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٧٧٦ شمارة

تجمعاعتراضي گردهمايي

پنجاه ودومين قطعنامةمحكوميترژيم آخونديتوسط
مللمتحد دركميتةسوممجمععمومي تصويبشد

 
مجمع گذشته سال از قطعنامة بود ارائه شده سوم كميتة به ٤٥كشور توسط كه قطعنامه اين
رأي مثبت با و گذشته سال نسبت به بيشتري اكثريت با و شديداللحن تر است و عمومي قويتر

رسيد. تصويب به ٧٧كشور
 دراينقطعنامه،استمرارشكنجهومجازاتهايوحشيانهوغيرانساني،استمراراعدامهايعلنيوساير 
و داشتند از١٨سال كمتر جرم ارتكاب هنگام كه افرادي اعدام بهخصوص و گسترده سطح در اعدامها
قويًا قومي و مذهبي اقليتهاي زنان و حقوق نقض اجتماعات، بيان، آزادي آزادي مستمر نقض همچنين

محكومشدهاست
ماه دسامبرمطرحخواهدشد  اينقطعنامهدراجالس مجمععموميدر

سيـرتحوالتبيانگر سرفصـليكپايـگي وانقباضرژيـماست
نوعي فراربه جلوازسرضعف  تهديدات شيادانة احمدينژادرا  شورا
سير كرد: نتيجهگيري و دانست بينالمللي جامعة به جنگ اعالن و
مورد در را مقاومت ملي شوراي  تحليل  صحت سياسي تحوالت

ميكند ثابت رژيم انقباض و يكپايگي سرفصل
به  آدمربايي و تروريسم رژيم آخوندها به روي آوردن شورا اجالس
ربودن وحشيانة جنايت واليت فقيه، ذات هماهنگ با مثابة روشهاي
قطع براي ضدانساني فشارهاي اعمال و بغداد در خلق مجاهد دو

كرد محكوم آزادي ايران را و داروي رزمندگان ارزاق سهمية
فرستاد  درود اشرف، قهرمان مردان و زنان پايداري به شورا اجالس
رهبري جانشين پارسايي مژگان خانم كه چنان هم كرد: تأكيد و
نقطه اشرف است، كرده نشان خاطر بهدرستي اشرف در مقاومت
سازمانيافته مقاومت با استبداد مذهبي شدن درچنگ چنگ كانوني

وآلترناتيودموكراتيكميباشد

است شده آنان آيندة جوانان و جاري اوضاع تيره شدن باعث عراق آخوندي در رژيم دخالتهاي

مجاهديندرشهراشرف لندنـآسوشيتدپرس٢٧آبان:تظاهركنندگانبيرونساختماننخستوزيرياجتـماعهمبستگيورزشـكاراناستاندياليعـراقبا
تكان را مقاومت منتخب رئيسجمهور تصاوير و ايران پرچمهاي حاليكه در

كنيد متوقف عراق را در ايران رژيم دخالت شعار ميدادند: ميدادند

وسيـلهوهدفآخونـدها
درصـدوربنيادگراييبهعـراق

برسر دعوا كه  هنگامي تابستان گذشته، در
يك بود، گرفته باال عراق اساسي درقانون آخوندي رژيم نفوذ اعمال
دردمندانه آخوندها دركشورش، درمورد مداخلهجويي عراقي نويسندة
ميدان در بيشتري خاردار سيمهاي نصب آنها «همو غم بود: نوشته
بغداد اكنون بر تنگتر ميشود. صحنهاش روز دارد به روز است كه آزادي
دهانها كه ميرانند حكم بسيجي نيروهاي بصره شهر بر و روضهخوانها،
آرامي به كه را محدود ميكنند. شهرهايي زنان را تحرك و ميدوزند را
آنها كه ميكنند نگاهباني دزداني آرميدهاند، دجله و فرات كناره هاي در

العراق١١مرداد٨٤). (صوت دزديدهاند» خانه اهل از را
وزارت  در آخوندي رژيم عوامل كنترل تحت شكنجهگاه  كشف
خاردار سيمهاي سوي آن از را تكاندهنده صحنههايي ، عراق كشور
ديد وجهان گذاشت جهانيان تماشاي درمعرض آزادي ضد و ارتجاعي

معناست. چه به استبداد ديني حاكم برايران، مداخلهجويي كه
است، اكنون گذشته درايران گذشته قرن ربع در كه آن چه مثل
و سنخ ازهمان هدفي درخدمت وشقاوت، شكنجه پليد وسيلة بازهم
هدف اين به رسيدن براي و وضدانساني قرار دارد پليد اندازه همان به
حكومت يك استقرار ميبرد. هدف، و پا دست و ميكشد آدم شوم
ماهيت دليل به كه است. هدفي عراق آخوندي در رژيم دستنشاندة
از ضروري بخشي  فقيه واليت رژيم وسطايي قرون و ضد تاريخي
بهشمار درايران  ننگينشان  حكومت حفظ براي آخوندها  استراتژي 

ميرود.
«حكومت تحميل و ايران در  آخوندي  نظام» «حفظ اما
اشاره باال درسطور عراقي نويسندة كه همچنان عراق، در روضهخوانها»
با جز و زنان تحرك كردن محدود و دهانها دوختن با جز بود، كرده
انسان، عملي روح و جسم كوبيدن تار وپود درهم و شكنجة مخالفان
ديكتاتوري واليت طبيعت براساس عراق، به نيست. صدوربنيادگرايي
شكنجه گاهها در كه است همراه است. چنين حداكثرشقاوت با  فقيه،
صندلي و سالخي مخصوص كاتر بدن، اعضا قطع وسيلة اتو، برقي، «ارة
آمريكايي نيروهاي در«تهاجم  و  ميشود كشف  الكتريكي» شوك
جنازه زيادي تعداد ايران، حمايت رژيم تحت كشور وزارت بهمجموعة
در بودند، شده اعدام بهسرشان گلوله شليك و بسته دستهاي با كه
آنجلس (لس ميشود» پيدا  عراق سراسر در ديگر  جاهاي و بغداد

تايمز٢٣آبان٨٤).
بغداد خيابانهاي در دو مجاهد خلق كه هنگامي پيشتر، ١٠٥روز
شدند، ربوده عراق  كشور  وزارت در آخوندي رژيم  نيروهاي  توسط
آدمربايي به آشكار آوردن روي كه كردند خلق ايران اعالم مجاهدين
سرفصل يكپايگي و دوران عالئم از فقيه واليت رژيم ذاتي روشهاي و
آخوندي رژيم جنگ اعالن با كه دوراني است. آخوندي رژيم انقباض
به دستيابي براي پيش از بيش اصرار با جهاني، جامعة و ايران مردم به

است. عراق همراه در جويي مداخله تشديد و با اتمي بمب
از صادرشده دروغپردازي توابان و رژيم آخوندي تبليغاتي بسيج
ايجاد مجاهدين به كردن متهم براي آدمكشي و وزارت جاسوسي سوي
همين بر سرپوش گذاشتن وسيلة عراق، در «خروج ممنوع» شكنجه گاه

است. مذهبي فاشيسم توسط جنايتكارانه سياستهاي
از حمايت به  كه  شريفي عراقيان و مجاهدين كه  است  بديهي
متحد بنيادگرايي با مقابله در را ايران مقاومت و برميخيزند مجاهدين
آخوندها صادراتي شقاوت و شكنجه و تروريسم هدف مييابند، خود
روبهرو اين رژيم توطئه هاي و تهديدات با شب هر روز و هر و هستند
برنميدارند دموكراسي و آزادي واالي هدف  از دست اما  ميشوند.
انساني همبستگي و  پايداري بر ارتجاع و توحش هجوم  برابر در و

پاميفشرند.
وهمسنخند. بنابراين، مقابله همجنس و وسيلهها، هميشه هدفها
به نيز ضدانساني  استبداد شكستن  درهم  و بنيادگرايي صدور  با
ميشود محقق انساني ارزشهاي براساس همبستگي و پايداري وسيلة

است. آن مجسم نماد كه«شهراشرف»

يك در حضور  با ديالي استان ورزشكاران از جمعي  ـ
در تجاوزگر آخوندها رژيم دخالتهاي اشرف در شهر گردهمايي
ورزشكاران شهر با را خود عميق همبستگي و محكوم عراق را

نمودند اعالم اشرف
برگزاري پيشنهاد ميهمان،  ورزشي تيمهاي  مسئوالن ـ
ارائه را اشرف مجاهدين با همبستگي ليگ نام به مسابقاتي

اجرا درآورد به نزديك آيندهيي در نمودند كه

آخوندها عليه اشرف،  اطالعات وزارت توطئة افشاي شورا اجالس
عناصر طريق از را آمريكايي نيروهاي  كنترل تحت خروجي كه
كرده اند، ترك را مبارزه صفوف كه كساني گرفتن به خدمت و نفوذي
مجاهدين برضد توطئهچيني شكار طعمه و براي كانوني و سرپل به
و ضروري بهجا اقدام  يك  است، تبديل كرده مقاومت  جنبش  و
آخوندها، اطالعات رسواي و زبونانه تقالهاي كرد: وتأكيد دانست
جنبش استواري در مقابل و استيصال دشمن درماندگي شدت تنها
را آدمكشي و جاسوسي وزارت مأموران دنائت منتهاي و مقاومت،

ثابتميكند.
در روز ٧نوامبر در ايرانيان بزرگ تظاهرات برگزاري شورا، اجالس
فعاليتهايشان گسترش به را هموطنان و گفت تبريك را بروكسل
قهرمانان از حمايت و ايران مردم آزاديخواهي صداي رساندن براي

آزاديستانشهراشرففراخواند

كنـفرانسبيـنالملليدرپاريس: 
«تروريسم،بنيـادگرايي،چشـماندازهاوراهحلهـا»

چشماندازها بنيادگرايي، «تروريسم، بينالمللي  كنفرانس  در
ايوبونه آقاي را آن رياست و برگزار شد پاريس در كه راهحلها» و
فرانسه ضدتروريستي سازمان  سابق رئيس و  افتخاري استاندار
آلن پيشين الجزاير، نخستوزير غزالي احمد داشت، سيد بهعهده
و رئيس سابق فرانسه خارجه امور در سابق ويوين وزير مشاور
از ريمن نماينده مارك سكت، با مبارزه بين وزارتخانه يي كميسيون
رئيس استازي خارجه، ماريو كميسيون عضو فرانسه و او.ام.پ حزب
هيأت عضو سابق وكيل و لوكلرك هانري وكالي پاريس، سابق كانون

نمايندة سابق و قاضي كلكومبه فرانسوا پاريس، وكالي كانون مديرة
عليه جنبش دبيركل آئونيت، مولود فرانسه، سوسياليست حزب از
پاروئل فرانسه(مرآپ)، ژيل خلقها در دوستي براي و  نژادپرستي
و نويسنده شيخ بن غالب فرانسه، پونتوآز وكالي سابق كانون رئيس
صالح دكتر تلويزيون فرانسه، اسالم در شناخت برنامة تهيه كنندة
پرويز و سوئيس و فرانسه در مقاومت ملي شوراي نمايندة رجوي
نورديك كشورهاي ايران در مقاومت شوراي ملي نمايندة خزايي

سخنرانيكردند

پيامرئيسجمهوربرگزيدةمقاومت
پاريس كنفرانس  به

بنيادگرايي  به الزمة خاتمه دادن ايران در دموكراتيك تغيير
از تغيير اين تروريسم است. عليه در جنگ موفقيت و اسالمي
بهدست تغيير اين نمي آيد. بهدست خارجي جنگ و مماشات راه

شد خواهد محقق آنها سازمانيافتة مقاومت و ايران مردم
رشد  عامل مهمترين تهران رژيم قبال در مماشات  سياست

است بوده اسالمي بنيادگرايي از تروريسم منبعث
و  قوا تعادل سالح اتمي كسب در و عراق در ماليان  پيشروي
كه كرد خواهد اساسي تغييرات دستخوش را منطقه ژئوپولتيك

بود خواهد بينالمللي بحران يك آن نتيجة

لوكلرك  هانري پرويز خزايي، كولكومبه، فرانسوا استازي، ماريو بونه، ايو بن شيخ، ژيل پاروئل، سيد احمد غزالي، غالب ويوين، آلن ريمن، مارك آئونيت، مولود رجوي، دكتر صالح چپ: به راست  از

دفاع كميتة پاريس تشكيل كنفرانس در
ايران در دموكراتيك تغيير از

توسط شخصيتهايفرانسوياعالمگرديد
با  و كنوني روند به دادن پايان با كه است اين كميته اين   هدف
ليست از خلق ايران مجاهدين سازمان نام خارج كردن براي تالش

تشويقكند. ايرانرا بتواندبرقرارييكدموكراسيدر تروريستي،
ازهمهوجدانهاي بيدارميخواهيمبه اينكميتهبپيوندند

پارلمان اروپاطي قطعنـامهييازرژيمايـرانخواستدستازحمـايتاز تروريسـم بردارد

٣ آخر و در صفحات

و٥ ٤ صفحات در

صفحة٣ در

صفحة٣ در

درگيريگستردهمردم
نيرويسـركوبگرانتظامي با

درمهاباد
قتل با اعتراضات ضدحكومتي 

توسط مهابادي جوان يك
مزدورانسركوبگر

شد آغاز انتظامي نيروي

صفحة٣ در

صفحة٢ در

شورا اجالس مياندوره يي برگزاري بارة در مقاومت ملي شوراي دبيرخانة اطالعية

ميكند ثابت بينالمللي جامعة سوي از را قاطع سياست يك اتخاذ ضرورت پاياني، مرحلة در آخوندي حكومت سياسي سمتگيري
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اطالعيةدبيرخانة شورايمليمقاومت
نمايشبسيجوسپاهپاسداراندرنطنز
 بهمنظورممانعت ازارجاعپرونده 

بهشوراي امنيت مللمتحد
رژيم اتمي، انرژي بينالمللي آژانس حكام شوراي اجالس آستانة در
شهرهاي در خياباني و تبليغي نمايشهاي سلسله يك اجراي صدد در آخوندي
گستردة مردم مورد حمايت اتمياش برنامة كند تا وانمود است مختلف ايران
بهشوراي پرونده ارجاع جوسازي از و شانتاژ ميخواهند با آنها است. ايران

كنند. متحد جلوگيري ملل امنيت
گرفته شده است. آخوندي رژيم امنيت عالي شوراي در تصميم اين نمايشها
است ميان در ملي امنيت اين شورا، «چون موضوع  دستورالعمل اساس بر

شده است. داده اختصاص» بهآن بودجة نامحدود
جمعه قرار است روز پاسداران بسيج و پاسداران سپاه از اين نمايشها يكي در
با و كنند برگزار نطنز اتمي تأسيسات اطراف در تظاهرات يك ٢٧آبان
راهاندازي خواستار انساني، سپر يك ايجاد و نطنز تأسيسات به دور حلقهزدن
و خامنهاي مواضع از است قرار آنها شوند. اورانيوم غنيسازي فعاليتهاي
سوخت چرخة حفظ بر مبني ارتجاعى رئيسجمهور احمدينژاد، پاسدار
در روزهاي بيشتري نمايشهاي است تظاهرات و قرار كنند. هستهيي حمايت

آينده برگزار شود.
رفتن براي طالب و دانشآموزي دانشجويي، بسيج مانند بسيج كلية ارگانهاي
انتقال تظاهرات، ازجمله مخارج اين هزينة كرده اند. نام باز دفتر ثبت بهنطنز،
و پرداخت شهر اين در آنها استقرار هزينة بهنطنز، مختلف نقاط مزدوران از
پرداخت بسيج و سپاه توسط تمامًا تظاهرات،  در شركت  بهخاطر  پاداش
دستور پاسداران سپاه بسيج  سركردة حجازي پاسدار  سرتيپ ميشود.

است. پاسدار ميراحمدي داده سرتيپ بهمعاونش، اين هزينهها را پرداخت
نفرت و خشم مورد ديگر زمان هر  از  بيش  كه آخوندي ضد بشري رژيم
وانمود كند تا است گذاشته اقتدار» «حلقة را نمايشها اين نام است، مردم ايران
كه در حاليست اين است. برخوردار مردمي» «حمايت از اتمياش برنامههاي
قرونوسطايي رژيم اين تغيير خواستار كه ايران مردم بهاتفاق قريب اكثريت

قويًا مخالفند. نيز آن اتمي برنامههاي با هستند،
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٧نوامبر٢٠٠٥) ٢٦آبان١٣٨٤

با تبديل٥٠تن ايران بر ماليان حاكم
اورانيومپروژةدستيابيبهبمباتمي

راتسريعميكنند
اتمي پروندة فوري ارجاع براي فراخوان
متحد ملل امنيت بهشوراي آخوندي رژيم

اتمي انرژي بينالمللي به آژانس رژيم آخوندي خبرگزاريها بهگزارش بنا
هگزافلوريد بهگاز زرد كيك ٥٠تن ٢٦نوامبر تبديل روز از داده است كه اطالع
هگزافلوريد بهگاز را زرد كيك ٣٧تن رژيم نيز از اين پيش خواهد كرد. آغاز را
تغذية با بود خواهد قادر آخوندي رژيم ترتيب بهاين بود. كرده تبديل

كند. توليد اتمي ١٥بمب ساختن براي غنيشده اورانيوم سانتريفوژها،
دو مذاكرات با همزمان ايران، خلق مجاهدين سازمان اطالعات بر اساس
٥٠٠٠سانتريفوژ مونتاژ ساخت و آخوندي رژيم اروپايي، كشور سه گذشته با سال

است. كرده تكميل مخفيانه را
ايران، مقاومت ملي شوراي خارجة كميسيون مسئول محدثين، محمد آقاي
جديدي گام را ايران، بر تروريستي حاكم مذهبي و ديكتاتوري اخير اقدامات
قاطع بينالمللي و يك سياست فقدان كرد. تعهدات بينالمللي توصيف در نقض
احياي براي تالش و امنيت بهشوراي آخوندي رژيم اتمي پروندة ارجاع در تعلل
آنها براي را فرصت تروريست بيشترين و آخوندهاي بنيادگرا با بيهوده مذاكرات
زير كه تمامًا اتمي دستيابي بهسالح براي را تالشهاي خود تا است كرده فراهم

كنند. تشديد و تسريع دارد پاسداران جريان سپاه و دفاع وزارت نظر
٢٦نوامبر، تاريخ در تعيين آخوندي رژيم فريبكارانة هدف مانور افزود وي
محمولة تبديل  آغاز براي آژانس، حكام شوراي اجالس از بعد ٢روز يعني
از ممانعت بهمنظور مذاكره كردن براي ميدان باز و دفعالوقت زرد، كيك جديد
تأكيد محدثين بهشوراي امنيت است. رژيم بر ارجاع پروندة مبني شورا تصميم
تحريمهاي ارجاع پرونده بهشوراي امنيت و اعمال تعلل و تأخير در روز هر كرد

ميكند. نزديكتر را بهفاجعه و جهان رژيم، منطقه اين عليه بينالمللي
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

نوامبر ٢٠٠٥) ١٦) آبان ١٣٨٤ ٢٥

هفته روز هفت
مروريبرمهمترينرويدادهايهفته

مثبت نورافكن دنبال عناصر با
البرادعي گزارش در

آژانس دبيركل  البرادعي،  گزارش انتشار  از  قبل
رژيم، هستهيي پروندة پيرامون اتمي، انرژي بينالمللي
هيچگاه كه اروپايي» «دپيلومات از بهنقل آخوندها
ميكرد تبليغ خود رسانههاي در چنين نشد، ذكر نامشان
ايران برنامة هستهيي دربارة «گزارش البرادعي گويا كه
بهنحويكه باشد».  مثبت  حاوي عناصر كوتاه و بسيار
كرد دراز را آنقدر پا ارتجاع نمايندگان مجلس از يكي
بسته هستهيي ايران «پروندة بايد شد، ديگر مدعي كه
شده استناد بهسندي آژانس گزارش در وقتي اما شود».
بمب انفجاري هستهيي مركز «يك ساختن از آن در كه
آخوندي ديكتاتوري اكنون است، شده صحبت اتمي»
مثبت» «عناصر دنبال نورافكن با دستگاههايش بسيج با
در روشني نقطة هيچ چون و افتاده، البرادعي گزارش در
نميشود، يافت دغلش و دروغ و پنهانكاري كارنامة
در و علني نشده رسمي بهصورت مزبور گزارش هنوز
از وحشت در نگرفته، قرار حكام شوراي كار دستور
گزارش محمد شد. در بلند و دادشان جيغ عواقب آن
تاكنون آخوندها كه نكاتي بهمهمترين ازجمله البرادعي
و شده اشاره بودند،  كرده پنهانكاري بهآنها  نسبت
سازمان هستهيي ديدبان بازرسان «ايران است: آمده
منع کشور اين  حساس سايتهای از بازديد از  را ملل
مربوط دستورات آن در که را سندی «ايران و میکند»
شده قيد اتمی تسليحات کليدی بخش يک بهمونتاژ
«اسنادی همچنين: است». نداده آژانس بهبازرسان را
فقيرشده، اورانيوم فلز ماشينکاری و ريختهگری دربارة
می توانند که دارد وجود  ايران در  غنیشده و طبيعی

باشند». بسيار مفيد بمب هستهيي ساخت برای
از نگراني

حكام» شوراي در برخي رفتار «تكرار
وعيدي پاسدار گزارش، نكات برخي انتشار از پس
آخوندها، عالي امنيت شوراي بين الملل دبيرخانة معاون
حكام» شوراي در برخي سياسي رفتار تكرار «احتمال از
البرادعي، گفت: به گزارش اشاره با و كرد ابراز نگراني
كه است مطرح شده از ايران نيز «درخواستهاي ديگري
به درخواستهاي پايان بخشيدن قصد آژانس ميدهد نشان
و بهار از ارتجاع به گفتة نمايندة مجلس ندارد». را خود
دو گزارش با گذشته همانند «البرادعي كبودرآهنگ،
با غرب بازي تداوم به دنبال اتهامات مطرحكردن و پهلو
ملي امنيت كميسيون مخبر است». ايران هستهيي پروندة
ضمن ابراز نگراني نيز ارتجاع سياست خارجي مجلس و
انرژي بينالمللي آژانس حكام شوراي اجالس نتيجة از
است اين و البرادعي غرب كه قصد است مدعي اتمي،

نگهدارند. باز» بهنوعي را ايران هستهيي «پروندة كه

شد! داده تصادفي كه سندي
كه مهمي بهسند دسترسي  خبر  افشاي پي در
واكنش حكايتازطرحيبرايساختنبمباتمداشت،
طرح اين كه گفتند ازجمله بود. قابلتوجه هم آخوندها
فرستاده عبدالقادرخان سوي از رژيم درخواست بدون

٢٩ آبان،  يكشنبه روز فرانسه خبرگزاري اما است! شده
است «ممكن نوشت ديپلوماتها قول از گزارشي در
چگونگي را كه مدركي  اشتباه بر حسب ايران  رژيم
تحويل ميكند توصيف را هستهيي بمب يك توليد
كه است حيرتانگيز  كمي اين باشند. داده بازرسان 
انرژي بين المللي آژانس بازرسان به را مدرك اين آنها
«ديپلوماتهاي گزارش اين اساس بر دادند». تحويل اتمي
از بستهيي در را آن آژانس  بازرسان  گفتند، ديگري
ملل سازمان  هستهيي ديدبان كه نامرتبط اوراق ساير 

پيدا كردند». بود خواستارش در وين مستقر

البرادعي گزارش نكتة دو
مخبر و ارتجاع نمايندة ديگر مجلس كاظم جاللي،
روي نيز بر آن خارجي سياست و ملي كميسيون امنيت
عبارتند كه ميكند تأكيد البرادعي گزارش از نكته دو
هسته يي حساس سايتهاي از بازرسي از مانع «ايران از:
آمده گزارش اين در آنكه ديگر نكتة است. شده خود
و درمورد نداده ارائه الزم را مدارك تمامي ايران كه

ابهاماتي  پي.٢ همچنان سانتريفوژهاي آلودگيهاي منشأ
ديگر از بازرسان تا دهد اجازه بايد ايران و دارد وجود
همزمان كنند». بازديد  لويزان سايت بهويژه  سايتها
بهنمايشهاي هميشگي شيوة  مطابق  دجال آخوندهاي
كردهاند «بيش اعالم ازجمله آوردهاند. رو هم مضحكي
هستهيي انرژي بسيجي، در دفاع از حق نفر ١٢ميليون از
يا ميكنند». راهپيمايي ٥آذرماه، روز كشور صلحآميز
بهصورت را مضحكي بساط مجددًا روزها همين  از
اطراف در معاويه دختران يا بسيجي زنان حلقهزدن
كه تفاوت اين با است. كرده آغاز هستهيي سايتهاي
كرده قاطي بسيجي را هم از طلبههاي شماري  اينبار
«فرآيند آغاز از واشينگتن پست روزنامة طرفي از است.
خبر داد. هسته يي مهم» تأسيسات يک تبديل اورانيوم در
تسليحات تكثير منع كارشناس در يك سيمور، گري
اتمي طرحهاي دربارة آرتور،  مك  بنياد از هستهيي
بهآنها محمدالبرادعي محرمانة گزارش در كه رژيم
«غنيسازي است، گفت: چنين طرحي: شده پرداخته
براي جز نيمكره  بهصورت و  باال درجة با اورانيوم
وجود ديگري هدف هيچ براي هستهيي، تسليحات
محمد گزارش انتشار از قبل  روز  چند البته ندارد».
امنيت عالي شوراي دبير الريجاني پاسدار  البرادعي،
هستهيي كه فناوري كه «در اين كرده بود اعالم رژيم
است نظام استراتژي اين نكنيد. ترديد كنيم دنبال را
اين به براي رسيدن مختلف تاكتيكهاي ميتوانيم از اما
نداريم. حدي  زمينه اين در و كنيم استفاده استراتژي 
ببريم پيش را كار مذاكره با ميدهيم ترجيح بههرحال
پاسدار الريجاني سپس ميدهيم». ادامه خود را كار واال
فناوري دانش ايران كه بپذيرند «بايد كه: كرد تهديد

باشد. داشته را هستهيي
مجبور را ايران ايران، به حد از بيش فشارآوردن
كه ببرد به پيش را ديگري كار خود طرق از كه ميكند

ببرند». را نفع خود اتفاق اين آنها در نيست معلوم
با تروريسم از همكاري طوالني تاريخچة

جورج البرادعي، بهگزارش نسبت واكنش در
كه به «اسنادي نسبت وين، در آمريكا سفير شولتز،
نگراني ابراز شود» منجر اتمي بمب بهساخت ميتواند
از توضيح يك حكام بهشوراي «ايران گفت: و كرده

