=زردشت) ايمزدا! برايخوشنودي مردمگوشتخوردنبهآنها آموخت. كه

دور مانم». به گروه بِِزهكاران و از نباشم اين گناهكاران از
هرگز «آيا نميدهند: تن كشاورزي به قرباني ميكنند و را گاو كه «مهر»پرستان نكوهش ـ
ميبينند آنان بودهاند؟ خوبي خداوندگاران هرگز آريايي)، اقوام كهن خداي ديااوه، =) ديوها
را چهارپايان آريايي) كهن آيينهاي مذهبي (پيشوايان ”َكوي“ و ”اوسيج“ ”َكَرَپن“و چگونه كه
ازرويآيينراستينبرايگشايش بخشيدن بهكشت اينانچهارپايانرا برايشان بهخون ميكشند.

نميپرورند». َورز و
راهبران پيشين) پيشوايان آيينهاي از يكي به دارد (اشاره بدنام تبهكارـ آن ـ پرست «دروغ ـ
كسي مزدا! [خواهان] اي بازميدارد. كشور روستا يا در چهارپايان پروردن را از راستين دين
راه كه است پيشروان [زندگي] از آن كس شهرياري بي بهره كند. از پرست را دروغ كه [هستم]

سازد]». هموار [و بيارايد را نيك آيين
راستي و و نيكي و روشني كه است، جهان يگانة خداي اهورامزدا زردشت، در آيين
و بدي و تاريكي آفرينندة كه قراردارد اهريمن بدكنش او، برابر در اوست. زادة كرداري راست

است. بيماري و دروغ و كردارهاي بد بدكرداري و
روشنايي  و و نيكي به اهورا برگزيند؛ را يكي ميتواند و اهريمن، ميانة اهورا در  انسان
زندگي انتخاب، آيندة اين با و دل ببندد بدي تاريكي و اهريمن و به ديگر، سوي يا در بپيوندند،

كند. تعيين را خود
 شاهد زنده

خزان جفاي كند تحّمل درخت هر «نه
(حافظ) دارد» قدم اين كه سروم هّمت غالم

دنيا ايران به هنوز كه دوراني در مقدس بوده اند. كهن دوران از ايران در چنار سرو و درخت
بود روان داراي انسان سرو مانند داشتند، باور مهر آيين به كه آرياييان كهن، درباور بود، نيامده
آيين باور پيروان در سرفراز درخت اين ميكردند. طلب ياري آن از و دخيل ميبستند آن به و
ميگويندزرتشتپيامبربهدستخوددرخت سروي زردشت نيزازچنينتقّدسيبرخورداربود.
برپا بود و مقاوم و سرسبز عباسي، خليفه متوكل، زمان تا سرو اين بود. كاشته در شهر كاشمر
ميطلبيدند. او ياري و از ميبستند دخيل به آن ميرفتند و ديدارش و نزديك به دور از زردشتيان
سرو آن داد فرمان فرمانرواي خراسان، طاهر، پسر عبداهللا به زندگيش سال آخرين متوكل در
كه آن پيش از اما، بفرستد. خليفه، سامرا، تختگاه و به كند بار شتران بر و بيفكند كهن را بسيار

(دسامبر  قمري شّوال٢٤٧ هجري ماه در را او سردارانش از چندتن برسد، سامرا به تناور سرو پيكر
جا  به چه گنجوي نظامي به گور برد. را كاشمر ديدار سرو سرفراز داغ و كشتند ميالدي) ٨٦١
شد، ماندگار زبانها و ذهن در كاشمر سرو خاطرة اگر زندگاني». كم بود افكن «درخت سرود:
تناور و راستقامت امروز همچنان سرسبز و تا كاشمر، همسال سرو (ابرقوه)، همزاد و ابركوه سرو
شاهدي همچون ابركوي، شهر دل در كه است سال هزار سه از بيش ابركوه، سرو پابرجاست.
مسافر هميشه نسيم زبان از را و شيرين تلخ واقعة درنگناپذير، ميليونها زماني گذار در بيگزند،
توفانهاي يورش بسيار، بسيارها تازيانة است و فروزان، شنيده همواره خورشيِد روشن زبانههاي و
سرفراز، و تناور و اكنون، سرسبز كردهاست. و خود تجربه قامت ستبر و پوست بر را سهمگين
چشم روشن آيندهيي در زمانهايي دور به آسمان ميسايد و سينة سر به ايران، جاودانة روح چون
در مركز كه است سال هزار سه بيش از ايرانزمين، كهنترين درخت ابركوه، سرو دوخته است.
زهرآگيني نفس هر دربرابر و استوار و جانسخت ميكشد، ميبالد نفس (اَبرقو) ابركوي شهر

پايداريميكند

تروريست بنيـادگرايي با مـرزهاي اسـالم
(٧)

گنجهاي جالل

دارد ادامه

احمدينژاد،  كه هنگامي چهارشنبه «روز  
سخناني و كرد پاره افسار ايران، رژيم جديد رئيسجمهور
اتمي بمب  انفجار  از ناشي ابر يك معادل ايراد كرد كه
با رابطه در رژيم اين نيات در مورد  ابهامي هرگونه بود،

شد. فعاليتهاي هستهيي برطرف

رژيم مقامات هراس
بينالمللي فضاي از

بيم و ترس فضاي رژيم، عليه جهاني شدة ايجاد جو
و وحشت ترس اين است. كرده حاكم رژيم بر مقامات را
سعي رژيم مقامات و  مي شود ابراز مخلتف  بهصورتهاي

بدهند. روحيه به نيروهاي سركوبگر كه ميكنند
بهبدنة آخوندها، امنيت عالي شوراي دبير الريجاني،
و نيست بساط در جنگي داد اطمينان  نظام باختة روحيه
تالش آنها ولي نميدهند تيغ دم را خودشان آمريكاييها
با كنيم. الريجاني خودكشي جنگ ترس ما از كه دارند
مي خواهند اگر آنها گفت: و پرداخت به تهديد اينحال
ما مشكلي بكنند ارجاع  امنيت بهشوراي را  ايران پروندة 

شانسي  خوش اين و دالر ١٥٠ نداريم، خوب نفت ميشود
دولت احمدينژاد است.

از هراسان عقبنشيني يك در حال الريجاني درعين
رفع كرد به تالش احمدينژاد اظهارات جهاني محكوميت
يك احمدينژاد منظور كرد ادعا و بپردازد قضيه رجوع و

است! در فلسطين بوده رفراندم
حساس، برشرايط تأكيد با پاسداران سپاه فرمانده اما
وي باشند. دفاع همهجانبه گفت: آمادة بهبسيجيان خطاب
«شرايط يادآوري با بسيج اعضاي از به گروهي خطاب
خواستار «دفاع همهجانبه» جهان كنوني منطقه و حساس»

شد. رژيم از
حوزة آخوندهاي و ارتجاع مجلس اعضاي برخي
پاسدار تهديدات بينالمللي پيامدهاي به نسبت نيز قم
از دانش منفرد، علي  كردند. نگراني ابراز  احمدينژاد
بهانه گيري دنبال به دنيا «امروز گفت: رژيم، مجلس اعضاي
صفحة در كردن ما مات و ايران اسالمي عليه جمهوري
عضو گراميمقدم، اسماعيل  است». بينالمللي  شطرنج
بسياري شديد گفت: اعالم موضع ارتجاع، مجلس ديگر
ضايعكردن جز دوست كشورهاي كشورها مخصوصًا از
ملي منافع و گذشته دولتهاي  دستاوردهاي  و زحمات

نداشت». را در پي چيزي آينده و نظام در حال و كشور

جهاني محكوميت
دروني تضادهاي تشديد و

باندهاي تضاد بينالمللي، محكوميت گستردة موج
شاهرودي، هاشمي آخوند زد. دامن را رژيم دروني
اعتراضات از گسترش وحشت در قضايية رژيم، قوة رئيس
تهديدات رجوع بهرفع و آخوندي، عليه رژيم بينالمللي
استكبار گفت: موضعگيري احمدينژاد پرداخت و پاسدار
سخنان و نيست جديدي موضع كشورمان عليه غرب و
در است. بوده نظام گذشتة مواضع تكرار رئيسجمهور
ارتجاع مجلس كميسيون امنيت اعلمي، عضو اكبر مقابل،
خواند. ديپلوماتيك و غير را نسنجيده احمدينژاد اظهارات
كشورهاي رژيم در سفير چهار بركناري ميان خبر اين در
رژيم توسط رسانههاي مالزي، و فرانسه، آلمان انگليس،
گفت: رژيم،  مجلس نمايندة جاللي، شد.كاظم اعالم
انگليس، در ايران  سفير چهار برکناري و فراخوان  علت
امور وزارت مسئوالن است. مبهم فرانسه و آلمان مالزي،
بهاتمام سفيران اين مأموريت که ميکنند عنوان خارجة
مالزي ايران در سفير زمانينيا حسين امير است اما رسيده
او مورد در  حداقل ادعا اين و شده منصوب بهتازگي 

نيست. درست

به كشورهايي كه عليه شانتاژ رژيم
دادند رأي رژي ضرر

دفاتر خطوط  برابر در انفجاري بستة ١١ آبان يك روز
تهران در پتروليوم بريتيش نفتي شركت و انگليس هوائي

مقابل  رژيم عوامل از عدهيي آبان  ١٢ روز شد. منفجر
مهر   ١٢ روز دادند. شعار و كرده  تجمع  ايتاليا سفارت
كشور بيانيهيي  طي دانشگاهها، در رژيم بسيجي عوامل 
در كشور اين  سفارتخانة بهتصرف تهديد را انگلستان 
انگلستان تمام سفير شد اعالم روز همين در كردند. تهران
چرا است داده سفارت انتقال بهخارج از را خود مدارک
احتمال ايران در انگلستان سفارت  تحليلهاي پاية بر که
روز است. بهافزايش رو تهران در انگليس سفارت اشغال
آمريكا سابق سفارت مقابل در رژيم عوامل نيز ١٣آبان

دادند. و عليه اين كشور شعار نموده تجمع

بسپاريد به خاطر را اسامي اين
رژيم به وليفقيه متعلق اسالمي جمهوري روزنامة

رهبران  از باالبلندي خود ليست آبان ١١ روز سرمقالة در
و سياسي شخصيتهاي و كشورها مقامهاي باالترين و 
بهخاطر را آنان و كرد درج  آمريكا  و اروپا اجتماعي
مورد احمدينژاد پاسدار اظهارات عليه موضعگيري
را اسامي «اين عنوان با سرمقاله اين در داد. قرار تهديد
است: شده اشاره مقامها اين به ازجمله بسپاريد» بهخاطر
كليساي اروپا، اتحادية ملل، سازمان دبيركل عنان كوفي
رم شهردار ايتاليا، خارجة وزير عريقات، صائب واتيكان،
رجب كشور، اين خارجي  سياست  كميسيون  رئيس و
وزارت سخنگوي تركيه، نخستوزير اردوغان طيب
رئيس آمريكا، نمايندگان مجلس فرانسه، خارجة امور
مك آمريكا، نمايندگان مجلس بينالمللي مناسبات كميتة
تعداد و آمريكا خارجة امور وزارت سخنگوي كورمك
جمهوري مختلف». كشورهاي مقامهاي از ديگري زياد
ايران واداركردن  غربيها  «هدف نوشت:  سپس اسالمي 
بايد آنها اما است. اتمي پروندة زمينة در بهعقبنشيني
بدون را مسأله اين مسئوالن كه… را بدانند واقعيت اين
اين پيگيري با همزمان نمود. خواهند پيگيري ترديد ذرهيي
رژيم صهيونيستي تا محوشدن ما اصول آرماني خواست

يافت». وقفه ادامه خواهد بدون نيز

بحران رژيم تشديد از پس سقوط بورس
همزمان باتشديدبحراندرونيرژيمبازاربورس تهران
خود رسيد. وضعيت بهبحرانيترين و كرد بهشدت سقوط
به١٠٠٠٠واحد ۴۰واحدي كاهش با بورس كل شاخص

گذاشت. سر پشت را خطر مرز و كرد تنزل
نزولي روند در ادامة شاخص بورس چهاررقميشدن
بهزياندهترين را  تهران  بورس كه  است  اخير ماه چند

گذشته تبديل كرده است. يک سال بورس دنيا در

ميگيرد اوج دوباره رژيم اتمي بحران
بحران ناشي تحت الشعاع مدتي كه رژيم بحران اتمي
مبني ژيم ر اعالم سخنان احمدينژاد قرار گفته بود، با از
شد. مطرح دوباره هستهيي جديد فعاليتهاي شروع بر

مستقر  ديپلوماتهاي از نقل به ١١ آبان روز رويتر خبرگزاري
تأسيسات در دارد قصد ايران رژيم كرد: اعالم وين در
خبر كند.اين تبديل را اورانيوم از جديدي مقادير اصفهان
يعني شش يو.اف. تن دهم  هشت  و شش ميزان گفت
جهت است، شده توليد اصفهان در كه هگزافلورايد گاز
رژيم بههمين دليل است. كم بسيار در سانتريفوژها استفاده
شان توليد كند. اين ماده از ميزان جديدي قصد دارد ايران
تصميم آمريكا خارجة وزارت سخنگوي كورمك، مك

مسير غلط در ديگر گام يك را اصفهان در ايران رژيم 
انجام كه كاري تنها اقدام اين گفت وي كرد. توصيف
بيشتر بينالمللي هرچه جامعة در را ايران رژيم  ميدهد،

ميكند. منزوي
انرژي بينالمللي آژانس مديركل البرادعي، محمد

نميگوييم  ما گفت سخنراني يك در ١٣ آبان اتمي نيز روز
اتمي سالح به دستيابي از كشورها جلوگيري براي كه
دربارة زماني  تنها اما نميكنيم، استفاده زور از  هرگز
گزينش اين كه  كنيم صحبت ميتوانيم زور از  استفاده

گزينش باشد. بهترين آخرين و
آخوندها خارجة وزارت مقامهاي از بعيدينژاد، حميد
انرژي بينالمللي آژانس سياستهاي از نارضايتي ابراز ضمن
خود سلب نشدني حق از است مصمم ايران گفت: اتمي،
بهره برداري مورد را انرژي هستهيي بتواند تا كند استفاده

قرار دهد.
داد خبر رژيم مجلس نمايندة سويي كاظم جاللي، از
پروندة هستهيي جمهوري ارجاع و يا صورت گزارش در
موظف دولت ملل، سازمان امنيت به شوراي ايران اسالمي
غيرالزام آور و داوطلبانه اقدامات توقف ضمن است،
را خود اجرايي و تحقيقاتي علمي، برنامههاي حقوقي،

درآورد. ايران بهاجرا حقوق هستهيي استيفاي جهت
خارجة وزير بالزي،  دوست  فيليپ  حال همين در
پروندة كه داد  هشدار ايران بهرژيم ديگر بار  فرانسه
افزود: وي  ميشود.  ارجاع امنيت بهشوراي آن  هستهيي 
٢٤نوامبر آژانس بينالمللي انرژي اتمي، جلسة در فرانسه
هستهيي پروندة مورد در بين المللي اجماع برقراري پي در

بود. خواهد ايران رژيم
مهم شكست

خارجة وزارت سابق معاون امينزاده، محسن
حكومتي  روزنامة در مقالهيي طي ١١ آبان روز آخوندها،
اخيرًا كه حكام شوراي قطعنامة نوشت: نگراني با همبستگي
از را سنگيني بيسابقه و خواستههاي صادر شد، ايران عليه
مي توان مقايسه و در مقام مي كند. در مجموع مطالبه ايران
شرايط مشابه در قطعنامه يي كه قطعنامه از كه اين گفت
آن است نشانة اين است… تندتر شد، صادر برضد عراق
اما ديپلوماسي خوردهايم. صحنة مهمي در شكست ما كه
مشكالت مقدمة كه اين قطعنامه است آن بزرگتر مشكل
كار نينديشيم، براي چارهيي ما اگر است. در آينده زيادتري
شد. خواهد ارجاع امنيت بهشوراي ما پروندة قطعنامه اين با
بزرگ شكست  يك امنيت شوراي به ما پروندة ارجاع 
ازاين وحشت در امينزاده است. كشور براي تاريخي و
همة افزود: امنيت رژيم بهشوراي پروندة ارجاع پيامدهاي
امنيت بهشوراي پروندة ما ارجاع ميكند كه تأييد شواهد

است. خطرناك بسيار كشور مصالح براي

خدمت در ايران رژيم اتمي تسليحات
است تروريستي فعاليتهاي افزايش

گفت: نيز آمريكا سابق خارجة وزير كيسينجر، هنري
فعاليتهاي افزايش خدمت  در ايران رژيم  اتمي تسليحات
برنامة افزود: آمريكا سابق خارجة وزير است. تروريستي
چالشي تروريسم، از ايران رژيم حمايت استمرار و هستهيي
كه داد وي هشدار است. آتالنتيك سوي دو روابط براي
از مي پردازد تروريسم  بهترويج  حاليكه  در  ايران رژيم
استفاده خود حفظ براي ابزاري بهعنوان هسته يي تسليحات
بهعنوان ميتواند اتمي «تسليحات گفت كرد.وي خواهد

رود». بهكار تروريستي فعاليتهاي گسترش براي سپري
پاسدار كابينة ديگر، تحريكآميز اقدام يك در
بهشركتهايي بيشتر تسهيالت دادن احمدينژاد، خواستار

فعاليت نطنز در  رژيم هستهيي غنيسازي زمينة  در كه
اتمي انرژي مصوبه، سازمان اين بر اساس گرديد. ميكنند،
سرمايهگذاران مشاركت به جلب نسبت است مجاز رژيم
پروژة در خصوصي) دولتي و (اعم از خارجي و داخلي

نمايد. اقدام نطنز غنيسازي فرآيند
دوشنبه  روز اروپايي ٢٥ وزير اقدامات، اين به توجه با
بهمسائل  تا ميدهند جلسه تشكيل بروكسل در آبان  ١٦

بپردازند. ايران پروندة هستهيي رژيم ازجمله مختلف
طي گزارشي دربارة ١٤آبان روز فرانسه خبرگزاري
رابطه در گفت: اروپايي، ديپلوماتهاي از بهنقل جلسه اين
بلكه پسرفت نديده ايم پيشرفتني تنها نه ما رژيم ايران با

داشتهايم. نيز
از  آخوندي رژيم شد فاش همچنين آبان  ١٤ روز
در كه را حساسي فن آوري و تجهيزات روسيه طريق
مي كند. وارد دارد، كاربرد سه شهاب موشك ساختن
ابزارهاي از ايران رژيم نوشت: ١٤آبان مجلة فوكوس روز
در آلماني كنترل و رانش سيستمهاي و اندازهگيري
دارد كيلومتر برد پانصد و سههزار كه شهاب سه، موشك
ضربه اروپايي اهداف به ميتواند هستهيي با كالهك و

است. كرده استفاده بزند،

احمدينژاد توسط گسترده نصبهاي و عزل
و نصبهاي مختلف عزل هفته، تحوالت اين از يكي
پاسدار وي بود. رژيم رئيسجمهور احمدينژاد، توسط
خونين قيام سركوبگران از نقدي، محمدرضا جنايتكار

مبارزه با  به موسوم ستاد رئيس سال١٣٧٨ را بهعنوان ١٨تير
سازمان همچنين، رئيس كرد. منصوب و ارز، كاال قاچاق
سركردة حجازي پاسدار شد. بركنار نيز هواپيمايي حفاظت
ديگري پاسدار و كرد خالقي را عزل حسين پاسدار بسيج،

وي گماشت. جاي به را حقطلب نام احمد به
را نفر چهار  اسامي ارتجاع،  رئيس جمهور  طرفي  از
اسامي داد. ارائه رژيم بهمجلس پيشنهادي وزراي بهعنوان
فرشيدي محمود شدهاند، اعالم شرح اين نفر به چهار اين
وزارت براي ناظمي پرورش محمد آموزش وزارت براي
اجتماعي تأمين و رفاه وزارت براي كاظمي پرويز تعاون،

نفت. وزارت براي محصولي صادق و
ارتجاع، انرژي مجلس كميسيون دانشيار، رئيس كمال
وي نمي شناسد. هيچكس را شده پيشنهاد وزراي گفت:

است. احمدينژاد دولت شگفتيهاي از اين افزود:

سفير ٤٠ بركناري
٤٠سفير بركناري دربارة ١٣آبان، لندن تايمز روزنامة

سفير   ٤٠ ناگهاني و غيرمنتظره بركناري نوشت: رژيم،
ميدهد. خبر تهران جنگ قدرت در شدت از ايران رژيم
هنوز كه احمدينژاد محمود افزود: روزنامه اين
بركناركردن با اكنون نيفتاده، جا كامًال خود سمت در
كه را ديپلوماتيكي توفان ميخواهد ارشد ديپلوماتهاي
اظهارات پس از توفان خنثي كند. اين راه افتاده، وي عليه
را احتمال اين اسرائيل ايجاد شد. تايمز لندن محو براي وي
احمدينژاد موضعگيريهاي و اقدامات كه ساخت مطرح

باشد. ناتواني وي عجز و نشانة

اعتراضات مردمي و گسترش سركوب
ميهنمان جوانان و مردم سركوب گذشته هفتة در
اجراي داشت. ادامه رژيم سركوب دستگاههاي توسط
انواع و  اعدام جديد حكمهاي صدور اعدام، حكمهاي 
سراسر در رژيم  مختلف عوامل  سركوبگرانة  فعاليتهاي 

ميشد. منتشر همهروزه ايران
مختلف اقشار و گروهها اعتراضات موج همچنين
از زيادي كشور ادامه داشت. گزارشهاي سراسر در مردم

است. شده دريافت سراسر كشور از اعتراضات اين

هفته رويدادهاي ٢ صفحة از بقيه
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عدالتي بي عليه خشمي مـن،آبهپير ايــران

آی! آی  فــراز فــراز

ديرگاهیست
من ياران

رنج و رزم برستيغ ايستاده
میخوانند، تورا

تورا
من! ايران ای

شرف و بهسربلندی
رزم بهعشق عزم و

آی فراز
آی فراز
فراز آی.

من
سالهاست بس

دلت برخونابههای که
کردهام گريه

کشيدهام فريادها
و

بغض شعرهايم را با
بردهام. جهان اقصای هر به

باد! نثار قدمت هرکالم من ای
آی فراز
آی فراز
فراز آی.

قلم
تو قدم بی

زرتشت گاثههای هرصدايت، ای
عمری حاصلش که چه

و برکشد شراره
بمانی. خاموش تو

آی فراز
آی فراز
فراز آی.

است ديرگاهان
دگرباره و

آمدهاند صدا در به طبلها
بگذر نابکاران از

صفا برخيز به اهل صفا، با
ايستادهاند انتظار به تو ياران

آی فراز
آی فراز
فراز آی.

رفتند و چه کاروانها
ماندهايم بهجا ما

رؤيا. و و خواب برخاک نشسته
هرگز

«دستی از غيب»
بد جهان از نيايد برون

بگذر خام خيال زين
بر آفاق گشوده دو دست با

فرياد و غريو اشک و چشمههای با
آی فراز
آی فراز
فراز آی.

برتابم چگونه
دم. سپيده هر به برنمیتابی تو که

آه
عاصی خستة براين فالت

دل،
شود خورشيد اگر

بیتو
تاريک است، تاريک

ديرينات آتشکدههای مشعل با
آی فراز
آی فراز
فراز آی.

و دراز ساليان گذشت
هنوزهم نشستهيی تو

کيستی؟ انتظار به
چيستی؟

دوای من! ای تويی، طبيب درد
آی فراز
آی فراز
آی. فراز

رحمان كريمي

اعالم  ملي همبستگي سال را سال۸۴ آخوندي جنايتكار رژيم كه آنجا از
رنگ و لعاب هستهيياش پروژههاي ميكند به سعي تبليغاتش در نموده و گاهي
پيشواي رهبري به نفت ملي كردن صنعت نهضت را شبيه آنها پيشبرد و بزند ملي
جنبه هاي مختلف ارزيابي بيندازد، جا مصدق محمد دكتر ايران تاريخي ملت
اين سؤال ميرسد. نظر به ضروري پروژهها اين و… ايمني فني، اقتصادي،
يا برعكس ايران است؟ ملت منافع جهت در و ملي اين پروژه يي كه آيا است
خبرهايي بهتازگي كه بهخصوص ايران؟  منافع ملت برضد و ضدملي پروژههايي
احداث قصد بوشهر اتمي نيروگاه پروژة اتمام از بعد رژيم كه شده منتشر

ميپروراند. سر در توليد برق عنوان تحت جديدي را اتمي نيروگاههاي

اقتصادي جنبة
است  روسيه- از -بعد گاز جهان ذخاير داراي دومين ايران كه آنجا  از
ايران، براي  انرژي تأمين پاسخگوي اين ذخاير ۲۰۰سال حدود تا بهطوريكه
الكتريكي انرژي توليد  براي است.  ارزانقيمت انرژي  منبع يك  گاز ميباشد.
هزينة ارزانتر از مراتب به گازي نيروگاههاي در برق توليد لحاظ هزينة بدين
از برق كيلووات هر توليد هزينة فني ارزيابيهاي  طبق است. اتمي برق توليد
كيلووات يك توليد هزينة درحاليكه مي شود ۱۲تومان حدود نيروگاهگازي

تا  اورانيوم استخراج كه زيرا ميرسد ۴۰ تومان حدود ايران به اتمي براي برق
ميگويند سوخت اتمي چرخه آن به اصطالحًا كه اورانيوم غنيسازي مرحلة
در سرمايهگذاري هزينة آن بر  عالوه ميباشد. پرهزينه و طوالني  پروسهيي
چندين غيره و ايمني استانداردهاي رعايت بهلحاظ اتمي نيروگاه يك احداث
هزينة بهطوريكه است گازي نيروگاههاي احداث سرمايهگذاري هزينة برابر
سرمايهگذاري برابر حدود چهار اتمي يك نيروگاه احداث براي سرمايهگذاري

اتمي است. برق توليد ظرفيت همان با گازي نيروگاه براي احداث

وزيستمحيطي ايمني جنبة
يك و اتمي نيروگاه يك به مربوط مسائل زيستمحيطي و ايمني بهلحاظ
يك زيستمحيطي مشكل چرا كه نيستند، يكديگر قياس با قابل گازي نيروگاه

كه  SO٢ است گاز و گازكربنيك گازهاي سمي، در توليد صرفًا گازي نيروگاه
تا نيروگاههاي گازي در مخصوص فيلترهاي نصب امر در پيشرفت كه با آنهم
زيستمحيطي و ايمني مبتالبه مسائل حاليكه در است، شده زيادي برطرف حدود
پرتوهاي و راديواكتيو مواد بحث  كه از آنجايي اتمي نيروگاههاي مورد در
جديتر مراتب زيستمحيطي به بهلحاظ ايمني و راديواكتيو است، خطرناك
قصد رژيم كه است آمده در اخبار شد كه گفته همانطور است. خطرناكتر و
بوشهر نيروگاه اتمي اتمام از بعد اتمي خود طلبانة جاه جهت سياستهاي در دارد
٧٠٠٠مگاوات به را اتمي نيروگاههاي ظرفيت جديد اتمي نيروگاههاي احداث با
فعًال سياسي محدوديتهاي علت برخي به كشورهاي اروپايي كه آنجا از برساند.
بدين باشند، داشته نقشي ايران در جديد اتمي نيروگاههاي احداث در نميتوانند
گرفت. خواهد انجام روسيه بهدست جديد نيروگاههاي احداث ترتيب قاعدتًا
از عقبافتادهتر بهمراتب روسي اتمي نيروگاههاي ايمني، استانداردهاي بهلحاظ
بد نمونه بهعنوان آمريكاست.  و اتمي غرب نيروگاههاي ايمني  استانداردهاي

دهة٨٠  در كه چرنوبيل اتمي نيروگاه هستهيي حادثة به اشارهيي اينجا در نيست

ضدملي؟! ملي يا رژيم ايران، پروژهيي برنامههاي هستهيي
محمدعليسينكي

بكنيم. بود شوروي اتحاد جزء آنزمان در كه اوكراين كشور در

چرنوبيل اتمي نيروگاه هستهيي حادثة
فني اشكال يك اثر  بر حقيقت در  چرنوبيل اتمي  نيروگاه هسته يي  حادثة
مدت براي پيش آمد و آن اتمي خنككننده راكتور سيستم كوتاه مدت در بسيار
آن انفجار بخار پيرو و گرديد متوقف رآكتور خنك كردن بسيار كوتاهي عمل
اتمي زباله هاي و سوخت بزرگي از غبار راكتور گرديده باالي در باعث شكاف

شده  پراكنده زمين سطح ١٠٠٠ متري حدود ارتفاع گرديد تا وارد هوا راديواكتيو
افزايش پي آن در يافت. انتشار باد جهت در خطرناك مواد راديواكتيو سپس و
كه رآكتور در موجود گرافيت  سوختن باعث اتمي رآكتور  قلب در حرارت
سوختن از حاصل گرديده حرارت داشت  وجود  رآكتور  در  ُمدراتور بهعنوان
هواي در رآكتور موجود در راديواكتيو مواد بيشتر انتشار هرچه باعث گرافيت
بمب اتمي يك انفجار شبيه  اتمي فاجعة ترتيب بدين و گرديد  نيروگاه اطراف
خاك و آب شديد آلودگي مجروح، هزاران كشته و آمد. بهوجود چرنوبيل در
ابعاد آنزمان در البته كه بود پيامدهاي اين فاجعه از نيروگاه، اطراف زيست محيط
اتحاد فروپاشي با بعدها برمال نگرديد ولي انساني تلفات فاجعه بهخصوص به لحاظ
انساني تلفات ميزان هستهيي بهخصوص حادثة فاجعهآميز اين ابعاد سابق شوروي

گرديد. برمال بيشتر مي رسيد نفر هزار چندين كه به آن
حادثة مشابه حادثهيي يادآوري نماييم كه احتمال وقوع است الزم اينجا در
كم احداث ميشوند، ايران در كه روسي نيروگاههاي براي اتمي چرنوبيل نيروگاه
را نفوس ايران آنكه صدهاهزار از بعد آخوندي كه رژيم ميرسد به نظر و نيست
كشاند، نيستي به و ريخت جنگ تنور به عراق و ايران ضدميهني جنگ جريان در

آورد. خواهد در به اجرا را حادثة اتمي كشتن نفوس از طريق اينبار احتماًال
نيروگاههاي در حتي هسته يي حوادث بروز احتمال كه است بهيادآوري الزم

١٩٧٩ در  در سال نمونه بهعنوان دارد وجود درصدي به نيز آمريكا و اتمي غرب
كه رخ داد حادثهيي آمريكا پنسيلوانياي ايالت در آيلند تريمايل نيروگاه اتمي
پيش زيستمحيطي جدي پيامدهاي اضافي ايمني سيستمهاي وجود به يمن البته

نياورد.

اتمي زبالههاي موضوع
نيروگاههاي داراي كشورهاي تمامي كه مهمي الينحل و پيچيده موضوع
اتمي مصرف سوخت از حاصل اتمي زبالههاي مشكل هستند آن مواجه با اتمي
و راديوآكتيو  بهشدت اتمي زبالههاي كه آنجا از است. نيروگاهها اين در 
منجر محيط زيست براي صدهاساله درازمدت جدي بهخطرات است خطرناك
مشكل هيچ كشوري براي حل در قطعي راهحل تاكنون از آنجا كه ميگردند و
مسائل يكي از همچنان اتمي زبالههاي معضل است، نشده پيدا زبالههاي اتمي
بهعنوان است. جهان كشورهاي در برق اتمي نيروگاههاي توسعة در ناشده حل
بر ساليان طي اتمي از زبالههاي عظيمي حجم بسيار آمريكا در هماكنون نمونه
موقت بهطور آمريكا ايالتهاي از يكي در آمريكا اتمي نيروگاههاي كاركرد اثر
دانشمندان هسته يي بتوانند راهي سرانجام روزي اميد اينكه است به ذخيره شده
برخي اتمي از زبالة هم بخشي اروپا در نمايند. معضل هستهيي پيدا اين حل براي
بهطور فعًال  اروپا اتحادية چهارچوب در معاهده يي طبق اروپايي كشورهاي
اتمي زبالههاي موقت ذخيرة به را خاصي محلهاي كه آلمان كشور به موقت
بهكشور اتمي اين زبالههاي ارسال گاهي فرستاده ميشود. است داده اختصاص
آلمان و مردم دانشجويان از سوي شديد ضدهستهيي تظاهرات همراه با آلمان

بوده است.
قرار ميگيرد مدنظر اتمي زباله هاي چهارچوب در كه مهم ديگري نكتة
بعد و است ٣٠سال حداكثر اتمي برق نيروگاه يك عمر كه نجا از آ كه اينست
دستگاههاي از تلي بهصورت آن از باقيمانده تأسيسات نيروگاه، عمر اتمام از
ميماند، باقي زمين روي خطرناك اكتيو راديو مواد و راديواكتيو مواد به آلوده
است. ديگري خطرناك زيستمحيطي معضل اتمي زبالههاي بهلحاظ از خود كه
آمريكا و اروپا در جهان كشورهاي پيشرفتة صنعتي حالي كه در ترتيب بدين
فاصله اتمي نيروگاههاي طريق از خود نياز مورد الكتريكي انرژي تأمين از
خورشيدي، گاز، انرژي همچون انرژي منابع ديگر به را توجه خود و ميگيرند
حداكثر ميدارند بهطوري كه و غيره معطوف دريا امواج باد، و از حاصل انرژي
تا ١٥درصد  ١٠ بين كشورها اين در اتمي  نيروگاه از الكتريكي  انرژي سهم
خيانتي ايران در اتمي نيروگاههاي برق بر احداث آخوندي رژيم اصرار است،
ملي تنها  نه انرژي سياست اين ميشود، محسوب ايران ملت حق در بزرگ 
يك جاهطلبي و ايران ملت مصالح عاليترين در جهت خالف دقيقًا بلكه نيست
شوم اهداف براي آخوندها راستاي سياستهاي ضدملي در صرفًا و است احمقانه
توليد برق به نيروي هستهيي براي توليد زير پوشش استفاده از در است كه نظامي
تجربيات ميپردازند. خود توسعهطلبانة اهداف جهت در هستهيي سالحهاي
قبيل از با سوانح مختلف آخوندي رژيم رويكرد در زمينة نحوه اخير سالهاي
جان مردم براي پشيزي رژيم كه اين مبين اينست حوادث ديگر و سيل زلزله و
هموطنان اتالف جانهاي بيشمار كه ميرسد نظر به و نيست قائل ارزش ايران،
آخوندهاي غيره بم و رودبار و زلزلههايي نظير زلزلة ٨ساله. جنگ جريان در
نظير حوادثي انتظار در بايستي هنوز ما ملت است و نكرده سيراب را جنايتكار

باشند. منطقهيي هسته يي جنگ يك تحمل يا و چرنوبيل اتمي نيروگاه حادثة
عذاب و رنج پايان كه ميرسيم واقعيت اين به نهايت در ترتيب بدين
و ضدمردمي رژيم  اين سرنگوني گروه در  تنها و تنها ما ملت سيهروزي  و

بس! و است ضدبشري

دكتر حسين فرصت

جاري شوقم اشك بهناگهان
سمبل آبه پير ديدم كه هنگامي شد
–با انسانيت فرانسه دوستي و و صلح
دادگاهي خودش گويي كه شاهكار
مريم بهاستمداد  و ميدهد تشكيل 
مبارزة مظلوميت و حقانيت عصارة
كساني از و است شتافته ايران مردم
فرهنگي و انساني ارزشهاي همة كه
با مكاره  بازار در را كشور اين 
گذاشتهاند، بهحراج آخوندها
درود صدبار ميكند. حسابرسي
بتواند كه  كردم دعا و فرستادم 
ارزشها اين از بيشتر هم روز يك

كند. نگاهباني
رهرو حقيقتًا كه  زندهدلي  پير
به گوش كه است مسيح عيسي
آهاي ميزند: فرياد  جهانيان
با كه آمدهام  من  جهان آدمهاي 
فساد درخت ريشة دست در تبري

را بزنم. تباهي ظلم و و
كه زندهيي صحنة در امروز
وجودش تمام با كرد نقاشي آبهپير
هي پژو و رنو و نفت بهمعامله گران
او كجاي كاريد؟ كه فرياد زد و زد
و چرخدارش صندلي با هنگاميكه
جدي بسيار مشكالت و بيماري  با
رجوي مريم به ديدار جسمياش
مي خواهد ميآيد اقامتشان محل در
نان كه به آنهايي و بدهد جدي پيامي
بهنفت را ميخورند ولي حقوقبشر
فكر اروپا در  مماشات و  معامله و
معنويت هنوز  كه بگويد ميكنند 
دليل بههمين است نمرده فرانسه
مظلوميتش و رجوي مريم از بايد
شرايط بدترين حتي در  بههرشكلي