چهكار با آن است، داشته را مدارك چرا اين اينكه
است، نكرده فاش آنرا گذشته در چرا و است كرده
ميشود معلوم حال آمريكا سفير بهگفتة است». بدهكار
كه«چراشورايحكام هيچاعتمادي بهطبيعتصلحآميز
بوش، سوي ديگر جرج از ندارد». فعاليتهاي رژيم ايران
شوراي اشاره بهاجالس آتي با آمريكا،  رئيسجمهور
كرد توصيف رژيمي را آخوندي ديكتاتوري حكام،
دارد». تروريسم با همكاري  از طوالني  «تاريخچة كه
مي شد پخش  سي.ان.ان شبكة از سخنانش كه  بوش
ابتكار در متحدانش و آمريكا گذشته، سال «در گفت:
محمولة دوجين يك از بيش جلو هستهيي توسعة امنيتي
براي تجهيزات ازجمله بههستهيي، مظنون تكنولوژي
با ما گرفتهاند.  را ايران بالستيك موشكهاي برنامة 
از را جمعي كشتار سالحهاي ميكنيم تا فوريت كار
هستيم مصمم ما داريم. نگاه خارج فناتيكها اين دسترس
راديكال گروههاي از ياغي  رژيمهاي  حمايت از تا
سوريه مانند تروريسم حامي دولتهاي كنيم. جلوگيري
دارند تروريسم با همكاري از طوالني تاريخچة ايران و
نيستند. طرف قربانيان ترور صبري از شايستة هيچ آنها و
تروريستي اعمال كه آنهايي بين تفاوتي هيچ آمريكا
يا ميكنند، حمايت آنها از آنهاييكه و ميدهند انجام
مساوي بهطور آنها زيرا كه ميدهند، نميبيند. پناه بهآنها
كشور وزارت سخنگوي همچنين، هستند». قتل مقصر
اصفهان سايت در اورانيوم فرآوري بهآغاز نسبت فرانسه
يك هفته درست اورانيوم «فرآوري گفت: و هشدار داد
بهفرآيند اتمي انرژي بين المللي آژانس نشست از پيش
خبرگزاري به گزارش مي رساند». آسيب اعتمادسازي
حكومت از فرانسه خارجة وزارت سخنگوي فرانسه،
را اورانيوم فرآوري  فعاليتهاي «تا خواست  آخوندي
تعليق بهحالت مي شود، انجام اصفهان تأسيسات در كه

درآورد».
نيست كار در طرحي اصًال

كه جرج دادند خبري گزارش برخي رسانههاي
والديمير با ديدار در آمريكا، رئيسجمهور بوش،
با را كشورش  موافقت روسيه، رئيسجمهور پوتين، 
در آخوندي  رژيم توسط اورانيوم غنيسازي طرح 
وابسته آفتاب سايت است. كرده اعالم روسيه خاك
نوشت: آمريكايي، مقام يك از بهنقل رژيم بهجناحهاي
برای راهی طرح،  اين پذيرش  با ايران  «اميدواريم که
منبع اين بهنوشتة خود قائل شود» برای بنبست از خروج
بينالمللی مسائل کارشناسان  از «بسياری  رژيم خبري
منظور درخصوص را متفاوتی تحليلهای و تجزيه
استنباط موافقت اين از متحده اياالت رئيسجمهور
قصد بوش «جورج كه استنباط اين است يك کرده اند».
ايرانی، از سوی مقامات رد اين طرح صورت در دارد
پروندة ارجاع خصوص در مثبت رأی بهدادن را پوتين

کند». قانع امنيت بهشورای ايران
سخنگوي وزارت آصفي، كه است در حالي اين
روسيه طرح پيرامون بهسؤالي پاسخ در رژيم، خارجة
چنين وجود منكر اساس  از آن، با آمريكا  موافقت و
و نداده طرحي بهما اصًال «روسيه گفت: شد و طرحي
را شما و من نگرفته ايم روسها از طرح مدوني هيچ ما
ايوانف ارجاع آقاي صحبتهاي خود به اين خصوص در
و نداده ايم ايران طرحي به كردند ما اشاره كه مي دهم

است». همين قضيه تمام

رأي پيشاپيش هند
آژانس حكام شوراي  بهقطعنامة كه  هندوستان
داده رأي مثبت سپتامبرگذشته در اتمي بينالمللي انرژي
سوخته بود، بهشدت بابت اين از آخوندي و رژيم بود
را صراحتًا خود موضع جلسه شروع از قبل بار اما اين
بهرژيم مخالف «رأي بادادن است گفته و كرده بيان
تقويت خواهد كرد». را  ايران، سياست خارجي خود
جلسة در اين كشور كه كرد، اعالم هند نخست وزير
آژانس بينالمللي انرژي اتمي، ٢٤نوامبر شوراي حكام
خود خارجي سياست ايران، بهرژيم مخالف رأي با
اينديا تايمز روزنامة بهنوشتة كرد. خواهد تقويت را
هند خارجي سياست كه  است گفته  وي هند، چاپ
منطقه جديد كشورهاي دستيابي از جلوگيري بر مبني

ميباشد». اتمي بهسالحهاي

پيشگيری برای تالش
امنيت  بهشورای رفتن از

فوريتی يك «طرح  ارتجاع  مجلس  يكشنبه  روز
در را هستهيی داوطلبانة اقدامات بهتعليق دولت الزام
امنيت بهشورای ايران هستهيی پروندة ارجاع صورت
از يكي بهنوشتة كرد. تصويب» متحد ملل سازمان
كه گفته اند «برخی ناظران همچنين حكومتي سايتهاي
جهت اين به بازدارنده اقدامی طرحی چنين تصويب
از اين مصوبه بتواند هسته يی كه تيم مذاكرهكنندة است
امنيت از ارجاع پروندة ايران به شورای پيشگيری برای
معتقدند طرح اين  تصويب  مخالفان اما  كند.  استفاده
در را ايران هستهيی پروندة وضعيت طرح اين تصويب

كرد». خواهد دشوارتر نوامبر نشست

محكوميت بهخاطر
فاحش حقوق بشر   نقض

حاكم آخوندهاي  كه  هستهيي بحران  بر عالوه 
روزهاي آخرين در آمدهاند، گرفتار آن گرداب در
بعدازظهر متحد، ملل سازمان سوم جاري،كميتة هفتة
فاحش «نقض بهدليل را آخوندي  ديكتاتوري جمعه
كميتة كه در اين قطعنامه كرد. در حقوقبشر» محكوم
ممتنع ٤٦رأي و منفي ٥١رأي مثبت، ٧٧رأي سوم و با
بهخاطر آخوندي  ضدبشري رژيم رسيد، بهتصويب 
قطع مانند بيرحمانه مجازاتهاي و شكنجه «اعمال
تبعيض و مألعام در اعدام  و قصاص  بهعنوان عضو
آنان» حقوق نقض و مذهبی و قومی اقليتهای عليه
است. گرفته  قرار  حسابرسي  مورد  و  شده محكوم 
مدافعان پيگرد و  «ارعاب همچنين قطعنامه  اين در
خبرنگاران حكومت، مخالفان دگرانديشان، حقوقبشر،
گرديده محكوم و شده انزجار اعالم روشنفكران»  و
از واكنش در و رسوايي و محكوميت اين بهدنبال است.
سخنگوي ديكتاتوري آخوندي سياسي آن، پيامدهاي
مطابق و فرستاد بهصحنه  را خود  خارجة وزارت
«تحريف را قطعنامه در عنوان شده واقعيتهاي معمول
وزارت سخنگوي آصفي كرد. توصيف واقعيتها»
جايگاهي در «كانادا كه شد مدعي آخوندي خارجه
بنشيند». بهداوري حقوقبشر دربارة كه ندارد قرار
بدون ديكتاتوري آخوندي وزارت خارجة سخنگوي
اكنون كه شكنجه گراني از يك كدام اينكه به اشاره
مي توانند آمدهاند، گرد احمدي نژاد پاسدار دولت در
شد مدعي وقاحت با بگويند، حقوقبشر از دفاع در
افكار انحراف براي تالش از بخشي قطعنامه «اين كه
با هيچ ارتباطي آن مفاد و محسوب ميگردد عمومي
تحريفات و دربرگيرندة ايران نداشته در واقعي وضعيت

است». حقوق بشري زمينههاي در بدنماييها و
اروپا پارلمان در محكوميت

پارلمان سوي از بار اين ولي ديگر قطعنامة يك در
و عربده كشي بهخاطر آخوندي ديكتاتوري اروپا،
قطعنامة در اروپا پارلمان شد. محكوم تنفر فراخوان
عليه احمدينژاد پاسدار بهعربدهكشيهاي اشاره با خود
باعث را اظهارات «اين خاورميانه منطقة كشورهاي
اين آتي مقاصد و منطقه در رژيم به نقش نسبت نگراني
«حمايت بر تأكيد با اروپا پارلمان قطعنامة خواند». كشور
«از كه ميخواهد رژيم اين از تروريستي» گروههاي از

بردارد». دست گروههايي چنين از حمايت هرگونه
در آلمان جديد صدراعظم مركل خانم همچنين
آخوندي، ديكتاتوري عليه خود موضعگيري اولين
گفت و كرد محكوم را احمدينژاد پاسدار تهديدهاي
باشيم». داشته اينباره در شكيبايي هيچگونه «نميتوانيم
با روابط است داده قول «مركل خبرگزاريها: بهگزارش
قدرتهای ديگر واشينگتن و با و بهبود بخشد را آمريكا
ايران دستيابی از جلوگيری به كمك برای اروپايی مهم

كند». همكاری هستهيی بهسالح

ندادند؟ راه يا نرفت خودش
اعالم ناگهان رژيم، محكوميتهاي گرماگرم در
بهگزارش شد. لغو احمدينژاد بهتونس پاسدار سفر شد،
پاسدار سفر ٢٣آبان، دوشنبه ايسنا حكومتي خبرگزاري
و تونس كشور به سه شنبه روز بود «قرار احمدينژاد
خصوص در كشورها سران اجالس در برای شركت
خبرهاي برخي گيرد». صورت  اطالعاتی جامعة
نسبت آخوندي ديكتاتوري است، حاكي تأييد نشده
نگران بهشدت جهاني عليه آخوندها، انزجار و بهتنفر
غيررسمي احتمالي و رسمي واكنشهاي از ترس و است

است. لغو كرده را پاسدار احمدينژاد سفر

راهند در خطرناك خيلي آسيبهاي
با واليتفقيه دستگاه در بههمريختگي و تشتت
گرفته حدتي و يكدست» چنان شدت «دولت وجود
نظام جمعة ائمة سراسری گردهمايی در رفسنجانی كه
گفت: آخوندي ديكتاتوري آيندة  از وحشت ابراز با
در آسيبهايی نيز ملی آسيبديده و و انسجام «وحدت
ميكنند مخدوش را ملی انسجام كسانیكه و است راه
عوامل صريحًا نميتوانم گيرند. قرار سؤال مورد بايد
انسجام و وحدت اگر اما كنم معرفی را آسيب اين
رفسنجاني است». خطرناك خيلی ببيند آسيب ملی
تاروپود در را «خوره» جناحهاي رژيم بيپايان جنگ
«جامعة افزود: و كرد  توصيف آخوندي  ديكتاتوري
تهاجمی حالت بعضيها با و شده قطب تقسيم بهدو امروز
با ارزش دارد افراد سعی امروز رفتار مي كنند. جريانی
اين و  كند  منزوی و طرد را شايسته مديران و  كشور 

است». افتاده كشور بهجان خوره مانند آفت
صريحًا رژيم  ولي فقيه نيز آن از قبلتر روز  دو
و وحدت  «حفظ  بر احمدينژاد پاسدار از دفاع  با 
هرگونه برای «بايد بود: گفته و كرده تأكيد هوشياري»
و امكان دولت اعضای و بهرئيسجمهور  ارزيابی
دو بهرغم گذشت متأسفانه اما شود كار داده فرصت
و برخی توقعات جديد، دولت به كار آغاز نيم از و ماه
از بعد يكسال يا و ماه شش كه ميشود مطرح انتظاراتی

نميشد». مطرح دولتهای قبلي، آنها بهكار آغاز
با سخناني طي احمدينژاد نيز يك روز بعد پاسدار
به رفسنجاني آشكاري اشارة با جمعه، همان ائمة حضور
اقتصادي» «مفسدان با برخورد درمورد او اظهارات به
١٥هيأتمديره در كه «شخصي گفت: و داد پاسخ
دريافت تومان ميليون هركدام دو از و دارد عضويت
بزند». حرف اين دولت عليه است كه طبيعي ميكند
از بخش  اين به  پاسخ در احمدينژاد  اظهارات  اين 
كه ميدانيد «اگر بود گفته كه بود رفسنجاني صحبتهاي
كنيد و اعالم را آن نام است، اقتصادی كسی مفسد چه

برسانيد». بهمجازات
باندهاي سگدعواي دروني شرايطي كه چنين در
سابق نمايندة اسالمي، يداهللا  است، گرفته باال رژيم
نيز خاتمي  شكستخوردة باند از ارتجاع مجلس 
در البرادعي گزارش بهبهانة و شمرده غنيمت را فرصت
پاسدار احمدينژاد رژيم، تلويحًا هستهيي پرونده مورد
خواستار و كرد معرفي بحران اين ايجاد مسبب را
گزارش من «بهنظر گفت: او شد. وي پاسخگويي
كسانيكه اكنون و است دوپهلوتر بهقبل نسبت البرادعي
گزارش و كرده تغيير آژانس نگاه بودند مدعي
سوي از دهند». خواهد بود، بايد جواب مثبت البرادعي
وزارت براي احمدينژاد پاسدار بعدي كانديداي ديگر
رفته عالمت سؤال زير نيامده هنوز «تسلطي» بهنام نفت
وي كه ميشود گفته رژيم  محافل  برخي در است.
نيز دخترش و آمريكاست از كارت» «گرين داراي
نمايندة ايرج نديمی، است. دائم انگلستان اقامت داراي
كانديداي سومين درمورد از الهيجان ارتجاع مجلس
گفت: احمدينژاد پاسدار كابينة نفت وزارت پست
پيشنهادی گزينة تسلطی، کارتداشتن گرين خبر «اگر
داشته نفت، صحت وزارت  برای تصدی احمدينژاد 
امکان و میشود زياد بسيار ايشان مشکالت باشد

دارد». وجود رأینياوردنشان
مهاباد مردم خشم

ديگر جنايت يك به واكنش در
يك قتل جنايتكارانة پي در ٢٩آبان، يكشنبه روز
جوانمهاباديتوسطمزدورانسركوبگرنيرويانتظامي،
مردممناطق مختلفاينشهربهخيابانهاريختند ومأموران
بنابهگزارشهاي درگيري پرداختند. و بهرويارويي رژيم
رژيم مزدوران كه شد آغاز زماني اعتراضات رسيده،
آنها مقاومت با كه را داشتند جوان دو به زروگويي قصد
و جوان دو بين به درگيري منجر سرانجام و شدند ربهرو
از سرانجام يكي شد كه نيروي انتظامي مزدوران مسلح
كشته و گرفت قرار جنايتكار مزدوران گلولة هدف آنها
يكي و سالح سرد بهدفاع برخاست با ديگر شد. جوان
مجروح بهسختي و داد قرار تهاجم مورد را مزدوران از
و باغ محلههاي پشت تپه مردم اين جنايت، پي كرد. در
يورش با كه بهتظاهرات زدند مهاباد دست در شايگان
شد. خبرگزاري مواجه انتظامي نيروي و شليك وحشيانه
اراذل اوباش از «يكي را شده كشته جوان رژيم(فارس)،
«در جوان دو گويا  كه عنوان اين با و  كرد» توصيف
كرد تالش ميكردند» مزاحمت ايجاد مدارس مقابل
منبع خبري اين كند. توجيه را رژيم مزدوران جنايت 
رژيم افزود انتظامي نيروي سخنگوي از آخوندي بهنقل
نداشته است». به دنبال مردمي «واكنش اين جنايت كه
مال را خروس دم ايرنا بهنام رژيم ديگر خبرگزاري اما
مردم خشمگينانة  بهتظاهرات  اشاره بدون  و زد بيرون 
كه مهاباد شهر حاشية  از بخشی در «ناآرامی  نوشت:

ساعت۱۴  حوالی معروف است، باغ شايگان و بهپشتتپه
كارگران حاضر زمان در يافت. پايان مردم متفرق شدن با

هستند». ناآرامی محل پاكسازی درحال شهرداری

قزوين در مردي
شد آويخته به دار

ايران٢٤آبان٨٤  روزنامة گزارش به
دار به  قزوين در محمد  به نام مردي 
شالق نيز ٨٠ضربه به آويخته شد. وي

بود. شده محكوم
سال ٨٢  ماه  بهمن در نيز  همسر وي

شد زده دار

اطالعيةدبيرخانة شورايمليمقاومت 

خامنهايباحمايتهمهجانبـه
رقيب را   از احمدينـژاد، باندهاي

بهسكوتفراميخواند
ابرازنگرانيرفسنجاني

نظام در بدنة تصفية گسترده از
سراسر از كه جمعه ائمة خود با دوشنبة ديدار آخوندي در رژيم رهبر خامنهاي
بهحمايتهمهجانبهازپاسداراحمدينژاد،رئيسجمهور كشورجمعكردهبود،
ما كنوني دولت از حمايت كرد. بايستي «از دولت گفت: و پرداخت رژيم
زده حرف انصافًا غيرمنصفانه اظهارات بعضي در بهخصوص رئيسجمهور،
اين كار محصول نمي تواند دارد وجود كه نقصهايي ميشه. قضاوت و ميشه
بهدولت نسبت روزنامهها برخي انتقادها و مطالب خامنهاي باشد». اصًال دولت
كه سخني و اقدام هرگونه از بايد گفت: و كرد توصيف غيرمنصفانه را جديد

كرد. پرهيز ميشود، جدًا انتخابات دوران باعث عميقترشدن كدورتهاي
گستردة بهتصفية نسبت آنها توجيه جمعه، ائمة جمعكردن از خامنهاي هدف
شروع احمدينژاد است كه پس از روي كارآمدن نظام بدنة از رقيب باندهاي

ميكند. زمينهسازي براي تصفيههاي بيشتر همچنين وي است. شده
«متأسفانه گفت: و پرداخت بهگاليه جمعه ائمة اجتماع رفسنجاني در بعد روز
نيز درحالحاضر  است و آسيب معرض در ملي بهشدت انسجام وحدت و
تخريب و تهاجمي گرفته حالت عدهيي امروز ديده است… آسيب بسيار
و مستعد افراد كنارگذاشتن  و  عمومي طرد  و تسويه و  گذشته عملكرد
آزار را و كشور نظام خوره، اين وضعيت مانند گرفتهاند. در پيش را توانمند
جمعي كنيم و بيرون را عدهيي كه شود اين صرف ما انرژي ميدهد… نبايد
سرمايههاي چپاول و غارت با خانوادهاش و خود كه رفسنجاني كنيم». طرد را
اقتصادي مفاسد با «مبارزه گفت: يافتهاند، دست نجومي بهثروتهاي ايران مردم
براي برخي و شود تخريب افراد چهرة راه اين از نبايد اما است، بسيار خوب

شود». استفاده ديگر مقاصد
از بهحمايت اختياراتش محدودترشدن  از ممانعت  براي تالش در وي 
مصلحت تشخيص مجمع در  ما «كار كرد: تأكيد و پرداخت  احمدينژاد
اين ما كار نيست، مجريان براي مزاحمت و اجرايي تشكيالت در دخالت

كنيم». نظارت كه است
پروندة اين روزها كه رژيم، امنيت عالي شوراي سابق روحاني، دبير آخوند
سؤال رفته عالمت زير به شدت مذاكرات اتمي جريان در گذشتهاش دوسال
گفت: و پرداخت خاتمي و رفسنجاني كارنامة از بهدفاع جلسه همان در است
پرونده ارجاع بحث بار دو كرده به كار جديد آغاز دولت كه ماهي سه «در
كلمات از سوءاستفاده با بار و يك مطرح شده امنيت بهشوراي ما هستهيي
اشاره با او كشاندند». امنيت بهشوراي را موضوع رئيسجمهور سخنراني يك
انقالب، مباني كه افرادي همة «بايد گفت: رژيم، درون گستردة بهتصفية
ادارة در مشاركت و حضور مجال دارند، قبول را رهبري و اساسي قانون
دفاع آمادة همهجانبه نيز مخاطرات پيشآمدن به هنگام تا بيابند… را امور
زيرزميني و مخفي جريانهاي شكلگيري به نسبت كه او باشند…» نظام از
مي توان نه و كرد  ايجاد به زور ميتوان  نه  را «وفاق مي داد، گفت: هشدار
جمعه شديد ائمة اعتراض بود». روحاني كه سخنانش با بهآن بيتفاوت نسبت
را جلسه بدهد جواب بهسؤاالت اينكه بدون بود، و باعث تشنج شده مواجه

كرد. ترك
دست احمدينژاد، پاسدار رويكارآوردن با كه خامنهاي ترتيب اين به
هرچه تصفية به امروز زده بود، در باالي رژيم بيسابقه و بهيك جراحي بزرگ
تالش بيهوده خامنهاي پرداخته است. نظام در بدنة رقيب باندهاي گستردهتر
وسطايي، افزايش سركوب، گسترش قرون رژيم حفظ انسجام اين ميكند با
محتوم سقوط از اتمي، پروژههاي تسريع و تروريسم و بنيادگرايي صدور
صد ۹۵در كه آخوندي بحران در غرقه رژيم اما كند. جلوگيري رژيمش
خواهد انسجام دست به نه تشبثات هستند، با اين آن تغيير ايران خواستار مردم

نيست. محتوم خود سقوط از بهجلوگيري قادر هرگز و نه ثبات و يافت

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
(۱۶نوامبر۲۰۰۵) ۲۵آبان۱۳۸۴

رژيم زندانهاي در هولناك جنايت يك
عادل آباد زندان در جوان١٧ساله يك

رسيد عادي بهوي، بهقتل تجاوز ٥زنداني اثر  بر
جنايات از نمونه يك به اعتراف با ٢٨آبان، در روز بازتاب سايت حكومتي
مديريت بر حاكم اسفبار شرايط در ادامة نوشت: زندانهايش، در رژيم روزانة
شده دستگير سرقت بهخاطر كه ساله هفده نوجواني فارس، استان زندانهاي
رسيد. بهقتل فارس زندان عادلآباد در زنداني شرور پنج تجاوز اثر بر بود،
امسال پاييز در  فارس استان در زندانيان پياپي مرگ كه سومين حادثه اين
بند اين بازسازي عادلآباد و زندان نوجوانان بند تعطيلي بر اثر ميرود، بهشمار
از تعدادي روانشناسي پروژة نياز براي اجراي مورد بهفضاي تبديل شدن براي

ميگيرد. صورت زندانها متنفذ سازمان معاون «ش»، آقاي دوستان

رژيمضدبشريآخوندي
 باتخريبگورستانخاوران 

مرتكبجنايتديگريميشود
دو طي آخوندي، ضدبشري رژيم رئيسجمهور احمدي نژاد، بهدستور
اعدام شده سياسي زندانيان مزار سنگ جنايتكارانه اقدام يك در هفتة اخير

بين بردهاند. از را درختهاي گورستان شده و منهدم گورستان خاوران، در
طي اطالعيهيي مقاومت، ملي دبيرخانة شوراي شهريورماه٨٤، هشتم روز
شرق در خاوران گورستان دارد قصد آخوندي ضدبشري رژيم كرد: فاش

عنوان  تحت سال١٣٦٧ را قتلعام شهداي دستهجمعي گورهاي محل تهران،
سند مهمترين وسيله به اين كرده و گورستان عادي تبديل بهيك بازسازي،
اين و  ببرد ميان  از را  مبارز و  مجاهد زنداني  ٣٠هزار  كشتار از باقيمانده 
دستور در سوي خامنهاي، رهبر رژيم پيش براي اولينبار از چندي موضوع

گرفت. قرار تهران، شهردار وقت احمدينژاد، كار
شهداي خانوادههاي  حقوقبشر، طرفدار سازمانهاي ايران مقاومت 

بهمحكومكردن  را دنيا سراسر در حقوقبشر مدافعان كلية سال١٣٦٧ و قتلعام
فرا ميخواند. اقدام جنايتكارانه اين

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
(٢١نوامبر٢٠٠٥) آبان ١٣٨٤ ٣٠

درگيري گسترده مردمو نيروي
سركوبگرانتظاميدرمهاباد

شهر اين مردم رويارويي صحنة مهاباد مختلف مناطق ٢٩آبان، يكشنبه روز
يك قتل پس از ظهر شنبه قبلاز از كه درگيريها اين نيروهاي سركوبگر بود. با
يافت. شب ادامه از پاسي تا شد، آغاز رژيم مزدوران مهابادي به دست جوان
بهمهاباد اطراف شهرهاي سرازيركردن نيروهاي سركوبگر از با آخوندي رژيم

است. كرده ايجاد شهر اين در نظامي حكومت يك
ضمن مهابادي يك جوان كه شد آغاز ضدحكومتي هنگامي اعتراضات
توسط انتظامي نيروي سركوبگر مزدوران از تن دو زورگويي برابر در مقاومت
پشت محلههاي جنايت، مردم پي اين در كشته شد. بهضرب گلوله آنها از يكي
و وحشيانه يورش با كه زدند بهتظاهرات دست مهاباد، در شايگان باغ و تپه
مهاباد مردم اقدامات سركوبگرانه، اين بهرغم مواجه شد. انتظامي نيروي شليك

دادند. ادامه ضدحكومتي شعارهاي و خود بهاعتراضات
دستگير تظاهركنندگان از زيادي شمار گذشته روز درگيريهاي جريان در
تاكنون گذشته تابستان از مهاباد گستردة مردم  اعتراضات جريان در شدند.
نيست. دست در آنها اطالعي سرنوشت از كه ديگر دستگير شدهاند تن صدها
را دنيا سراسر در بشر حقوق مدافع بينالمللي مجامع ايران مقاومت
دستگير براي آزادي تالش و مهاباد در آخوندي رژيم جنايات بهمحكومكردن

ميخواند. فرا شدگان
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(٢١نوامبر٢٠٠٥) ٣٠آبان١٣٨٤

مصوبةمجلسآخوندهاباجگيريآشكار
براي ممانعت ازارجاع پروندة اتمي

امنيت  شوراي به
مضحك، نمايش در يك رژيم آخوندي مجلس ٢٩آبان، يكشنبه روز
قطع و اورانيوم غني سازي سرگيري از بر كه رساند بهتصويب را اليحهيي
رژيم اتمي پروندة ارجاع صورت در اتمي انرژي بينالمللي آژانس بازرسيهاي

متحد تأكيد ميكند. بهشوراي امنيت ملل
مقاومت، اين ملي شوراي خارجة كميسيون مسئول محدثين، آقاي محمد
در ايران بر حاكم تروريستهاي مبتذل باجگيري و مضحك نمايش را مصوبه
٢١نوامبر) (دوشنبه بروكسل اروپا در اتحادية شوراي وزيران اجالس آستانة
(پنجشنبه وين در  اتمي انرژي بينالمللي آژانس حكام شوراي  اجالس و
يك رويكرد فقدان آخوندها از حاليكه در و افزود كرد ٢٤نوامبر) توصيف
اين با  شده اند،  جري بين المللي شان تعهدات مكرر نقضهاي قبال در  قاطع 

كنند. ممانعت امنيت بهشوراي پروندهشان ارجاع از ميكنند، تالش نمايشها
شوراي اجالس و اروپا اتحادية وزيران شوراي اجالس از  محدثين،
دو كه بهرژيمي اين از بيش تشبثات، اين به بي اعتنا خواست آژانس حكام
پرونده فوري ارجاع با و ندهند زمان كرده مخفي را اتميش پروژههاي دهه
حامي دولت تنها دستيابي فاجعه از فراگير، تحريمهاي اعمال و امنيت بهشوراي

كنند. جلوگيري اتمي بهسالح تروريسم،
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(٢٠٠٥ (٢١نوامبر ٣٠آبان١٣٨٤
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كسانيكه بهخدمتگرفتن و نفوذي
كردهاند، ترك را  مبارزه صفوف
طعمه شكار براي كانوني و بهسرپل
و مجاهدين برضد توطئهچيني و
است، كرده تبديل مقاومت جنبش
اقدام بهجا و ضروري دانست و يك 
مهدي از روشنگري آقايان باقدرداني
مسئوالن محدثين،  محمد و  براعي
و كشور داخل امور كميسيونهاي
ارتباط برنامة زمينه (در اين در خارجه
ملي تلويزيون ـ آزادي سيماي مستقيم
زبونانه تقالهاي كه كرد ايران)، تأكيد
آخوندي، اطالعات رسواشدة و
پوالدين مقاومت نميتواند  هرگز
كورة در كه را بهپاخاسته ملت يك
در تاريخي سهمگين آزمايشهاي
شياد ديني و سفاك برابر ديكتاتوري
فقط و بشكند  درهم شده، آبديده 
دشمن استيصال و درماندگي شدت
مقاومت جنبش استواري مقابل در
مأموران انحطاط  و دنائت منتهاي  و
آدمكشي و جاسوسي وزارت سفلة
واكنش ميكند. ثابت را آخوندها
آخوندي رژيم  بالفصل و پرخشم
نشان به خوبي روشنگريها، اين درقبال
از تاكجا  آخوندي حكومت كه داد 
و سوخته و عواملش شگردها رسوايي

است. شده سرخورده
برلزوم همچنين شورا اجالس
عوامل تحركات درمورد روشنگري
در آخوندها اطالعات وزارت
كه ـ آمريكا و اروپايي كشورهاي
نمايندگان هشدارهاي  و  اعتراضها
دراين بشر حقوق مدافعان و پارلمانها
ـ تأكيد است برانگيخته كشورها راهم

كرد.
كه شورا اعضاي زمينه، اين در
در خود اقامت محل  ازكشورهاي
مياندورهيي بهاجالس آمريكا و اروپا
كه كردند خاطرنشان بودند، آمده
آخوندي رژيم اطالعات وزارت
عمل صدها بهارتكاب توجه با

اطالعيةدبيرخانة شوراي مليمقاومتدربارةبرگزاري اجالسمياندورهييشورا
ملي شوراي مياندورهيي اجالس
١٩و٢٠آبان، روزهاي طي مقاومت
برگزيدة رئيسجمهور حضور با
تحوالت و  شد برگزار مقاومت 
بينالمللي و منطقهيي داخلي، سياسي

قرارداد. بررسي و بحث مورد را
شيادانة تهديدات شورا اجالس
«بهزودي گفت كه  را  احمدينژاد
صهيونيسم و  آمريکا بدون  جهان
سران و کرد» خواهيم تجربه را
تهديد هم را اسالمي كشورهاي
اسالم امت قهر «بهآتش كه نمود
بهجلو فرار نوعي سوخت»، خواهند
بهجامعة جنگ واعالن ازسرضعف
كرد نتيجهگيري و دانست بينالمللي
بهويژه و سياسي تحوالت سير كه
رژيم رئيسجمهور اظهارات همين
ملي شوراي تحليل صحت آخوندي،
يكپايگي سرفصل مورد در را مقاومت

انقباض رژيم ثابت ميكند. و
چهارمين و بيست بيانية در
(مرداد٨٤) شورا تأسيس  سالگرد
و تحوالت «مجموعة بود: آمده
انتخابات بي سابقة  و مهم رويدادهاي 
واليتفقيه رژيم آخوندها، اخير
سراشيب در و پاياني مرحلة در را
وارد جديدي بهدوران سرنگوني
مبارزة در جديدي سرفصل و ميكند
استبداد بهزيركشيدن براي ايران مردم
بيانية شورا ميشود». مذهبي محسوب
«هدف بود: كرده خاطرنشان همچنين
ساختار در تغيير از ارتجاع وليفقيه
و رفسنجاني با حذف حاكميت سياسي
و علمكردن احمدينژاد، خاتمي باند
گارد بستن و رژيم واليتفقيه انقباض
ايران بهمردم جنگ اعالن و دفاعي آن
بين المللي است جامعة از آن بخش و

هستند». اوضاع تغيير خواستار كه
شورا مياندورهيي  اجالس 
كه اظهارت تهديدآميز احمدينژاد را
و تأييد رژيم  وليفقيه متعاقبًا ازسوي
مماشات سياست نتيجة گرديد، تكرار

بر ايران با استبداد مذهبي حاكم غرب
اين گونه كه كرد تأكيد و دانست
خبط ازسر و نهتصادفي موضعگيريها
سمت گيري سياسي مبين خطا، بلكه و
در خود تماميت در  آخوندي رژيم
ضرورت و ميباشد پاياني مرحلة
ازسوي را قاطع سياست  يك اتخاذ
همواره شورا كه ـ بينالمللي جامعة

ميكند. ثابت ـ داشته تأكيد برآن
ملي شوراي مياندورهيي اجالس
پيرامون خود بحثهاي در مقاومت
دستيابي براي آخوندي رژيم اصرار
در موجود بحران و اتمي به سالح
بينالمللي آژانس و رژيم اين بين روابط
شورا اصولي  موضع  بر اتمي،  انرژي 
اتمي طرحهاي افشاي اهميت و
تأكيد وتروريستي مذهبي ديكتاتوري
آمده شورا بيانة در كه همچنان كرد
انساني و ميهني  سياست  «اين  است:
سياستهاي بر جدي ضربههاي تاكنون
وارد رژيم ضدانساني  و  ضدايراني
حيلهگرانه مانورهاي برابر در و آورده
موانع آخوندها ننگين زدو بندهاي و

است». ايجادكرده جدي
تقدير ضمن مياندورهيي اجالس
مجاهدين سازمان فشردة تالشهاي از
جزئيات به دستيابي  براي ايران،  خلق
اتمي رژيم شوم طرحهاي جديدي از
در متعاقب آن افشاگريهاي آخوندي و
مهرگذشته، شهريور و مرداد و ماههاي
گذشته ٢٤سپتامبر تصويب قطعنامة كه
امكانپذير را آخوندي رژيم عليه
شوراي اجالس آستانة در ساخت، 
(نوامبر)، جاري ميالدي ماه در حكام
بالدرنگ ارجاع ضرورت ديگر بار
امنيت شوراي  به رژيم اتمي پروندة 

نمود. خاطرنشان را متحد ملل
تشديد مياندورهيي، اجالس
را عراق در آخوندي رژيم مداخالت
كه نمود تأكيد و داد قرار بررسي مورد
بنيادگرايي صدور  آخوندي كه رژيم
خود و حيات بقا الزمة را تروريسم و

استقرار روند در قوا تمام با ميداند
صلح و عراق در آرامش و دموكراسي
اجالس ميكند كارشكني منطقه در
آخوندها رژيم روي آوردن شورا
بهمثابة آدمربايي و بهتروريسم
واليتفقيه ذات با هماهنگ روشهاي
مجاهد دو ربودن وحشيانة  جنايت و
اعمال همچنين  و  بغداد در  خلق

سهمية قطع براي ضدانساني فشارهاي
آزادي رزمندگان داروي و ارزاق
با و كرد  محكوم بهشدت  را ايران 
قهرمان مردان به پايداري زنان و درود
توطئههاي اين كه كرد تأكيد اشرف،
در آخوندها دامنهدار و ديوانهوار
از بيش رژيم، عمر مرحلة واپسين
و مظهر اشرف ميكند كه ثابت پيش
ايران مردم عموم مقاومت مادي تبلور

همچنان و است آخوندي رژيم عليه
جانشين پارسايي،  مژگان خانم  كه
بهدرستي در اشرف، مقاومت رهبري
كانوني نقطة است، كرده خاطرنشان
مذهبي استبداد درچنگشدن چنگ
آلترناتيو و سازمانيافته مقاومت با

دموكراتيك ميباشد.

ملي شوراي مياندورهيي اجالس
مستقر مجاهدان كارزار  مقاومت،
با اخير ماههاي در كه را اشرف در
ازمردم تن ميليون يك از بيش حمايت
و حقوقدان و وكيل هزاران و عراق
بهمقابله و جريان سياسي  حزب دهها
آخوندي رژيم ننگين مداخلهجويي با
عراق اساسي قانون پيشنويس در

متمم تصويب و ستود برخاستند،
گواه و  نتيجه را عراق  اساسي قانون 
و بهموقع كارزار اين پيروزمندي
مداخلهجويي برابر در ستايشانگيز
آنها توطئه چيني و عراق در آخوندها

كرد. ارزيابي ايران مقاومت عليه
شورا مياندورهيي  اجالس 
مردم و جهان اكنون تأكيدكرد
با اشرف كه شاهدند عراق و ايران

منفور رژيم تالش خود، پايداري
را آخوندها بهبنبست رسيدة و
تروريسم و بنيادگرايي صدور در
چون و ميگذارد ناكام بهعراق
عراق مردم وياور يار استوار، سدي
تروريسم و بنيادگرايي با مقابله در
براي آنها شوم نيات  و آخوندها

كميتةسوممجمع عموميمللمتحدپنجاهو دومينقطعنامة
محكوميتنقضحقوقبشردرايرانراتصويبكرد
رئيسجمهوربرگزيدةمقاومت:تصويباينقطعنامههيچبهانهيي

ايران وضعيت حقوقبشر در نميگذارد، باقي آخوندها با مماشات ادامة  براي
شود ارجاع ملل متحد بهشوراي امنيت بايد

خود، ٢٧آبان روز در اجالس عمومي سوم مجمع كميتة
را ايران در حقوقبشر و مستمر وحشيانه نقض قطعنامهيي طي
كشورهاي اكثريت بهتصويب كه قطعنامه اين در كرد. محكوم
و شكنجه استمرار است، رسيده متحد ملل سازمان عضو
علني اعدامهاي استمرار غيرانساني، و وحشيانه مجازاتهاي
افرادي اعدام بهخصوص و  سطح گسترده در اعدامها ساير و
همچنين و داشتند  ١٨سال از كمتر جرم  ارتكاب هنگام  كه
حقوق نقض اجتماعات،  آزادي بيان، آزادي مستمر  نقض
اين است.  شده محكوم قويًا قومي و مذهبي اقليتهاي و زنان
قوا تمام با آخوندي رژيم كه شد تصويب شرايطي در قطعنامه
شمار بهكمك و ديپلوماتيك امكانات همة بهكارگرفتن با و
از جلوگيري درصدد حقوقبشر ناقض كشورهاي از ديگري
از بهمراتب كه قطعنامه اين اما برآمد. قطعنامه اين بهرأيگذاشتن
است شديداللحن تر و قويتر عمومي مجمع گذشتة سال قطعنامة
اين رسيد. به تصويب گذشته بهسال نسبت بيشتري اكثريت با
با رأي بود شده ارائه سوم ٤٥كشور به كميتة توسط كه قطعنامه

تصويب شد. ٧٧كشور جهان مثبت
ايران، مقاومت برگزيدة رئيسجمهور رجوي، مريم خانم
سيستماتيك و وحشيانه نقض محكوميت قطعنامة تصويب
سوم كميتة در آخوندي  ضدبشري رژيم توسط  حقوق بشر
ايران تبريك گفت مردم بهعموم را متحد مجمع عمومي ملل
جنايات از كمي بخش هرچند قطعنامه اين كرد خاطرنشان و
اين حال با برميگيرد،  در را ايران مردم عليه آخوندي  رژيم
در حقوقبشر نقض بيسابقة بهتشديد بينالمللي جامعة اذعان

ايران است.
پنجاه سوم كه امروز كميتة كرد قطعنامة رجوي تأكيد خانم
محكوميت در متحد ملل مختلف ارگانهاي قطعنامة دومين و
ضدانساني و وحشيانه تبعيضهاي و سركوب شكنجه، اعدام،

را بهانهيي هرگونه است، مذهبي و قومي اقليتهاي و زنان عليه
نشان و منتفي مي كند قرونوسطايي رژيم با اين مماشات براي
حقوقبشر بهديالوگ موسوم شكستخوردة سياست ميدهد
كرده جري تر نقض حقوقبشر در تشديد را آخوندي رژيم فقط

شود. افكنده بهدور ميبايست و
همانطور گفت: ايران، مقاومت برگزيدة رئيسجمهور
با آخوندي  رژيم كرد اعالم پيش ٤ماه از ايران مقاومت  كه
عليه سركوب و جنگ  احمدينژاد پاسدار رويكارآوردن 
صدور پيرامون بهجامعة جهاني  و تشديد كرده را  ايران مردم
جنگ اعالن اتمي  بهسالح دستيابي و بنيادگرايي و تروريسم
رژيم با مماشات هرگونه ايران مردم افزود وي است. داده
عليه قاطع سياست يك خواستار و ميكنند محكوم را آخوندي
صدور نقض حقوقبشر، پرونده هاي ارجاع خونآشام و ماليان
ملل امنيت بهشوراي آنان اتمي تسليحات پروژة و تروريسم

ميباشند. متحد
از استفاده استمرار ملل، عمومي مجمع سوم كميتة قطعنامة
شالقزدن قبيل از غيرانساني و وحشيانه مجازاتهاي و شكنجه
سطح در اعدامها ساير و اعدامهاي علني استمرار عضو، قطع و
شناختهشدة بهرسميت بهتضمينهاي احترام فقدان در گسترده
هنگام كه افرادي اعدام از انزجار با بهخصوص و بينالمللي
رژيم تعهدات برخالف داشتند،  ١٨سال از كمتر جرم ارتكام

و بند٦ ميثاق  كودكان حقوق از كنوانسيون بند٣٧ بر اساس ايران
در تعليق اعالم برخالف و  سياسي  و  مدني  حقوق بينالمللي

محكوم ميكند. قويًا را كودكان اعدامهاي
عليه زنان تبعيض و خشونت استمرار همچنين كميتة سوم
براي گامهايي برداشتن از امتناع و عمل و قانون در دختران و
پيوستن با مخالفت و سيستماتيك تبعيضهاي اين به رسيدگي

ميكند. محكوم زنان را عليه تبعيض منع هرگونه بهكنوانسيون

مدافعان حقوقبشر، تهديد و آزار و اذيت قطعنامه ادامة در
دانشجويان، مذهبي، و سياسي مخالفان غيردولتي، سازمانهاي
اعمال وبالگنويسها، و آكادمسينها و دانشگاهيان روحانيون،
و آزادي بيان اجتماعات، برآزادي غيرقانوني محدوديت هاي
مطبوعات توجيهناپذير خودسرانه، تعطيلي دستگيريهاي انديشه،
فقدان همچنين اينترنتي،  سايتهاي بلوكهكردن روزنامهها،  و

است. شده محكوم سالم، و آزاد انتخابات براي الزم شرايط
استانداردهاي اجراي قصور مستمر در همچنين سوم كميتة
پروسة يك فقدان بهطور خاص و اجراي عدالت در بينالمللي
محرومكردن آزادانه، استماع فراهمآوردن از ممانعت قانوني،
ملي امنيت قوانين از وكيل، استفاده داشتن از بازداشتشدگان
و وكالي مدافع تهديد و آزار و ايذا حقوقبشر، نفي بهمنظور
پذيرفتهشده، بينالمللي تضمينهاي  به  احترام عدم حقوقدانان،
احكام اجراي ملي، و اقليتهاي مذهبي، قومي درمورد ازجمله
از جمله بازداشتشدگان حقوق نقض خودسرانه، زندان
بهمدت انفرادي  حبس از سيستماتيك و خودسرانه استفادة 
بهزندانيان درماني توجهات فراهمآوردن در كوتاهي طوالني،
با بازداشتشده افراد تماس برقراري از خودسرانه ممانعت و

مي كند. محكوم را خانوادههايشان اعضاي
افراد عليه حقوق بشر نقضهاي  ساير  و تبعيض استمرار
بلوچها، كردها، شامل اعراب، مذهبي، قومي و به اقليتهاي متعلق
سوم كميتة توسط بهاييان، مسلمانان سني و يهوديان، مسيحيان،
همچنين قطعنامه است. محكوم شده متحد ملل عمومي مجمع
خود آينده سال اجالس در كه  ميخواهد  عمومي  مجمع از

قرار دهد. بررسي را مورد در ايران حقوقبشر موضوع نقض

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
(١٨نوامبر٢٠٠٥) ٢٧آبان١٣٨٤

انعكاسبين الملليمحكوميت رژيمدركميتةسوممجمععمومي مللمتحد 
ملل در آخوندي  رژيم محكوميت 
بازتاب بينالمللي خبرگزاريهاي توسط متحد

داشت. گستردهيي
اعالم ٢٧آبان،  روز فرانسه خبرگزاري
عمومي مجمع سوم كميتة جمعه روز كرد:
را قطعنامهيي  مثبت ٧٧رأي  با متحد  ملل 
حقوقبشر بهنقض نسبت  و  رساند بهتصويب
اعدامهاي و شكنجه از استفاده شامل ايران در

نمود. جدي نگراني ابراز علني،
شكنجه از مستمر استفادة قطعنامه اين
غيرانساني و  بيرحمانه مجازات يا  رفتار و
حقوق نقض هم چنين بازداشتشدگان،
و اذيت و ارعاب و  و مذهبي قومي اقليتهاي

كرد. محكوم را حقوقبشر مدافعان آزار
روز باعنوان همين در نيز خبرگزاري رويتر
را ايران رژيم متحد ملل سازمان سوم «كميتة
نمود» محكوم حقوق بشر شديد نقض بهخاطر
سوم، رژيم كميتة قطعنامة جمعه نوشت: روز
نقض موارد از طوالني ليستي بهخاطر را ايران
ضمن قطعنامه اين كرد. در محكوم حقوق بشر
شده خواسته رژيم ايران جدي، از نگراني ابراز
بيان آزادي اجتماعات و مردم، آزادي بهحقوق

گروههاي شكنجة و بهآزار و گذاشته احترام
دهد. حقوقبشر خاتمه فعاالن و اپوزيسيون

داد: گزارش آسوشيتدپرس خبرگزاري
متحد ملل عمومي مجمع سوم كميتة قطعنامة
رژيم از بود، شده پيشنهاد كانادا توسط كه
و ١٨سال زير افراد اعدام تا خواست ايران
كند. متوقف را مدافع تهديد وكالي همچنين
از بعد قطعنامه اين آسوشيتدپرس  بهگزارش
مجمع عمومي سوم كميتة در بحثهاي فراوان
رسيدگي بشردوستانه و اجتماعي مسائل به كه
خبرگزاري اين رسيد. بهتصويب ميكند،
بود كرده فراواني تالش ايران  رژيم افزود
مجمع سوم كميتة قطعنامة تصويب مانع تا

خورد. شكست اما شود متحد ملل عمومي
در پايگاه انگلستان چاپ روزنامة تلگراف
طي متحد ملل  سازمان  نوشت: اينترنتي خود 
ايران در حقوقبشر به نقض نسبت قطعنامهيي

كرد. نگراني ابراز

موضعگيري مقامات كانادا وآمريكا
ملل سازمان در كانادا سفير راك، الن
اعدام يا شكنجه  از استفاده گفت:  متحد

و سركوبي زنان بيان، آزادي كودكان، نقض
برخي و در دارد ادامه ايران در اقليتهاي مذهبي

است. شده وضعيت وخيم تر موارد
قطعنامه گفت: اين تصويب از پس  وي
پيام يك بايد شود. منزوي بايد ايران رژيم
رفتار آن در شود كه رژيم فرستاده قوي به اين

است. قبول غيرقابل حقوقبشر زمينة
سازمان در معاون سفير آمريكا پترسون، انه
پيروزي يك اين … گفت: به خبرنگاران ملل،
مردم كه اميدواريم ما بود. ايران مردم براي
بينالمللي كه جامعة بگيرند را  پيام اين ايران

است. آنها با

محكوميت بهخاطر رژيم نالة و آه
ملل سازمان قطعنامة رد و

پنجاهودومين بهخاطر آخوندي رژيم
سرداد: ناله و آه متحد، ملل در محكوميتش
رژيم، دولت خارجة وزارت آصفي، سخنگوي
ملل سوم كميتة قطعنامة اينكه بهخاطر را كانادا
قرار حمله مورد است،  داده  پيشنهاد  را متحد
ندارد كه قرار جايگاهي در كانادا گفت: داد و

بنشيند. بهداوري حقوقبشر دربارة

تلويزيون  در آبان  ٢٨ روز كه  آصفي 
از غرب جهان مي كرد، گفت: صحبت رژيم
تأمين و اهداف پيشبرد براي حقوق بشر وضع

مي كند. استفاده خود منافع
تلويزيون در همچنين آخوندي رژيم
نسبت جم جام بهنام خود كشوري خارج
ملل عمومي مجمع  سوم كميتة بهقطعنامة 
را ايران عليه مردم جنايات آخوندها كه متحد
را آن و داد نشان واكنش است، كرده محكوم

دانست. سازمان اين سياسيشدن نشانة
مدتي حقوقبشر گفت: تلويزيون اين
شده سياسي ملل سازمان تأسيس از بعد
مجمع سوم كميتة از غربي كشورهاي است.
سياسي استفادة حقوقبشر كميسيون و عمومي
و كانادا آمريكا، سفراي اينبار مي كنند.
توان تمام كشورهاي اتحادية اروپا، از بسياري
بردند. به كار قطعنامه اين تصويب براي را خود
خود اعتبار قطعنامه اين تصويب با سوم كميتة

است. داده دست از كامًال را
مجمع سوم كميتة ايران در رژيم نمايندة
اقدام يك را  قطعنامه تصويب نيز  عمومي

شد. حقوقبشر نقض منكر و دانست سياسي

نيروهاي كنترل تحت خروجي كه اشرف، عليه آخوندها رژيم اطالعات وزارت توطئة مياندورهيي شورا، افشاي اجالس
براي كانوني به سرپل و كردهاند، ترك را مبارزه صفوف كسانيكه به خدمتگرفتن و نفوذي عناصر از طريق را آمريكايي

دانست و ضروري بهجا اقدام يك است، كرده تبديل مقاومت جنبش و مجاهدين برضد و توطئهچيني طعمه شكار

ـ آمريكا و اروپايي كشورهاي در آخوندها اطالعات وزارت عوامل تحركات درمورد روشنگري شورا همچنين برلزوم اجالس
كرد. است ـ تأكيد برانگيخته كشورها راهم دراين بشر حقوق مدافعان و نمايندگان پارلمانها اعتراضها و هشدارهاي كه

خاطرنشان بودند، آمده مياندوره يي آمريكا بهاجالس و اروپا در خود محل اقامت ازكشورهاي كه شورا اعضاي زمينه، اين در
جنايتهايي و ايران مرزهاي از درخارج تروريستي عمل صدها بهارتكاب توجه با آخوندي رژيم اطالعات وزارت كه كردند
اجازه و نبايد است معاصر تاريخ در دولتي تروريسم دستگاههاي مخوفترين از يكي ايران، درداخل قتلهاي زنجيرهيي مانند

قراردهد. تهديد را مورد مقاومت ايران فعاالن بهويژه ايراني امنيت پناهندگان مأمورانش عمل آزادي كه شود داده

كه است چنين است. عراق بلعيدن
رزمندگانش و اشرف نقش امروز
حسن و صلح تضمينكنندگان بهمثابه
و وعراق دو ملت ايران بين همجواري
ايران آزادي براي مقاومت پيشگامان
از بيش مذهبي، استبداد چنگال از

ميشود. برجسته پيش
بيانيةبيستوچهارمين دراينباره،

مقاومت، تأسيس شوراي ملي سالگرد
ايران ملت ٥٠سالة تجارب «براساس
حاكميت و بهدموكراسي نيل براي
دربرابر ٢٧ساله تجربة مردم، باالخص
ديكتاتوريمذهبي» خاطرنشانميكند
آزادي و تماميت مبرِم  «تهديد كه
اصلي مانع آنچه بهخصوص و عراق
هر چه سريعتر خروج استقالل آن و
جنگ همان است، مليتي چند نيروهاي

كه اعالمنشدهيي است اشغال و پنهان
عراق ازمردم تن ٨٠٠هزار و ٢ميليون

گذاشتهاند». انگشت آن بر
خطاب شورا بيانية اساس، برهمين
دموكراتيك نيروهاي  و  به«مردم
و دين هر با عراقي ميهن پرست و
تأكيد مليت»  و هرمرام با و  مذهب

انتخابات، قوا در تمام «با  كه ميكند
شركت عدمتقلب، و آزادي بهشرط
جريانهاي بهسود را ميدان و كنيد
خارجي دخالتهاي و ضددموكراتيك
تا و قطره آخرين تا نكنيد. خالي
فعاليت امكان و آزادي از ذره آخرين
انتخابات كنيد. استفاده سياسي آزاد
و متحد ملل نظارت تحت آزاد،

را دموكراتيك آزاديهاي حداكثر
و درد اين همه «با زيرا كنيد». طلب
هرروز كه خوني همه اين با و رنج
ميريزد، زمين بر عراق پيكر از
هيچگونه براي جايي عراق در ديگر
پاسخ، است. نمانده باقي افراطي گري
و ملي  دموكراتيك دولت يك در 
و «امنيت و است» معتدل و مستقل
و حقوق و تضمين با اعاده صلحوثبات