چرا؟ كنم حمايت  خودم  جسمي
يا و است مسيح پيام اين كه زيرا
برگزيدة رئيسجمهور هنگاميكه
آبهپير، قدوم بر گل افشان مقاومت
هنگاميكه يا و مي گفتند خيرمقدم
انواع با مقاومت اين –ياران ما ياران
مختلف احساسات انواع با و فكرها
گفتم ميكردند بوسهباران را آبهپير
جنايتكاران و جالدان كاش اي كه
ببيند آنها حاميان و ايران در حاكم
انديشههاي و بلند افكار چگونه كه
در پا رجوي مريم انساني-مبارزاتي
مختلف بيانهاي با  جا  همه و آورده
سخن آبهپير  عمل و زبان از  و

ميگويد.
بيان با كوتاه جمالتي آبهپير در
پيامبران و انبيا  همة گفت:  زيبايي
و عشق جز مأموريتي و هدف
خيانت بدترين و نداشتند محبت
بهنام را كه آدميان آنجاست بهخدا
خدا را كه اين جاست و خدا بكشند
كه اينجاست و واميدارند بهنفرت
در مجاهدين مبارزة عمق و عظمت
مردم ايران تاريخ پيشاني و بر تارك
انديشة و روح كه كساني همة و
حقوقبشري و انساني يا و ديني
بهعقب كمي ميدرخشد.اگر دارند

در بهناگهان كه ميبينيم  برگرديم
يك جريان وطن بهترين ايران، اين
آن بهقول عقبافتاده افراطي راست
چركين سينة از خلطي چون شاعر
بهنام و ميزند  بيرون تاريخ  اين
اسالم تمام بهنام و دين بهنام و خدا
يزيد، غيرقابلوصف جنايتهاي
را و… هيتلر و تيمور و چنگيز
حق در وصف غيرقابل ابعادي در
راستي ميكند؟ تكرار ما مردم
با كرد؟ بايد چه چيست؟ راه حل
مقطع اين در كه بنيادگرايي اين
بمب از صدبار تهديدش  تاريخي

بايد چكار است خطرناكتر اتمي
شويم؟ پاسيو كنيم؟ مهاجرت كرد؟
با يا و شويم بي خيال كنيم؟ سازش
خودمان خودكشي، و مخدر مواد
ظاهرًا فشارها اين از و دنيا اين از را

كنيم؟ مقاومت يا ؟و كنيم راحت
نسل و  مقاومت اين پاسخ 
خجستة مسعود كه در تداوم خودش
تاريخي جديد دستاورد بهيك
جديدي فرهنگ  توانست و  رسيد
انسان تاريخ و معاصر بهبشريت را
جز نبود چيزي وآن  كند تقديم
مريم انقالبي ديدگاه و انديشه

كه زناني از نسلجديدي و رجوي
براي را خود صالحيت شايستگي و
سخت ترين در  جنبش اين  رهبري
آهنينعزم مرداني كنار در شرايط
كهن استثماري ويژگيهاي البته كه
چه ميدهد نشان است كرده نابود را

مبارك سحري است.
راستي كه ميكردم فكر خودم با
يار گذشته سالهاي طي آبهپير چرا
سر در و ما  مقاومت غمخوار  و
بهعنوان را رجوي مريم بهزنگاهها
حمايت و  حراست پاك فكر  يك
خيلي آن فرمول كه ديدم ميكند؟
طي ما ساده به زبان خيلي است ساده
آموختهايم خودمان مبارزة ساليان
خودش دليلي بههر كه هركس كه
و نابرابري و جنگ با مبارزه درگير
است، به آزادي عشق و بيعدالتي
ما مقاومت كنار  در  را خودش
همراه را او  خود  نيز  ما  و  ميبيند
ميدانيم؟ خودمان از و پشتيبان و
كه داد نشان آبهپير چرا؟ راستي
عمرش فاشيسم عليه سالهاي چون
گذرانده فاشيسم عليه جنگ در را
دربهدري رنج ديكتاتوري و و درد و
طرفي از و كرده  لمس  خوب را
است، پرداخته  نيز را بهايش سالها 

و انديشة فكر آن جا كه همچنين از
و دلباختة محرومين او يك از مسيح
و ساخته است. بيپناهان گرسنگان و
چگونه ميليونها فرانسوي ميبينيم كه
او لذا داده اند، جا خود قلب در را او
را خودمان اتوديناميك بهطور ما و
راستش مييابيم. يكديگر كنار در
ميديدم را ديدارش فيلم كه وقتي
را تاريخ بزرگ زنان و مردان تمامي
اندك بضاعت كه جايي تا ذهنم در
كردم مرور ميداد اجازه ذهنيام
درد است:  درستي قانون كه ديدم 
قيمت دادن و مشترك رنج و مشترك
جان از بهاشدن بهپرداخت حاضر و
و و شهرت و راحتي و ناموس مال و
وحدت مسير  قانونمند  مقام  و  شغل
و است كرده هموار را عمل و نظر
كه ميكنم فكر روزها  اين خودم
همة خودش  كه  اخير جملة  همين 
همة سرماية ماست و انقالب ما قانون
و و چقدر غرورانگيز سنگين چقدر
جايگزينكردن است چقدر غيرقابل
اين گنجينة بهجرأت ميتوان گفت
با آبهپير  امروز كه  ايران مردم ملي 
ايستاد در كنارش در همة وجودش
فرش يك  مثل است. بي نظير دنيا 
محكمتر، روز هر ريز بافت زرين
همه قابلعرضهتر و زيباتر قويتر،
خدا مي گيرند سراغش را نيازمندانه
آن را داشته شرف نيز ما و كه من كند
پيروزي در و مقاومت در كه باشيم
خاص فروتني  با  را  ارزشها  همين 
است به ايران شرف كه ماية خودمان
و تجربه كنند ايران مردم و ببريم

اندازيم در نو طرحي

نكتهها
گوسفند خّير دزد داستان
پروفسور پاسدار اظهارات
سمينار در احمدينژاد 
وزارت در بچهمدرسهايها
بهوجود دنيا  در  موجي  كشور(!)، 
رئيسجمهور اطرافيان كه آورد
محمود آقا سونامي را آن
سونامي اين كردهاند، نامگذاري
يكسان را  كشور خارج و  داخل
اظهارنظرهاي از ريخت. بههم
مهم چندان خب  كه  خارجيها
ميپردازيم و ميگذريم  نيست
داخل شخصيتهاي بهاظهارات
داخل شخصيتهاي  اين كشور. 
يك بودند، دسته  دو  هم كشور
قايم و قرص كه  آنهايي  دسته
محكمي مشت اين با ميگفتند
و استكبار  بهدهان محمود آقا كه 
حضرت زمان از و  زد صهيونيسم
مشتي چنين طرف،  بهاين  آدم
شكست دو هر كمر بوده، بيسابقه
بشو استكبار ديگر استكبار، اين و

نيست.
در درست هم دسته يك
اصًال ميگويند، طيف طرف آن
نشده، مطرح جديدي حرف
اعالم رسمًا  نظام خارجة وزارت
ايران اسالمي «جمهوري  كرد:
منشور براساس خود  بهتعهدات
هيچگاه و  بوده پايبند  متحد  ملل
بهاستفاده اقدام ديگري كشور عليه
نكرده زور از بهاستفاده تهديد يا

است».
دست روي نوري ناطق آخوند

گفت: و  شد بلند خارجه وزارت 
نشده، كه زور از بهاستفاده  تهديد
رئيسجمهور «منظور اصًال هيچ…
ما كه بود اين اخيرش  سخنان در
در پايدار و صلحي عادالنه خواهان

هستيم». فلسطين
آن چه كه گفت هم ديگر يكي
ربطي اصًال گفته، دكتر احمدي نژاد
نداشته سياست دنياي و بهسياست
قرآن را آيه يك فقط است ايشان
است. كرده تفسير را آن و خوانده
كه گيج شديم ما كه راستش
استكبار فك محمود  آقا  باالخره
شكسته را كمرش و كرده پياده را
نزده حرفي هيچ اصًال كه  اين يا
دارند رسانه ها و خبري استكبار و
جوسازي نظام عليه معمول طبق
هر كه از اخوي را اين معما ميكند؟
ما از پيراهن بيشتر دو تا نباشد، چه
اخوي! پرسيدم كه كرده است پاره
آدمهاي نظام اين كه جريان چيست
فردا ميزنند،  حرفي يك امروز 
پس و ميكنند تكذيبش ميآيند
و تكذيب را تكذيب ميآيند فردا

ميكنند. تأكيد را اولي حرف
آن نگاهها از يك نگاه اخوي
آن داستان گفت: و كرد بنده در

گوسفند كه  شنيدهاي را  يارو
ميكرد قرباني بعد  و ميدزديد
ميكرد؟ خيرات را گوشتش و
اين رمز و علت از اطرافيانش
من داد:  جواب پرسيدند، كار 
گناه يك خب ميدزدم، گوسفند
كه وقتي اما ميشود، نوشته بهپايم
ميكنم، خيرات را آن گوشت
خب ميشود، نوشته برايم ثواب
پوست در، گناه بهآن  ثواب اين
هم كلهپاچههاش دنبهو و روده و

خودم. صرفة

النه تا النه از راهپيمايي
تا «بيت»  از راهپيمايي از بعد 
حاال «حرم»، تا «حرم» از و «بيت»
با كه  ميرود صحنه در امت هميشه
مشت يك «النه» «النه» تا راهپيمايي
بكوبد. استكبار بهدهان ديگر محكم
سفارت دوم، «النة» اين از منظور 
آنكه سفارت ضمن انگليس است،
خود سمت  همچنان آمريكا سابق 
حفظ را جاسوسي» «النة بهعنوان

كرده است.
كه دادند  خبر پيش روز چند 

يك راهپيمايي برگزار ١٣آبان روز
جاسوسي النة مقابل از ميشود 
جاسوسي النة مقابل تا انگليس 
روابط «مديركل بعدًا اما آمريكا،
شوراي بين الملل امور و عمومي
«امت اسالمي» تبليغات هماهنگي
صابون كه را صحنه» در هميشه
درست النه تا النه  راهپيمايي يك
در بود، ماليده بهشكم را حسابي و
مراسم گفت: و  گذاشت  خماري
سالهاي همانند امسال آبان سيزده
برگزار جاسوسي النه مقابل گذشته
رئيس رابطه همين در ميشود.
اعالم دانش آموزي بسيج سازمان
بسيجي آموز دانش ميليون دو كرد:

النة  مقابل در آبان چهارشنبه۱۱ روز
يافت. خواهند حضور جاسوسي،

آن جزو هم شما اگر حاال
اين در  كه  هستيد كساني از  دسته 
گنجايش النةجاسوسي مقابل كه
را بسيجي دانشآموز دوميليون
مي شويد، اول شك دچار نه دارد يا
خود اعتقاد قلبي فرج خلل و برويد

كنيد. پيدا بهواليتفقيه را
چرا كه مورد اين  در اما و
النه» تا «النه شكوه با راهپيمايي
فقط آن قبال در  و  نشد برگزار

و تعبير شد، اكتفا النه بهيك
يكي است. شده زيادي تفسيرهاي
تأثير از اين كه است اين تفسيرها از
در استراو جك آقاي توسل دعاي
تفسير است. رمضان ماه شبهاي اين
النهها اين تعداد كه است اين ديگر
و ميشود هم زيادتر و شده زياد
تنهايي انگليس  سفارت فقط  اگر
متصف صفت بهاين و سمت بهاين
گالية موجب بود ممكن ميشد،
كه تفسيري اما بشود. النهها ساير
اين ميرسد، بهنظر بقيه از معقولتر
در و  نزديك آيندة در كه است 
ضد مناسبتهاي از ديگر يكي سالگرد
هم تعدادشان ماشااهللا كه استكباري
باشكوه راهپيمايي يك نيست، كم
راهپيمايي ميشود كه در آن برگزار
شروع انگليس جاسوسي النة از اول
النة به جلو ميرود بعد و ميشود
ميپيچد و از آنجا آلمان جاسوسي
آنجا از جاسوسي فرانسه، بهدم النة
امتداد هندوستان  جاسوسي النة  تا
مي رود آنجا از  و  مي كنه پيدا
از جنوبي، كرة جاسوسي  النة دم 
و بعد استراليا جاسوسي بهالنة آنجا
سر آخر و… و… ايتاليا و كانادا
از آمريكا. جاسوسي بهالنة مي رسد
راهپيمايي اين برنامهريزي كه آنجا
بر در را شهر تهران سطح تمام كه
فعًال فلذا دارد، كار خيلي ميگيرد،
باشكوه، راهپيمايي اين تدارك تا و
دو تجمع و راهپيمايي بههمان
النة دم بسيجي دانشآموز ميليون

ميشود. اكتفا آمريكا جاسوسي

هاشمي احمدرضا

تلگرام از روزنامه استار كاريكاتور
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موجوداتی حاکم ماليان اصوًال
حوزویوناراحتهستند.بهگنجهزارقارون
روی دستودلشان هنوز ولی رسيدهاند
بهنقشه ميلرزد. ديگران ومنال مال
ميکنند، نگاه که ومنطقه جهان جغرافيای
کشوری وقتی که مي دارد برشان خيال
سابقةکهن با و ژئوپليتيکی موقعيت با
کرد، مالخور به آسانی ميشود را تاريخی
بهعراق، وقتی ديگرنه؟ سرزمينهای چرا
ميکنند همجوارنگاه وکشورهای بهلبنان
فقط فارس  مرودشت قند  کارخانة يکجا 
هيتلر ميشود. آب دلشان گوشة يک در
برای بلعيدن ديوانهوارتری ديوانه، اشتهای
تا ماليخوليايی آن ولی داشت. جهان
سفره از را وهضم لوازم بلع و اسباب ميشد
وچنگال کارد سرويسهای تا وگشاد گل
مجهز، ارتشی  کرد. فراهم را وبشقاب 
انداخت. راه مهاجم  سخت و  تعليمديده
را صنعت آمد. فائق  بيکاری  برمشکل
که رساند بهسطحی را  آلمان  کًال و فعال
نيست ممکن  چون نباشد. محتاج ديگران
باشی واشغالگر  متجاوز بخواهی هم  که
مملکت، نيازمنديهای تأمين برای هم و
اين حال باشد. با دراز دستت بهطرف دنيا
که بود اروپا وبلعيدن جويدن مشغول هنوز
وبرای هميشه خفهاش در گلويش گير لقمه
خمينی، شوم درحيات آخونديسم کرد.
همين بهخاطر را عراق با جنگ سال هشت
جامزهر وسرانجام کشاند به درازا اشتها
بهبصره دستش درحالیکه سرکشيد را
بازسازی، سالها  بعداز بود. نرسيده  هم
سپاه، بيشترارتش، مکانيزهکردن و توسعه
وبارها بارها مسلح، ديگرنهادهای و بسيج

مــوزائيــک يك قطعات

ايران آزاديبخش ارتش بهقرارگاههای
بههزيمت تلفاتسنگينناچار حملهکردوبا
را عراق انگليس و آمريکا  وقتی شدند.
خواب در يک ماليان درآوردند، بهاشغال
ديگ در پريدند دوپا با ديگر پنبه دانهيی
وديوانة نااليق نادان، فرماندهان حليميکه
بارگذاشته وآنها خود برای پاسداران سپاه
بلبشوی و از بشتابيم که وقت است بودند.
مرز بودن و دروازهبان بیدر و عراق اوضاع
مجاهدين قال کرده، استفاده آن طوالنی
عظام و«آقا» آيات تا بکنيم برای هميشه را
نازنين بربالين سر  راحت  خيال با شب
نعشکش کردند و بارحمله بگذارند! چند

کرمانشاه. شدند تا جنازهها
قاتل اين پشمالو، منکسرة ُعنُـق حاال 
انداخته اند را  احمقینژاد برويعنی  تودل
جهان دوربينها، جلو ظاهرشدن با تا جلو
اينبار من کند. قبضهروح ترس از را
و تأييد را جهان مزلفان «آقا»ی انتخاب
اين وقت هر من نوة دوتا  مي کنم. تکريم
صفحه در را مهلقا و مامانی جمهور رئيس
داشته دوپا جيغکشان مي بينند تلويزيون
اتاق از  ميکنند و قرض دوپای ديگر هم
نه که برسد دنيا بهداد خدا بيرون. مي زنند
بيشتر مخلص دلير نوههای از جرأتش و دل
بابايی يک تشخيص. و تميز حس نه و است
مي گفت مملکتی بیاطالع و پرت حوزة از
و آخوندهاست  شر دفع منتظر ملتش که 
بدبختيها، و  مشکالت هزار هزاران غرق
بيرون از  بايد  را چيزش همه که  مملکتی 
با مي خواهد جور چه  کند تهيه مرزها
تعيينتکليف جهان و اسرائيل با اتم بمب
پرسيد است. ساده خيلی گفتم کند؟ نهايی

اراذل بشو، حوزوی برو دادم پاسخ چطور؟
جمعکن دورخودت ديوانه ها را و واوباش
فرد سناتوری منقل و بنشين پای آن گاه و
را خودت سؤال وجواب  بزن  را اعاليش

پيداکن.
جــدی! خيــلی انتقــاد يک

بهمجاهدين جدی خيلی انتقاد يک من
مزدور» «بريده اصطالح مدام که دارم خلق
آدمکهای اين کجای ميبرند. بهکار
و مي گوييد هی است که بريده اطالعاتی
ميگويند بهکسی بريده مزدور مينويسيد؟
کشيده دست و بريده مزدوری، کار از که
مزدوری ديگر يعنی ساده بهزبان باشد.
مثال يک  ادعايم روشن شدن  برای نکند. 
است، بريده دونده فالن ميگويند ميآورم:
ندارد را دويدن  توان  و  رمق ديگر  يعنی
يا شود. دورخارج از که بود منتظر وبايد
از يعنی بريده فوتباليست  فالن  مي گويند
نفسی با تازه را او بايد مربی افتاده و نفس
فارسی، فرهنگ در بهطورکلی کند. عوض
خب، شده. جدا سرخورده، يعنی بريده
بگويند بهمخلص خلق مجاهد دوستان حاال
از نظر مورد  مزدوران اين از يک  کدام
بازمانده خود اطالعاتی – مالی وظيفه انجام
نه مزدور. که بگوييم: بريده سرخوردهاند و
شمس حائری، نه بريده حقی نه کريم خير،
ماليان خدای ديگران. و خدابنده مسعود نه
وقت و شود حکم چون که بدهد قوت
برای ميروند  عالم نقاط بهاقصا دررسد 
دادن. برباد را اربابانشان و خود آبروی
آبرو ازخرمن مي کنند که هنوز گمان چون
من بهبعد اين مانده است. از برزمين چيزی

گفت: خواهم بهآنها

رحمان کريمی

محسني

بودم،.  اوين من در بند۲۴۰ قديم شهريور۶۰ در
۱۶ساله با قدي دختري و شد باز در روز يك
عينحال در و دلنشين  و  زيبا چهرهيي  بلند،
سن شد. بهرغم بند وارد و مصمم با صالبت
كه هر طوري بود وقارش و كم، چهره، رفتار
ميشد. او شخصيت مجذوب بياختيار كس
بهطرف شدم بلند بعد كردم، نگاه بهاو دقايقي
را اسمش و كردم معرفي را خودم و رفتم او
لب بر گرميكه لبخند با و بهآرامي پرسيدم.