زنان بهويژه عراق مردم همة احترامات
و سياسي پلوراليسم با و عراقي آزادة

ميشود». محقق قومي و مذهبي
افشاي شورا، مياندورهيي اجالس
توطئةوزارتاطالعاترژيمآخوندها
كنترل خروجي تحت اشرف، كه عليه
عناصر طريق از را آمريكايي نيروهاي

ايران مرزهاي از درخارج تروريستي
زنجيرهيي قتلهاي مانند  جنايتهايي و
مخوفترين از يكي ايران، درداخل
در دولتي تروريسم  دستگاههاي 
اجازه نبايد و است معاصر تاريخ
مأمورانش عمل آزادي كه شود داده
فعاالن بهويژه ايراني پناهندگان امنيت
قراردهد. تهديد مورد را ايران مقاومت
و امنيتي سرويسهاي به خصوصكه
مختلف كشورهاي ضدتروريستي
وزارت عوامل فعاليت  درمورد  بارها
پناهندگان و مخالفان  عليه  اطالعات
فعاالن و  اعضا عليه بهويژه ايراني 
و گزارش ايران مقاومت ملي شوراي

داده اند. هشدار
دبيرخانه از مياندورهيي اجالس
همچنين و شورا نمايندگيهاي و
خواستار شورا حاميان و اعضا از
با تحركات قانوني مقابلة روشنگري و
ارگانهاي و اطالعات  وزارت عوامل
آخوندي رژيم وتروريستي جاسوسي
وآمريكايي اروپايي  كشورهاي  در

گرديد.
ملي شوراي مياندورهيي اجالس
بزرگ تظاهرات برگزاري مقاومت،
١٦آبان(٧نوامبر) روز در ايرانيان
شعارهاي با كه را بروكسل در
آخوندي رژيم اتمي  پروندة  ارجاع
حذف و متحد ملل امنيت بهشوراي
تروريستي ليست از  مجاهدين نام
اتحادية وزيران اجالس محل دربرابر
و گرديد برگزار  بروكسل  در  اروپا
و آخوندي رژيم خشمگينانة واكنش
برانگيخت، را  بروكسل در  آن سفير
شركتكنندگان و بهدستاندركاران
مقيم خارج هموطنان و تبريك گفت
براي فعاليتهايشان بهگسترش را كشور
مردم آزاديخواهي صداي رساندن
آزاديستان قهرمانان از حمايت و ايران

خواند. فرا اشرف شهر
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

٢١آبان١٣٨٤

 همبستگيورزشكاراناستان
اشرف شهر در مجاهدين با عراق ديالي

است شده آنان آيندة جوانان و وضعيت كنوني اوضاع باعث تيرهشدن عراق آخوندي در رژيم دخالتهاي

استان ورزشكاران از جمعي
در گردهمايي يك در حضور با ديالي
تجاوزگر رژيم  دخالتهاي اشرف  شهر
و محكوم را عراق در آخوندها
ورزشكاران با خود را عميق همبستگي

نمودند. اعالم اشرف شهر
ميهمان، ورزشي تيمهاي  مسئوالن
ليگ بهنام مسابقاتي برگزاري پيشنهاد
ارائه را اشرف مجاهدين با همبستگي
بهاجرا نزديك آيندهيي در كه نمودند

درآورند.
از رحيمي، اميررضا  آقاي  ابتدا
طي اشرف، شهر ورزشكار جوانان
تقديم و  خوشامدگويي سخناني ضمن
به مناسبت مجاهدين تبريكات گرمترين
همچنان كه گفت: بهحاضران، فطر عيد
عيد اين از  ايران، مالهاي ميدانيد
شوم نيات اجراي براي وسيلهيي بهعنوان
سلطة استمرار و خويش شر رؤياهاي و
ضدمردمي، و  تروريستي و  فاشيستي
كشتار و سركوب تا كرده سوءاستفاده
در را عراق داخلي امور در دخالت و
و توسعهطلبانه طمعهاي چارچوب
حكومت مثل حكومتي رويكارآوردن

در عراق، سرپوش بگذارند. ايران
طي قربانلي، سعيد آقاي آنگاه
كه عراق مردم بيانية به اشاره با سخناني
از فرزندان تن هشتصدهزار دوميليون و
آن روي و در كردهاند عراق آن را امضا
رژيم توسط عراق، غيرعلني اشغال خطر
گفت: است، شده تأكيد ايران بر حاكم
بالهايي همان دارد قصد مالها رژيم
و آورده  جوانان  سر ايران در  كه را 
را است داده انجام كه را جنايتهايي
بتوانند بياوردتا جوانان سر بر عراق در
گسترش را  خود استيالي نيز اينجا
تعيينكننده ترين جوانان شما دهند.
فعالشدن با  هستيد. عراق جامعة  قشر
وطنپرست و ملي شخصيتهاي خودتان،
تا بفرستيد بهمجلس را ضدبنيادگرا و

روي كار دولت دموكراتي را مجلس و
بياوريد.

ضمن نيز  تقيپور، مهرداد آقاي 
گفت: سخناني طي فطر، عيد تبريك
ميشود شناخته به جوانانش جوامع آيندة
در جوانان  از اثري هيچ وقتي ولي 
آينده كسي  چه نباشد، تحوالت جامعه
است جواب اين كرد؟ تعيين خواهد را
بود خواهند ديگري مشخص عناصر كه
نيز آنها و رقم ميزنند را شما آيندة كه
رژيم عناصر  هستند. فرصت اين منتظر 
و شما ميربايند از حكومت را آخوندي
ميگسترانند، شما بر را خودشان سيطرة
ميتوانيد شماست. عمل ميدان انتخابات،
در و كنيد عمل  خودتان بهمسئوليت 
و ملي نمايندگان انتخاباتي فعاليتهاي
كنيد. پشتيباني را  حقيقي  دموكراتيك
بيشتر شما فعاليت هرچقدر باشيد مطمئن
حتمًا و نشست خواهد عقب دشمن باشد

خواهيد شد. شما پيروز
اسماعيل الدليمي، ميثم حسن آقاي
با ورزشي، مسابقات برگزاري مسئول
شهر بهورزشكاران فطر عيد تبريك
بنيادگرايانه دخالتهاي گفت: اشرف،
ضدافكار نوآوري، و ضدپيشرفت و
برايران حاكم رژيم طرف از كه جوانان،
اصلي نقش ميشود، اعمال عراق در
داشته عراق ما  كشور تخريب  در را
بهورود مي توان مثال بهعنوان است.
و بيهوده و فاسد افكار  مخدر، مواد
رژيم شرور كرد. اشاره ترويج دشمني،
آرزوها و افكار جلو نميتواند آخوندي
محدود و گرفته را جوانان اميدهاي و
باز حركت از را تكامل ارابة و كند
همراه و شدهايم  صحنه وارد ما  دارد،
جلو مردم نيروي با و  مجاهد برادران با
و ميگيريم را ايران رژيم نقشههاي تمام
شهرهاي و عراق شهرهاي كه ميگوييم
ما قلب اشرف، در شهر شرف، و عربي
جاي ورزشي، ميدانهاي در ورزشكاران

دارد.
الدليمي، سهيل  حمود  ياسر  آقاي
ميهمان، ورزشي تيمهاي از يكي مسئول
و كشور ورزشي وضعيت بررسي ضمن
آخوندي عواقب دخالتهاي رژيم و آثار
يكي گفت: عراقي، جوانان وضعيت در
برايران، حاكم رژيم سياه چهرههاي از
عراق داخلي امور در دخالتهايش
اساسي قانون  در انگشتش اثر كه  است
خودروهاي واردكردن  همچنين  و
عادي مردم ميان در انفجار و انفجاري
و جوانان اذهان در منحط افكار نشر و
بهعراق مخدر مواد و حشيش ورود
جمله آن از جوانان، آلودهكردن براي
تنها وضعيت اين با مقابله براي ما است.
خودمان با سازمان را در همبستگي چاره
ورزشكاران بهخصوص و خلق مجاهدين
در قوي سدي آنها كه زيرا يافتهايم، آنها
ميباشند. ايران رژيم دخالتهاي برابر
سازمان براي موفقيت آرزوي پايان در

دارم. خلق مجاهدين قهرمان
الدليمي، ابراهيم  تركان اياد  آقاي
ورزشي، تيمهاي مسئوالن از ديگر يكي
بهحاضران را فطر عيد فرارسيدن ابتدا
افزود: و گفت  تبريك مجاهدين  و
بنيادگراي رژيم مخفي دخالتهاي
شامل كه عراق داخلي امور در آخوندي
مواد و اسلحه و  مواد مخدر واردكردن
محدودكردن باعث ميباشد،  منفجره
آيندة تيره شدن جوانان و جاري اوضاع
مجاهدين دارم  است.آرزو شده  آنان
و آزاديخواه سازماني  كه  ايران خلق
رژيم در برابر دخالتهاي استواري سدي

شوند. پيروز و موفق ميباشند، ايران
درپاياناينگردهمايي،ورزشكاران
برنامة اشرف، شهر ورزشكاران با عراقي
را ورزشي مسابقات دوره يك برگزاري
مجاهدين با همبستگي ليگ عنوان تحت
آيندهيي در كه نمودند تنطيم را اشرف

درآورند. بهاجرا نزديك
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كنفرانسبينالمللي«تروريسم،بنيادگرايي،چشماندازهاوراهحلها»درپاريس
سابق رئيس و سابق وزير ويوين آلن

كميسيون مبارزه باسكت فرانسه
مولود آئونيت،دبيركلجنبش عليه
برايدوستيبينخلقها نژادپرستيو

سابق وزير غزالي، نخست احمد سيد
الجزاير

قاضيونمايندةسابق فرانسواكولكومبه،
مجلسفرانسه

كانون سابق رئيس وكيل، استازي، ماريو
وكالي پاريس

آلنويوين:
تشكيلكميتةحمايتازراه
ايران در دموكراتيك حل

يكابتكاربسيارعاليست
زده سكت اتهام خلق مجاهدين ما، بهدوستان
كسي چه توسط اتهام اين نمي دانم است. شده
مطمئنًا ايناتهاماز طريقيك ضدتبليغ زدهشده،
شده است زده دامن ايران در عليه دموكراسي
كه همانگونه است. اتهام  بيپايه ترين  اين و
به مدت چند سال رياست كميسيون ميدانيد من
مذهبي فرقههاي و سكتها با مبارزه وزارتخانهيي
را بنيادگرايي من مدتها پديدة داشتم. بهعهده را
و افراطيگري هرگونه دادم. قرار مطالعه مورد
من بهنظر دارد.  مشتركي  تعريف  مطلقگرايي 
سالهاي در ما كشور بهويژه و كشوري هيچ
اين از جامعتر تحليل ارائة از نميتواند آينده
برداشت يك از بخشي اين كند. صرفنظر پديده

نيز۵۰۰ سال پيش  ما كشور است. در غيرمنطقي
نام به مذهبي، بود. جنگهاي مشابهي رويدادهاي
را دنبال ميكردند. اهداف سياسي متنوعي دين،
جنگ، فقر از سختي دوران آنزمان در كشور ما
مرزهاي فراتر از كه داشت بحرانهاي اجتماعي و
در بنيادگرايي رشد دربر گرفت. هم را فرانسه
كه گرفت قرار بيشتر مورد توجه وقتي ما كشور

بررسي  به ما روشنفكران پيش ۲۰۰ سال حدود
بيانية در ازجمله  پرداختند. انسان مسئوليتهاي 
حقوقبشربهآزاديانديشهازجملهدرامورديني
هر بشر. حقوق بهويژه مادة چهارم دارد. تأكيد
ديگري كه به دهد را انجام كاري اجازه دارد فرد
يعنياينكهكسانيكهتفكرات زياننميرساند.
محدود را ديگران آزادي نبايد دارند مذهبي
اينيكاعالمية بسيار انقالبيبود دردوران كنند.
بسيار پاسخ  زمان آن در و شد تدوين انقالب 
بيانية در در آمريكا كه از آنچه بهتر حتي خوبي،
حقوقبشرارائهشد،مطرحشد.كسانيكهقانون
انسانها آزاد كه گفتند مينوشتند را ما اساسي 
اشارهيي و مي كنند. زندگي آزاد و ميآيند بهدنيا
خدا توسط آنها خلقت مسألة به آمريكا همانند
بود دولت از دين جدايي نشاندهندة اين نكردند.
فرانسه انقالب در كه اساسي قانون در ابتدا از كه
در همچنين گرفت. قرار تأكيد مورد شد، تدوين

نيز  دين از دولت رابطه با جدايي ۱۹۰۵ در قانون
به اين داشت. تأكيد دولت بودن مذهبي غير بر

مي بناپارتيسم كه آنچه از مانع كه داد اجازه ما
كه سياسي قدرت تلفيق امور ديني و يعني ناميم
مذهبي حتي و سياسي قدرت هم كه بود مدعي
شويم. بعضي باشد، داشته اختيار در مي تواند را
مذهبي بهانة سياسي جريانات و عقايد پيروان از
در مثال بهطور ميكنند. مطرح يكديگر براي را
اهداف پيشبرد  براي ديني باورهاي از آمريكا 
برخورد يك نمي تواند اين و شد استفاده سياسي
است قبول قابل غير باشد.اين قبولي قابل روية و
روية و قوانين را در محور مذهب كشورهايي كه
در اين گونه بنيادگرايي دهند. سياسي خود قرار
بابلندپروازيهايژئوپوليتيكي كشورهاخودشرا
امروز جهان براي را تهديدي  و كرده تلفيق
ايران با رابطه است. از اين رو در آورده بهوجود
كه است مهم به آنجا رفتم، خودم يكبار كه
در واقع انجام دهيم. پديده از اين بررسي دقيقي
ارزشهاياحترامبهديگريودموكراسي درآنجا
كساني است. گرفته قرار بنيادگرايان شكار مورد
زياد عليه عزم و شجاعت با ايران در هستند كه
افراطيگريوسكتاريسمدولتيمبارزهميكنند.
خود را در نگراني امروز  ما  كه جاي آن دارد
كنيم، بيان ملت سرنوشت اين و وضعيت مورد
جانب از تبليغاتي متن يك كه مقالهاي بهويژه
ايرانبود،كهدعوتبهثبتنامداوطلبانعمليات
فارغ يعنيافراد را انتحاريميكند، استشهادي و
واميدارد. اعمالي چنين به آگاهيهايشان از
همبستگي بايد اروپايي دموكراتهاي و فرانسويها
آزادي براي  كه ايرانياني تمامي با را  خود
مدرن كشور يك برقراري براي و دركشورشان
اين نمايند. از اعالم كنند، مبارزه مي مسئول و
حل راه از حمايت كميتة تشكيل من نظر از رو
عاليست. بسيار ابتكار يك درايران دموكراتيك
از دفاع براي مختلف عقايد با را افرادي كه زيرا
دور ماست ارزشهاي كه انساني واالي ارزشهاي
كه ايراني دوستان در كنار ما آورد. مي گرد هم
برند، مي پيش اين مبارزه را سخت شرايط در
دراين ام گرفته تصميم من نيز شخصًا هستيم و

كميتهعضوشوم.
مولودآئونيت:

رژيم در برابر اين مقاومت
است. ضروري امر يك

از دعوت مراپ سازمان ازجانب ابتدا مي خواهم
در مراپ  که بگويم و  کنم  سپاسگزاری شما 

حقوق از دفاع به میبرد،  پيش  كه مبارزهيی
کنار در که خرسنديم امروز ما میپردازد. بشر
آزادی حمايت از اين کميته به در هستيم و شما
که خطری پردازيم. می ايران در بشر حقوق و
نه هستيم، روبه رو آن با رژيم اين وجود با امروز
در صلح برای بلکه ايران مردم برای تهديدی تنها
فرانسه در ما حتی برای عواقبی را و است منطقه
كمك براي بايد بههمراه داشته باشد. ما تواند مي
بهوضع موجودازتاريخدرسبگيريم.وقتی کهبه
تاريخمینگريممیبينيمکهرژيمهایديکتاتوری
امتيازدادنها آوردهاند.به خاطر بهبار را فجايعي چه
نقض بر بستن چشم و چشمپوشی  به خاطر و
آمدهاند. اين فجايع بهوجود عمومی آزاديهای
میتواند امر اين که ويرانگری و وخيم عواقب
متأسفانه است. پذيرش غيرقابل باشد، داشته
روبهرو ديکتاتوريهايی چنين با شراکت با گاهي
اخير سالهای مالها در رژيم با رابطه در هستيم.
ديده ايمكه باوجود بهصدا درآمدن زنگهایخطر
از جانبفعاالنحقوقبشرواعضایمقاومتدر
و کشورهای غربی چشم و خارج ايران، داخل
بستند ايران  ملت برخواستههاي را گوششان 
رساند. کجا  به را  ما موضع اين  که ديديم  و
در لکة ننگي هستيم كه با حوادثی روبهرو اکنون

۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ و  حادثة ماست. از جمله تاريخ
هجومنظامیعليه مقاومت ايران. آنچهکهبسيار
وحشتناک استاينستکهباامتيازهايیکه بهاين
منافع بر اقتصادی ميشود، منافع داده ديکتاتورها
بسيار تأسف جای می کند. پيدا ملتها اولويت
بشر حقوق خود بنيانگذار که کشوری که است
پرچم دفاع اقتصادی منافع بهخاطر بوده، اکنون
را چشمانش حتی و گذاشته كنار را ارزشها از
رنج و بشر و روی نقض حقوق با آگاهی کامل
حقوق که از ملتي است. بسته ملت ايران محنت
دانيم ازجمله می است. شده خود محروم اساسی
اجرا ايران در روزافزون بهطور اعدام حکم كه
ورق تاريخ را صفحات ما اينکه از شود. قبل مي
به عميق نگاهی با و کرده مطالعه آنرا بايد بزنيم
از ابزاری استفادة بپردازيم. آن از درس آموزی
موجب دولتی تروريسم واقع در يعنی تروريسم
میشودکهمردمیکهکهنمي توانندتداومچنين
اين ببپذيرند،دستبهمقاومتبزنند. حکومتیرا
کسانی كه است مشروع اين که شده ثابت ما به
به مقاومتو دفاعاز کهمدافع حقوقبشر هستند،
تحريکاتی که برابر در اکنون بزنند. خود دست
رژيم مالها، ازجملهتوسطرئيس جمهورجديد
مواجه بين المللی واکنش يک میدهد، با انجام
هستيم.ازسویديگرمیبينيمکهوضعيتحقوق
بهخاطر امر اين میگرايد. وخامت به رو بشر
و نکردهاند کاری غربی کشورهای که ايناست
افکارعمومیدراينرابطه بسيجنشده اند.امروزما
روی از بعد روزافزونی روبهرو هستيم. وخامت با

از  اعدام ۹۲ مورد شاهد احمدینژاد آمدن کار
کودکان اعدام به محكوميت از مواردي جمله

اکنونيکانگيزشعمومی  زير۱۸ سالبودهايم.
توسط هستهيی سالح به دستيابي تهديد عليه 
جمهور احمدینژاد رئيس بعد تهديد و مالها
صفحة هستی وجود مالها برای حذفاسرائيلاز
نداشته وجود الزم واکنشهای قبًال دارد. متأسفانه
فراموشي را به مقاومت وقتها چرا که خيلی است.
رژيم اين برابر در مقاومت من بهنظر میسپاريم.
در ضروی مبارزهيي است. ضروری امر يک
دولتی. تروريسم و تروريسم با مبارزه همان کادر
صلح برای و ايران در بشر حقوق برای رژيم اين
در که است ضروری است. سم يك منطقه در
برابرچنينرژيمیمقاومتشود.فرانسهمسئوليت
رژيم ابن برابر در تا دارد رابطه اين در خاصی
حقوق از صلح، دفاع برای بايستد.شما همواره
و همبستگی ما حمايت از حيثيت انسانی بشر و

برخوردارخواهيدبود.
سيداحمدغزالي:

همان  ايران مقاومت  مبارزة
ملت ايران مبارزة مبارزة مناست.
مبارزةتماميملتهايمسلماناست
است وخيم و جدي بسيار موضوعي تروريسم

تروريسم راهحل واقع  در ما  سمينار موضوع
را اين پديده بايد ابتدا ايندرد برای بررسی است.
يافت. خواهيم را آن درمان قطعًا کنيم و ارزيابي
غلط تحليل و تصوير يک از ناشی درمان اگر
باشد،قطعًانتيجهنخواهدداد.خيلیوقتهافراموش
تروريسمی بهويژه تروريسم قربانيان که میکنيم
خود است، اسالمی بنيادگرايی از ناشی که
قرار بررسی مورد اگر آمار را هستند. مسلمانان
دهيمميبينيمكه اگرقربانيان تروريسمدرخارج
کشورهای در کشورهای اسالمی يك باشد، از
اسالمیصداست.اگرچهنمیخواهيممخاطرات
کماهميت را  غربی  کشورهای در  پديده  اين
اسالمي كشورهاي جهان،  در اما  دهيم، حلوه
پيداکردن درمان نيازمند ديگر از هرکس بيش
بهنظرمنبايد همراه هستند. تحليلازتروريسمرا
دليل به اين دهيم. مطلقگرا انجام هرگونه روّية با
دولتهای با ما که می کنم استفاده روّيه واژة از
مطلقگرا روّية هر هستيم. مواجه مطلقگرا
بنيادگرايی حزب. چه و باشد حکومت چه
و فاشيستی ايدئولوژی يک از ناشی تروريست،
نوع خطرناکترين مطلقگراست که و افراطی
موفقيت که آنچه است. حاضر حال در آن
استفاده و آن شدن دولتی میکند تضمين آنرا
ملتهای که ابزاری از اسالم در بخشی از جهان
ميباشد. هستند، قطع خود حکومتهای از آن
درود او روان به شد. اشاره  بومدين آقای به
قيمت الجزاير ملت و الجزاير كشور میفرستم.
سنگينیبهخاطرتروريسم بنيادگراپرداختهاست.

جمهور  رئيس رياست زمان در  ۱۹۷۸ سال تا
الجزاير حکومت و دولت بومدين، الجزاير فقيد
که بود حکومتی چراکه بود. مردم احترام مورد
دغدغةمردمرا داشتو حکومتی بودمشروعکه
مردم خواستههای و نيازها به رسيدگی هدفش
حکومت بومدين متأسفانه از فوت بعد ولی بود.
خدمت بهجای کرد. پشت مردم منافع به جديد
غايی را هدف حکومت و شهروندان، مردم به

مجبور  حتی ۷۰ ما دهة خودپنداشت. در اواخر
متخصص نيروی ديگر کشورهای از که شديم

ده  حوادث ۱۹۹۰  در بعد سال  ۱۰ کنيم. وارد
در حکومت آمدند. پديد کشور در ميليون بيکار
خواسته های و مردم کردن به پشت بهدليل جديد
آنان، بحران اقتصادیبهوجودآمدکه بعدًاتبديل
سياسی و معنوی بعد و اجتماعی بحران يک به
ماندن باقی قدرت و حفظ هدف آن چراکه شد.
فيس مانند افراطی احزاب بعد بود. قدرت در
به منجر كه کردند سوءاستفاده وضعيت اين از
شد. و حکومت مردم بين شکاف کامل ايجاد
بازهم حکومت برای برقراری يک گروهها اين
دست در در قدرت کردند که تالش خشن تر،
که روزی همان در را تحليل اين من گيرند.
زيراکه من سپردند ارائه دادم. را به دولت رياست
شرايطی مردم،  نيازهای گرفتن ناديده بهدليل 
احساس الجزايريها تمامی که آمدهبود بهوجود
که بودند کسی بهدنبال و میکردند بيگانگی
بتواند آنهارا ازاينمخمصهنجات دهد.من نمونة
بايد ذكركردم چراکه فکرمیکنمکه الجزايررا
و اگر شرايط کنيم. بررسی را اين طور موضوع
موفق تروريسم باشد، نشده فراهم آن زمينه های
اينشرايطتوسطدولتهايیبهوجود نخواهدشد.
راهحل فاصله گرفتهند. مردم خود از که میآيد
متقابل و نظامی واکنش  يک  صرفًا نيز  آن
خواهد باقی بههرحال بنيادگرايی که زيرا نيست.
بيابيم. اين درد منشأ در بايد راهحل آنرا ماند.
متأسفانه که هستيم مواجه پديدهيی با اکنون ما
مبارزه خيلیوقتهاچشممان را روی آن میبنديم.
جهت تالش با همراه بايد  درواقع  تروريسم با
برقراریحکومتقانون،احترامبهحيثيتانسانی،
در را مردم که دموکراتيک حکومت استقرار
راهحل باشد. کند،  سهيم  خودشان  سرنوشت
ميليارد يک با که وقتی است. ما نزد در نيز آن
حاکم رژيمهای با  که هستيم  مواجه  مسلمان
شد خواهد موجب امر اين قطعًا شدهاند، بيگانه
کهتروريستهاوتروريسمرشدکند.تروريستهای
مرتكباعمال واقعیکسانیهستندکهافرادیرا
ميكنند. خود میشوند، آلت دست تروريستی

دموکراتيک رژيمهای شد. تصويب قانون اين
مباحثات که فرانسه سوم  جمهوری جمله از
تعادل و توازن پيداکردن يک نقطه برای زيادی
آنها ما امروز به تا قوانينی که کشور، قوانين در
بخش که در تحوالتی باوجود میکنيم. اجرا را
و صورت گرفت نازيها تسلط و قرن بيستم اول
مطلقگرايي جنبة که ديگری ايدئولوژيهای يا
الئيک براعتقادات که است ضروری داشتند،
عقايد به احترام  يعنی بورزيم. تأکيد  خود
عقايد تحميل حق اينکه  و بردباری  ديگران،
عدالت، ارزشهای و  نداريم را  برديگران خود
از قوانين تفسير و تحليل بیعدالتی. با مخالفت
اينها میشود، ايران اجرا امروز مثًال در نوعيكه
برخيزيم. مخالفت به آن با بايد که است مواردي
که اشاره کنم نکتهيی به می خواهم درپايان من
مهم يکم و بيست  قرن آغاز در میکنم  فکر
است. وقتيجنونیکه گاهي بعضیجوامعرا فرا

میگيردومثًالمنجر بهجنگ۱۹۱۴ وبعدجنگ 
می کنيم بررسی ازنزديک را شد، دوم جهانی
ارزشهايی كردن فراموش به دليل که میبينيم
مرتكب آن کشورها اين سياسی رهبران بود که
وحشتناکی بسيار رفتارهای دوران اين در شدند.
پديدمی آيد.درجنگجهانیدومنيزکليسابه نام
بهاينفرامیخواندکه خود مذهب ودينمردمرا
کشتن به دشمن پيشروی از جلوگيری برای را
بدهند. اکنوننوبتبنيادگراياناسالمیاستکه
دفاع انتحاری يا عمليات خودکشی نوع اين از
متروها در مانند عمليات انتحاری حوادثی كنند.
که فرارسيده آن زمان می کنم فکر عام. مأل در و
از بايدتحليلی شود. پايان داده رفتارها نوع اين به
به دست انفجاري كمربند با كساني چرا اين كه
رژيمهايی آوريم. بهدست مي زنند، خودكشي
با و بايد می کنند سوءاستفاده که ازآنها هستند
بهايندليلمنبا کمالميل اينپديده مبارزهکرد.
تغيير از حمايت كميتة می پيوندم، شما کميتة به
پيش در بزرگي مبارزة ايران. در دموکراتيک
در مبارزه اين رساندن به انجام برای قطعًا و داريم
سالها از شما که مبارزه يی بود. خواهم شما کنار
بهپيش آزاد جهانی و آزاد  ملتهای برای پيش

میبريد.

ماركريمن:
مقاومت از را خود حمايت

ميكنم ايران اعالم
بلکه پرداخت بررسی به صرفا نبايد سياست در
خانم از سخنان بعد البته داد ارائه راهحل  بايد
رجوی چيزیبرایگفتنباقینمیماند.من عضو
کميسيونخارجة مجلسهستمو ازتحوالتیکه
از نيستم. بيگانه  میگذرد کشورهای ديگر در
را از خود تا حمايت استفاده می کنم اين فرصت
که بهاطالع ميرسانم کنم. اعالم ايران مقاومت
قرارخواهيم بحث مورد را آينده اليحهيی هفتة
و کنترل تروريسم با مبارزه آن که موضوع داد
خواهم شرکت بحث  اين در من  مرزهاست.
وضعيت دربارة کشوررا وزير دارم قصد و کرد
دارد قرار ايران در آن قبولی که مقاومت غيزقابل

مورد سؤال قرار دهم.
ضروری و  خوب بسيار  عملی اقدام  يک  اين
زياد به اشتياق بهخوبی به آن با جمع است که
استازی و آقايان از اکنون داد. نشان آن واکنش
میخواهم فرانسه برجستة حقوقدانان از لكلرك

بپيوندند. کهبهما

ماريواستازي:
از و بر مي خيزيم قوا تمام با

شماحمايتميكنيم
وقتیکهمنوارداينجلسهشدمصحبتهایآقای
در واکنش ضرورت شنيدم، که را کولکومبه
يادآوری ما به را در جهان شوم پديده های برابر
را نيز جرأت و توان برافروختگی من میکرد.
انزجارو خشمدربرابربیعدالتی درخودمیيابم.
متأسفانه هستيد. آن قربانيان از يکی شما که
ايران مقاومت بيان از آزادی  مانع ما کشور در

نيز ايران اکنون مثال آوردم. الجزاير را مثال من
که ايناست الجزاير ايران و ميان تفاوت هست.
نياورد. بهدست را قدرت الجزايربنيادگرايی در
روزانه به است و حاکم ايران بنيادگرايی اما در
نمونهيیاز يکحکومتمذهبی وبنيادگرايِی ما
ما غربی دوستان میدهد. ارائه را حاكميت در
که بايد بدانند نگرانند، معضل به اين نسبت که
کشورها اين در عمدتًا اصلی  قربانيان درواقع 
امر اين نسبت به  واکنشی چه اما در غرب هستند
نشانداده ميشود؟همکاریباحکومتي بنيادگرا
نازيسم با همکاری بدتر از ايران حكومت مثل
را ايران بر حاکم رژيم است. هيتلری فاشيسم و
مردم خود کند؟ سرنگون می تواند کسی چه
خودشان. سازمانيافتة  مقاومت طريق از  ايران
که بوده  اين غربی  دولتهای رفتار متأسفانه  اما 
کنند. را تضعيف دولتی اين تروريسم قربانيان
آنهاست. مقاومتي دست راهحل صورتی که در
دارد، دولت تروريستی وجود اين برابر  در كه
که است تودهيی پايگاه با تاريخی مقاومت يک

اين  ديکتاتوری شاه  دوران ۴۰ سال پيش از از
مقاومت اين اکنون است. کرده آغاز را مقاومت
اين و گرفته سازمانهای تروريستی قرار ليست در
ناهمخوانيو تناقضی استکه دراين رابطهوجود
اماخوشبختانهتشکلهایغيردولتیبرخورد دارد.
که بگويم بايد اينجا در دارند. واقعگرايانهتری
زيرا است. مبارزة من همانا مقاومت ايران مبارزة
صرفًا آن شود، تأثيرات ايران پيروز مقاومت اگر
تاريخی بلکه ابعادي بود ايران نخواهد به محدود
هزاران ساله با تمدن ايران کشوری خواهد يافت.
وبا تأثيراتفراوانبرکشورهایمنطقهاست. اگر
اسالم جهان برای بخورد شکست ايران مقاومت
مبارزة که معتقدم زيرا بود. خواهد فاجعه يک
ملت ايرانمبارزةتمامیملتهایمسلماناست که

خواهان دستيابیبه حيثيت انسانیخود هستند.

فرانسواكولكومبه:
مبارزهيياست مبارزةشما،
جهاني و آزاد ملتهاي براي

آزاد
شما هستم. مقاومت حامی پيش مدتها نيز از من
فرانسه افکار عمومی مورد که در میکنم سعی
قرار دوري فاصلة  در  ايران اگرچه  باشم.  فعال
جريان مستمرًا در است که ضروری اما دارد، 
نيز فصلهای تيرهيی ما آن باشيم. تاريخ مسائل
کمک به يكديگر میتوانيم قطعًا و داشتهاست
و کاتوليکها بين رنسانس دوران در کنيم.
داشت. وجود وحشتناکی جنگهای پروتستانها
روستاها بهآتشکشيدهشدندوانسانهاي بسياري
کاتوليک کليسای دوران آن در رسيدند. قتل به
قانون كرده و عمل سياسی قدرت بهعنوان يک
سرکوب می کرد. روشنفکران اعمال را سختی
قرار آزار مورد گاليله و کوپرنيک میشدند.
بود. پيش سال صد چند همين اين میگرفتند.
و جمهوری فرارسيد روشنايی که عصر وقتی
از دولت از دين جدايی و الئيسيته پاگرفت، 
اساسی قانون شد. جمهوری بنيادين ارزشهای
الئيک بزرگ اساسی قانون اولين که آمريکا
تأکيد الئيسيته دولت و از جدايی دين بر نيز بود
مذهب و علم بين رابطة در کوپرنيک گذاشت.
احتياط به دعوت نشان میداد و ترديد همواره
مورد درآمريکا امر امروز اين متأسفانه میکرد.
خلقت نظير بحثهايی نمیگيرد. قرار توجه
قوی ايدئولوژی يک به تبديل امروز خلقالساعه

شدهاستکهسمبلبنيادگرايیاست.قانون۱۹۰۵ 
به را ما فرانسه، در دولت از دين جدايی به مربوط
دفاع در عملی گام يک که فرامی خواند امر اين
وقايعی به برگردم برداريم. قانون و ارزش اين از
کهدرکشورمارویداد.همانطورکهگفتمکليسا
قدرت و بود قدرتمند بسيار رنسانس دوران در

۱۸۸۰ کليسا  سال در داشت. اختيار در را سياسی
آورد كه واکنشهای بهوجود را در فرانسه بحرانی
منجر بعدًا  که داشت بهدنبال را عمومی افکار

از  دين جدايی بر ۱۹۰۵ مبنی قانون تصويب به
سخت و طوالنی مباحثات از بعد شد. دولت 

استاندار افتخاري، نمايندةسابقمجلس ايوبونه،
تروريسم فرانسه ضد سازمان رئيس سابق و

همچنين دارد. سرزنش جاي اين و میشوند
محدوديت زيادی با عراق در اکنون وضعيتی که
هيچ نيست. بهنظر من قبول روبه رو هستيد، قابل
مگراينکه ندارد، آزادیوجود نقض از موردي
باشد. شده نقض ما وهمة ما حقوق و آزادی
بشر نقض حقوق نگذاريم كه وظيفة ماست اين
فراگير جهان از زيادی بخشهای در اکنون که
را دوران کودکيم من کند. گسترش پيدا شده،
میديدم. خوشايند را دنيا كه زماني دارم. بهخاطر
می بينماين همان اکنون متأسفانهدوران سياهی را
در کنم. اشاره بهآن میخواهم که است حقايقی
يک است. مهم بسيار همبستگی امر شما مبارزة
برای درواقع تنها همبستگیدر مبارزهيیکهشما
حيثيت دفاع از انجام نمیدهيد. بلکه برای خود
اين چيزی میبريد. و بهپيش و شرافت ما خود
يک بهعنوان  دراينجا من حضور که است 
حقوقدانان و وکال حضور که همچنان حقوقدان
به همواره که لکلرك» «هانری همچون ديگری
ميكند. ضروري را کردهاند اعتراض بیعدالتيها
مورد در بیعدالتیيي که ميبينيم که وقتی
قطعًا ما میآيد. درد به ما قلب شدهاست شما
بلکه باشيم منفعل رابطه اين در که نمیپذيريم
ازشما را خود حمايت و برمیخيزيم قوا تمام با

اعالممی کنيم.

غالب بن شيخ:
با را خود كامل همبستگي

ملي شوراي مبارزة و فعاليت
مقاومت ايران ابراز ميكنم

به  قبلی،ميخواهم  سخنرانان مانند نيز من   
از اينكه آن و کنم اشاره مشخصی موضوع
فعاليت را با خود کامل فردی، همبستگی موضع
مقاومت ملی شورای در که ايران مردم مبارزة و
هم چنين كنم. ابراز است، شده متبلور ايران
باشم مردانی و زنان کنار در میکنم افتخار
برای و هستند بشر حقوق و آزادی مدافع که
مبارزه میکنند آزادی و عدالت دموکراسی و
مفيد منطقه کل برای آن دستاوردهاي قطعًا و
حل راه نمیخواهم اکنون اگرچه بود. خواهد
كنم اشاره است مهم ولی  دهم ارائه مشخصي
متفاوت برداشتهای ميان قابلتوجهي تفاوت كه
اسالم ابتدا در بنيادگرايی دارد. اسالم وجود از
ابتدا بنيادگرايی تاريخ در است. نيامده بهوجود
به بنيادگرايی كرد. ظهور مسيحيت درتاريخ
تنها بهعنوان جهان از يکجانبه برداشت يک
به اين منجر امر و اين مينگرد حامل حقيقت
اين ديگران تحميل كند. که آنرا به میشود
بعدًا متأسفانه  است. اسالمی ارزشهای  مغاير
دين از اين ابزاری استفادة بهدليل اسالم نيز در
مواجه غيرقابل قبول پديده اين دولتها با توسط
و خدا نمايندة تنها را خود بنيادگراها شديم.
کشاندن بهانحراف با ولی میدانند مذهب مدافع
اسالم اصول و میپردازند سرکوب به اسالم،
سؤال میخواهم اين جا ميكنند.در نقض را
مراجع توسط  شديدي واکنش چرا كه  كنم
از اسالم اين انحراف در برابر اسالمی مذهبی
پديدة اعمال زشت و و برابر اين ويروس، در
نشان صورت می گيرد در ايران که تروريسمی
مراجع کشورها و از بسياری در نمي شود. داده
بايد رابطه بوديم اين در شاهد سکوت مختلف،
خشن و انحراف اين بینظيری قاطعيت با که 
حتی هدفی هر کنيم. محکوم را مرگآور
برای توجيهی نمیتواند باشد، هم مقدس اگر
مذهبی آرمانهای بیگناه باشد. با افراد کشتن
داد. گسترش را نفرت  و خشونت  نمیتوان
دينی مراجع  و  ما روي پيش عظيمی  وظيفة 
مراجع از اين از حد البته نبايد انتظار بيش است.
در شهامت تصميمگيري که آنان زيرا داشت.
متفکرين روشنفکران، اما ندارند. را رابطه اين
تفکرات به حمله در  خود وظيفة  بايد جديد
با هرگونه و دهند انجام را افراطی ارتجاعی و
به مقابله اسالم از انحرافی برداشت و  استفاده
برابری برابری، تعهد به آزادی، با بايد بپردازند.

روز ظهر تروريسم قربانيان به كمك و تروريسم تحقيقات بين المللي مركز بهدعوت
بنيادگرايي، تروريسم، بارة در المللي  بين كنفرانس يك ٢٥آبان(١٦نوامبر) چهارشنبه
از متخصصان تروريسم كنفرانس در اين پاريس برگزار شد. در راهحلها چشم اندازها و
بررسي به فرانسه الجزاير، يوگسالوي و روسيه، ازجمله آمريكا، جهان مختلف كشورهاي
قسمت نمايندگاني از كنفرانس كه اين در پرداختند. آن با راه مقابله و ريشههاي تروريسم
آن شركت در نيز پاريس مقيم ديپلوماتيك هيأتهاي نمايندگان و احزاب روابط بينالمللي
شخصيتهاي توسط در ايران» دموكراتيك تغيير از دفاع تشكيل «كميتة همچنين داشتند،

شد. اعالم فرانسوي
نمايندة و فرانسه تروريستي سازمان ضد سابق رئيس ايو بونه، آقاي رياست به كنفرانس اين
آقاي درسهبخشبه بررسيموضوعاتمورد بحث پرداخت. سابقمجلسملي اين كشور،
مشروع مقاومت يك كه مقاومت ايران كرد تأكيد بار ديگر كنفرانس يك اين در ايوبونه

تروريستي شد. سازمانهاي ليست از مجاهدين سازمان نام حذف خواستار است و
بود. كنفرانس اين بخش اولين موضوع دولتي» «تروريسم

يك از كه تروريسمي كه آيا پرداختند موضوع اين به بررسي متخصصين دوم قسمت در
بنيادگرايي كه اين تأييد ضمن سخنرانان دارد؟ وجود ميگيرد سرچشمه مذهبي دكترين
افراطي احمدينژاد صحبتهاي برخالف كردند كه تأكيد است تروريسم منشأ اسالمي
نقش قسمت اين در ندارد. اسالم به ربطي هيچ است تروريسم منشأ كه اسالمي بنيادگرايي
مورد بحث بالكان حوزة كشورهاي و همچنين در درمنطقه تروريسم در رژيم آخوندي

قرارگرفت.
اختصاص بنيادگرايي و تروريسم راهحلهاي و چشماندازها بررسي به كنفرانس سوم قسمت
مقاومت برگزيدة جمهور رئيس رجوي، مريم خانم ويدئويي پيام قسمت اين در داشت.
كميسيون رئيس سابق و خارجي امور در سابق مشاور وزير ويوين، شد. آلن پخش ايران
ماركريمن سيداحمد غزالينخستوزيرسابقالجزاير، باسكت، بينوزارتخانهييمبارزه
سابق رئيس ماريو استازي اُو.ام.پ، حاكم حزب از فرانسه خارجة مجلس كميسيون عضو
كل دبير آئونيت مولود برجستة فرانسوي، لكلرك وكيل هانري پاريس، وكالي كانون
سابق نمايندة و كولكومبه قاضي بين خلقها، فرانسوا دوستي براي نژادپرستي و عليه جنبش
مجلس،غالب بنشيخ،اسالمشناسونويسنده،ژيلپاروئلرئيسسابقكانونوكالياستان
دراين نورديك كشورهاي در مقاومت ملي شوراي نمايندة خزايي پرويز آقاي و والدوآز

داشتند. ابراز ايران از مقاومت را حمايت خود و نموده سخنراني قسمت
كنيد: توجه كنفرانس اين در شده انجام سخنرانيهاي از قسمتهايي به ذيًال

بعد صفحة در بقيه

ماركريمن،عضوكميسيون
خارجةمجلس مليفرانسه



٥ صفحة آذر ١٣٨٤ اول سهشنبه ٧٧٤ ـ شمارة گزارش

 كنفرانسبينالمللي«تروريسم،بنيادگرايي،چشماندازهاوراهحلها»درپاريس
نمايندةشورايملي پرويزخزايي،
مقاومت دركشورهاي نورديك

وكالي پاروئل، رئيس سابق كانون ژيل
استانوالدوازفرانسه

شوراي ملي نمايندة رجوي، دكتر صالح
سويس فرانسه و مقاومت در

که موضوع زنان و مردان و آنچه بنيادی بين
و تروريسم با مخالفت ماست، امروز بحث
ارتجاعی تصوير مذهب و يک به نام خشونت
مخالفت به جنايتکارانه و تاريکانديش
همبستگی از با ديدگاه درستي بايد بپردازيم.
به فکری آنها نمايندگان و ملتها همياری بين و

پيدا کنيم. دست صلح دائمی يک
هانريلكلرك:

تروريسم مذهبي ايران،
تروريسماحمدينژاد

وحشتناكاست
در  قطعًا که است ارزشی تفکر، آزادی سنت
اين است. داشته تاريخ ما نقش و جامعه تکوين
ماست، بحث امروز چيزی که مقابل در مسأله
به تروريسم دارد. قرار تروريسم پديدة يعني
شيوهيي درواقع تروريسم است؟ معني چه
هرچيز قبل از اما است. مخالف با برخورد  از
ما تاريخ در مورد توجه ماست. دولتی تروريسم
رويه ها حکومت، فرانسه، انقالب دوران در نيز
متأسفانه داشت. هم تروريستی کارکردهای و
دولتی شده است. امر يک امروز امر تروريسم
وحشتناکی بهخود ابعاد قطعًا مذهبی تروريسم
پيش را امر  اين که کسانی  زيرا میگيرد 
ميدانند حقيقتی مطلق را نمايندة خود میبرند
دوران نمیپذيرند. را آن با مخالفت هيچگونه و
دينی و جنگهای يافته صليبی خاتمه جنگهای
هم غيرمذهبي تروريسم با ما يافتهاند. پايان
جهانی جنگ در که آنچه بوده ايم. مواجه
دوران در بود.  دست اين  از  افتاد اتفاق  دوم
تروريسم می شنيديم. زياد را تروريسم كودكي
که مورد استفاده قرارمیگرفت کسانی توسط
را مردم و میکردند ايجاد وحشت خودشان
کسانی و قتلعام میکردند. میکردند مرعوب
تروريستها برابر در میکردند مقاومت که
دوران آن در من میشدند ناميده تروريست
تروريستها، بزرگترين که دارم يقين و بودم
حکومت با هستند. دولتها بر حاکم تروريستهای
تروريستیبايدبهمقابلهپرداخت،هرجاکهباشد.
است دموکراسیها فجايع از يکی اين من بهنظر
استفاده میکنند، ابزاری کهتروريستها از آنها که
اين که زيرا  قرارنمیدهند. استفاده مورد  را
عمدة وظيفة و خود پايهيی اصول دموکراسيها
فراموش را تروريسم نوع اين با مبارزه در خود
ايران در امروز ما که مذهبی تروريسم میکنند.
احمدی آقای تروريسم  هستيم، مواجه  آن با
او که آنجا تا است. وحشتناکی تروريسم نژاد،
حذف نقشه روی از بايد اسرائيل که ميگويد
رابطه با حقوق فلسطينيها البته تفكر ما در شود.
با رابطه در ما عقيدة يا کشور، يك داشتن در
وحشتناکی اظهارات اين چنين اسرائيل، دولت
رژيم اين ماهيت نمايانگر اين نمیکند. توجيه را
ديگر هرزمان بيش از امروز بگويم که بايد است.
اما عاجل است. يک ضرورت با تروريسم مبارزه
گيرد، تروريسم قرار هدف بايد تروريسمی كه
قتلعام همانکسانیكهبيگناهانرا دولتیاست.
قطعًا ناديدهمیگيرند. میکنندوحياتانسانیرا
به مبارزه و مرگآوری انديشة شوم با چنين بايد
منشاء هستند. اصلی قاتالن آنها زيراکه بپردازيم
اينتروريسم،يکتروريسمدولتیاستکههيج
کسانی برای حيات انسانی قائل نيست. احترامی
خدا بهنام دارند و دردست سياسی را قدرت که
اديان میآورند. اگرچه بهبار دين فاجعه بهنام و
امابحث ماضرورت بايدمورد احترامقرارگيرند،
با مغاير اين  و است  ديگران عقايد  به  احترام
استقامت است. تماميتخواهی و افراطیگری
سالحمبارزهبامطلقگرايیاست.راهحلديگری
بهجز مقاومت کردنوجودندارد. مقاومت کردن
بپذيريم نبايد زور.  و قدرت از استفاده  با گاه
هستند، واقعی تروريستهای خود که کسانی که
بنامند. دموکراسيها تروريست خود را مخالفين
منافع و اقتصادی بهداليل نبايد درسراسر جهان
رفتارهايی چنين دولتها  اين که  بپذيرند ديگر
ما بايد ديگر زمان هر از بيش باشند. داشته
شهروندانرادراينرابطهآگاهکنيمونشاندهيم
کهچهکسانیتروريستهایواقعیهستند.کسانی
خيانت به آن درواقع دين بهنام و اسالم به نام که
میکنندتهديدیبرایجامعةبينالمللیمحسوب

است تروريسم بينالمللی در واقع اين ميشوند.
می باشد. کهخطراصلیبرایما
پرويزخزايي:

درماندربرابربنيادگرايي
حمايتو بهرسميت شناختن

مجاهدين خلقاست
قانون تصويب سالگرد صدمين ابتدا

دولت  از دين جدايی که را فرانسه ۱۹۰۵ در
می خواهمبه تبريكميگويم. قانونیکرد، را
شيوههایمبارزهباتروريسمبينالمللیبپردازم.
هندوستان حتی يا و آمريکا اروپا، تاريخ در
درمان مؤثرترين بشريت تاريخ کلی بهطور و
عناصر خود که بنيادگرايی اين بوده دربرابر
مؤثری برای نقش و ميشدند مذهبی موظف
تاريخ میکردند. در ايفا اين انحرافات زدودن
مسيحيت،مسيحيان مترقیويا عناصرمترقیدر
و برخاسته خود ديگر اديان، يا و پروتستانيسم
مقاطع آن در مذاهب اين که انحرافی برابر در
میپرداختند. مقابله به بودند، آورده بهوجود
ديگر و هوگو ويکتور فرانسه انقالب در
بشردوستانهمه برایاينبرداشت انسانگرايانه
مبارزهکردندوموفقيتهایچشمگيریبهدست
از تجربة مشابهی نيز تاريخ آمريکا  آوردند. 
«کاردنيستها» آمريکا  در است.  برخوردار
و بردباری  طرفدار و داشتند  را اکثريت که 
«اوانجليستها» با بودند  دولت  از دين جدايی
از نوعی درواقع که «لوترنها» و «جزوويتها» و
«توماس اما میکردند. دنبال را گرايی مطلق
از دين جدايی  برای قاطع بهطور جفرسون» 
دولتبرخاست.در هندوستان «ماهاتماگاندی»
بود. هندوها برای پيامبري مانند و هندوها رهبر
دين و توانست بين دولت او بود که تنها اما
در دولت نقش دين را جدايی ايجاد کند و
چنين ايران نيز مردم و ايران دهد. اما کاهش
تاريخی مختلف مقاطع در دارند. را تجربهيی
از اکنون است. داشته وجود مشابهی تجربة
استفاده بايد نيز  ايران مورد در  درمان همين
ايران در مترقی مسلمان جنبش يک شود.
يک جريان اين هستند. مجاهدين که داريم
درمان تنها من اعتقاد به است. تاريخی جريان
در اسالمی بنيادگرايی  توسعة مشکل  برای
و اسالمی مترقی جنبش از حمايت ما، عصر
بهرسميتشناختنمجاهدينخلقبهعنوانيک
جنبشضدبنيادگراوبردباريکجنبشمترقی
وبردباراسالمیاست. درشورایملیمقاومت
بردبار و ليبرال مترقی، جريانات تمامی ايران
خمينی که بود خاطر بههمين آمدند. گردهم
بلکه شوروی، نه آمريکاست نه دشمن گفت
دشمندر همينداخلکشوراستو منظورش
مجاهدينبود. زيراکه آنها نمايندة اسالم بردبار
بر حاکم بنيادگرايی و افراطی اسالم آنتیتز و
ايران رژيم که خاطر است به اين بودهاند. ايران
اين برایمقابله با بيشترين انرژیوتوانخودرا
مقاومتبهکاربسته است. اکنونمأمورانخود
به مقاومت، اين چهرة کردن خراب برای را
اروپامیفرستد.همانطورکهدراروپامقاومت
موسولينی، فاشيسم و هيتلري فاشيسم برابر در
تشکيل نيروهايی فاشيسم، با مقابله برای
مجاهدين پايگاه قرارگاه اشرف امروز دادند،
ايران، مردم مقاومت کانون ايران، مقاومت و
قدرتمند دژ است. بنيادگرايی با مقابله کانون
همانبنيادگراييکه بنيادگرايیاست. با مقابله
است. رژيم ايران فقط رژيم ايران سمبل آن
تمامی ايران دشمن نيست. رژيم ايران دشمن
بشريتاست. امروزهمه برای مقابلهبا اينفاجعه
فريادمیزنند.نبايدترديدکردکهمنشأاينفاجعه
درتهراناستواکنونمقاومتايرانکانوناين
را خود تمامی تالش ايران مقاومت است. رژيم
به کار مقاومت اين چهرة کردن مخدوش برای
يک نيستم، مجاهدين عضو خودم من میبندد.
از و تاريخ  از زيادی  اطالع  اما هستم  الئيك
بهخاطر به شما ازاين رو مردمی دارم. جنبشهای
كميتة يعني بهوجودآوردهايد  که  کميتهيی
تبريک ايران، در دموکراتيک تغيير از حمايت
خود همکاران و دوستان تمامی من میگويم.
در شما اقدام از را اسکانديناوی کشورهای در
شما به و کرد خواهم مطلع کميته اين برپايی

تبريکمی گويم. 