محررخوانساري. عطيه گفت: داشت،
بله! گفت، توست؟ خواهر طاهره پرسيدم،

بودم، ديده طاهره با را او دوبار يكي آمد يادم
و ميرسيد بهنظر كوچك خيلي آنموقع اما

بود. تغيير كرده خيلي دوسال آخر يكي
شدي؟ دستگير چي بهخاطر خب پرسيدم:
خنديدم آزادي! دوستداشتن به خاطر گفت:
دوتاست. ما مشترك  وجه اين  گفتم: و
گفت: و كرد بند بچههاي به ساير اشاره يي
و نكتهسنجي از ماست! همة مشترك وجه
شد چطور پرسيدم:  آمد. خوشم او  تيزي
به وسيلة گفت: و كشيد آهي شدي؟ دستگير
مرا او شدم خودمان خانة وارد وقتي پدرم!
يك هم اين گفتم: داد. تحويل بهپاسدارها
چقدر و توست و من  ديگر  مشترك وجه
برادرم مثل تو توسط چون من هم است. تلخ
شدم. دوست عطيه با آنجا از شدم. دستگير
بهخاطر هم و وجهمشتركها اين بهخاطر هم
نيرومند شخصيت  و فوقالعاده ويژگيهاي 
ميكردم. خيلي احساس نزديكي بهاو عطيه،
و مهرباني بود. فوقالعاده دختري واقعًا عطيه
نسبت مايهگذاريش و فداكاري و عاطفه اش
بهتكيهگاه به رغم سن وسالش، را او بهديگران،

بود. تبديل كرده از زندانيان بسياري
اتاق يك داشت. اتاق سه فقط بوديم كه بندي
سلطنتطلبها اختيار در بود در بيرون كه آن
تماس ما با نميگذاشتند پاسدارها كه بود
دو اتاق سياسي در زندانيان بقية داشته باشند و
بوديم. فشرده درهم ۱۵۰نفر حدود جمعيتي با
روزمره، كارهاي انجام خيلي از دليل بههمين
رفتن تا دستشويي صورت شستن و دست از
بود. معضلي چيز همه خالصه خوابيدن و تا
تضادها، اين درست حل  شرايطي چنين در

آزادي عشق به بهاي
حيدري حاج اعظم

را بزرگواری يک مکانی در پيش مدتی
بهطور اولی برخورد  در کردم.  مالقات
ردوبدل آن شأن و رمضان کلمة خودکار
مسير در «انسان شد که: عنوان جمالتی شد.
بازبينی يک به احتياج گويا ساالنهاش زندگی
و عملکردها و نگرشها تا دارد بازنگری و
کند». نوسازی را خود اجتماعی رابطة تنظيم
نوسازی نيازمند انسان که است اين واقعيت
را نوينی روشهای  بتواند تا است  درونی
پيرامونش مأل با پيوند در و درعملکرد روزانه

گذارد. اجرا بهمرحلة
شدن میگويد: «نو ابياتش از در يکی مولوی

کهنههاست». اين رفتن حالها
نوشدن مداوم تکرار در نتواند انسان اگر
همان گردد، موفق خود درون نوکردن و
عالم فرديت و خصوصيات کهنه در اخالق
بعد ساده فهم در که می شود رسوب او در
خارج جهان اقدام به نوکردن خود نوشدن از

انقالب سرخ گلهاي بهنام
بهنام شقايق دشت خونين انقالب

خونين انقالب بهنام كبوترهاي
يأس سكوت كه ابراهيم بهنام
٥مهرسال شكست. ٥مهر در را
و دژخيمان ميان نابرابر جنگي ،٦٠
از برق كه درگرفت مقاومت هواداران
باور كسي  هرگز پراند. رژيم چشمان 

تا  مهر  ٥ عصر از كه شهيدي نداشت
بود فرزند مانده در خيابان ٦مهر صبح
نام محمدي ابراهيم كه بود قهرماني
ضربة ٣٠خرداد  از كه رژيم داشت
بگير ٣ماه بعداز بود، خورده جانانه يي
سال درشروع وحشيانه كشتار و ببند و
خبري ديگر ميكرد  فكر  تحصيلي
و رسانده شهادت به را عدهيي نيست.
فكر و هرگز بودند زندان هم در عدهيي

شقايق نام اخباربه با زندان در وقتها گاهي
انتظارش كه ميشديم روبه رو متنوعي
مواجه چيزهايي با هم گاهي نداشتيم. را
خواهد واقع ميدانستيم  كه  ميشديم

بود. زمانش برايمان نامشخص اما شد
از  تا  دو  بهمنماه١٣٦٠  اوايل
كه را عمومي بند دانش آموز بچه هاي
بودند هم  همكالسي و ١٦ساله هردو
كردند. صدا دادگاه به بردن براي
قبل روز  چند همان كه اسدي كبري 
سلول در را تولدش سال شانزدهمين
يك و  برادر دو بوديم  گرفته جشن 
بهدست خودش از قبل هم خواهرش
خودش اتهام بودند. شده اعدام رژيم
فروش و مجاهدين  از هواداري 
شيطان دختري بود، مجاهد نشريه
و شوخيها با بود. دوستداشتني و
عوض را بند فضاي هميشه سرزندگيش
دختر تنها ژيال، همكالسيش مي كرد. 
خواندن اولش كه اتهام بود خانواده شان
دوستي و دومين اتهامش مجاهد نشريه

بود. كبري با
ظرف چند اتهامها همين با را آنها 
محكوم كرده بهاعدام و دقيقه محاكمه
برايم تعريف ژيال وقتي برگشتند، بودند.
و گفته را او جرم شرع حاكم كه كرد
بهفحش دادن: كرده شروع هم بعد
محارب االرض. في مفسد ياغي. باغي.

و… خدا با
كه مي كرد تعريف خنده با ژيال
همه اين كه شما  گفتم: شرع  بهحاكم
است ممكن بستهايد، بهمن القاب
همه اين كه كردهام چهكار من بگوييد

شده؟ حالم شامل لقبها و احكام
نثارش فحش يكسري شرع حاكم
فكر برو  خودت بود، گفته و كرده 
است اين تو  براي نجات راه تنها  كن!
گرنه و بكني تلويزيوني مصاحبة كه

است. اعدام حكمت
محاكمهاش در  هم  بهكبري
تلويزيوني مصاحبة  اگر بودند  گفته
آنها بههردو نميكنند. اعدامش بكند
كه بودند داده مهلت يكروز تا

بكنند. را فكرهايشان
خيلي ژيال محاكمه، از بعد روز
اينكه از بعد  بود. رفته فرو  بهفكر
و نشست سرجايش شد تمام نمازش
كرد، بلند را وقتي سرش ميكرد. فكر
لبخندي كرد، تالقي بهنگاهش نگاهم

زد.
ميكني؟ پرسيدم: ژيال بهچي فكر

بهاين و گفت: داشتم خنديد بازهم
بهشرافتش را انسان كه ميكردم فكر
عمر يك نميتوانم و ميشناسند
كاري كه من  كنم. زندگي بيشرافت 
را شرافتم است  بهتر  ولي  نكردهام، 
روي را دستش دو  بعد  نگهدارم…

شد. بلند و خنديد و كشيد صورتم
من محاكمه،  اين ماجراي از پيش 
خوابهايي دوشب يكي به فاصلة كبري و
كه بود معمول زندان در بوديم. ديده
سراغشان مادران فضاي  تلطيف براي
آنها با مختلف به بهانههاي و ميرفتيم
تا ميكرديم  شوخي و حرف ميزديم
و غصه نخورند. يك روز زياد فكر نكنند
ذاكري مادر نزد هم  با كبري و من
خوابهايمان خواستيم او از و رفتيم
خواب بهتعبير خودمان كند. تعبير را
تلطيف براي ولي نداشتيم. اعتقادي
و مادرها با رابطهبرقراركردن و فضا
بهمادر كه عالقهيي بهخصوص به خاطر

صادقانه! رؤياي
مقدم مليحه

محمدي نصراله

منافع و خواستها از بتواند آدم كه طوري
ظرفيت بگذرد، ديگري بهنفع خود شخصي
است مواقع اينگونه در  ميخواهد. بااليي
درست بههمين و مي خورند آدمها محك كه
باوقار شخصيت  مي گويم كه است  علت
در و ۱۷ساله دختر اين استوار و صبور و
نسبت كينهاش و  و خشم  صالبت  عينحال
عزم و جاسوسان و خائنان و بهپاسداران
ميكرد. خيره را چشم مبارزه، در جزمش
بههمبنديهايش مهربان مادر يك مثل عطيه
روحي يا بهنيازهاي مادي ميكرد و رسيدگي
پيري بهدليل كه بهكساني ميداد. پاسخ آنها
خود و كارهاي انجام جسمياز مشكالت يا
كمك ناتوان بودند شرايط تضادهاي آن حل
صرفنظر خود نيازهاي  رفع از  و ميكرد
تنهايي احساس كه را آنهايي مينمود.
درآغوش مادرانه و مهربانانه چه ميكردند،
داليل بههمين و ميكرد محبت و ميكشيد

مينمود. سنش از بزرگتر
بهاوين انتقال زندانيهاي دادگستري با يكباره
وضعيت بهعلت بودم، آنها از يكي هم من كه
شپش دادگستري، زندان وحشتناك بهداشتي
و بهشپش از بچهها خيلي شد و منتقل به اوين
عطيه شدند. بيماريهاي پوستي دچار و قارچ
بچهها بهاين بردباري و حوصله منتهاي در
ميتوانم اين كه ميگفت از و ميكرد كمك
ميبرم. لذت بكنم،  كاري دوستانم  براي
از و مثال بعضًا يك صبح تا ظهر مي نشست
بچهها شپشها را كه موي الي يك بهيك تار
جدا بود رژيم زندانهاي وضعيت محصول
ميگفت و ميزد بوسه را آنها سر و ميكرد
با است. زندگيم لحظههاي شيرينترين اينها
و به آنها بچه ها را دو ست مي داشت جانو دل

مي ورزيد. عشق
در و ميآمد و ميرفت بهبازجويي عطيه
و مجاهد جاافتاده يك مثل آرامش،  كمال
آن   چه از اينكه  بدون  چشيده،  سرد  وگرم 
سرحالتر باشد،  داشته شكايتي پيشآمده 
عجيبي آرامش ميآمد. به بند شادابتر و
قوت بهچهره اش  نگاه كردن  با كه  داشت 
صالبتش احساس و وقار از ميگرفتم. قلب
دلم ميكردم. افتخار  و سربلندي  و شعف

خواهر تمامعيار نمونة عطيه ميخواست
باشدكه محررخوانساري طاهره شهيدش

در  ٣٠خرداد٦٠  از بعد اول  هفته هاي  در
و گرفت قرار پاسداران شك مورد خيابان
نمودند زخمي را او بهسويش تيراندازي با
شكنجههاي زير در بهاوين انتقال از بعد و
و نظم مظهر بهشهادت رسيد. عطيه دژخيمان
و بهديگران نسبت عشق از سرشار و ديسيپلين

بود. صالبت مهرباني و عطوفت و كانون
آنها نميخواهد آدم كه هست واقعيتها بعضي
هم از همانها عطيه اعدام كند. قبول يا باور را
بند بوديم، آن در كه بچه هايي همة من و بود.
ميشديم متوسل مختلف و داليل بهبهانهها
ميشود؟ مگر نكنيم. باور را واقعيت اين كه
نكرده! كاري است، جوان خيلي او آخر
بيشتر روز چند ندارد، پرونده اش در چيزي

و... نميگذرد دستگيريش از
را عطيه اسم روز۲۴شهريور ساعت١٢شب اما
كنده شد! از جا قلبم براي بازجويي خواندند.
لحظه يك در ميبرند؟ اعدام براي را او نكند
همه گويي اما رفت، فرو سكوت در بند
حتمًا كه بقبوالنند بهخودشان ميخواستند

است. بازجويي
قلبم شد، خارج عطيه از بند كه لحظهيي از
چشم ميزد. پرپر سينهام در سركنده مرغ مثل
ميشد، باز وقت هر و بودم دوخته بند بهدِر
دعا و ميكردم ثانيهشماري ميپريدم. جا از
در عطيه و شود  باز در  االن كه مي كردم 
نبود، خبري  اما شود. ظاهر آن چارچوب 
مهيب صداي بامداد چهار  ساعت سرانجام
من قلب روي بر گويي كه مسلسل، رگبار
پركرد. را اوين فضاي همة است، شده خالي
نميدانستيم رفت. فرو ماتم در بند همة
اعدام بهجوخه هاي  ديگر نفر چند دوباره 
پركرده را همهجا سكوت شدهاند. سپرده
نميگرفت جا  سينهام در ديگر قلبم  بود.
منتظر همه بود. رسيده به حلقومم انگار و
وقتي بودند.  خالص تيرهاي صداي شنيدن
شروع در دلمان در گلو، با بغضي شد، شروع
تكتيرها و …۳ ،۲ ،۱ كرديم. بهشمردن

پيدا  ۶۰ ادامه تا شب آن و يافت ادامه همچنان
رفت. فرو سكوت در همهچيز دوباره كرد.
شليك نازنين عطيه بهسر آنها از يكي آيا

سروتازهسال دلم ميناليدم: آن در بود؟ شده
آخر خدايا افتاد؟… خود خون در چگونه
عاشق اينكه به خاطر فقط بود؟! چه جرمش
آن خونآشامان براي همين بود؟! البته آزادي
آري، افتادم. عطيه  حرف به ياد بود. كافي
كساني همة و ۶۰نفر همة آن فصل مشترك
۲۰۰تا و ۱۰۰تا  ۱۰۰تا ديگر شبهاي  در  كه
عاشق كه بود  اين ميشدند، اعدام  ۲۰۰تا
حاضر بودند بهاي كه آزادي بودند آنقدر

بپردازند. خود جان با را آن
و بهت آن كه بود بند  كجاي  از نميدانم
درهم سرود مجاهد با مرگبار ناگهان سكوت

بهآن پيوستند: يكباره همه شد و شكسته
مجاهد! مجاهد!

خود يزدان بهفرمان مجاهد
بهپيمان  كن وفا مجاهد مجاهد، مجاهد،  

خود
راه شعلة  تويي  خلق، آرزوهاي نقطة  تويي 

خلق… فرداي
گرفتيم درآغوش را يكديگر سرود، از پس
فرو درونمان در را اشكها و بوسيديم و
تا همچنان من آن از پس ولي خورديم...
بودم، كشيده دراز جايم در بودم. بيدار صبح
عطيه بهبرگشتن اميد هنوز نميبرد. خوابم اما
روي را كورسو ميزد. ناگهان دستي دلم در
بود «شوري»(١) كردم، احساس خودم شانة
بيداري؟ اعظم  پرسيد كنارم ميخوابيد.  كه
شوري با نيامده! هنوز هستم عطيه منتظر گفتم

از  اما به راه، چشم و بوديم بيدار ساعت۶  تا
در شدن باز صداي ناگهان نبود، خبري عطيه
از خوشحالي با است. عطيه كردم فكر آمد،
نبود. عطيه اما در دويدم بهجلوي و پريدم جا
برده هم با را آنها  كه بود عطيه  خواهرزادة
يكي هم عطيه كه شدم مطمئن ديگر بودند.
پرسيدم همه اين با است. بوده ۶۰نفر همان از
كه درحالي و سكوت كرد كجاست؟ عطيه
سرود بود، گفت: عطيه بهنقطهيي خيره شده

رفت! و خواند مجاهد
سرود بند در هم همرزمانش اتفاقي! چه

بودند. خوانده مجاهد
بودن انسان بهاي كتاب از نقل (*

! خنــده بــی خنـده،

كه بوديم بهانهيي دنبال داشتيم، ذاكري
برويم. سراغش

كنار در كه بود ديده خواب كبري
از داشته قصد راه ميرفته و رودخانهيي
راهي ولي كند، عبور خروشان، رودي
كه ميشود متوجه ناگهان نميكرده. پيدا
صدايش رودخانه  آنطرف از برادرش 
چه دنبال كبري  ميپرسد: و  مي كند

ميگردي؟
رودخانه طرف بهآن خواهم مي -

نيست. راه ولي بيايم
بيا! هست. راهي يك اين جا چرا -

آب جا يك در ميگفت:  كبري
طرف به آن من و شد خشك رودخانه
رسيدم، بهبرادرم  تا و دويدم رودخانه 

جريان يافت. دوباره آب
نگفت بهكبري چيزي ذاكري  مادر
پرسيد كبري  پروندة دربارة من از  ولي
خير گفت: و فرستاد صلوات چندبار و
ولي نگو. چيزي بهكبري انشاءاهللا است
كه است اين خوابش تعبير بدان، تو

شهيد ميشود. كبري
ذاكري براي مادر خوابم را هم من
و ميآمد شديدي باران كردم: تعريف
مي شست را آسمان گردوخاك چنان
اتاقهاي پنجرههاي تمام شيشههاي كه
سلولمان از شدند. گل آلود زندان
همبازيهاي از يكي  و آمدم  بهراهرو
در را محلهمان در  كودكيم دوران
و سياسي حتي كه ديدم بند راهرو
كه عجبا ولي نبود مجاهدين هوادار
كردم نگاه بهاطرافم بود. دستش سالح
ميكني؟ چكار اين جا گفتم: نگراني با و
را تو كسي تا ميكنند. دستگيرت االن

شو! خارج اينجا از سريع نديده
ببرم. را تو آمده ام من گفت:

كجاست؟ خروجي
را بند خروجي داشتم درحاليكه
بهدنبالش بياختيار ميدادم، نشانش
زندان از ميرفتم، آنقدر كه همراهش 
كودك شدم. بيرون در زندان چند خارج
بودند شده خيره بهمن كه ميكردند بازي
ساكت گفتم بچهها به آن مي خنديدند. و
نشود. بچه ها باز كسي متوجهم شوند تا
دنبال مرا نگاههايشان  با و خنديدند  هم
خواب از احوال همين در ميكردند.

بيدار شدم.
وضعيت پروندهام از ذاكري باز مادر
گفت: و توضيح مختصري دادم پرسيد،
بيرون زندان  از كه است اين تعبيرش 

ميروي…
كبري محاكمة از هنوز كه آنروز
افتاديم راه كبري و من نبود، خبري هم
ماها كه ميكرديم شوخي همه با و
براي هركس ميگفتم: من مسافريم.