ژيلپاروئل:
در  كه ميدهم  اطمينان

كه كسي نيست اشرف
حقوقشنقضشدهباشد

اساسنامة کميتة متن کنندگان تهيه يکی از من
و هستم ايران در دمکراتيک تغيير از حمايت
تروريسم و تروريسم مسألة به می خواهم امروز
مذهبیبپردازم وبگويمکهچگونه مااينکميته
نوشتيم. را  آن اساسنامة و کرده تأسيس  را
حکومت يک ايران دولت میدانيد، همانطور
عمل زمان است.  خشن بسيار و ديکتاتوری 
سياسی موضع ما همة اگرچه است. فرارسيده
با منطبق عقايدمان دقيقًا و يا نداريم مشترکی
کشوری تنها ايران اما نيست، مجاهدين عقايد
استکهيکدولتمذهبیدرآنحاكماست.
جهان در مذهبی ديکتاتوری و تئوکراسی تنها
است.دربرابراينواقعيتدرايران،هرعقيدهيی
کهعليه ماليان باشدبهشدت سرکوبمیشود.
را شرايطی که رسيديم نتيجه اين به ما اينرو از
بتوانند که افکار و عقايد مختلف آوريم فراهم
خودرا بيانکنند. درشورای ملیمقاومت ايران
معتقديم ما و حضور دارند مختلفی جريانات
باشد. داشته  بيان آزادي بايد جنبش اين  که
اين سياسی  چارچوبهای  از حمايت  هدف، 
و وجود ابراز امكان دادن بلکه نيست، شورا
است. هدف، سياسی جريانات تمامی بيان به
امر بهعنوان يک حقوق بشر از و دفاع حمايت
با ايران در گفتم که همانطور است. ضروری
فقدان دموکراسی روبروهستيم. انتخابات اخير
هرگونه فاقد رژيم که اين داد نشان ما به نيز
گزيده درواقع کانديداها است. مشروعيت
اين رو از بودند. مذهبی حاکمان توسط شده
آزادی که امروز در ايران امکان است ضروری
ايران مقاومت ملی شورای شود. فراهم بيان
رجوی خانم آن، منتخب جمهور رئيس و
کنند. پيدا حضور سمينار  اين  در نتوانستند
سازمانهای ليست در خلق مجاهدين نام وجود
تروريستیچهدر آمريکاوچهدر اتحاديةاروپا
حذف که بايد فعاالنه جهت است پديدهيی
گام من بهنظر اين كنيم. اقدام ليستها اين از آن
نخستاست.حقوقدانانوشخصيتهايیکهدر
اميدوار ما برای کردند پيدا عضويت کميته اين
قاضی که  پروندهيی مورد  در است. کننده 
روزافزون بهطور اکنون میکند، دنبال بروگير
تروريسم پروندة که رسيده اند نتيجه اين به
پرونده اين در كه ميدانيم است. خالی کامال
آنرا در بايد باشد، داشته وجود اگر تروريستی
در احمدینژاد مکرر اظهارات بجوييم. ايران
اگر چنين است. اين گواه تروريسم حمايت از
چه واکنشی بوديم شنيده از اورسورواز حرفی
بشر حقوق ديدهبان سازمان میداشت؟ رپی د
که افرادی تلفنی با براساس مصاحبههای اخيرًا
بودند، مجاهدين عضو سابقًا كه بودند مدعی
براينکه مبنی بودند کرده مطرح را اتهاماتی و
شويم، خارج سازمان اين از نمی توانيم ما
رژيم فعاليتهای ما اين به كرد. منتشر گزارشي
نشانميدهد. ما برای بدنامکردناينجنبشرا
اروپا پارلمان نمايندگان مناسب واکنش شاهد
ارائه را روشنگرخود بسيار گزارش که بوديم
دادند. من خود بهعنوان کسی که يکسال
قاطعيت با کردهام سفر اشرف قرارگاه به پيش
آزادی با نديدم، زندانی هيچ بگويم میتوانم
در که با اتومبيلي قرارگاه از اين توانستم تمام
کنم. بهشما بازديد بود شده اختيارم گذاشته
که نيست کسی که در آنجا میدهم اطمينان
و تفکر برای زمانی شود. نقض حقوقش
بهنظر امروز و است، کردن عمل برای زمانی
چنين است. تشکيل رسيده عمل فرا زمان من
هدفش مزبور کميتة بود. به جا بسيار کميته يی
است در ايران تغيير برای کردن شرايط فراهم
بهگوش مقاومت ملی شورای صدای اينکه و
در به دوستان خودم می خواهم در اينجا برسد.
سالمي درود بفرستم. و سالم کنم اشرف نيز
دانشكدة جوان اعضای به پراحساس و دوستانه

۶ اين  شماره واحد اشرف قرارگاه در حقوق
گرمی با بودم. در کنار آنها شخصًا قرارگاه که
به مجددًا که مايلم قطعًا من میبوسم را آنها

اشرف سفر کنم. 

دكترصالحرجوي:
حداكثرتفاهموحتيهمكاري
رفتار در تغييري مالها، قبال در

نمي آورد آنها بهوجود
كه است اين سمينار از بخش اين موضوع
با من  و نه؟ يا دارد وجود دولتي تروريسم آيا 
رژيم آن نام و آري داد كه خواهم پاسخ قاطعيت
بايد ماهيتش به توجه با  كه رژيمي مالهاست.
مي شد. ناپديد زمين عرصة از پيش خيلي وقت
خاطر چرا؟ به دارد. ادامه كماكان حيات آن اما
استوار چهارپايه بر را بقايش استراتژي اينكه

است. كرده
-اولسركوبيخونبار،بيرحمانهومستمرًافزاينده

طي كه اسالمي بنيادگرايي توسعة و صدور -دوم
خود به نگران كننده يي بيسابقه و ابعاد اخير دوران

گرفته است.
سطح در  بحران صدور و حادثهآفريني -سوم 
جنگ افروزي. با همراه بينالمللي  و منطقهيي
مستمر مخالفت زمينه  اين در ساده  نمونة يك
و خاورميانه صلح با روند رژيم اين وحشيانة و
لجستيك زمينة در است كه بيدريغي كمكهاي
ميرساند. منطقه اين افراطي گروههاي به مالي و
و بينالمللي جامعة كه  وقتي ديروز، همين
روحية اسلو كه ميكرد سعي بخصوص آمريكا
احمدينژاد فعال كند، را ومذاكرات صلح احيا را
تأييد با و آگاهانه به طور مالها رئيسجمهور 
آتش بر بنزين آتشافروزش بيانات با فقيه ولي
بينالمللي اظهاراتاومحكوميتفراگير ريخت.
به دنبالداشت. مالها،همانطوركهخمينيهمدر
كه را در منطقه صلح بود، اعتراف كرده گذشته
زهر جام دموكراسي است، آرامش و راهگشاي

تلقيميكنند.
و گسترده امكانات و هزينه تخصيص -چهارم

مخفيانهبرايدستيابيبهسالحهاي هستهيي
مالها رژيم كه كرد  خاطرنشان بالفاصله  بايد 
يكي حتي تضعيف و حذف كه مي داند بهخوبي
لرزان و بناي سقوط و فروريزي پايهها، اين از 
بههمين بهدنبالخواهدداشت. شكنندةحياتشرا
دليل وهمان طوركهدرمواردمتعددمشاهده شده
به حاضر شرايطي در هيچ و بههيچوجه است،
كوتاهآمدن درهيچيكازچهارزمينة فوقالذكر
اينكه حداكثر تفاهم، كما و نخواهد بود. نبوده
تفويضامتيازاتغيرقابلتصوروحتيهمكاري
ايران مقاومت از هم پاشيدن و سركوبي منظور به
زمينههاي در مالها رفتار در كمترين تغييري هم
و ... بهوجود اتمي بشر، حقوق نظر اعم از مورد

نياورد.
و بنيادگرايي صدور ما امروز اصلي موضوع اما
تروريسماستكه يكيبهمثابة شاهرگحياتيو
ديگريهمانندستون فقراترژيم بهشمارميروند.
اززمانجنگعراقابعادگسترده تر ايندوپديده

وبينهايت خطرناكيبهخود گرفتهاند.
كمي قبل از جنگ رژيم حيات خود را بيش از
ميدانست كه ميديد و بهخوبي مخاطره پيش در
سرنوشتبنيادگراييوتروريسموبهعبارتديگر
و آيندة صلح از يكطرف و سرنوشت خودش
طرف منطقه از نتيجه دموكراسي در و در آرامش
بهآيندة عراقبستگيداشته ودرآنجاگره ديگر،
بهمنظور شيطاني طرحي اينرو از است. خورده
و اقتصادي امنيتي،  نظامي، جانبة چند  مداخلة
مقاومت بود. كرده تدوين عراق در فرهنگي
اينطرحوسپسجزئيات تاكتيكي ايراناز آغاز،
هشدار داد. مربوطه مقامات به و كرد را افشا آن
اطالعاتي چندي پيش سرويسهاي از خوشبختانه
آمريكايي، به ويژه درگير، و مختلف كشورهاي
خود حتي و اردني و سعودي بريتانيايي،
توسط شده ارائه اطالعات سرويسهاي عراقي بر
همچنانكه ميگذارند. صحه ايران، مقاومت
زمينة در ايران مقاومت اطالعات همگان درستي

نيزتأييدميكنند. فعاليتهايهسته ييرژيمرا
و شش چهل ايران رژيم عراق، جنگ از قبل 
را بدر سپاه را كه انداز موشك نظام و پياده لشكر
مستقر عراق كنار مرزهاي ميگرفت، در در بر نيز
سابق پناهندگان و اسرا از بدر سپاه بود. كرده
پاسداران توسط سپاه كه شده است تشكيل عراق
بهوجودآمد.پاسدارانرژيمدربيستسالگذشته
آموزشو«تسليحنظاميوايدئولوژيك»سپاهبدر
از سقوط رژيم بالفاصله بعد و داشت عهده به را

صحبت مقاومتي از جانب شما با امروز من
دولتي تروريسم  اصلي قرباني كه ميكنم 
كه مقاومتي است.  ايران بر حاكم  ماليان
در آن سمپاتيزانهاي و اعضا از تن ۱۲۰هزار
در آنان تن و دهها اعدام شده، ايران داخل
ماليان تروريستهاي  هدف از ايران خارج

قرارگرفتهاند.
آن با امروز جامعة بينالمللي كه تروريسمي
مواجه استبا تروريسمسنتي متفاوت است.

اينتروريسم:
گرفته نشأت اسالمي بنيادگرايي تفكر از -
ايجاد و  برجهان تسلط پي در كه  است

«حكومتجهاني اسالمي»است.
احساسات از و نيست مرزها به محدود -
مذهبيمسلماناندر سراسر جهانسوءاستفاده

ميكند.
ايران در خميني رسيدن بهقدرت با -
بنيادگرايان بودن حاكميت در و سربرآورد
آن گسترش و بقا اصلي عامل ايران در

ميباشد.
جهان سراسر امروز كه تروريسمي بنابراين،
و بالي  تا مادريد  و  لندن  و نيويورك  از 
بنيادگرايي زاييدة فراگرفته، را خاورميانه

اسالمياست.
محصول  عراق در  ترور و  وحشت موج  

همين پديده است.
ازمبارزه  مقابلهبا تروريسمنميتواند جدا  لذا

بامنشأآنيعنيبنيادگرايياسالميباشد.
بنيادگرايي  كه بدهيد تأكيد كنم اجازه  البته
بر ايران حاكم ماليان آن رأس و در اسالمي
مبشر تعاليم آن كه و اسالم به ربطي هيچ

ندارند. است رهايي و رحمت
 آنهابزرگتريندشمناناسالمهستند. 

لجستيكي، و مادي حمايتهاي بر عالوه
با ايران در بنيادگرا حكومت يك وجود
به صدور متعهد اسالم و جهان رهبري داعية
نيروهاي براي پشتوانه قويترين بنيادگرايي،

بنيادگرادرسراسرجهانميباشد.
محوري نقش  بر تأكيد با خامنهاي اخيرًا 
رژيمش درجريانجهانيبنيادگرايي گفت:
چالشهاي مقابل در ميتواند كه آنچيزي
عظيم هويت  «يك بايستد امروز دنياي 
جمعيبين المللياستكهمحورشهمنظام

جمهورياسالمياست».
گروههاي  ميماند آنچه محور، اين  بدون
تهديد يك نه  و است منزوي و  پراكنده

جهاني.
ماشينهاي گروگانگيري، دولتي، تروريسم
تمامًا سياست اهرم پيشبرد بعنوان انفجاري
ايران در بنيادگرايان حاكميت محصول

ميباشد.
ماليانبادجالگري«ستادپاسداشتشهداي 

نهضتجهانياسالم»بهراهانداخته اند.
آموزش  و عضوگيري براي  رسمًا آنها 

عملياتانتحاري تبليغميكنند
عملياتانتحاريرااز«واجباتومسئوليتهاي

ديني»توصيفميكنند.
نقشمستقيموحمايتفعالرژيمازتروريسم

است. درعراقبهخوبيقابلمشاهده
كردند اعالم رژيم روزنامه هاي قبل چندي
ساير عراق و در انتحاري براي عمليات كه

كرده اند.  ثبتنام كشورها۳۰ هزار نفر
نفر درعراق بيشاز۱۲هزار پاسدارانبه سپاه

ماهانهحقوقپرداختميكند.
عراقي، ارگانهاي در نفوذ با ماليان عوامل
اقدامات از بسياري كمككار و عامل

تروريستيهستند.
بر فزاينده بطور انگليس و آمريكا مقامات
درعراق تروريستي عمليات در تهران نقش

انگشتميگذارند.
خانمها، آقايان،

تهران رژيم قبال در مماشات سياست
از منبعث تروريسم رشد عامل مهمترين

بنيادگرايياسالميبودهاست.
۱۳۶۲ كه  سال در بيروت انفجار قبال در اگر
مقاماترژيمماليانصريحًااعترافكردهاند
ارسال از ايران آن مهمات ايدئولوژي و كه

بود، گرفته صورت قاطعي اقدام بود، شده

در غربي اتباع گروگانگيري مقابل اگردر
داده  باج ماليان به لبنان در ميالدي ۸۰ دهة

نميشد،
ميالدي  ۸۰ دهة ترورهاي موج قبال در اگر
مورد ماليان مذاكره، بجاي پاريس در

مؤاخذهقرار ميگرفتند،
انفجار الكربي در ايران رژيم بر نقش اگر
در مخالفين ترور عربستان، در انفجارخبر

پايتختهاياروپاسرپوشگذاشتهنميشد،
فراخوان و رشدي قتل فتواي مقابل در اگر
كشتن اتباع آمريكا، فرانسه، رفسنجاني به
انگيسوديگركشورهاياروپايي،اقدامات

عمليمؤثرصورتميگرفت،
عليه پروندهسازي بهجاي اگر آري،
از ماليان تروريسم مقابل در ايران، مقاومت

ابتداسياستقاطعاتخاذميشد،
خود اجازه  به ارتجاع جمهور  امروز رئيس

نميداد با گستاخي:
جامعةبينالمللي رابهجنگبطلبد،

با برقراريصلحدرخاورميانهمخالفت كند
سالح اتمي  كسب براي تالش ادامة بر و

اصرار ورزد.
بهلحاظ كه تروريستي گروههاي براي
رژيم توسط معنوي و لجستيك سياسي،
تهران با غرب مماشات ميشوند، تغذيه
رشد به عمًال و قدرت ماليان است بيانگر 
نموده كمك و تروريسم بنيادگرايي بيشتر

است.
بهبهانةتقويت مدراسيونوالبته باانگيزههاي
اقتصادي، برايدلجوييازماليانتروريست،
بهسازمانمجاهدين،  برچسبتروريسمزده
عليه مقاومت اصلي نيروي  به يعني شد.

مهمترينحاميتروريسمدرجهان.
برداشت با مجاهدين حاليكه در
آنتيتز اسالم از بردبار و دموكراتيك

بنيادگرايياسالميماليانميباشد.
كشورهاي در بنيادگرايي  زماني كه  در
بهدليل ايران رشد است، در حال در اسالمي
تنفر مورد ماليان آنتيتز، همين  وجود 

اكثريتمردمايرانمي باشند.
بيانيةدو ميليونو۸۰۰هزارشهروندعراقيكه
بنيادگرايي عليه خود متحدين را مجاهدين
بي بديل بر نقش ديگري كردند، گواه اعالم

اين پديدهاست. مجاهديندر مقابله با
اظهاراتگستاخانةاخيراحمدينژادوتأييد
رژيم، سران ديگر و  ولي فقيه  توسط آن
از بيش را  ماليان رژيم اهداف و ماهيت

پيش برمالنمودهاست.
و مماشات  سكوت ديگر اين شرايط  در
ميتواند تأخير و تعلل هرگونه نيست. جايز

بهفجايعبيشتريمنجرشود.
كه  ميكنم تكرار  بازهم و گفتهام  من  
سالح كسب در عراق و ماليان در پيشروي
را منطقه ژئوپولتيك و قوا تعادل اتمي
كه كرد خواهد اساسي تغييرات دستخوش
نتيجةآنيكبحرانبين الملليخواهدبود.

دموكراتيك درايران الزمةخاتمه دادن تغيير
جنگ در موفقيت و بنيادگرايي اسالمي به

عليه تروريسم است.
خارجي جنگ مماشات و از راه تغيير اين

بهدستنميآيد.
مقاومت  و ايران مردم بهدست تغيير اين  

سازمانيافتةآنهامحققخواهدشد.
محوري  نيروي عليه تروريسم برچسب  
دمكراتيك مقاومت،مهمترينراهبندتغيير
اين حذف رو  همين از  است. ايران  در
راه بازگشودن براي  اول  قدم برچسب
تغيير ايجاد  براي ايران مردم و مقاومت 

است.
پلوراليسمسياسي، به اعتقاد مقاومتايرانبا
برابريزنو مردويكدولت دموكراتيك
است قادر دولت، دين از جدايي به معتقد
در دموكراتيك تغيير خارجي جنگ بدون

محقق سازد. ايران را
مردم نياز تنها نه دموكراتيك، ايران يك
در بين المللي جامعة مبرم  نياز بلكه ايران
بنيادگرايي و تروريسم عليه مبارزهاش

ميباشد.

مقاومت برگزيدة جمهور رئيس پيام
پاريس كنفرانس به

و اشغال بهمنظور عراق بهداخل را آن عراق سابق
و نظامي امنيتي، حساس پستهاي گرفتن به دست
همزمانواحدقدسسپاه اطالعاتيهمراهيكرد.
است، مرزي برون عمليات مسئول كه پاسداران
در اكنون و آورد بهوجود پايگاهي اهواز در بدوًا
شلمچهمستقرشدهاستوبهطورمنظمگروههاي

كه  ميفرستد عراق مختلف شهرهاي به ۲۰ نفري
... تاكسي و رانندة مغازهدار، پوش دستفروش، در
عوامل وزارت به موازات آنها، فعاليت ميكنند.
به نجومي و خارقالعاده بودجهيي با اطالعات
تشكيل و و مغازهها خريد منازل مساجد، اشغال
دولتي دستگاههاي ونفوذ در مختلف شركتهاي
در ساختماني خريد به نمونه به عنوان پرداختند.
بصره در انگليسي نيروهاي فرماندهي مركز كنار
استراق و شنود مركز يك به كه كردند مبادرت
اين اطالعات به دستيابي به منظور فعال سمع 
نيروهايآنتبديل مركزفرماندهيوكنترلتردد

شدهاست.
كسب از: عبارتاست مجموعه  اين مأموريت
بهمنظور ائتالف نيروهاي دربارة دقيق اطالعات
به راندن آنها و آنها كردن بيثبات ضربهزدن و
بتواند رژيم تا  متري ده بتوني ديوارهاي  پشت
مديران شناسايي كند، كنترل بهتر را اوضاع
با تا ترددشان، و چگونگي  خارجي شركتهاي
پاسداران سپاه به وابسته شركتهاي آنها حذف
بتواننديكهتازصحنهباشند،شناساييشخصيتهاي
شيعه حتي و سني الئيك، دانشگاهي،  علمي 
سمپاتي كه قبايل رؤساي  و  شيوخ همچنين و
مخالف استقرار رژيمي و رژيم نداشته چنداني به
نوعبنيادگرايآنميباشند مذهبيبهخصوصاز
بقيه و بخرند تطميع و تهديد با را بعضيها بتوانند تا
ترتيب اين به كند. حذف تروريستي عمليات با را
شخصيت دهها دانشگاهي، و روشنفكر دهها
از و حتي فرمانداران بعضي سني يا غيرمذهبي و
رژيم قرباني تروريسم وزير و معاون وزير مناطق،

مالهاشده اند.
«ابو مجلةتايمبا استنادبهمداركمعتبرمي نويسد:
ياغيان قرار از شبكهيي رأس در مصطفي الشيباني
داردكهتوسطپاسدارانايرانيبهوجودآمده است

انتحاري  عمليات و بمب سازندة ۱۷ گروه به و
و است القاعده عضو نه الشيباني ميشود. تقسيم
مي كند». كار ايران براي او بعث. حزب عضو نه
در كنار جاده ها مورد استفادة او كه در بمبهاي
مي شوند منفجر زرهپوشها و تانكها عبور هنگام
و ايران ساخته در را دارند، آنها به قابليت نفوذ و

اينچنيني  ۳۷ بمب از تاكنون ميشوند. پرداخته
از ائتالف، سربازان از زيادي عدة و شده استفاده

جملهسربازانانگليسيبههالكترسيدهاند.
از  ۱۱۷۴۰ نفر كه بدر سپاه و رژيم عوامل نفوذ
مالحظهيي و مزاياي قابل آن رسمًا حقوق افراد
فرمان آن از مستقيمًا و كرده دريافت رژيم از
وزارت از طبقه يك كه است حدي به ميبرند،
زندان آنجا در و دارد تعلق آنها به عراق كشور

۱۴ نوامبر قواي امريكا  روز شكنجهگاه دارند. و
اين كشف به عراق كشور وزارت از بازرسي در

شكنجه  و بوده محبوس ۴۰ نفر آن در كه زندان
نفوذ نتيجة وضعيت اين شدند. موفق شدند، مي
عراق سطوح حاكميت باالترين در وسيع رژيم
يعنيدولت اينكشور است. رفسنجاني بهدرستي
تعيين را عراق دولت خودمان ما اگر كه بود گفته
مجلة دراينمورد بهتر نمي شد. اين از ميكرديم
واقعي اشغالگر كه ميكند اذعان تأسف با تايم
ائتالف. نيروهاي نه  است، تهران  رژيم عراق

۳۶ جسد  بغداد در كه شديم مطلع پيش چندي
پشت دستهايشان از درحالي كه شده كه كشف
در هم چنين بودند. رسيده قتل به بود، شده بسته

با دستان دستبند  ۲۲ نفر جسد مرز ايران مجاورت
است. شده پيدا پشت، از شده زده

كشف  از سي.ان.ان  نوامبر   ۱۵ ديروز همچنين
در كه داد خبر ديالي  استان  در  مخوفي زندان

شدهاند.  شكنجه فجيعي بهطرز نفر  ۱۷۰ آن
با متهسوراخ استخوانهاي رانو ساقپايبعضيها را
بدن عدة پوست و شده فلج عده يي كرده بودند.

اينزندان توسط۴۰ نفر  نيزكندهبودند. ديگري را
همة كه اداره ميشد بدر سپاه رژيم در عوامل از
آنهادستگيرشدهاند.مقتولينوزندانياناكثرًا سني
هستند.امابهشيعيانمخالفرژيموبنيادگرايينيز

رحمنميشود.
آيتاهللا الحسني رئيس پارلمان عراق قتل حازم
دو آن كه  ايران رژيم به را حكيم و  خويي
ميتوانستندمزاحمكارشباشند،نسبتميدهد.

درعراق آخوندي رژيم فاجعه بار تروريسم ابعاد
امريكا، مقامات باالترين حتي كه است بهحدي
رژيم نقش نيز اردن و انگليس سعودي، عربستان
رئيس كردند. عراق را محكوم بحراني وضع در
سابقادارةاطالعاتعراقمحمدعبداهللا الشاهواني
عدهيي كشتن به را ايران به وابسته سلولهاي رسمًا

ازافسراناطالعاتيعراقمتهمنمود.
آقايهشيارزيباري وزير امور خارجةعراقارسال
تروريست و مواد مخدر سالح، معتنابهي مقادير
اينكه از وي كرد. محكوم را عراق به ايران از
به طور باشد، جريان اين كه او در بدون ايران رژيم
قرارداد استانها از برخي استانداران با غيرقانوني

منعقدكردهاست، شديدًاگله كرد.
شخصيتهای  از ۳۵۵ تن اخير هفتههای در
وابسته بهاهلتسننتوسطپليسويژه کهاز
عوامل سپاه بدروجيرهخواران رژيم هستند

صفحة٧ در بقيه

قبل صفحة از بقيه

را منطقه ژئوپولتيك قوا و تعادل اتمي كسب سالح در و عراق در ماليان پيشروي
دستخوشتغييراتاساسيخواهدكرد كه نتيجة آن يكبحرانبينالملليخواهدبود.

بنيادگرايياسالمي وموفقيتدرجنگ ايرانالزمةخاتمهدادنبه تغيير دموكراتيكدر
عليه تروريسم است.

نميآيد. به دست خارجي و جنگ مماشات راه از تغيير اين
شد. خواهد محقق آنها سازمانيافتة مقاومت و ايران مردم بهدست تغيير اين

بيانيةتشكيلكميتة حمايت از تغيير دموكراتيكدرايران
ايران وضعيت  مورد در اخير تحوالت 
جمهوري رئيس رسيدن قدرت به و
نيروهاي احمدي نژاد، حمايت از مانند
اپوزيسيوندموكراتيكايرانراكهعليه
حكومتتهرانفعاليتميكنند،بيشاز

پيشضروريميسازد،
به  منوط بايد ايران، مورد در  ديالوگ
گسترشديالوگبانيروهايدموكراتيك
اينامري وخواهانآزاديدرايرانباشد.
ملي شوراي است. اجتناب غيرقابل
رئيس جمهور منتخب مقاومت ايران و
آلترناتيو يك رجوي مريم خانم آن
بايد كه هستند جدي و دموكراتيك

صداي آنهاشنيده شود.
با زيادشان فاصلة اكنون هم كه به داليلي
17 ژوئن  در است، شده روشن واقعيات
ملي شوراي  هوداران و اعضا  ،2003
مقاومتايرانبهبهانة«مبارزهباتروريسم
»دستگيروزندانيگرديدند.بهدليلبسيار
روشنهمةاينافراد بةسرعتآزادشدهو
اما گرديدند. تبرئه نيز آنها از بعضي حتي
متعدد براي محدوديتهاي ايجاد تعقيب و
جنبش اين سياسي  مشروع  فعاليتهاي 
اين اقداماتبهرغم اپوزيسيونادامه دارد.
تمام حمايت اين جنبش از كه است اين
عيارشمارزياديازشخصيتهايسياسي،

هنرمندان، بينالمللي، حقوقدانان
حقوق و مدافعين غير دولتي سازمانهاي
بشربرخوردار است. يعني حمايتكساني
كرده مشاهده را جنبش اين جديت كه
ملي شوراي از حمايت كه معتقدند و
مقاومتايرانيكامرضروريبرايتحقق

ايران ميباشد. دموكراسي در
در كه اروپايي پارلمانهاي نمايندگان
صورت  به را شورا اين  2004 دسامبر
شدند، پذيرا استراسبورگ در رسمي
كنگرة ي اعضا و سناتورها همچنين
ملي شوراي از را خود  حمايت آمريكا

مقاومتاعالمنمودهاند.

بر تكيه با اين بيانيه، كنندگان امضا ما
حقوق جهاني اعالميه پايهيي اصول 
فرانسه براي سنتهاي بر تكيه و با بشر
«كميته موجوديت  آزاديها، از  دفاع
ايران» در دموكراتيك تغيير از حمايت

. ميداريم اعالم را
پايان با كه است اين كميته اين هدف
براي تالش با و  كنوني روند  به دادن 
مجاهدين سازمان نام كردن خارج
بتواند ليست تروريستي، از ايران خلق
را ايران در دموكراسي يك برقراري
تشويقكند.ازهمهوجدانهايبيدارمي

خواهيمبه اينكميته بپيوندند.

هانريلكلرك،
وكيلبرجستةفرانسه

غالب بن شيخ،
نويسنده و شناس اسالم
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كه  داد خبر بغداد از ٢٤ آبان، روز سهشنبه خبرگزاري رويتر
بزرگ متعلق مخفيگاه يك ١٧٠زنداني در با زندان مخفي يك
شده كشف آمريكايي  نيروهاي توسط عراق كشور وزارت  به
بسياري و كتك خوردهاند آنها شكنجه شده و از بسياري است.
است. شده كنده از آنها برخي پوست هستند و سوءتغذيه دچار
درجريان يكشنبه روز در زندان اين گفتند آمريكايي نظامي منابع
ساله پانزده كودك يك به دنبال كه آمريكايي نيروهاي جستجوي
زيرزميني سلول يك در زندانيان شد. كشف و محاصره بودند،
بهنام مركزي منطقة يك در كشور وزارت مجموعة يك نزديك
روي را و شكنجه گرسنگي آثار زندانيان از بودند. بسياري جادريه

خود نشان ميدادند. بدنهاي
كردند. تأييد را شكنجهگاه اين كشف وجود عراقي مقامات
وجود از من گفت: عراق بهخبرنگاران نخستوزير جعفري، ابراهيم
ميرسد بهنظر كه وزارت كشور مطلع شدم زندان در ١٧٣زنداني
دچارسوءتغذيههستند.صحبتهايي همدرموردحالتهاييازشكنجه

است. شده داشته وجود
وي  را داد ١٦١ نفر كشور رقم وزارت معاون حسين كمال،
شده گيج است با آنها شده كه رفتاري رويتر گفت: «از بهخبرنگار
را رفتاري من چنين است. شده بدرفتاري با آنها گفت: وي است.
است. رفتار بدترين اين بودم. نديده بغداد در گذشته دوسال طي
دو يا يك ديدم. آنها روي بر را وحشيانه فيزيكي رفتار من عالئم
كنده آنها از تعدادي بدن بودند و پوست شده فلج زندانيان از نفر
توسط و غيرقابلقبول است كامًال رفتار يك اين گفت وي بود. شده
احكام با كلية زندانيان گفت: وي محكوم ميشود». عراقيان كلية

دستگيري زندانيشده بودند.
سني عراق، اعراب هستند. اعراب سني از زندانيان بسياري از
بدون را افراد كه ميكنند متهم را كشور بهوزارت وابسته شبهنظاميان

اتهاممشخصدستگيرميكنند.

قالب در آخوندي عوامل رژيم جنايات فاششدن
عراق كشور وزارت نيروهاي

پرده باكشفشكنجهگاه جادريهمتعلقبهوزارت كشورعراق،
نيروهاي قالب كه در آخوندي رژيم هولناك عوامل جنايات از
برداشته شده اند، مرتكب را متعددي جنايات تاكنون وزارتخانه اين
زندانيان، داد: گزارش چنين صحنه اين از سي.ان.ان گزارشگر شد.
بودند. شده كشور عراق محبوس كه توسط وزارت هستند عراقياني
بهگزارشتلويزيونبي.بي.سياينزندانيانبهصورتغيرقانوني
يك بي.بي.سي افزود: ميشدند. نگهداري هيچ مدركي بدون و
ساختمان اين بدر در تيپ اعضاي كه است به ما گفته پليس مقام
نيروهاي كه است در عراق جدي يك مشكل اين ميكردند. كار

در پليس نفوذ كردهاند. جنگطلب

پليس مركزي برايافسران كشور وزارت
بود نيروي بدر وابسته به

دست در زندان را اين كه ادارة بدر نيروي رژيم در عوامل
داشتند،هنگاممراجعةنيروهايآمريكاييبرايبازرسيزندان،قصد
داشته وگفتهبودندتنها٤٠زندانيدراينجا پوشاندنجناياتخود را
چهار با شده بودند زندان وارد آمريكاييها ولي وقتي دارد، وجود

بودند. شده مواجه شكنجهشده زنداني برابر
خبر،  اين با درج لس آنجلستايمز آبان،روزنامة   ٢٣ دوشنبه روز
محل اين نزديكي در كه عراقي سياستمدار يك به گفتة نوشت:
وابسته پليس افسران براي مركزي وزارتخانه، اين ميكند، زندگي
و پارلمان عضو نقيب كه «فالح افزود: اين روزنامه بود. بدر بهنيروي
نشان كه است مطلع از پروندههايي او گفت است، سابق كشور وزير
ميدهدپليسعراقبازندانيانبدرفتاريكردهاند».لسآنجلس تايمز
نگرانيهاي اخير هفتههاي طي آمريكايي مقامات نوشت: همچنين
و پليس عراقي ميان در شبهنظامي نيروهاي حضور مبني بر خود
تعداد كردهاند.  ابراز  ميگيرد، صورت كه  مشكوكي مرگهاي 
بادستهايبستهوشليكگلولهبهسرشاناعدامشده زياديجنازهكه
است. پيدا شده عراق سراسر ديگر در جاهاي و در بغداد بودند،
خود عزيزان كه باري آخرين ميگويند اغلب مقتولين خويشاوندان

ميبردند. را آنها عراق پليس افسران كه بوده هنگامي ديدهاند را

مردم عراق فرياد دادخواهي
بودند معترض كشتار و بهشكنجه كه

بود نرسيده به جايي تاكنون
رژيم نفوذ تحت كه جعفري، دولت كار آمدن روي ابتداي از
دستهدسته از مردم عراق كشتار و قتل از خبر ايران است، هر روز
عزيزان شاهد دستگيري از مردم عراق ميرسيد. بسياري بهگوش
ميشدند. مواجه آنها اجساد شكنجه شدة با مدتي از پس و بوده خود
بوده معترض بهاين امر عراقي احزاب و مردم، شخصيتها از بسياري
كسي اما ميكردند شكايت عراق دولت مختلف به ارگانهاي و

نبود. پاسخگويآنها
مردم، بسياري از مجدد اعتراض باعث اين شكنجهگاه افشاي
ازجمله بعقوبه شهرها از برخي مردم شد. عراقي احزاب شخصيتها و

بهتظاهرات زدند. كوت دست و
٢٤آبان، روز سهشنبه در آسوشيتدپرس بهگزارش خبرگزاري
از اين پيش گفت: عراق، اسالمي حزب عبدالحميد، رئيس محسن
در شكنجه مورد در ازجمله نخستوزير، دولت مقامات با شخصًا
صحبت كرده جادريه» در «ازجمله كشور وزارت مراكز بازداشت

نكرده اند. او توجهي به شكايت آنها اما است،
اين از پيش كه وي نيز، گفت سني از رهبران الدليمي، يكي عدنان
ديگري و بغداد غرب يكي در وزارت كشور مركز دو مورد در
شمار كرده بود. وي و شكايت بهدولت تاجي در شمال پايتخت در

زياديازسياستمداران سنيخواهانتحقيقات بينالملليشده اند.
سؤال بهاين پاسخ عراق، در اسالمي حزب دبيركل طارق الهاشمي،
يخ كوه يك نوك شده تنها كشف كه كه آنچه العربيه تلويزيون
گفت: شود؟ كشف نيز ديگري زندانهاي كه دارد احتمال آيا است،
به فوري فراخوان يك دليل همين به و دارم را انتظار همين نيز من
مشكوك مناطق بهصورت فوري همة آمريكايي دادم كه نيروهاي
و بهطور قبل ماه چند از ما كنند، بازرسي را استانها و همة بغداد
مشخصاززمان تشكيل ايندولتگفتهبوديم كهدر مناطقمختلف
از حزب اسالمي افزود: دارد. وي شكنجه وجود مراكز قرارگاهها و
را افشا داشت دست آن در فعلي دولت كه حقوقبشري ابتدا نقض
داده دولت كه داريم به سي.دي.هايي اين اين عكسها و بود. كرده

آورده ايم بهدست اطالعاتي ما داد: گزارش پنتاگون آمريكا، دفاع
ممكن مسلح شيعة گروههاي كه هستند باور اين بر منابع برخي كه
وزارت ساختمان حفاظتي و امنيتي دستگاه در باشند توانسته است
مسلح شيعة عناصر اين باشند . كرده زندانها نفوذ ساير يا و كشور
بر را افتاده اتفاق كشور وزارت زندان در آنچه مسؤليت كه شايد

عهدهداشتهباشند.
انگلستان دفاع وزير

كشور  وزارت در زندانيان شكنجة انگلستان دفاع وزير ريد  جان
موضوع كرد: اين اعالم دانست و امر غيرقابل قبول يك را عراق
راديو بي.بي. كانال٤ با كه وي گرفت. خواهد قرار تحقيق مورد
اين دستاندركار «عوامل گفت: ميكرد مصاحبه انگلستان سي

گرفت». خواهند قرار و مورد بازجويي شد خواهند افشا بدرفتاريها
حقوقبشر مورد در انگلستان ويژة نمايندة

گفتگويي در حقوقبشر مورد در انگلستان ويژة نماينده كلود، َآن
وزارت در زندان مورد شكنجه در نيوز٢٥آبان اسكاي تلويزيون با
بهنظرمنتحقيقاتپيراموناينموضوع نبايددر كشورعراق گفت،
دولت اعضاي همين عليه اين كه اتهام بهخصوص انجام شود، عراق

گيرد مستقل انجام ارگانهاي بايد توسط و است
عراق در آمريكا سفارت

نقض قبال كرد در بيانيه يي اعالم در بغداد طي آمريكا سفارت
سازش دستگيريها در نيروهاي شبهنظامي نقش يا زندانيان حقوق

بيانية سفارت  بهگزارشخبرگزاريفرانسه٢٦ آبان، در نخواهدكرد.
عراق دولت براي آمريكا دولت كه است شده تصريح آمريكا
ارتش پليس، نبايد بر شبهنظامي نيروهاي است كه ساخته روشن
داشته تسلط وزارتخانهها ادارات و همچنين بر و امنيتي نيروهاي و
بهشدت را زندانيان با سوءرفتار كه است آمده بيانيه اين در باشند.

محكوممي كنيم.
بوالك، جيم از بهنقل روز همين در نيز رويتر خبرگزاري
هيچ در را شكنجه گفت: ما عراق، آمريكا در سفارت سخنگوي
كجايعراقتحملنميكنيمو خواستار اقداماتيبرايجلوگيرياز
وزارت افرادي از به تحقيقات، كمك براي ما گفت: هستيم. وي آن

ميكنيم. عمل وارد را اف.بي.آي و آمريكا دادگستري
شكنجه امور در ملل سازمان ويژة بازپرس

يك  در امور شكنجه، در ويژة سازمان ملل نوواك بازپرس  مانفرد
«اين بهآسوشيتدپرس گفت: بود، تماستلفني كهازوينبرقرارشده
در اخباري پيش، وقت خيلي از ما ولي است، شوكه كننده موضوع

بوديم». كرده دريافت عراق در مخفي بازداشتگاههاي چنين مورد

عراقي مقامات اعتراض
رئيس جمهورعراق

در عراق رئيسجمهور داد: گزارش ٢٦آبان، تلويزيون الشرقيه
در آنها بازداشت و زندانيان شكنجة مطبوعاتي موضعگيري يك
كه و گفت محكوم كرد بهشدت را و غيرقانوني مركز سري يك
اين ميباشد… غير قابلقبول شرايطي هر در و نوع هر در شكنجه
رئيسجمهور عراق بر اساس اطالعاتمنتشرشده، خشم منبعافزود:
بر زندانيان جادريه زير زمين در كه آنچه از را خود ناراحتي عميق و

داشت. ابراز است، گذشته
الياور غازي

معاون الياور، غازي  كرد  گزارش الشرقيه٢٥آبان تلويزيون
وابسته مخفيگاه در انساني و ضد زشت اعمال عراق، رئيسجمهور
محكوم شدت را به بغداد جادريه منطقه در كشور عراق وزارت به
كه در اين زشتي اعمال است: الياور آمده غازي دفتر كرد. در بيانية
در كه را است تا تمامي كساني داشته را بر آن داده ما رخ مخفيگاه
طراحي آنها را يا داشته شركت قانوني غير و اعمال ضدانساني اين
و حسابرسي مورد صادر كردهاند، اعمالي را چنين دستور يا كرده

محاكمهقراردهيم.
عراق حقوقبشر وزير

در آنچه كه گفت عراق، حقوقبشر وزير عبدالرحمن، زهير
نقض و بزرگ قضية يك است پيوسته بهوقوع جادريه مخفيگاه
بر روي اعمال شكنجه است معتقد وي حقوقبشر ميباشد. فاحش
زندانهاي ازجمله كه زندانهاي ديگر نيز وجود دارد در زندانيان ساير

ميباشند. ديوانيه و ناصريه بصره، حله، مدائن،كوت،
وزير حقوقبشر عراق

كه، كرد تأييد عراق، حقوقبشر وزير حسن، وتمان نرمين
تلويزيون شده اند. شكنجه كشور وزارت توسط بازداشتشدگان،

گفت: فعاالن  مصاحبه ميكرد، وي آبان، با ٢٦ روز كه سي.ان.ان
كشور وزارت توسط دستگيرشدگان، كه اين از عراق، حقوقبشر
چرا نشدند، متعجب گرفتهاند، قرار بدرفتاري و شكنجه مورد عراق،

ميدهند. هشدار زندانيان، با بدرفتاري دربارة ماههاست، آنها كه

عراق در رژيم عوامل مواضع
اشتباهاند در سخت آمريكاييها بدر: دبيركل

ميتوانند كارها با اين ميكنند فكر اگر
بگذارند منفي تأثير شيعيان ليست اعتبار بر

كه بدر داد: سازمان گزارش چهارشنبه الحره عصر تلويزيون
جادريه زندان در زندانيان شكنجة ماجراي در به دستداشتن متهم
تكذيب را موضوع اين در دستداشتن و ارتباط هرگونه ميباشد،
دبيركل سازمان بدر،گفتكهاينزندان تحت كرد. هاديالعامري،
آمريكايي نيروهاي و است بوده كشور وزارت مسؤليت و مديريت
سخت در آمريكاييها افزود: وي ميكردهاند. ديدن آن از نيز روزانه
كارها با اين كه مي كنند فكر اگر ميبرند به سر اوهام در اشتباه اند و

ليستشيعيانتأثيرمنفي بگذارند. ميتوانند برروياعتبار
از تهران الربيعي موفق ديدار ناگهاني

بهويژه ايران دولت همهجانبة حمايت از الربيعي
كرد قدرداني سياسي امنيتي و زمينههاي در

همة  در را خود تجارب همة ايران احمدينژاد:  
داد خواهد قرار عراق و دولت ملت اختيار در زمينهها

الربيعي، موفق داد كه گزارش پنجشنبه روز  رژيم تلويزيون
احمدينژاد، رئيسجمهور با مالقات در عراق، ملي امنيت مشاور
عراق پيشرفت در و اقتدار امنيت، استقرار از ايران آخوندها، گفت:
حمايتميكند.پاسداراحمدينژاد دراينمالقاترسمًابهدخالتهاي
را خود تجارب «ايران همة و گفت: كرد عراق اذعان در همه جانبه
خواهد قرار عراق دولت و ملت اختيار در نياز مورد زمينههاي در
همهجانبة دولت حمايت از الربيعي كه گفت رژيم داد». تلويزيون
و سفر اين كرد. قدرداني سياسي و امنيتي زمينههاي در بهويژه ايران
مخفي شكنجهگاه كشف با همزمان عربي رسانههاي توسط مالقات
شد. ارزيابي توجه قابل عراق، كشور وزارت در ايران رژيم عوامل
بازداشتگاه اين ساختند روشن  مطلع  منابع  نوشت: ايالف سايت
ارتباط مستقيمبا وزارتاطالعاتايراناداره در توسطگروهيويژه
انجام هماهنگي عراق ملي امنيت وزارت و گروه اين بين و ميشد
براي ويژهيي را ارگان وزارتخانه اين كه به طوري ميگرفته است.
كاراطالعاتيودستگيريهاايجادنمودهكهبهلحاظماليوتشكيالتي
اينمنابعكشف مستقيمًادرارتباطباوزارتاطالعاتايرانميباشد.
اينبازداشتگاهمخفيوديدارناگهانيروزسه شنبهمشاورامنيتملي
وي اصرار آنها نمي دانند. بيارتباط را تهران از الربيعي موفق عراق،
در نيز عراق را امور ايران در دخالت رژيم تكذيب هرگونه براي

همينارتباطارزيابيميكنند.

آمريكايي طرفهاي و به نيز فرستاده بوديم سازمان ملل براي و بوديم
فوق مدارك گفت بوديم. هاشمي داده حقوقبشر نيز به سازمان و

در  آنها اجساد شكنجه كه زير در ٢٨ سني مرگ از حاكي الذكر
پوست بودند، ميباشد. شده رها رودخانه كنار و در آشغال دانيها
سوراخ بدنشان توسط مته برقي برخي سوخته بود و اسيد با برخي
داخل وزارت كشور را بدر در ياغي نيروهاي  بود. هاشمي  شده 
ميگيرد، صورت از آن بعد كه و شكنجهيي دستگيريها مسئول
و شناسايي پليس كارت با نشان دادن آنها گفت دانست. هاشمي
لباس دولتي و رسمي كشور با بيسيمهاي وزارت بر ماشينهاي سوار
تمامي دستگير مي كنند. را آنها و شده نزديك به افراد پليس يونيفرم
بهطور و كشور نظر وزارت تحت كه يورشها ميدهد نشان اينها

رسميانجامميشود.
صالح ٢٥آبان روز در آسوشيتدپرس خبرگزاري بهگزارش
و شكنجه گفت عراق  ملي گفتگوي شوراي سخنگوي  مطلق،
جريان بهطور وزارت كشور بازداشتگاههاي در  غيرانساني رفتار
بزرگترين نظامي بال كه بدر سپاه افراد و ميگرفت صورت وار
بهطور عراق پليس و امنيتي نيروهاي در هستند، عراقي شيعة حزب
گسترده يينفوذكردهاند. شكنجهگران سربرخيازدستگيرشدگان
يا خيابانها و در آنها را جسد كرده و برقي سوراخ مته با عراقي را

گودالهارهامي كردند.
همچنينشيخعبدالسالمالكبيسي،مسئولروابط عموميهيأت
اجراي خواستار مطبوعاتي، كنفرانس يك طي مسلمين، علماي
زندان در بهويژه عراق، در شكنجه اعمال درمورد بين المللي تحقيق

شد. جادريه در كشور وزارت

اين محل در عراق: سابق وزير كشور
است گرفته صورت نيز كشتار شكنجه، بر عالوه

شدهاند متقاعد شكنجهشدهها و قربانيان خانوادههاي
آنهاست دشمن دولت كه

منتقدين  داد: گزارش ٢٧ آبان، روز تلويزيون سي.ان.ان صبح
ابعاد مي گويند آن  خارج در چه و درون در  چه عراق دولت
درصدد كشور وزير است كه آن از بيشتر زندانيان بسيار با بدرفتاري
تلويزيون سي.ان.انبا نشاندادنتصاويرساختماني دفاعازآنبرآمد.
مورد و بسياري آن محبوس شده در بيش١٧٠زنداني روز چند تا كه
وزارت كه است جايي اينجا گفت بودند، گرفته قرار شكنجه
از اين نگراني است. گرفته صورت شكنجه آن در كرده كشور اقرار

ميشود، گفته كه موردي بهچند ساختمان اين در شكنجه كه است
منابع از بهنقل عراق سابق كشور وزير نقيب فالح محدود نباشد.
شكنجه، بر عالوه محل اين در گفت: خواند، معتبر را كه آنها خود
كه اين وجود با افزود: نقيب فالح است. صورت گرفته نيز كشتار
محل در اين زندانيان از برخي ولي كرد، اثبات نميتوان صد درصد
وفيقالجبوري جنازة تشييع مراسم در شدهاند. كشته شكنجه زير
بهتروريسم پاياندادن خواستار عزاداران سني، جوان دانشجوي يك
قربانيان و شكنجهشدگان خانوادههاي شدند. كشور وزارت توسط

معتقدندكهدولتدشمنآنهاست.

اعتراضاتبينالمللي
عراق بهوجود شكنجه در

مقامات از بسياري عراق، در رژيم عوامل شنيع جنايت كشف
برخيمقاماتآمريكايي وانگليسي بهواكنشواداشت. بينالمللي را
وضعيت عليه اين دارند، بهعهده را عراق كشورشان مسئوليت كه
بشري حقوق مقامات و بسياري از ارگانها همچنين گرفتند. موضع

بينالملليواكنشنشاندادند.
كوفي عنان

خود نگراني  چهارشنبه روز ملل سازمان دبيركل عنان كوفي 
زندان يك زندانيان از زيادي تعداد با بدرفتاري گزارش از را
فرانسه ابراز كرد(خبرگزاري بغداد عراق در كشور وزارت مخفي

٢٥آبان).
اتحاديةاروپا

روابط عالي كميسير فررو والدنر، بنيتا فرانسه خبرگزاري گزارش به
دراستراسبورگ پارلمان اروپا اتحاديةاروپا، طيسخنانيدر خارجة
وضعيت بهبود زندان اين در بدرفتاري و شكنجه كشف كرد اعالم
به كه بچ لرد جلسه اين ضروري ميسازد. در را عراق در حقوقبشر
اروپا اتحادية گفت: مي كرد، سخنراني انگلستان سوي از نمايندگي
امنيتي نيروهاي توسط بشر حقوق نقض مورد در كه را گزارشاتي

ميداند. شده، باعث نگراني منتشر عراق
بغداد در ملل سازمان هيأت

زندانيان شكنجة مورد در شكنجه امر در متحد ملل ويژة گزارشگر
بسيار خبر گفت: بي.بي.سي تلويزيون به عراق كشور وزارت در
در اتهامات اين كه زيرا  نكردم،  تعجب  اما  است شوكهكننده
توسط است زيادي مدت عراق، زندانهاي در شكنجه خصوص
مستقل تحقيقات وي خواهان مطرح مي شود. كشور اين نيروهاي
بينالمللي سازمانهاي كه معني اين است به مستقل البته گفت و شد
ملل ويژة سازمان مختلف گزارشگران باشند، دخالت داشته آن در

 ٢٠٠٤ ژوئن در در عراق بازداشت  محلهاي به  دسترسي  خواهان
نكرده اند( دريافت عراق دولت از پاسخي هيچ كنون تا اما بودند

خبرگزاريفرانسه٢٥آبان).
در عراق سفير آمريكا

زالمايخليلزاد،سفيرآمريكادرعراق،گفت:شكنجهعملياست
از نخستوزير عراق وي ميباشد. قبول قابل در هرشرايطي غير كه
به دست عدالت بسپارند.سفيرآمريكا خواستكهعامالنشكنجه را
درعراقگفت كهاينموضوعاولينآزمونبرايقانون اساسيعراق

نميشمرد. مجاز شرايطي زندانيان را در هيچ شكنجة كه ميباشد
وزارت سخنگوي از نقل به ٢٥آبان الحره تلويزيون چهارشنبه روز

روزنامة مجاهد٢٦آبان بهنقل از
صدورشقاوت

كه بغداد  جادرية در  مخفي شكنجهگاه  يك كشف 
شقاوتي از پرده ديگر گفته نشده، بار آن كامل جزييات هنوز
و جنايتكاران به خون آغشته دستان سويش آن كه مي درد
بنابر است. نمايان گماشتگان آن ايران و بر حاكم دژخيمان
مختلف، مقامات اظهارات و جهان خبري رسانههاي گزارش
در ساختماني ١٧٠زنداني از لحظة تنظيم اين سطور، بيش تا
بوده، تحت كنترل آنها و عراق كشور به وزارت متعلق كه
تلويزيون بي.بي. خبرنگار داشتند. قرار شكنجه بهشدت زير
گفته بهما  پليس  مقام «يك گفت: خود گزارش  در  سي
ميكردند». كار در اين ساختمان بدر تيپ اعضاي كه است
آمريكايي «نيروهاي نيز باعنوان تايمز لسآنجلس روزنامة
تهاجم ايران، رژيم تحت حمايت كشور وزارت بهمجموعة
برده نام وي از كه عراقي سياسمتدار يك از به نقل كردند»
پليس افسران براي مركزي وزارتخانة «اين افزود: نشده
در نيز مقامات برخي چنانكه  بود». بدر  نيروي به وابسته
بر بازداشتشدگان از شماري كردند، تصريح اظهاراتشان
كنده ديگر برخي پوست و شدهاند فلج شكنجه شدت اثر
مرگ آستانة در شكنجه شدت اثر بر نيز تعدادي است. شده
شكنجه اين زندانيان كلية گزارشها همين مطابق دارند. قرار
نارساييهاي دچار شدت به تغذيه كمبود و گرسنگي اثر بر
جدي آسيبهاي  آنها فيزيكي سالمت به و شده جسمي

است. رسانده
زندانيان عليه شده اعمال شقاوت و توحش شدت
عراق كشور وزير معاون و نخستوزير كه بوده بهحدي
براي مساعدت قول و نمودند انزجار اعالم به آن نسبت نيز

دادند. قضايي پيگرد
عوامل توسط كه عراق در  شكنجهگاه  كشف البته
و داده كار و ساز آخوندي شقاوتپيشه ديكتاتوري
هم اين از پيش و نيست اولينبار براي ميشود، اداره
در و بغداد در بصره، شهر  در  مخوف شكنجه گاههاي
رسانههاي سوي از و بود شده كشف عراق ديگر شهرهاي

شده بود. گفته آنها سخن مورد خارجي در
كشورعراق» وزارت  در رژيم «عوامل نشان  و نام
خلق مجاهد دو ربودهشدن به دنبال و گذشته ماه مرداد در
شده بود اعالم سوي مجاهدين جنايتكاران، از همين توسط
بودند كرده تكرار و مجاهدين بارها گفته و ايران مقاومت و
تروريسم صدور دامنة احمدينژاد، پاسدار گماردن از بعد كه
بهصورت عراق خاك در دست اندازي  بهخصوص و
تهديد يك بهعنوان و يافت خواهد گسترش افسارگسيخته
در آرامشي را و ثبات نوع برقراري هر نهتنها و جدي، مبرم