بدهد. بهمن دارد پيام بيرون
هركس مي گفت: خنده با هم كبري

بدهد. دنيا پيام دارد بهمن آن براي
يك از بيش برايمان كه چيزي

كبري شهادت شب در نبود، شوخي
پيوست. بهحقيقت

دوباره كه  بعد هفته دو  حدود
را اسم تعدادي آمد، در بلندگوها صداي
كردند. صدا بازجويي و انتقالي بهعنوان
همه خواندند. هم را ژيال و اسم كبري
براي را آنها و  چيست جريان  فهميديم

ميبرند؟ چه
برگردم. بهسلول نتوانستم اول
و رفتم بهتوالت وضوگرفتن به بهانة
تا خوردم آب هرچه كردم. گريه
خداحافظي براي بعد  و بخوابد  گريهام
را گريهام جلو نميتوانستم بروم آنها با
سلول و بهطرف شستم صورتم را بگيرم.
بهسلول همه سلولها ساير از برگشتم.
همهمه صداي بودند. آورده هجوم ما

ميخواندند. شعر بچهها ميآمد.
بهزبان را  جيران زيباي شعر  ژيال
ميخواستند همه ميخواند. تركي
بياختيار ولي كنند كنترل را خودشان
سؤال بود از گريه ميكردند. نگاهها پر
كه بچهها را از يكي كي؟ تا چرا و كه
بيرون بردم. سلول از بهشدت ميگريست
و مي گفت: ميكوبيد مشت بهسينهام با او
را پرپر گلهايمان كه باشيم كي شاهد تا
و چند سال دارند اين بچه ها مگر  كنند

چرا؟ چرا؟ چرا؟ كردهاند؟ چكار مگر
بگويم بهاو ميتوانستم كه تنهاچيزي
تو و  من ببين. را خودشان كه: بود اين 

بگيريم… ياد آنها از بايد هم
ژيال سراغ و برگشتم سلول بهداخل
هم ميخنديد كردم، وقتي بغلش رفتم.
و سفيد صورت مي كرد. گريه هم و
اشك ميان در كبري هم درشت لپهاي
بغلش تا بود. گلانداخته لبخندهايش و
خواب در شبها وگفت: خنديد كردم
هم را تو  و ميآيم سراغت رؤيا  و

بهمسافرت ميبرم…
خنديدم. آخر دقايق آن در كبري با
و او كه بودم افتاده خوابهايي بهفكر اما
ژيال خداحافظي با هنگام ديده بوديم. من

ميخواندند: يكصدا بچهها كبري، و
شوري دارم سر امشب در
نوري دارم دل امشب در

آسمانم اوج در امشب باز
………

و بود گرفته دم سايرين با هم كبري
با را آنها دستهايش موزون حركتهاي با

هماهنگ ميكرد. هم
جيغ بلندگو پشت دائم  بند پاسدار
است. انتقالي باشيد.  زود  ميكشيد:

بياييد. سريعتر
فرياد بچهها ديگر سلولهاي داخل از
كثيف… دروغگوي خفهشو ميزدند:

پاسدارها هربار مثل سرانجام
دست هركدامشان و ريختند بند بهداخل
مي كشيد. و را گرفته بود بچه ها از يكي
بوسه غرق را بند كبري و ژيال بچههاي
تكان ميدادند دست ميكردند، برايشان

ميفرستادند. صلوات و
چهره هاي همان با  ژيال و كبري
نوشكفته، غنچه هاي  مثل كه  خنداني
و دادند تكان دست بودند، پرطراوت

نديديمشان. ديگر و شد بسته در رفتند.
سكوتي در  بند آنها بردن از  بعد
مي كرد سعي و هركس رفت فرو سنگين
دهد. جلوه  عادي  را خودش  وضعيت 
هركس با نبوديم. موفق چندان ولي
هردو اشك ميشدي، چشم در چشم
نماز برايشان ميشد. جاري طرف

خوانديم…

رسد نميكرد چه را تظاهرات ديگري
روز، آن عصر اما مسلحانه. تظاهرات به
شروع كاخ خيابان از ٥مهر تظاهرات
مسلسلي با ابراهيم جلو صف در شد.
فائزه مجاهد خواهر صحنه فرماندة كه
وقتي داشت  قرار بود داده او به ميهني 
آنها گلوي از خميني بر مرگ خروش
و لبخند شكست شهر سكوت برخاست 
خميني مزدوران نشست مردم لبان بر

وخروج ورود راههاي تمامي سراسيمه
خاك به را تظاهرات و بستند را خيابان
آنها غرش  صداي اما كشيدند خون  و
دل در و گذشت زندان ديوارهاي از
بر مرگ كه  نشست دربند مجاهدين 

باد آزادي. ـ زنده خميني
شد. مجروح قهرمان ابراهيم
او مجروح پيكر نگذاشتند مزدوران
اوسينهخيز ببرند. بيمارستان به مردم را

و شير (جمعيت بهحياط را خودش
رساند. خورشيد)

پنجههاي آمدند ديدند كه كه صبح
رفته فرو درخاك او دست دو هر
همچون رنگ  سرخ  را سبز  وعلفهاي 

بود. كرده شقايقها
از مجرد، ديپلمه، محمدي ابراهيم
برادر بهوسيله كه بود مجاهدين هواداران
زندانيان از كه محمدي باقر بزرگش

 ٦٠ سال از شهداي و زمان شاه سياسي
بود. شده آشنا سازمان با ميباشد

ابراهيم ٣٠خرداد تظاهرات از پس
نديد را نزديكانش از يك هيچ ديگر

رژيم عليه سال همان ٥مهر در اينكه تا
گرفت بهدست سالح خميني بشري ضد

عهد خود وفاكرد. به و
يادش گرامي باد.

نوشدنحالهارفتناينكهنههاست
رسالت تغيير از و نمی ورزد خود مبادرت از
و بايد میشود دور به کهنه نو از جامعة خود
به تبديل کهنه  افکار  رسوب  اين  دانست
از ضخيم ديوارهيی و گشته متعدد رسوبات
میگيرد. شکل درونش در ارتجاع و کهنگی
جزو و نحوست جمود رفته بهطوریکه رفته
درون با فرد فرد میشود. يک فکری ساختار
که اجتماعيست روابط از ناگزير هم کهنه
و فاجعه بارتر فکری و بدتر اصل به اشاعة منجر
اين که خمينی کما میشود، جامعه رفتاری در
سمت سوق بدين را ما  جامعة  آل خمينی و
زدهاند. را دامن و بی اعتمادی کهنگی و داده

رسوبات آن با اجتماعی روابط اين حاصل
همين که ديدم دقت کردم و کمی را کهنه
خطرناکی شيطانی  پايهگذاری فکری  روش
بهبنيادگرايی راه انتها در که میزند رقم را
يکی بنيادگرايی مشخصههای از چون میبرد.
کهنگی مروج و است نوگرايی با مخالفت هم

نو از و است درونی و فکری پوسيدگی و
حالها گريزان میباشد. شدن

میتوان بهراحتی که راستاست همين در
با و فهميد  را اسالم دو ديدگاهی  تفاوت
بهطورمثال گفت نمیتوان شاخصها اين
با اسالم ايران خلق مجاهدين اسالم اعتقادی
يکسان است ايران آخوندزدة جامعة رايج در
حاصل ايران در رايج اسالم درصورتیکه 
شاهی(درباريان) سيستم دو القائات و رسوبات
که است چرا سيستم آخوندی(روحانيون) و
ظهور از قبل حتی ايران  بهتاريخ  نگاه در
و دو طبقة روحانيان مثًال دورة ساسانيان اسالم
زندگی مال و و جان حاکم و درباريان مالک

بودهاند. ايرانی جوامع روزمرة
شبهای با شد همزمان متن اين نگارش تصادفًا
اول امام شهادت و خوردن ضربت و قدر
و بهعبارت امروزی تروريک شيعيان. ضربت
ديگر. مسلمان بهاصطالح يک  توسط امام

که فهميدم هم ترور نوع  همين در دقت با
توليد جنايت اين عقيده نوع يک از نمیشود
با يک اسم ولو ديدگاهها شود. پس تفاوت
نيست اصولی دارد و تاريخ بشريت در ريشه
بنابراين نگريست. مسائل و اتفاقات به ايستا که
فهم را زير نکات آن در وکنکاش بحث اين از

کردم:
که باعث دارد بستری بهزمينه و انسان احتياج
انديشهاش و و فکر از درون کهنگيها زدودن
و فلسفة میشود رمضان بستر را و آن گردد

دانست. روزه
پرارج شبهای و مبارک ماه اين در پايان در
بخشد تا توان را ما که بخواهيم خدا قدر از
باشيم سهيم  ايران مردم قدر رقم خوردن در
و پليدی مجسم جرثومة سرنگونی با و
توسط ارتش خمينی واليی حکومت رذالت
نوشدن بتوانيم در مردم همياری آزاديستان با

سهيم باشيم. ايران مردم خلق و حال

آمريكا شهرهاي در مقاومت هواداران
و اعتراضي تجمعات برگزاري به اقدام

نمودند. مطبوعاتي  كنفرانسهاي
نيـويورك

هواداران ١٠آبان سهشنبه روز
درمقابل شهرنيويورك در ايران مقاومت
اعتراض ملل متحد يك تجمع در سازمان
مقر تهديدهاي و دجالگرانه بهاظهارات
صدور سياست و ارتجاع رئيسجمهور
آخوندي، رژيم تروريسم و بنيادگرايي

كردند. برگزار
در پالكاردهايي تظاهركنندگان
زير شعارهاي روي آنها كه داشتند دست

ميخورد: بهچشم
مالها براي اتمي نهبهسالح ـ

متوقف را مالها با كثيف تجارت ـ
كنيد

وبنيادگرايي تروريسم به نه ـ
بهتغيير آري تروريستي، نهبهرژيم ـ
مقاومت بهرسميتشناختن و دموكراتيك

ايران
اصلي در مقابل در كه تظاهرات اين
استقبال مورد شد، برگزار  ملل سازمان
متحد ملل  كارمندان و  ديپلوماتها زياد 

قرار آمريكايي شهروندان چنين وهم
اعتراضي تجمع اين درطول گرفت.
افشاي به اعالميه پخش با هموطنان
سياستهاي و ارتجاع رئيسجمهور
آن پرداختند. تظاهركنندگان جنگطلبانة
رژيم خروج  خواستار تظاهرات دراين 
خواستار خارج ونيز ملل سازمان مالها از
از خلق ايران مجاهدين نام سازمان كردن

شدند. تروريستي ليست
به پيامي ارسال با زوكر دانيل خاخام
بهعنوان ايران مقاومت از ايرانيان تجمع
بنيادگرايي نام با مقابله براي تنها آلترناتيو

برد.
نيويورك نيز گروه ضدتروريستي در
اعالم با آنان ايرانيان در تجمع شركت با

نمود. همبستگي

لسآنجلس
در  هموطنان اعتراضي تجمع  
مقابل سهشنبه١٠آبان روز لسآنجلس

شد. برگزار شهر اين فدرال ساختمان
ملي شوراي عضو لوايي آقايان
دانشگاههاي استاد پارسا علي و مقاومت
از هموطنان الياس همچنين  لسآنجلس و
اين سخنرانان ازجمله آمريكا مقيم كليمي

بودند. برنامه
كليميان جامعة از الياس آقاي

گفت خود  سخنان در  كاليفرنيا  جنوب 
مقيم جنوب كليميان جامعة از طرف من
رئيسجمهور اخير موضعگيري كاليفرنيا
را احمدينژاد پاسدار ايران، مالهاي رژيم
خواستار از دولت آمريكا و كرده محكوم
تروريستي رژيم اين سريعتر هرچه اخراج

سازمان ملل ميباشم. از
و آمريكا رئيسجمهور از هم چنين
سياست يك خواستار اروپا اتحادية سران
به رژيم اتمي پروندة ارجاع براي قاطع
از ما هستيم. متحد ملل امنيت شوراي
مريم خانم توسط  ارائهشده سوم  راهحل
ايران در دموكراتيك تغيير براي رجوي
حمايت ايران  مقاومت و مردم بهدست 

ميكنيم.
خود  سخنراني در پارسا  علي دكتر  
مدرهنمايي دوران  شدن طي به  اشاره با
بعد جهان  به رژيم  اعالن جنگ و رژيم
گفت احمدينژاد آمدن  كار روي از
اينجا در كاليفرنيا  جنوب ايرانيان  ما
به خود را خواستهاي تا گرد هم آمدهايم
حقوق و و مراجع سياسي جهانيان گوش

برسانيم. كشوري بشري
كردن محكوم ضمن پارسا دكتر
سياسي مراجع از احمدينژاد صحبتهاي
اتمي پروندة ارجاع  خواستار  جهان
و شد ملل سازمان امنيت شوراي به رژيم

قاطعانه كاليفرنيا جنوب ايرانيان ما گفت
رژيم اين  با برخورد كه ميكنيم اعالم 
استراتژيك، راهحل تنها ضدمردمي
ميباشد. انساني و عملي اخالقي، اصولي،
است نظامي حملة و نه مماشات نه راهحل
تنها ايران از مقاومت مردم پشتيباني بلكه

است. راهحل

بـركلي
مطبوعاتي كنفرانس اتمام از بعد
هموطنان اعتراضي تجمع ايرانيان، جامعة
خبرنگاران گرفت و آزاده شكل و شريف
حاضر ايرانيان با مختلف مصاحبههای با
تجمع اين از  گزارش تهيه به  محل در

پرداختند.
پالكاردها با آزاده، و شريف ايرانيان
كردن محكوم  ضمن اعالميه، پخش و
خواستههاي احمدينژاد، اظهارات
كه عابران گوش به  را خود برحق
بودند، بركلي دانشگاه دانشجويان عمدتًا

. رساندند
اطالعات وزارت گماشتگان از نفر دو
در اخالل قصد به هموطنان  تعرض كه با
داشتند را آنها مسالمتآميز آكسيون
هواداران افشاگريهاي و صبر برابر در
و شدند محل ترك به  مجبور مقاومت

گرديد. خنثي ابلهانهشان طرح

بركلي لسآنجلس، اتاوا، نيـويورك، در احمـدينژاد به تهـديدات پاسدار اعتـراض هواداران مقاومت عليه مقاومت اعتراضي هواداران اقدامات و تظاهرات
بقيه از صفحة٥
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دو نيروی بين شباهتها از رغم بعضی به
کامًال آنها مغناطيسی، و الکتريکی
تا میشدند؛ شمرده  مختلف  و مجزا
ولتا، توسط  باتری اختراع با اينکه 
سيم يک وصل با توانستند دانشمندان
جريان برق را در بين دو قطب باتری، 
شد متوجه ُارستد کنند. ايجاد سيم آن
را قطبنما يک برق جريان اين که
سيم است، حلقه اين نزديکی در  که
مدار بستن و  کردن باز  با میلرزاند. 
تکان میخورد. قطب نما برق،  جريان
يک لحظهيی  برای اينکه مثل 
میشود. قطبنما نزديک مغناطيس
رابطة که بود  آزمايشی اولين  اين
را مغناطيس و الکتريسته بين مستقيم
جريان که هستيد متوجه میداد. نشان
الکتريکی شارژ جز نيست چيزی برق
آزمايشهای در حرکت. حال در
وارده نيروی که شدند  متوجه بعدی
امتداد در  مکانيکی نيروی خالف  بر
بر عمود سيم نيست، بلکه و قطب نما
بر در را سيم حلقة که است صفحهيی
بود جهت مشخص اين از میگيرد. 
ولی نيست. مکانيکی نيرو اين که
با که سعی داشتند آن زمان فيزيکدانان
نيروی مکانيکی اين از تصوير استفاده
زمان همين توضيح دهند. در را جديد
در نام فارادی به دانشمند انگليسی يک
الکتريسته رابطه از عميقتر فهم جهت
معروف آزمايشی به دست مغناطيس و
يک طرف دو به را سيم يک او زد.
وصل (گالوانمتر)، حساس آمپرمتر
اين در  باتری هيچ گونه چون کرد. 
هم جريانی هيچ نداشت، وجود مدار
هم و آمپرمتر نبود مدار جاری اين در
فارادی ولی  نمیداد.  نشان  را  چيزی
برق جريان اگر که  زدهبود حدس
وجود به را مغناطيسی نيروی بتواند
نيروی شايد اورستد)، (آزمايش آورد.
ايجاد برق جريان بتواند نيز مغناطيسی
دادن تکان  به کرد  شروع  او کند. 
و سيم  اين طول  در مغناطيس  يک 
اين در زده بود حدس  که همان طور
الکتريکی جريان  يک سيم،  رشته
بستگی جريان اين ميزان شد. القاء
مغناطيس. حرکت سرعت به داشت
مکانيکی پديدة يک مسلمًا پديده اين
نيروی که چرا باشد، نمیتوانست
جسم دو فاصلة  تابع فقط مکانيکی 

فارادی که يک آنها. است نه سرعت
کرده درک به خوبی نبود،  تئوريسين
بايد و نيست مکانيکی نيرو اين که بود
اين بررسی به بيشتر مشاهدات طريق از
آنکه رغم ولی به پرداخت.  موضوع
میدانست نداشت، تبحر رياضی در
مشاهداتش پيچيدگی فهم برای که
در دارد. شکل و تصوير يک به نياز
خطوط مفهوم با دانشمندان زمان آن
داشتند آشنايی (طيف)  مغناطيسی
آهن برادة معروف آزمايش (همان
آن يک مغناطيس کاغذی که زير بر
از ابتدايی آزمايش  اين دارد).  قرار
مرسوم مغناطيس شناخت برای قديم
در طول آهن برادة بود. جهتگيری
نشان مغناطيس  اطراف در خطوطی 
مغناطيسی ميدان يک وجود از
آن آهن برادة که خطوطی و میکرد
قوای خطوط می کردند، مجسم را
همين در ميشوند.  ناميده مغناطيسی 
نيرو خطوط تصوير فارادی راستا،
به مغناطيس از را نيرو ميدانهای و
ابتدا در چه  گر داد. بسط الکتريسته 
ساخته را ديگر اين تصوير فيزيکدانان
با ولی میشمردند، او ذهن پرداخته و
راهگشا بود تصوير اين گذشت زمان
کرسی به دليل اين تصوير همين به و
و آمپر تئوريک کارهای با نشست.
با الکترومغناطيسی قوانين ديگران،
الکتريکی ميدانهای مفهوم از استفاده
دوران همين وضع شد. در مغناطيسی و
نام به اسکاتلندی جوان دانشمند يک
کارهای بررسی به شروع ماکسول
در وی تبحر  چون و کرد فارادی 
بررسی به ديگری ديد از بود، رياضی

پرداخت. پديده اين
ماکسول انتخاب  که و شيوهيی متد  
استفادة مورد امروز به تا کرد،
بوده علم گسترش  برای دانشمندان 
زيادی از اهميت اين جهت از و است
برخوردار فيزيک علم تاريخ در

است.
تا الکترومغناطيسی قوانين مجموعة در
الکتريسته بقای اصل ماکسول از قبل
میبايست که معنا اين به میشد. نقض
الکتريسته را میتوان که فرض میشد
آورد وجود  به را آن يا برد بين  از
بقای قانون مثل بقا،  قوانين  اينگونه
الکتريسته گشتاور، جرم، انرژی،

دنبالکردن و بقاء قوانين رعايت يعنی
از بسياری محور امروز به تا تقارن،
اضافه است. فيزيک در نوين تئوريهای
نيرو ميدانهای مفهوم راهنما، دو اين بر
تا است  فارادی بينش حاصل که نيز 
در فيزيکدانان استفادة مورد امروز به
میگيرد. قرار جديد تئوريهای وضع
الکتريکی ميدانهای  که تصوير  اين
معناطيسی ميدانهای در تغيير حاصل
تغيير حاصل مغناطيسی ميدانهای و
نيازی است، الکتريکی  ميدانهای  در
اين به ندارد. مغناطيس و برق سيم به
اين طبق بر که داد نشان ماکسول ترتيب
امواج طبيعت در بتوان میبايست تئوری
ميدانهای تغيير يافت. را الکترومغناطيسی
ايجاد مغناطيسی ميدانهای الکتريکی،
که است حال تغيير خود در که میکند
جديد ميدانهای ايجاد به منجر نتيجه در
دور يک و ميشود متغير الکتريکی
آن که حاصل میکند را ايجاد تسلسل
ضمن در است. الکترومغناطيسی امواج
محاسبه را امواج اين سرعت ماکسول
که دريافت  فراوان تعجب با و کرد 
نور سرعت  همان امواج  اين سرعت 
الکتريسته، يگانگی بدينگونه، است!
داد او نشان شد. حاصل و نور مغناطيس
بر میآيد، و گرمايی که از آتش نور که
است. الکترومغناطيسی امواج دو هر
در متفاوت چنان پديدههايی يگانگی
با بود. شگفتیآور تئوری يک قالب
آزمايشها توسط آن درستی هنوز آنکه
از تئوری اين بود، نرسيده ثبوت به
مورد دانشمندان از بسياری طرف
شد. داستان يگانگی قبول واقع استقبال و
تأثير نمايش نور مغناطيس و الکتريسته،
متقابلمشاهدهوتئوریبريکديگراست.
فارادی توسط که ميدانها، مفهوم بدون
شدهبود، ابداع مشاهدات واسطة به
با ماکسول نمیشد.  حاصل  يگانگی
تقارن و بقاء قوانين راهنمای از استفاده
اين گشود. را  کار گره معادالت  در
است مهم بسيار تقارن و بقا قوانين مقولة
که است جديدی تصوير پايه که اساسًا
ما و شدهاست مکانيکی تصوير جانشين
اينجا در پرداخت.  خواهيم بدان  بعدًا
بازتاب خارجی اين که بايد اشاره کنيم
طبيعت در توازن زيبايی و نوعی تقارن

ما همه از آن لذت می بريم. که است

بهمناسبتسال فيزيکوصدمينسالگرد «نظريهنسبيت»

درمسيريگانگي(٥)
ماساچوست  دانشگاه دكتر فيزيک ذرات اوليه از توتونچی شاهين

دارد ادامه

منعكس كنندة مقاله اين مترجم: يادداشت
نظريات تنهايکجناحدربحثهایداغ اخالقی
سلولهای از استفاده با تحقيق موضوع روی بر
يک حدودی تا من نظر به و است انسانی
مطرح که مسائلی است. لذا شده نوشته طرفه
مورد ديگري میتواند جانب گروه از میکند
همهجانبه ديگرمفالهاي طرف از باشد. بحث
بحثهاي در هم نقايصی است ممكن و نيست
يک در مثال" وجودداشتهباشد شده مطرح
نگاهبهانتخاباتآمريکا میتوانديدکهاتفاقا"
تعدادزياديازطرفداراناخالقياتدرعلمدر
کفة شدن سنگينتر در زيادی حدود تا آمريکا
داشته ويژهيی نقش بوش جرج نفع به ترازو
نقطه می تواند مقاله اين مجموع در اما اند.
تبادل و بحث براي خوبی و داغ بسيار شروع

نظردر اينزمينه باشد.

تقدس سنتی ديدگاه آينده ٣٥سال در
پيشرفتهاي فشار تحت آدمی حيات
جمعيتشناسي و تکنولوژيکی علمی،

٢٠٤٠ شايد  سال تا ريخت. خواهد فرو
متعصب اصولگرايان از تهماندهيی تنها
مذهبی ازايدةمقدسبودنزندگی بشری
مرگ، هنگام تا نطفه بستهشدن لحظة از
دفاع خواهندکرد. در يکبازنگری، سال

نظريه  اين از سالی که می توان ٢٠٠٥ را
دفاع مینماياند، غيرقابل بنياد و سست را

خواند.
آمريکايی محافظهکاران که سالهاست
جهتدفاعاز قانونممنوعيت توليدجنين
جهتانجامکارهایتحقيقاتیدرموقعيت
قانونی چنين اند. گرفته قرار سختي
تحقيقات انجام از را امريکايی دانشمندان
میتواند پزشکی که و و شناسي زيست

بيماريهای از  بسياری درمان در  انقالبی
در است. بازداشته کند، ايجاد معمول
صادقانه ترينحالتمحافظهکاراناعتراف
پيشرفتهای کنارگذاشتن  که  میکنند
انجام بايد برای که بهايی است پزشکی

کرد. پرداخت درست کار
غيرقابل عقيده اين ديگر امسال اما
جنوبی کرة دانشمندان مینمايد. پذيرش
ساقه» «سلولهاي میتوان که دادند نشان

طريق  از انسانی١ را (STEM CELLS)
نشده بارور انسانی تخمک هستة حذف
سلول يک هستة با  آن  جايگزينی و
دانشمندان کرد. پيشرفت توليد معمولی
با يک کرة جنوبی عقيده فوق الذکر را
امکان کرده است. نيرومند مواجه چالش
معمولی سلول يک هستة کردن کلون
توانايی به دليل جنين گرانبها بودن نظريه
سؤال زير را انسان به تبديل جهت بالقوه
هر که شد مشخص  وقتی  است.  برده
ژنتيکی اطالعات حاوی انسانی سلول
جهتتوليديکانسانکاملاست،ديگر
استداللهایقديمیجهتحفظ«جنينهای

انسانیبینظير»،رنگمیبازد.
بحث دربارة  گرفتن باال نظر از سال٢٠٠٥
حالت زندگي در که بيماراني مراقبت از
در می شوند، حداقل داشته نگه  گياهي
اياالت متحدهويژه و چشمگيربوده است.
تغذيه جداسازی لولة سر قانونی بر جدال
پرزيدنت به دخالت شياوو» منجر «تری از
. در آمريکا گشت و کنگرة جرج بوش
زنده نگه دوی آنها حامی هر حالی که
افکار فزايندة مخالفت بودند، او داشتن
دخالت، اين برابر در آمريکا عمومی
بر و برانگيخت را کارشناسان شگفتی

تقدس حيات
نباشد است ممكن اما در آينده است امروز اعتقاد

پيترسينگر
 سپتامبر ۲۰۰۵
ترجمةسياوشجهانگيري

قادر ما نرم، بافتهای از تصويربرداری
باال اطمينان درجه با که بود خواهيم
و زندهبودن جسم رغم به که افرادی را
مغزی شديد صدمات  از نفسکشيدن، 
اين در دهيم. تشخيص میبرند، رنج
ماندن، زنده دست رفتن اميد به از با موارد
قاعدتًا بيمار دوستان  و خانواده  اعضای
درکخواهند کردکه حتیبا وجودزنده
بودن ارگانيکیانسان،فردموردعالقةآنها
بنابراينتصميمدر نميباشد. درواقعزنده
بيماران اين گونه  تغذية لوله قطع  مورد
چرا كه بود. خواهد انگيز بحث بر کمتر
باورمی کنند که چنينتصميميبراي آنها
خاتمهدادنبهزندگیيکكالبدانسانیو

نهيکشخص خواهدبود.
بلژيک  و ٢٠٤٠ هلند سال رسيدن فرا با
دلسوزانه» «قتل قانونیشدن از دهه چندين
دادن اجازه از ديگري قانونی اشکال يا و
بهپزشكبرايكمك بهخودکشیبيمار
بيماري حيات به دادن پايان يا و العالج
جهت نيست، وي بهبودي به اميدي كه
تجربهخواهند کرد. تغييرطولعمربشررا
کردن قانونی اينکه از نگرانی تجربه اين
قتل يک سمت به قدم اولين اعمال اين
تا آن میبرد. بين از را ميباشد عام جديد
کشورهای جمعيت از بااليي درصد زمان

سال   ٧٥ باالی سني داراي توسعه يافته
نحوة مورد در  میتوانند و بود  خواهند
اتمامزندگی خودفکرکنند. فشارسياسی
جهتباز داشتنافراديكهبه دليل بيماري
تدريجی يا نزديك مرگ به رو سخت
غير زندگی، يا مرگ انتخاب از هستند،

قابل قبولخواهد شد.
تقدس ايدة اخالقیبودن که  هنگامی

در هم و شروع نقطه در هم انسان زندگی
ايدة اخالقی نباشد، دفاع قابل انتهای آن
شد. بدين خواهد آن ديگري جايگزين
ترتيبمشخصخواهدشدکهمفهوميک
عنوان به او عضويت از صرفنظر شخص
گروه انسانی، در شکل موجود هم يک
شخصيت و داشتن از عبارتست در واقع
هويتانسانیو نهعضويت دردستهبندی
در اين مهمترين شاخص و بيولوژيک .
میباشد. ختم زندگی زمان  تعيين مورد
انسان بدن اگر که حتی فهميد خواهيم ما
شروع را خود نطفه، حيات شدن بسته با
برخوردار لحظه تا انساني  زندگی کند،
شروع نسبي، خودآگاهی يک از شدن
مستقل افراد حقوق به ما و نخواهد شد
مرگ يا زندگی انتخاب جهت ذيصالح

احترامخواهيمگذاشت.

دانشگاههاي استاد سينگر پيتر آقای *
او کتابهای باشد.  می ملبورن و  پرينستون
(نيويورک: علمی اخالقيات از: عبارتند
و بازنگری در کمبريج،۱۹۹۵) انتشاردانشگاه
اخالقيات پاشی مرگ: فرو و زندگی مورد
مارتين، سنت انتشار (نيويورک: ما سنتی

(۱۹۹۵
که نابالغی هستند سلولهای سلولهاي ساقه -۱
توليد توانايی باال بوده و تکثير دارای سرعت
بدن مختلف چند بافت يک يا بالغ سلولهای
توانايی حسب بر سلولها اين باشند. می دارا را
زمان بدن،  بافتهای مختلف سلولهای توليد 
از بسته بعد مرحله از موجود رشد توسعه و
تولد بعد از و جنين شکلگيری نطفه تا شدن
تعدادسلول هایبالغيكه ايجادميكنند، ويا

شوند. بندي مي دسته

برای راهنمايی همچون غيره و
نقض و مي شود شمرده فيزيکدانان
صحيح مسير از انحراف از نشان آنها
شد متوجه ماکسول ضمن در است.
شکلی به الکترومغناطيسی قوانين که
شده بود، وضع زمان  آن در که
طبق بر که معنی بدين است. نامتقارن
ميدانهای تغيير با فارادی آزمايش
ميدان الکتريکی مغناطيسی، میتوان
القا الکتريکی ميدان اين کرد. القا را
برق جريان يک ايجاد باعث شده
همان ميشود  سيم حلقة يک  در
باتری میتواند جريان که يک طور
خواننده سيم ايجاد کند. در را برق
فقط سيم يک وجود که است متوجه
القا شده ميدان اين برای اندازهگيری
هم سيم اين اگر و است الکتريکی
الکتريکی ميدان نمیداشت وجود
بر ولی داشت. وجود شده القاء
شکل تنها  اورستد آزمايش اساس 
ايجاد مغناطيسی ميدانهای توليد
است. سيم برق در يک جريان يک
بين بخواهيم تقارن حالیکه اگر در
مغناطيسی و الکتريکی ميدان دو
القاء امکان بايست کنيم برقرار را
تغيير توسط مغناطيسی ميدانهای
در نيز را الکتريکی ميدانهای در
در ميدانهای تغيير اين گرفت.  نظر
جريان از مستقل و جدا الکتريکی

است. سيم در برق
به عامل اين اضافهکردن با ماکسول
تقارن الکترومغناطيسی، معادالت
الکتريکی ميدانهای  بين را  وتعادل
اين آورد. دست  به مغناطيسی  و
الکترومغناطيسی معادالت به تقارن
و می بخشيد خاصی توازن و زيبايی
الکتريسته بقای عدم  مشکل قضا از
راهنما دو اين میکرد. حل هم را

گالوانيك سيم- جريان گرد مغناطيسي ميدان – آمپر اورستد، قانون آزمايش
صورت به آزمايش اورستد ميكند. ايجاد مغناطيسي ميدان برق جريان داد كه نشان اورستد

است: شده تكرار زير
تصوير ۱ درج شده  در آن ابعاد كه قطر۱۸ ميليمتر به يك لوله از آزمايش در اين برق جريان
۱/۵ متري عمودي توسط ۴ عقربة  محدودة در شده ايجاد مغناطيسي ميدان مي كند. عبور
وقتي مي شود. گيري اندازه گرفتهاند، قرار شيشه يي صفحة يك روي لوله حول كه نما قطب
با سمت ميدانمغناطيسيزمين منطبقهستند. جريانيبرقرار نيست،همةعقربههاي قطب نما

خطوط  به سمت را نما عقربههايقطب ميشود، برقرار يكجريان۲۵۰ آمپريدر لوله وقتي
ميكشاند. راست) دست انگشتان (طبق قانون شده ايجاد ميدان شكل دايرهاي

وي آزمايش داد. نشان را و مغناطيس برق جريان ارتباط بين كه بود كسي نخستين اورستد
انجاميد. ماكسول معادالت به كه پلههايي است از يكي

منفرد ساقة سلول يك

را خود ناخرسندی که افرادی تعداد
شرايطی داشتن تحت زنده نگاه درمورد
افزوده شده کرده اند، شياوو اعالم نظير

است.
پيشخواهدبرد. تکنولوزیاينبحثرا
تکنيکهای پيشرفت با همزمان

گسترشاغتشاشات
درفرانسه

اطراف نقاط ساير پاريس، به شمالي حومة محالت در ناآراميهاي آغاز شده
اغتشاشات آنچه شهرهاي ديگر گسترش يافته است. اين سپس پايتخت و
مهاجرت و فقر عميق مسائل با برخورد در دولت ناتواني ناظران كه را

ساخت. ميخواندند، آشكار
جديدي  موارد شاهد (٧ نوامبر) آبان ١٦ دوشنبه روز شورشها روز يازدهمين
سيصد حدود متشکل از با گروهی مقابله مأموران پليس در بود.  خشونت از

اند. شده زخمی پليس مامور سی پاريس، جنوب در آشوبگران از تن
گرفته اند. قرار گلوله شليک هدف ماموران از تن دو شود گفته می

رئيس تبديل شده است. هدف آشوبگران به اينک نگران است که پليس
در بزنند عمدا پليس ضربه که نيت اين با باندهای آشوبگر گفت که پليس

گيرند. می قرار پليس مقابل
آشوب روز ده پس از خود را سکوت آقای شيراک سرانجام يکشنبه روز
مجدد استقرار مطلق با اولويت که گفت خبرنگاران و به شکست فرانسه در

است. امنيت و نظم
را بزند نهايی حرف قانون بايد گفت که فرانسه رييس جمهوری

خيابانها  در نفس تازه ١٠٠٠ پليس كرد اعالم وزير كشور سارکوزی  نيكوال
اين هيچکدام ظاهرا اما است کرده بازداشت را نفر صدها و است کرده مستقر

است نداشته تاثيری اقدامات
به  ميرفت، بيماري فرد به امدادرساني براي كه آمبوالنس يك شنبه روز
كودك يك مهد همچنين شدند. سنگباران آن پرسنل و كشيده شده آتش
كه پاريس در غرب آشر محلة در آنهم شدند. كشيده به آتش انبار يك و

دستگير  ٢٠٠ نفر شب همين در است. تنها بوده كنار آشوبها بر از تاكنون
آغاز از  شب يك در پليس  توسط دستگيري تعداد بيشترين  اين شدند. 

بود. شورشها
زد و به پليس سنگ با پرتاب با جوانان از دسته هايي اغتشاشات شبها از آغاز
پاريس غرب و شمال شهرك در چند در را صدها اتومبيل و پرداختند خورد
خشن حومههاي در روزانه واقعيت به اتومبيلها سوزاندن كشيدند. آتش به

آتش كشيده  ١٠٠ خودرو به روزانه متوسط است. بهطور شده تبديل پاريس
به خودروهاي آمار تاكنون كشور وزارت عمليات مركز گفتة به شده اند.
تاكنون مركز همين به گزارش ميرسد. هزاران دستگاه به شده كشيده آتش

اول  هفتة كل در ١٤٣ دستگيري در مقايسه با كه ٣٠٠نفر دستگير شدهاند
ميدهد. نشان افزايش چشمگيري را اغتشاشات

است.  ناآرام فرانسه ١٠ شهر حدود
در تولوز شمال، در  ليل شهرهاي در خشونت موارد ساير  و آتش سوزي

غرب مشاهده شد. در و روئن جنوب غربي
كه هنگام باال رفتن  ساله ١٥ و ١٧ نوجوان مرگ دو شورشها بهدنبال اين
پليس دچار هويت چك پست از گريز جهت برق توزيع مركز ديوار يك

شد. آغاز و جان سپردند، شده برق گرفتگي
اولنه-سو-بوآ  منطقه در آرام تظاهرات يك به ١٤ آبان، ١٠٠٠ نفر شنبه صبح

شدند. و خواهان آرامش كردند شركت
حومههاي در شدهاست- برجسته شبانه درگيريهاي با تنشها–كه زمان آن از

است. گسترش يافته را در برگرفته اند پاريس كه قيمت مهاجرنشين ارزان
كليشي سو بوآ در مسجد يك بهسمت اشكآور گاز شليك يك نارنجك
را ناحيه اين بزرگ مسلمانان جامعة خشم يكشنبه قبل روز اغتشاشات در

برانگيخت.
مرگ كه داد قول و آرامش شد خواهان جمهور فرانسه رئيس شيراك ژاك

دهد. تحقيق قرار مورد نوجوان را دو
كه است گفته كابينه جلسة در شيراك  كه گفت دولت سخنگوي يك
به اوضاع بي قانوني «تشديد كه داد هشدار شيراك شود». آرام «اوضاع بايد
در فرانسه قانون از ناحيهيي خارج كه و گفت شد» خواهد خطرناكي منجر

ندارد. وجود
چهارشنبة روز شدة برنامهريزي فرانسه سفر نخستوزير ويلپن دو دومينيك
جلسة اضطراري و كرد موكول نامعلومي آيندة به را كانادا خود به گذشتة
حضور پارلمان جلسة در و داد شورشها تشكيل مسألة بررسي براي را وزيران

جدي» خواند. «بسيار را خشونتها آنجا و در يافت
با را اين كار و خواهد كرد تضمين را عمومي دولت نظم گفت: وزرا به او
ساركوزي كشور وزير روي كه گفت او داد. خواهد انجام الزم قاطعيت
پاكستان خود به سفر ساركوزي كند. اتخاذ را الزم تا تدابير مي كند حساب

كرد. لغو به اوضاع رسيدگي را براي افغانستان و
جانشيني براي رهبر حزب حاكم (او.ام.پ) است، قصد خود كه كشور وزير

پنهان نميسازد. را ٢٠٠٧ سال انتخابات در شيراك
گذشت» بدون قول يك «جنگ او اغتشاشات، قبل از آغاز هفته يك تنها

را دادهبود. حاشيهاي مناطق در جزئي جرائم خشونت و عليه
«ايجاد به را دولت و كرد انتقاد ساركوزي از سوسياليست مخالف حزب

ساخت. متهم حاشيهيي مناطق در انفجاري» وضعيت
مهاجرت، فرانسه، جامعة در فزاينده شكاف از عالمتي را شورشها اين ناظران

ميدانند. بيكاري و فقيرنشين مناطق در تحصيلي سطح افت فقر،
را ناديده گتوها واقعيت متوالي دولتهاي گفت ليبراسيون روزنامه چپ گراي
اولويتهايشان از آنها اغلب و كرده كوچك را مسأله اين غالبًا و گرفته

كنارگذاشتهاند.
سركوزي نيكال استعفاي خواهان سبزها حزب و كمونيست حزب
خواهان كشور وزير  روش  از انتقاد  وجود  با  سوسياليست شدند،حزب

نيست. او استعفاي
از چهارشنبه  روز در پاريزين روزنامة  با  مصاحبهيي در ساركوزي اما 
تحت فقيرنشين مناطق برخي گفت  كرد و دفاع خود سخت سياستهاي
وقوع وي اقدامات و آمدهاند در مخدر مواد قاچاقچي دستجات حاكميت

دادهاست. كاهش سال در درصد ٨ بهميزان را جرائم
و بيكاري غيرقانوني مهاجرت راندهشدگي، حاشيه به گفت: احساس او
بلكه قاطعيت، تنها كه نه گفت مي آورد و قابلمالحظه يي بوجود مسائل

است. الزم نيز عدالت
نرخ دوبرابر ميزان به بيكاري از بوآ سو كليشي مانند حاشيهيي مناطق

است. بااليي نرخ درصد ١٠ با حدود خود كه مي برد كشوري رنج
ميزان به و شرقي جنوب مارن در اِ  سن  پاريس و شمال در والدواز در
و شدند كشيده آتش به اتومبيلها پاريس، غرب در ايولين در كمتري

داد. ازجوانان روي گروههايي پليس و بين درگيريهاي پراكندهيي
طي  در ١٣ بار مشابهي حداقل خشونتهاي فرانسه، خبرگزاري به آمار بنا
جوانان مرگ بهدنبال پاريس نشين فقير حاشيهاي مناطق در گذشته دهة
داده روي همسايگان يا توسط پليس تصادفي، توسط بهصورت محل اهل

است.
بيان چنين شورشهايي كه فرانسه گفت خبرگزاري  به ويويوركا،  ميشل
دليل به اين وقايع اين گفت او است. بيعدالتي احساس و نااميدانة خشم
الگوي جمهوريخواهانة افت با چگونه نميداند كه فرانسه ميآيند پيش

شود. روبهرو اجتماعي يكپارچگي

منطقة در در يك خيابان اتومبيلي ناآراميها، روز نوامبر، در نهمين پنجم روز
در جوانان توسط ساختمانها و خودروها ميسوزد. پاريس شمال در پيرفيت
دو شدن كشته بعد از جوانان اين شدند. كشيده آتش مهاجرنشين به محالت
شورش به پليس، سر تعقيب از شدن پنهان هنگام گرفتگي اثر برق در جوان

برداشتند.

آسوشيتدپرس و فرانسه خبرگزاريهاي گزارشهاي از برگرفته

ناهلسمونته فرينگ

احزاب توافق  اعالم  از بعد
سوسيال مسيحي و سوسيال دموكرات
به بزرگ ائتالف در تشكيل دولت
مذاكرات مركل، آنجال خانم رياست
موضوعات كلية  سر  بر فشردهيي 
شروع ائتالف احزاب بين اجرايي
و دارد ادامه  هم چنان است كه شده
مواد و مذاكره موضوع اوقات بعضي
به تبديل اختالف يا  و توافق مورد
آلمان شده در خبري سوژة جنجالي

است.
مشكالت بزرگ ائتالف  دولت
دو هر اعضاي در بين را تضادهايي و

آورده است. وجود جبهه به
جوانان كنگرة در  گذشته هفتة
موضوع مسيحي دموكرات حزب
١٨سپتامبر انتخابات نتيجة بررسي
و شد  تبديل كنگره اصلي سوژة به 
نتيجة براي  را  مركل خانم  بسياري 
آمده به دست آراي غيرقابل انتظار بد
و سوسيال دموكرات اتحادية احزاب
مركزيت شناختند. مقصر مسيحي
فورًا مسيحي دموكرات  حزب
نتايج بررسي نشان داد و عكسالعمل
تشكيل زمان از بعد به را انتخابات
مركزيت نمود. موكول جديد دولت

زدن به دامن كه داشت اعالم حزب
را در مركل ميتواند موضع اين بحث
به و بياورد پائين ائتالف گفتگوهاي
شود پرداخته زماني بايد موضوع اين
را كار خود بزرگ ائتالف كه دولت
قرار دولت اين باشد.  كرده شروع

به  شروع ٢٠ نوامبر ٢٠٠٥  روز است
قبلي در دولت زمان آن تا و كار نمايد

امور ميباشد. رأس
سوسيال مسيحي حزب در اما
حزب كه اشتويبر آقاي رهبري به
دموكراتمسيحي حزب همپيمان
بين درگيريهايي ميشود محسوب
رهبر پيوست. وقوع به حزب رهبران
وزير عنوان  به بود  قرار كه  حزب
نقش اجرايي مركل دولت اقتصاد در
اختالفاتي اثر در باشد  داشته دولتي
داد ترجيح آمد پديد  حزب در كه
نخست وزير عنوان به در مونيخ كه
بماند. باقي حزب رهبر و بايرن ايالت
حمايت عدم را موضوع اين دليل او
در اختالفات وجود و حزب كامل

ناميد. آن
داخل در تحول بزرگترين اما
حزب يعني آلمان حزب بزرگترين
پيوست. وقوع به دموكرات سوسيال

دارد.  وجود جناح  ٣ حزب اين در
گرهارد چپ. و ميانه راست، جناح
قرار كه  آلمان اعظم  صدر شرودر 
تحويل را صدراعظمي پست است
ميانه حزب جناح از دهد خانم مركل
فرينگ مونته ميشود. محسوب
بود. جناح از همين نيز حزب رئيس
سپس مذاكرات و جريان انتخابات در
بين اختالفاتي ائتالفي دولت سر بر 
و ميانه جناح  و حزب چپ  جناح
حالي در بود. آمده وجود به راست
چپ نمايندگان جناح از بسياري  كه
حزب با بايد كه بودند  كرده اعالم
رهبر الفنته، اسكار به رهبري چپ(١)
و دموكرات سوسيال حزب قبلي
و ميانه جناح شد، ائتالف وارد گيزي
با حزب مذاكره هرگونه راست حزب
را آن و اعالم كرده سرخ چپ را مرز

كردند. رد
رهبري به  حزب  چپ  جناح
شيوة به زيادي انتقادات ناهلس خانم
مونته و شرودر توسط  حزب ادارة

ميكرد. فرينگ
پست  شدن خالي  به توجه  با  
كه فرينگ مونته حزب، دبيركلي
خانم با را ائتالفي دولت مذاكرات 

در بود قرار و ميبرد   پيش مركل
او عنوان معاون به خانم مركل دولت
كار به مشغول وزير كار  هم چنين و
را واسرهوفل خود دفتر رئيس شود،
كرد. پيشنهاد حزب دبيركل عنوان به
براي اين خانم ناهلس را جناح چپ
فرينگ مونته نمود. معرفي پست
هوفل واسر  شدن دبيركل به اصرار 
مناسب را  ناهلس خانم و كرد  مي
مركزيت در رأيگيري  نميدانست. 
جديد دبيركل تعيين سر بر حزب
براي حيثيتي موضوع يك به منجر
رأي گيري روز شد. در فرينگ مونته
رايگيري ناهلس خانم انتظار، از دور

و  برد. مقابل ١٤ رأي در ٢٤ رأي با را
شكست براي رئيس حزب يك اين
بالفاصله محسوب ميشد. او سنگين
تحت كه كرد اعالم  و نمود استعفا 
به كار را ادامة امكان شرايط جديد
او استعفاي ندارد. حزب رئيس عنوان
ساخت وارد حزب بر بزرگي شوك
حزب فروپاشي از صحبت حتي و
مذاكرات ادامة صورت اين به شد.
رفت. سؤال عالمت  زير نيز ائتالف
يك داشت قصد بيشتر كه چپ جناح
بدهد فرينگ مونته  آقاي  به درس

آمده به وجود از وضعيت سراسيمه
كشيد و عقب خود از خواستههاي
حاضر كرد كه اعالم ناهلس خانم
پست به و نيست  شدن دبيركل  به
بحران تا كرد بسنده دبيركل معاون

نشيند. فرو
همه فرينگ مونته  استعفاي  با
زير ائتالفي دولت تشكيل چيز حتي

عالمت سؤال قرار گرفت.
براي بحراني وضعيت ادامة اما
به لذا  مينمود. خطرناك حزب 
داد جلسه  تشكيل حزب سرعت 
عنوان به را پالتسك ماتياس  و
صورت اين معرفي نمود. به دبيركل
توسط آلمان اصلي حزب دو هر
اداره سابق شرقي  آلمان  اهالي
حزب در پالتسك  ميشوند.(٢)
او مي شود. محسوب ميانه عنوان به
با ارزشهاي صنعتي به جامعة معتقد
ولي ميباشد دموكراسي سوسيال
فرينگ مونته و شرودر به نسبت
خانم ميشود.  محسوب چپتر 
انتخاب از كه  كرد اعالم  مركل
و تشكيل ميكند پالتسك استقبال

است. امكانپذير بزرگ ائتالف
مطبوعات آلمان تحليل كردند

ديگر سوسيالدموكرات حزب در كه
نظير ميانه»  چهرههاي «بزرگ دوران 
با آمده و به سر مونته فرينگ شرودر و
سمت به حزب جناح چپ، قدرتنمايي

كند. پيدا تمايل چپ
سياسي بحران  صورت اين  به
سپتامبر ماه انتخابات  از  آمده پديد
نتايج منتظر بايد و  دارد ادامه هنوز

شد. آن ديگر

پانويس:-------
دبيركل الفنته،  اسكار -١
از قبل  دموكرات سوسيال حزب 
او با مخالفت علت  به  و بود شرودر
ماه در انتخابات قرار داشت. حاشيه در

و با  شد جدا حزب ٢٠٠٥ او از سپتامبر
ادامة كه آلمان سوسياليستهاي حزب
ناميده شرقي آلمان سوسياليستي حزب
را چپ حزب و شد  متحد  ميشود،
بيش انتخابات در حزب اين نمود. بنيان

اختصاص  خود به را آرا درصد  ٨ از
داد.

اهالي از  پالتسك آقاي -٢
و ميشود سابق محسوب آلمانشرقي
شرقي آلمان شدة بزرگ مركل خانم

ميباشد.

بحران  انتخابات آلمان بعد از ماه دو  
دارد ادامه همچنان سياسي

پالنسكاشتويبر همتي حسن



 

١٥ صفحه

استار١٢ تل ماهواره مشخصات
غربي درجه ١٥   موقعيت           

مگاهرتز ١٢٥٨٩ دريافت   فركانس
عمودي  پوالريزاسيون 

   سيمبل ريت  ٤٥٠٣
  اف اي سي       ١/٢

٢  ترانسپاندر   
ku باند                ديجيتال   نوع

هموطنان،
مقاومت نشريه هاي و مجالت  كتابها، دريافت براي
كنيد. اقدام  ناشر شركت طريق از ميتوانيد ايران، 
منزل در نظر مورد انتشارات دريافت براي عالقمندان
از را درخواستي  انتشارات  بهاي خود،  كار محل  يا
به نقد صورت به يا بانكي حواله يا چك ارسال طريق
به خود خواستی در انتشارات مشخصات و نام همراه

كنند.  ارسال ذيل آدرس

NASHER
P.O BOX  17413
LONDON NW7 4WH
UK
FAX: OO44 - 208 - 9069144

NASHER LTD.
BARCLAYS  BANK PLC
BANK CODE 20 29 37
ACCOUNT NO: 30780456
EDGWARE BUSINESS CENTER
EDGWARE
MIDDX. HA8 7RY
UK

بانكي حساب مشخصات

مجاهد نشـريه اشتراك درخواست فرم
از كشور خارج در «مجاهد» شدن براي آبونه
اشتراك همراه بهاي به و كنيد را پر زير فرم

نماييد: ارسال «ناشر» آدرس به آن پرداخت بانكي حواله با

Ms   Mr   Ref No  :اشتراك كد
نامخانوادگي:

نام:

آدرس:

شهر:

كشور:

پستي: كد
تلفن:

فاكس:
ايميل:

One year  
Cheque
Cash  

Money order

Date
Please complete in block letters

Address 2

City

Country
Postal Code

Tel
Fax

Family Name

First Name

Address 1

Title

Email
Please indicate period of subscription

Postal order

مكاتبه آدرس

6months 

The amount of ................    is forwarded

عمومي: روابط تلفن شماره
          ٠٠٤٤٢٠٨٩٥٩٦٣١٥         

                  
پستي   آدرسصندوق

P.O BOX  14061
LONDON
NW7 4SE
ENGLAND
sima@iranntv.com

ملي ايران تلويزيون سيماي آزادي

جهان  و ايران رويدادهاي و اخبار  آخرين
ايران ملي مقاومت شوراي و مجاهدين اطالعيههاي سازمان

برايران حاكم آخوندهاي ضدبشري رژيم توسط بشر حقوق نقض اخبار
پراتيكهاي مقاومت و حمايتها گزارش اخبار و

غربي دولتهاي موضعگيريهاي و سطح بينالمللي ايران در بر حاكم ضدبشري رژيم محكوميتهاي
آخوندي رژيم عليه

فارسي زبان به مجاهد نشريه
mojahed@ mojahedin.org :ايران خلق مجاهدين سازمان سايت  ايميل

شرف» اشرف سايت« شهر
اشرف تحوالت شهر و اخبار حاوي آخرين

زير است: حاوي صفحات سايت اشرف
و اشرف,گسترشهر شهر چگونگي تأسيس شرح و اشرف: حاوي شهر تاريخچة صفحة -

ميباشد. امروز» «اشرف قسمت
است اشرف شهر مختلف حول قسمتهاي توضحاتي حاوي  اشرف: از ديدار -صفحة

اشرف برگذار كه در شهر است جلساتي و برنامهها حاوي اشرف چه خبر: در شهر صفحة

ميشود. يا و شده
ايران است. ملي رزمندگان ارتش آزاديبخش  اشرف: حاوي فعاليتهاي كار در و تالش صفحة

اشرف شهر در شده منتشر جزوات معرفي نشريات و كتابها و حاوي اشرف: انتشارات صفحة
است

است اشرف شهر در رزمندگان نظرات و مصاحبه ها حاوي : رزمندگان با صفحة

  ashraf@ashrafcity.com: الكترونيكي آدرس
WWW.ashrafcity.comWWW.mojahedin.org

سهشنبه١٧آبان١٣٨٤ ٧٧٣ـ شمارة

ايميل:

زنده روي اينترنت: پخش
  www.iranntv.com 

مثلرسمچشمه

در   ٣٢ شمارة  هوشمند مجلة  
مقاالت، موضوعات، شامل ٤٠صفحه،
گوناگون و جاذب متنوع، بحثها و مطالب

شد. منتشر اشرف شهر در
شماره اين  سياسي دربخش  -

زير بهچشم ميخورد: مطالب
نابرابريها»، رفع براي فرصتي «كاترينا
«جدل شرودر»، جانشيني براي «زني
مقالهيي و ملل» سازمان آيندة مورد در
كرناي بخشندگي، و «بوق عنوان  تحت

توسعه». به كمك غلطاندازيهاي
بهقلم مطلبي ادامه دار خدا» «عشق -
يك رمضان» پيشواز «به و گنجهاي جالل

رمضان. ماه مورد در مقاله
عنواني بياموزيم» گذشتگان «از -
معرفي براي  بهمطلبي كه  است
اختصاص جهان، مشاهير از تعدادي

يافته است.
داوينچي» كتاب«رمز معرفي -
شمارة هوشمند مطالب از ديگر يكي

است. ٣٢
در فوق، مطالب بر عالوه -
ايران، ديدنيهاي ادبيات، زمينههاي
تكنولوژي، فضا، مديريت، علمي، سينما،
ساير وسرگرمي طنز مطالب و ورزش
تشكيل هوشمند را اين شمارة مطالب

ميدهند.

منتشرشد شمارة٣٢ هوشمند مجلة

از: است عبارت نشريه شمارة اين در مندرج موضوعات مهمترين
اواز. سور اور رجوي در خانم مريم با فرانسوي پير محبوبترين شخصيت آبه ديدار -

شوراي  قطعنامة خود از در و در ايران را محكوم كرد حقوقبشر مثبت نقض شديد ٤٩٩ رأي با اروپا پارلمان -
شد. تروريستي ليست مجدد بررسي خواستار اروپا اتحادية وزيران

گرديد. اعالم مختومه ايتاليا در ايران مقاومت پرونده -
چشم ميخورد. به وگردهماييها جلسات مطالب مربوط به و اخبار شماره اين صفحات ديگر در

شد  ٥٧ منتشر شماره كاوه نشرية
عزيز خوانندگان و هموطنان به سالم با

مجاهد
از بسياري مجاهد، روزنامة انتشار شروع از
خود پرمهر هاي نامه ارسال با خوانندگان
براي را گفته وما تبريك جديد را كار اين
ضمن تشويق كردهاند.  دلگرم و ادامة راه
در زير دوستان اين تمامي از تشكر بسيار

ميكنيم. اشاره نامه ها از برخي به
و دوستان همة از ديگر بار يك جا همين
همكاري درخواست مجاهد  خوانندگان
گزارشها مقاالت، ارسال  خصوص به و
روزنامه در درج براي مناسب مطالب و
را خود مطالب مي توانيد شما داريم.
از آدرس ما كنيد. ارسال ما برروي ايميل

است: قرار اين
webmail@mojahedonline.

com

در كانادا، از اصفهاني زري خانم
است: و پرمهري نوشته زيبا نامة

را اينترنت روی نشريه روزانة انتشار
سال٥٨ میاندازد  ياد مرا می گويم. تبريک
و آنروزها. در نشريه پخش وحال شور و
تهران خيابانهای در نشريه انتشار اميد به
يادم نيست. دير که  ميهن وشهرهای
اتاق دو از اتاق يک آنروزها هست
بايد بود که پرازنشريه هميشه اجاره يی ما
امداد تيمهای غيراز و میکرديم بستهبندی
داشتند که دائم آنجا نشست پرستاری و
را نشريهها میآمدندو هم نشريه بچه های
کاری اينکه میبردند. خالصه بغل بغل

بخش است. اميد زيبا و
مجاهد تحوالت تغييرو درهرصورت
زيباييها روشناييها و بهسوی خدا  اميد به

خواهد بود.

میبندی به بال کبوترها را نامههايت
پرواز میدهی. و
آبی افق درامتداد

میبينم را بسياری رنگين ستارههای من
پرمیکشند تو نامة پاکت از که

سرخی شکوفههای و
میريزند فرو عابران برسر که

نامههايت
است کمانی رنگين پل

تو تا ميهن از
از آن میگذری هرروز با آرزوهايت که

نام«مجاهد» باالترينسرمايهوتبلورهمه
داراييهايسازمان

روزنامه اندركاران دست و مجاهد روزنامه مسئول به:
باسالمواحترمبسيارخدمتشما ودست اندركارانوتحريريه«روزنامة
غرق ، ديدم را روزانه«روزنامة مجاهد» انتشار مژده امروز اطالعيه و مجاهد».
فرياد و با آن را وجودم با همه .«مجاهد»كلمه مقدسي كه شدم شعف و شادي
و هويت عشق ميورزم، آن روحم به قلب و عمق و با تك سلولهايم تك
برايم اين نام كه لحظهيي هر در روزانه و ميگيرم آن از د را خو واقعي
داشتن و از ميگردم و شعف شور و افتخار ميشود، غرق و تكرار يادآوري

خود ميبا لم. چنين هويتي به
تمامي  در ميكرديم، انتخاب را جديدمان اول مسئول روز١٥ شهريور
تمامي لحظات در و غرور انقالبي بودم و شور درشادي و لحظات، غرق
و تربيت نسلي را چنين كه مي كردم ستايش را مسعود و مريم سپاس و را خدا
پايداري و بردباري صبرو با مجاهدان كه نسلي از كردند. تاريخ و خلق تقديم
نبود، و نابودي را از خاموش، خود انبوه حماسههاي خلق  با و وايستادگي
دارايي اين كه راستي مي انديشيدم خود با و جاودانگي رساندند و بود به
به نظر كجاست؟ در مفتخريم، آن به هم اينقدر كه مجاهدين ما مايه سر و
بهپوالدي انقالبمريم كه همهمجاهدينرا در خودم در تشكيالتسازمان،
آن عجين ي با مجاهد ضمير هر و قلب كه نام رجوي در آبديده تبديل كرد،
كردم فكر خودم بعد با آن جاري ميشود و... اما از ميتپد و آن با است،
در و چي در ما اصلي دارايي و سرمايه باالخره درست، ولي اينها كه همه
سرمايه واقعي و هويت بهنظرمن واقعيمانچيست. هويت كجاست. بهعبارتي
رشيدترين از كه١٢٠هزار مقدسي نام است. «مجاهد» كلمه و نام همين در ما
پاسخ در همانها كه ارزش بخشيده اند، به آن خود خون با اين ميهن فرزندان
را آنها هويتشان كردند. معرفي مجاهد خلق را خود و شكنجهگر دژخيم به
راه توشه و گرفتند رجوي قلب بزرگ از عشقشان را و خلق» «مجاهد نام از

خودكردند...
بسيار  خواندم، مجاهد» را «روزنامة روزانه انتشار وقتي مژدة رو همين  از
زحمت شما براي كه سگزارم. ميدانم بسيار سپا شما از و شدم خوشحال
بسيار البته و ضروري ، بسيار بهآن پرداختن ميكنم كه فكر اما دارد، زيادي
اين اندركاران دست همه از و مجددٌا از شما رو همين از است. ارزشمند

. را دارم تشكر و سپاس نهايت روزنامه 

بسيار قدرداني با
اشرف شهر از اوسطي ٧آبان٨٤ فائزه  

خيابانها درگوشههای  روياهايت را و
میکنی تقسيم خسته عابران با

میبرند به همراه ها واژه را زيباييهايت
را مهربانيت و صداقت شاديها،

میگذرند تاريکی در خفته کوچههای از
را اميد و کالم
فانوسی چون

برهردريچه میآويزند
نامههايت

بهاریاند های پروانه
پرآواز گنجشکان و

روشناييهاست قلمرو که صبحی به رو
پرواز انتهای بی وسعت و

ضمن آمريكا، حميد عظيمي از آقاي
روزنامة كار  شروع مناسبت به  تبريك
قبلي شمارههاي آرشيو خواستار مجاهد،
در حتما كه همچنان كه شدند روزنامه
در آرشيو كردند مالحظه بعد روزهاي

است. خوانندگان دسترس
است: نوشته هلند، از صفا كامبيز
رژيم نفس واقعًا شما كه ميكنم فكر
و سرد  دنيا شما از بيرون گرفتهايد. را 
به ايمان وقتي ولي است. نااميدكننده
در و شما را با رژيم آخوندي سرنگوني
ميگيرم مي كنم، چقدر قوت دنبال شما
من ميشوم. اميدوار زندگي به چقدر و
نيستم. ولي و  كردن نبوده به به اصال اهل
و زنده هدفهاي و ايمانها به ميكنم سعي

بگيرم. الهام و كنم تكيه تاريخساز
دارم موفقيت آرزوي برايتان

ارسال با فرانسه، از پويا فرهنگ آقاي
تبريك را مجاهد روزنامة انتشار ايميلي،
آرزوي دستاندركاران،  براي و  گفته

است. كرده موفقيت

هامبورگ از حيراني فريد آقاي
و  نباشيد خسته و با سالم مينويسد: آلمان
كه روزانه مجاهد انتشار مناسبت به تبريك
و سرنگوني مرحلة شدن جدي نشانة خود
است. ايران  مردم  مبارزة كنوني  مرحلة 
روزنامة نتوانستم متاسفانه من عزيز دوستان
حفظ كنم. خود آرشيو در را شماره يك
اين ميتوانم كه چطور بپرسم ميخواستم
سالمتي آرزوي با باشم. داشته را شماره

ايران آزادي راه مبارزان همة و شما براي
شهر اشرف رزمندگان خصوص عزيز به

آزادي باد زنده ايران، پاينده
درود بر رجوي

خونخوار آخوندي بر رژيم مرگ
اطالع عزيز به دوست اين تشكر از ضمن
بر قبلي آرشيو شماره هاي كه ميرسانيم
ميتوانند و است دسترس در سايت روي

بگيرند. كپي آن از

سوييس  از  رامين  گرامي دوست
انتشار خاطر به تبريك و سالم ضمن
كه است كرده درخواست روزنامه،
صورتي به را روزنامه صفحات مطالب
كپي سهولت به بگذاريم كه سايت روي
ايشان، توجه از تشكر ضمن شود. گرفته
كه ميكند تالش سايت قسمت فني حتما
بيشتري و تسهيالت برطرف كند را نقايص

بگذارد. خوانندگان اختيار در

هلند  از فربد  شهرام گرامي دوست
به شادباش و سالم  عرض  با مي نويسد: 
تبريك، مجاهد. روزنامة انتشار مناسبت
شد. روشن ما چشم تبريك. تبريك،
بهاران آمدن نويدبخش  پرستو  همچون
آزادي، باد زنده نباشيد. خسته ميباشد.

بر رجوي درود اشرف، زنده باد

آزادي نوشته است:  فروغ نام با دوستي
ميمون موقعيت اين است مبارک بسيار
دور رستخيز! روز نيست دير برهمگیمان.

روز مرگ مرتجعان! نيست
رهاسازی در آزاديخواهان پيروزی اميد با

ميهنمان!

تبريك مينويسد: فرانسه از پ. حسين
دستاندركاران. به همة مجاهد براي بسيار
و شما همه دست و بود عالي كه راستي

نكند. درد همكارانتان
ميرسد بري باغ اين از هردم

ميرسد تري تازه از تر تازه

يادآوري  مسعود با نام با ديگري دوستي
گذشته سالهاي  در  مجاهد روزانة  انتشار 
مريزاد. دست واقعًا و تبريك مينويسد:

باشيد. وسرفراز موفق

اي نازنينان بچهها
اميد گلهاي شما اي
بازو به بازو بشكفين

درقيام سرخ خورشيد

اينسرزميِن بچهها
بابك و ستار و موسي

او تن در ميخروشه
ما اشرف گرِم خوِن

روزي كه باشه يادتون
بود غزل پر ما ميهِن
لبريزشادي كوچه ها
بود عسل لبريِز خانه

 
خرم و سبز و درخت پر

بود  خدا خاِك وجب  هر
ريشههاش تو آسمانها

خانة افسانهها بود

حميدنصيري(ح.اختر)

سبز  جنگل در شمالش
جنوبش عمان آبي

پاكش با سالمي  صبح
غروبش بر ميزد بوسه

 
روز چكمه  روزي استبداد

بعدپيِرستمگر
به سينش  زد  سرِب داغي

زخم خنجر به قلبش زد

گل  شاخة از چكيد  خون
شد خزان غمگيِن فصِل
شهادت  ميالِد  فصل
شد كمان رنگين شعلٌه

اما امروز بچه ها!
سخنها دارم شما با
شد بپا بايد بچهها

فردا نسل اي شمام با

شمام اي نازنينان با
اميد گلهاي شما اي

چشمه خوِب رسِم مثل
كه جوشيد بچهها بايد

 
گشايد آزادي كه تا
بام ايران بر و پر بال

بادا جاويد ابد تا
ايران نام ميهن، مام
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شماره٧٧٣

كنفرانس نمايندگان  پارلمان انگلستان عليـه تهديدات جنگ طلبانة احمدي نژاد
 و حمايت از حذف نام مجاهـدين از ليست سازمانهاي تروريستي 

 لرد كوربت، رئيس لردهاي حزب كارگر:  اكنون بيش ازهر زمان ديگر بايد در كنار مقاومت ايران 
ايستاد. مقاومت ايران براي آزادي، صلح و عدالت،  تنها راه تحقق تغيير دموكراتيك در ايران مي باشد

 لرد كالرك: اكنون همه پس از صحبتهاي احمدي نژاد رئيس جمهور ماليان به خطرات و عواقب 
سياست استمالت پي برده اند 

لرد كينگ:  هنگامي كه مردم ايران رهبري مانند خانم مريم رجوي دارند با عزم و ارادة مقاومت ايران 
به زودي به آزادي و دموكراسي خواهند رسيد و همگي ما هر آن چه را كه در توان داريم در جهت حمايت 

از آنها به كار خواهيم بست

 برايان بينلي، نمايندة مجلس عوام: تغيير رژيم در ايران از طريق حمايت از شوراي ملي مقاومت  
يك راه حل واقعي است و اولين گام در اين مسير حذف نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست 

سازمانهاي تروريستي است
 ديويد ايمس، نمايندة مجلس عوام: مقابلة درست با آخوندها، حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي 

و برداشتن محدوديتها از سر راه مقاومت ايران است
 استيومك كيب، نمايندة مجلس عوام: از هر طريق كه مي توانيم بايد فشارهاي سياسي به اين رژيم 

را افزايش دهيم و عرصه را بر آنها تنگ كنيم زيرا دوستان واقعي ما مردم ايران هستند 

افشاي سياست صدور بنيادگرايي و 
تروريسم رژيم آخوندي در كنفرانس 

مطبوعاتي مقاومت ايران در پاريس

خبرگزاري فرانسـه:
رژيم ايران قصد صـدور تروريسم دارد

 آقاي محمد محدثين مسئول كميسيون خارجة شوراي ملي مقاومت ايران 
ظهرچهارشنبه ١١آبان در يك كنفرانس مطبوعاتي در پاريس گوشه هايي  
از تالش رژيم آخوندي براي صدور تروريسم و بنيادگرايي را با حاضران در 

ميان گذاشت
تشريح سازماندهي،  به  مقاومت،  ملي  مسئول كميسيون خارجة شوراي 
ارگان  بارة  نيروي قدس پرداخت و در  محلهاي استقرار و شيوه هاي كار 
ديگري كه رژيم آخوندي سال گذشته براي صدور تروريسم تشكيل داده 
مشروح  به طور  اسالمي»  انقالب  نهضت  پاسداشت شهداي  «ستاد  يعني 

توضيح داد

ارادة  بيان كنندة  نبوده،  تبليغات  احمدي نژاد  اظهارات  محدثين:  محمد 
براي صدور تروريسم است ايران  رژيم 

رژيم ايران قصد صـدور تروريسم دارد

مـريم رجوي: عيـد فطر جشن توانايي انسان است
سعيد  عيد  مناسبت  به  ماه  آبان  دوازدهم  پنجشنبه  روز   
برگزيدة  رئيس جمهور  اقامتگاه  در   گردهمايي  يك  فطر، 
مقاومت ايران در اور سور اواز برگزار شد. در اين گردهمايي 
شماري از خانواده هاي  شهدا، مسئوالن كميسيونها و اعضاي 
و  شخصيتها  از  عده يي  چنين  هم  و   مقاومت  ملي  شوراي 
مسلمانان والدوآز و شماري از همسايگان و اهالي اور سور اواز 

شركت داشتند

خانم مريم رجوي، با تيريك عيد فطر، خواستار 
اختصاص دادن فطرية امسال به مجاهدين شهر اشرف شد

 رژيم سفياني واليت فقيه، به شدت نسبت به پيام خانم مريم رجوي در بارة اختصاص دادن فطرية امسال 
به مجاهدان آزادي ملت ايران در قرارگاه اشرف واكنش نشان داد

 تا ظهر روز جمعه  ١٣آبان بيش از  ١٠هزار تن از هموطنانمان در اروپا فطرية خود را به مجاهدان 
آزادي در شهر اشرف اختصاص داده اند كه مبلغ آن بيش از  ٥٠هزار يورو مي باشد

واكنش هيستريك و خشم و غيظ حكومت آخوندي
از افشاي طعمه هاي وزارت اطالعات درسيماي آزادي

برگزاري 
مراسـم  
عيـد فطر 
در شـهر 

اشـرف

از بيانية كميتة پارلماني بريتانيايي براي ايران آزاد: مجاهدين ايران مانع اصلي بر سر راه تالش رژيم براي توليد و توسعه تركيب مرگبار سالحهاي اتمي و بنيادگرايي 
اسالمي هستند. اين سازمان نويد دهندة دموكراسي براي مردم ايران مي باشد و اين آن چيزي است كه مالها به شدت از آن وحشت دارند.اين سازمان شايستة حمايت 

ما بوده و خواهان اين حمايت مي باشد

تجربه ثابت كرده است مردم و مقاومت ايران، خودشان عامل تغيير هستند. و مي توانند سرنوشت خود را به دست خود تغيير دهند

 در آستانة عيد سعيد فطر، خانم مريم رجوي با تبريك به مسلمانان و آرزوي قبول طاعتها و عبادتهاي همة آنان، 
به ويژه هموطنان ايراني در مسير خدا و خلق، خواستار اختصاص فطرية امسال به مجاهدان شهر اشرف در پاسخ به 

تشبثات ضد انساني رژيم آخوندي براي قطع دارو و ارزاق مجاهدين گرديد
 خانم رجوي گفت: در آستانة عيد سعيد فطر، توجه مسلمانان، و هموطنانمان را به ترفندهاي ضدانساني و ضداسالمي 
فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران، براي محصوركردن هرچه بيشترمجاهدان آزادي در شهر شرف و قطع دارو و آرد و 

ارزاق مجاهدين و آدمربايي به منظور منع ترددات آنها براي تأمين تداركاتشان، جلب مي كنم
 اختصاص دادن فطريه به مجاهدان شهر شرف، سيلي بر بناگوش رژيمي است كه رئيس جمهور آن هفتة گذشته 

ادعاكرد هزينه هاي مجاهدين توسط آمريكا و اسراييل پرداخت مي شود

 اطالعات آخوندي از اين كه  آقاي محدثين رفتن يك ايراني به خروجي تحت كنترل آمريكايي را 
در تعارض با حميت و عرق ملي خوانده بود، به خشم آمده و به همين خاطر، مسئول كميسيون خارجة 
شوراي ملي مقاومت را مورد تاخت و تاز قرار داد و خروجي تحت كنترل نيروهاي آمريكايي را «روزنة 

اميد و نجات» و «روزنه يي از فضاي آزاد» توصيف كرد
به خاطر  تبريك  با  مقاومت،  ملي  در شوراي  كميسيون صلح  مسئول  ابريشمچي،  مهدي  آقاي   
روشنگري بسيار ارزشمند آقايان براعي و محدثين و تشكر از برنامة ارتباط مستقيم، از احمدي نژاد 
و سيد علي خامنه اي دعوت كرد اگر چنان كه مي گويند به« روزنة نجات و اميد» و به «فضاي آزاد» 
از سرنوشت تيره و  تا  نيروهاي آمريكايي منتقل شوند  معتقدند، بالدرنگ به خروجي تحت كنترل 

تارتري كه در ايران در انتظار رژيمشان است نجات پيدا كنند!  در صفحة١٠در صفحة٢

در صفحة٢ در صفحة٣

در صفحة٧
در صفحة٧
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