كرد. خواهد در خاورميانه سلب كه عراق خاك
بسياري شهروند،  ميليونها حمايت و گرد آمدن علت
حول عراق ميهنپرست و  ملي شخصيتهاي  و احزاب از
از جلوگيري براي ايران، خلق مجاهدين سازمان فراخوان
حكومت يك استقرار و بنيادگرايي و تروريسم «صدور
است. انكارناپذير واقعيات همين نيز عراق» در دستنشانده

ازسوي عراق در آرامش و ثبات و دموكراسي استقرار
تهديد برايران حاكم تروريستي و مذهبي ديكتاتوري
مجاهدين مبرم، اين تهديد در مقابله با عراق مردم ميشود.
رسيدن براي و ميدانند خود  متحد  را ايران مقاومت و
دست كوتاه كردن خواستار خود  دموكراتيك بههدفهاي

هستند. ميهنشان در آخوندي رژيم دخالت و تعدي

عراق در آخوندي رژيم بزرگ رسوايي

فراخوانبهجمعكردنبساط
شكنجهوكشتاررژيمايران

و فراخوان بهآزادي عراق در
شده ربوده مجاهد دو

توسط كه بغداد جادرية در مخفي زندان يك كشف
كنترل عراق كشور وزارت در آخوندي رژيم عوامل
بهگزارش است. كرده  شوكه را همگان ميشد،  اداره و
بهشدت كه شكنجهشده ١٧٠زنداني از بيش خبري، منابع
نگهداري زندان  اين  در  مي بردند، رنج  تغذيه  كمبود  از
شكنجه شدت شماري از بازداشتشدگان در اثر ميشدند.
شده كنده آنها از ديگري شمار پوست و بودند شده فلج
اين ميبردند.  بهسر مرگ در حال زندانيان از برخي بود. 
بازداشت در مدركي هيچ و بدون غير قانوني به صورت افراد

ميبرده اند. بهسر
صورت آن در كه جناياتي و شده كشف شكنجه گاه
ضد بشري رژيم جنايات از كوچكي بخش تنها است گرفته

است. عراق در آخوندي
رژيم  عوامل توسط خلق مجاهد ١٣مرداد٨٤ دو روز
خلق مجاهدين سازمان شدند. ربوده بغداد در آخوندي
اعالم (٨اوت٢٠٠٥)، ١٧مرداد١٣٨٤ در اطالعيهيي طي ايران
در زاهدي محمدعلي و پويان حسين خلق مجاهدان كرد:
آخوندي نيروهاي رژيم توسط بغداد، كرادة خارج خيابان
بهمحل گروگانها ابتدا شدند. ربوده كشور عراق وزارت در
پاترول دو ماشين با آن و پس از شدند وزارتخانه برده اين
نامعلومي بهمحل كشور وزارت پشتي درب از رنگ سفيد
خلق ايران اعالم مجاهدين سازمان زمان منتقل شدند. همان
زاهدي را ربودند و پويان ٨نفرهيي كه آقايان اكيپ كرد
كرادة و جادريه منطقة  در گشت اكيپ  يك بهصورت
دو هر كه خلق مجاهد دو اين ميكنند. كار بغداد خارج
همچنان در دارند قرار ژنو چهارم كنوانسيون تحت حفاظت
هم چنين پويان آقاي ميبرند. بهسر شكنجه تحت و اسارت

است. برخوردار ايتاليا در سياسي پناهندگي حق از
بهكوتاهكردن را جهاني جامعة ايران، مقاومت
جمعكردن و عراق از ايران، بر حاكم آخوندهاي دست
پاياندادن و كشور اين  از آنان كشتار  و شكنجه بساط
ميخواند. فرا ننگ بشريت معاصر است، كه بهصحنههايي
حكومت يك استقرار و بنيادگرايي و تروريسم صدور
استراتژي از ضروري بخش يك  عراق، در دستنشانده

ميباشد. خود ننگين حكومت حفظ براي آخوندها
همة چندمليتي و عراق، نيروهاي دولت مقاومت ايران،
نجات و آزادي براي بهتالش را حقوقبشر مدافع سازمانهاي
است ١٠٥روز اكنون هم  كه شده  ربوده مجاهد  دو  جان
عراق كشور وزارت در آخوندي رژيم نيروهاي توسط

ميخواند. شده اند فرا ربوده
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٦نوامبر٢٠٠٥) آبان ١٣٨٤ ٢٥

آخوندي  عوامل رژيم افشاي شكنجه گاه پي در
صليبسـرخجهـانيخواستار

تحقيقوكشفحقايقشد
در ايران رژيم عوامل شكنجهگاه افشاي پي در
بين المللي سرخ صليب عراق، كشور وزارت ساختمان
شكنجة خبر مورد در حقايق كشف خواستار كرد اعالم
عراق كشور وزارت دست  در كه ١٥٠زنداني از بيش 
اعالم از پس صليب سرخ سخنگوي ميباشد. يك بودند،
آزار و مورد شكنجه زندانيان اين بهنظر ميرسد كه اين
وجود از كه باري است اولين اين گرفتهاند، گفت قرار

چنينزندانيخبردارميشوند.
سازمان عفوبينالملل نيزاز نخستوزيرعراق خواست
توسط كه شكنجه به مربوط اتهامات تمامي مورد در
است، گرفته صورت عراق كشور وزارت نيروهاي
خواهان همچنين  سازمان بياورد.اين بهعمل تحقيقات 
علنيشدننتايج اينتحقيقاتشد.سخنگوي عفوبينالملل
بدرفتاري و شكنجه مورد در زيادي «گزارشهاي گفت:
نيروهاي و عراق عراقي توسط پليس دستگيرشدگان با
وي است». داشته وجود كشور وزارت به وابسته امنيتي
«عفوبينالمللبهتازگياطالعاتيبهدستآوردكه افزود:
امنيتي نيروهاي حالي كه توسط نفر در چهار مي داد نشان

گرديدند شكنجه بودند شده بازداشت عراق

هشدارهاي سازمان مللمتحد
مسلح  شبهنظاميان عمل آزادي بارة  در

عراق در تروريستي سازمانهاي و
از گزارش و هشدار سازمان الشرقيه٢٣آبان تلويزيون
و داد خبر عراق در حقوقبشر نقض به نسبت متحد ملل
افزايش خاطر به نگراني ابراز ضمن متحد ملل گفت:
گسترش كه است كرده  خاطر نشان افراد  دستگيري
از كه جاني و  تروريستي سازمانهاي و مسلح شبه نظاميان 
و و نظم براي قانون اصلي تهديد امان هستند مجازات در

مي باشند. شهروندان جان براي و نظام
تأكيد متحد ملل سازمان گزارش در ميافزايد: الشرقيه
پليس لباس كه افرادي توسط جرائم اين از برخي كه شده
خاص دستگاههاي و تجهيزات از و دارند تن به ارتش و
تلويزيون ميگيرد. صورت ميكنند استفاده ارتش و پليس
علماي زنگنه، عضو هيأت مجيد «شيخ نيز خبر داد: الجزيره

شد». در بغداد ترور مسلمين

ايران رژيم نقش و عراق كشور وزارت مخفي زندان رسوايي
است ميشده اداره ايران رژيم اطالعات افسر يك توسط جادريه زندان

مخفي  زندان  «رسوايي باعنوان ايالف اطالعرساني مركز
به گفته برخي نوشت: ايران»، رژيم نقش و وزارت كشور عراق
اطالعات رژيم افسر يك  توسط زندان جادريه عراقي منابع

ميشده است. ايران اداره
انتخابات برگزاري براي آمادگيها حاليكه در افزود: ايالف
كشف رسوايي است، جريان در عراق ملي آشتي كنفرانس و
نگهداري محل كه عراق  كشور وزارت مخفي  بازداشتگاه

متعلق  متحد عراق ليست موقعيت بر بود، ٢٠٠ زنداني به نزديك
است. منفي گذاشته شيعه تأثير احزاب به

تالش بهرغم  نوشت: ادامه در ايالف رساني  اطالع  مركز
ابوغريب زندان رسوايي از كه فضاحت اين حلوفصل براي
اين كه است آن  از حاكي دريافتي اطالعات است، باالتر 
سرلشكر مسئوليت تحت كشور، وزارت به وابسته بازداشتگاه
و يكي مهندس» معروف است مهدي به «ابو احمد مهندس كه
نيروهاي دارد. قرار ميباشد، ايران بلندپاية اطالعات افسران از
مطلع يافتند. منابع نيز زن تعدادي زندانيان در ميان مليتي چند
ارتباط در گروهي ويژه اين بازداشتگاه توسط ساختند روشن
گروه بين اين ميشد و اداره ايران اطالعات وزارت با مستقيم

است. ميگرفته انجام هماهنگي عراق ملي امنيت وزارت و
و اطالعات را براي ويژهيي ارگان اين وزارتخانه كه بهطوري
مستقيمًا تشكيالتي و مالي بهلحاظ كه نموده ايجاد دستگيريها

ميباشد. ايران اطالعات وزارت با ارتباط در
كشف اين منابع اين نوشت: ادامه در ايالف رساني اطالع مركز
امنيت مشاور سه شنبه روز ناگهاني ديدار و مخفي بازداشتگاه
آنها نميدانند. بيارتباط را تهران از الُربيعي موفق عراق، ملي
ايران در امور رژيم هرگونه دخالت تكذيب اصرار وي براي

ميكنند. ارزيابي ارتباط همين در نيز را عراق

شيوههايوحشيانةشكنجه
ايران رژيم عوامل بازداشتگاههاي در
سالخي كاتر مخصوص برقيو ارة برقي، از متة استفاده

مته  با را عراقي شدگان دستگير  از  برخي سر شكنجهگران  
گودالها رها آنها را در خيابانها و يا كرده و جسد برقي سوراخ
گفت: مطلع منابع از نقل به الشرقيه٢٥آبان ميكردند.تلويزيون
برقي ارههاي از كشور وزارت به  وابسته جادريه پناهگاه در
استفاده زندانيان اندام برش منظور به چوب برش مخصوص
كاترهاي همچنين اين زندان در اين گزارش به بنا است. ميشده
ويژه صندليهاي  و زندانيان  بدن پوست  سالخي مخصوص
تخمينزده ميشودكه الشرقيهافزود: شكنجهوجود داشتهاست.
اشتغال شكنجه زندانيان زندان بهكار اين كه در جالداني تعداد
متناوب و بهصورت اين جالدان بودهاند. ٥٠تن بر بالغ داشتهاند
.اين شكنجه زندانيان بودهاند در حال روز شب و طول تمام در

است. داشته قرار جادريه پناهگاه زمين زير در زندان
شده اعمال شكنجههاي و بازداشت نحوة تشريح

قربانيان از يكي سوي از
نيروهايامنيتي عراق بودندنهآنطوركه آنها

مقامات دولتيادعاميكنندگروههاي نامشخص
عوامل توسط كه كساني از يكي توضيحات الجزيره تلويزيون
را شده شكنجه عراق كشور وزارت زندان در آخوندي رژيم
مرا كه روزي گفت: « دارد نام راغب كه عمر وي كرد. پخش

دستگيركردنديكنيروي بزرگمتشكل ازدههاخودرووابسته
من زندگي محل كه را يرموك منطقه كشورعراق وزارت به
بردند. خود با مرا و شكستند را در آنها درآورد. محاصره به بود
مشاهده نبستند، را چشمم ابتدا كردند، خارج خانه از مرا وقتي
به گرگ موسوم  ويژة تيپ كماندوهاي از تعدادي كه  كردم
و دوشكا روي آن كه خودروهايشان و بستهاند جاده ها را همة
چنين بودند. هيچكس شده بهصف بود نصب ب.كا. ت تيربار
بهسمتزندانميرفتيم، زمانيكهما دراختيارندارد. امكاناتيرا
بود قرار ارتباط بر آنها بين كه آمريكاييها زيادي از گشتهاي
افراد اين كه شدم كنند. مطمئن خودروها عبور اين دادند اجازه
نيروهايامنيتيعراقيهستندو نه آنطوركهمقامهايدولتيادعا

ميكنند باندوگروههاي نامشخص.
را چشمم  وقتي گفت: خود شكنجههاي درباره زنداني اين 
روي كه ديدم پر از اسيد بطريهاي بطريهاي آب و كردند باز
وصل نيز برق بعضيها به و ميشد ريخته زندانيان برخي از بدن
آويزان بود شده بسته از پشت دستهايم كه  از مرا ميكردند،
بلكه كابل با نه آنها به زدن كردند. شروع آهني وسائل با كردندو

ميزدند. آهني ميلة با

وزارت كشور عراق، ساختمان يك در شكنجه و كشف مركز بازجويي با
شد برداشته عراق در آخوندي رژيم عوامل هولناك جنايات از پرده

بود شده كنده پوستشان برخي و برخي فلج بودند، وخيم محبوس وضعيتي در شكنجه شده از١٧٠زنداني بيش كردند تهاجم ايران رژيم حمايت تحت كشور وزارت بهمجموعة آمريكايي نيروهاي لسآنجلستايمز:



٧ صفحة آذر ١٣٨٤ اول سهشنبه ٧٧٦ ـ شمارة

هنوزخانواده ام خارج شدهام ازايران من كه از ۲۵سال كه بعد با خبرشدم، هفتة پيش چند
اداره را به او مادرم با من تلفني ازتماس بعد پيش يك سال قرارميگيرند. آزار اذيت و مورد
كه درصورت بودند اخطاركرده او به وكتككاري ازبازجويي وبعد بودند اطالعات برده

مي شود. مواجه شديدتري عواقب با مجدد تماس
تلفني چنين مورد  تماس يك مادر٨٥ ساله چطور براي كه يك باورم نميشد درلحظة اول
ايميلي تماس از چند كه بعد بود عجيب برايم ويا ميگيرد آزار قرار اذيت و و شتم و ضرب
اذيت وآزار مورد احضارو  اطالعات ادارة نيزبه را او كه شدم بعدًا متوجه از بستگانم يكي با

كند. را قطع ارتباطاتش كه مجبوركردند را او وارعاب تهديد با داده و قرار
داستاني جنايتكار آخوندهاي اين مقابل در آنها مقاومت و مجاهدين خانوادههاي داستان البته
آنها چطوربه رژيم كه مي دهد نشان نمونهها همين ولي نشده بيان بايد كه چنان كه است
و بدنام تحت مانيتورادارة كه كنند احساس وهميشه باشد بسته كامال دستشان تا فشارميآورد

وزارتبدنامهستند.
به مادرم نيزهمراه خواهرزاده ام  و كرده بود دعوت جلسه يك به مادرم را بدنام وزارت
درشهرمان نجات انجمن نام را به جلسات بدنام كه جلسه وزارت درآن رفتهبود. جلسه آن
براي داستاني ساختگي را ازشرف، شده تهي بريدگان از تعدادي (سراوان) گذاشته بود،
و صنفي لحاظ به خراب مجاهدين عراق و وضعيت واز وضعيت ميكنند تعريف مادرم

مي كنند. صحبت نيروها مي باشد، روي سازمان از جانب كه فشارهايي و غذايي
انگارباكسيصحبتمي كنندكه٢٥ سالزيرفشارواذيتوآزارحكومتآخوندي  نه انگار
مالقات  كه براي روزهايي درتمامي بودم من درزندان كه از٣٠ خرداد بعد ميآيد يادم است،
تنهايي بگيرد مادر مالقات بتواند شايد ميرساند كه درزندان به را شدهبود خودش مشخص

حكم  البته كه ميآمد بودم، رسيده ١٧ سالگي به تازه كه من با براي مالقات ازشهرستان
و بود خوانده براي مادرم را حكم بار اولين براي شرع ضد حاكم بودم و گرفته هم اعدام
مادرشيردل، اين نميكنند ولي اعدام مرا كند معرفي مرا كه اگردوستان بود كرده درخواست
بدهد رژيم تحويل را بقيه فرزندان مجاهدش جان فرزندش براي حفظ كه بود آن فهميدهتراز
بگويد را سايرين اسامي كه اگر اند تحت فشار قرار داده مرا من گفت به مالقاتها دريكي از او
گفت ميگويند؟ آيا درست ميكني  فكر چه تو پرسيدم، نميكنند. وقتي ازاو اعدام مرا

كنند. هم اعدام با را همگيمان ميخواهند است همين دقيقًا گفتم هرگز .
ويكي كردهبودند مبارزه ميهنشان آزادي براي اين ٢دهه طي مجاهدش ٢ فرزند كه مادرم

ديپلومات  توسط پاكستان ٧٢ دركراچي ارباب) درسال محمدحسن شهيد ازآنها (مجاهد
خزعبالت داد كه نشان رسيدهبود، و به شهادت ترور آخوندي رژيم تروريستهاي اعزامي

باطل. خيال زهي و ندارد اعراب از محلي برايش آخوندها
توسط نميشود  آشناست مجاهدش فرزندان آرمان و هدف با بهخوبي كه مادري 
فريب اژهاي مشغولند، افاضاتآخونديونسيو بهنشخوار و مسخشدهييكه عناصرتهيشده

بخورد.
گم شويد  برويد ميگويد و ميزند افشاگري به دست و ميكند بلند اعتراض به  بلكه زبان
مردم نجات براي او و است ايران مردم آزادي هدفش و است مجاهد يك من فرزند خائنان،
بكنيد كاري براي نجات كسي ميكند. شما نميخواهد حكومت ظالم مبارزه اين ازدست
مهرههاي به را شما كه بدهيد نجات فرومايگان و دژخيمان اين ازدست را خودتان همه از اول

است. كرده تبديل مجاهدين و مقاومت كردن لجنمال براي كثيف
او ١٧ سال  كه وقتي پيش. ٢٥ سال در من آخوندهابراي فرزند كه مادرمي گويد: چطوراست
عصبانيت از و با افتاده اند نجات او فكر به حال صادركردند ولي حكم اعدام بيش نداشت،

مي رود. خارج ميشود و جلسه
جنايت  ٢٥ سال از بعد در اشتباهيد، سخت گفت بايد بيچاره و آخوندهاي بدبخت به حال و
هيچكس باورميكند را حرفها اين كسي چه آورديد ايران برسرمردم كه وشقاوتي وخيانت
درمقابل بايد درآمدهاند مصرف دژخيمان به هم كه انساني ازهويت تهيشده موجودات
طرف حساب خودشان فرد را به آنها ما را بدهند، اما جواب خيانتهايشان ايران مردم تاريخ و
نميگيريم چونارزشندارندوهركلمه ييكه ازدهنكثيفشانخارجمي شود،كلمه خامنهاي

است. شكنجه گررژيم دژخيمان و الجوردي و
بگويم: اززندان خاطره يك است، خوب

درآن البته بود، شهرمان واحد اطالعات درواقع رئيس حامد كه بهنام جنايتكاري شكنجهگر
دنبال را اقدامات اين پاسداران ازسپاه وبخشي نداشت وجود اطالعاتي سازمان و وزارت زمان

بود. بازگذاشته من براي راه دو او ميكرد.
لجنمال و خيانت ديگري و ميهنم و مردم آزادي درراه شهادت و وسرافرازي اعدام يكي
مصاحبه يك بيا ميگفت من به وسطايي. قرون درزيرشكنجه هاي انساني، شخصيت شدن

براي  درجوابش داشتم، هنوز١٧ سال كه من صرفنظركنيم. ازاعدامت كه بكن تلويزيوني
بگويم. ونميدانم چه نديدم تيمي خانة من كه خامكردنش، ميگفتم

مينويسم  برايت من بگويي چيزي تو ميگفت قرار نيست تمام بيشرمي با  شكنجهگرزندان
ميگويي! خودت انگاركه درتلويزيون طوطيوار تكراركن، و كن حفظ را آنها تو

اعدام كم سن به دليل ودرآن موقع مرا بود جوابم نه و را انتخاب كرده بودم مسيرم من البته
نكردندوگذاشتندبه سنقانونيبرسم كه البتهمن يك سالبعدبهكمك ديگرهمرزمانمموفق
سرنگوني البته كه تا برگردم و جنبش و انقالب خروشان درياي به توانستم من فرارشدم. به
درشهراشرف عزيزانم عزيزترين با همراه نشست و نخواهيم جنايتكارازپا آخوندهاي اين
دژپايداريومقاومتواميرخيزمعاصربهآخوندهايجنايتكارميگويم:منتظرباشيدروياروي

بجنگيم. جنگ تا به ، ميهن والبته درشهرهاي درتهران و ما

جلسه برگزاري  از ممانعت پي  در
توسط انگلستان پارلمان در رژيم مأموران
مضاعف فضيحت دنبال  به و  نمايندگان،
در جايگزين جلسة برگزاري در مزدوران
وحشت در اطالعات وزارت هتلي در لندن،
شكستهاي اين قضايي و سياسي پيامدهاي از
رسواييبرانگيز،بايك فراربهجلوياحمقانه
كشور به وزير نامهِِنگاري شكايت و مدعي

انگلستانعليهمقاومتايرانشد.
روزپنجشنبه٢٦آبان،بخشفارسيراديو
اطالعات مأموران بدنام يكي از بي.بي.سي،
گردانندگان از كه خدابنده را مسعود نام به
در بود، لندن خورده رژيم در شكست پروژه
آخوندها، گشتاپوي سرپلهاي با هماهنگي
مضحك كه اين بهانة تا به آورد پاي خط
نامهيي به وزير كشور انگليس گويا نامبرده
نوشتهاست،بارديگرنيازهايتبليغاتيوزارت
با لجنپراكنيعليه مقاومتايران اطالعاترا

تأمين نمايد. مزدور، زبان اين از
استعماري بلندنظري  و طبع  لطافت
آزاده شاعر گفتة به كه بي.بي.سي آيتاهللا
ميهنماناحمدشاملورذيالنهتريننوع سانسور
كه رسيدهاست به آن جا ميكند، اعمال را
نمايندگان اكثريت موضعگيريهاي و بيانيهها
واي اما  مي گيرد ناديده  را  انگلستان مردم 
اطالعات منفور  مأمور  يك  كه وقتي  به
كشور وزير به نامهيي فرموده، به آخوندها،

انگليسبنويسد!
حال  عرض  در خدابنده مزدور اما   
بي.بي.سي، با يك آيتاهللا محضر در خود
مورد جلسة وزارت در وارونه گويي آشكار،
از تعداد «يك : گفت درلندن اطالعات
اينجا. به آمدند مجاهدين... سازمان افراد
تعرض باعث و  بكنند حمله ميخواستند 
هم پليس البته كه شدند چيزها اينجور و
را اينها جلوي و كرد  پيدا  حضور اون جا
ميخواست كه خبرنگاران از يكي و گرفت.

گرفت». قرار تعرض مورد بشود خارج
سخنگوي مطبوعاتيمجاهديندر اروپا
تكراري اطالعات دروغپردازي پاسخ به در
را زير بي.بي.سي،نكات آيتاهللا و آخوندي

: كرد نشان خاطر
انگلستان پارلمان نمايندگان اين -١
وزارت جلسة برگزاري مانع كه بودند
همان شدند. اين پارلمان در رژيم اطالعات

اعالم قبل از رژيم خبرگزاري كه جلسهيي
برگزار انگليس پارلمان  در  كه بود كرده
مزدور و بي.بي.سي آيتاهللا شد.ولي خواهد

كردند مطلقا كتمان را اين واقعيت نامبرده،
آيتاهللا  مأمور و بي.بي.سي –آيت اهللا ٢
سانسور هم را اين واقعيت اژهاي، گوشخوار،
خاطر به  دقيقًًا  انگليس پارلمان كه كردند
اينكهجلسةمزبورمتعلقبهوزارتاطالعات
سرچشمه و ترور و سركوب  ارگان يعني
پارلمان در آن برگزاري از بود، لجنپراكني

انگلستانممانعتكردند.
روي به اصًال بي.بي.سي ٣-آيت اهللا

لرد  آبان  ١٨ روز در كه نياورد مبارك
حزب نمايندگان گروه رئيس كوربت،
گروه رئيس  و اعيان مجلس در كارگر 
درباره اطالعيهيي طي ايران، آزادي پارلماني
نكردني «باور كرد: نشان خاطر جلسه همين
ترور از كشور داخل در آنهايي كه كه است
آنرا كشور خارج در  ميكنند،  استفاده
فكر كنند ميكنند، حمايت آن از تحريك و
به حرفهاي بخواهد لندن در فرد عاقلي هيچ
هيستريك اتهامات  دهد... گوش  آنها
ايران خلق مجاهدين سازمان  دربارة آنها
افشاي ايران در مقاومت نشاندهندة موفقيت
فريب ونيرنگهستهييمالها، كمكهايآنها
عراق و در بريتانيا نظامي نيروهاي به كشتار

نقضفزايندةحقوقبشرميباشد».
اين همچنين، بي.بي.سي ٤-آيتاهللا
واقعيتراسانسوركرد كهيكيازنمايندگان
با مخالفت در نيز  انگلستان پارلمان  پيشين
اطالعات وزارت  مأموران جلسة برگزاري 
واسطة امانيكلسون، ارتباطات پارلمان، در
كرده افشا رژيم، با  را  جلسه  اين برگزاري

بود.
گفتگوي  در بي.بي.سي  –آيت اهللا  ٥
واقعيت اين خدابنده، مزدور با خود سفارشي
جلسة لغو  از پس  كه كرد سانسور  هم  را

انگلستان، پارلمان در اطالعات وزارت
تعداد شركت با جايگزين،كه جلسة در
سرهم لندن در يك هتل در انگشت شماري
رژيم با كننده برگزار مأموران رابطه كردند،
نتوانستند و چون گرفت، قرار  سؤال مورد
ناگزير بدهند، قانعكننده و روشن پاسخ
و دفاع به  آشكارا  و زده  كنار را  تعارفات 
احمدي و پاسدار رژيم آخوندي از ستايش
عليه لجنپراكني و فحاشي متقابًال و نژاد 

مقاومتميپردازند.

بي.بي. آيتاهللا دروغهاي برخالف -٦
شركت نه پليس، مربوطه، مزدور و سي
مأموران خود بلكه معدود، كنندگان
بازجوييوچك مورد برگزاركنندةجلسهرا
ادامة اجازه آن از پس و داده قرار هويت

نداد. را جلسه
وزارت  مشترك عقدهگشايي –  ٧
عليه مقاومت بي.بي.سي آيتاهللا و اطالعات
آنهميكهفتهپسازشكستوخاتمةآن،
رد آشكارشدن درپي كه است اين خاطر به
انگلستان كه پارلمان در رژيم اطالعات پاي
بهموضعگيري نمايندگانوطرد عواملرژيم
بارزتر دنبال به و گرديد، منجر پارلمان اين از
براي مأموران سياسي و امنيتي خطر شدن
پيگيري به را برخيها كه سياسي پناهندگان

وزارت برانگيخته، مزدوران عليه قضايي
اطالعاتبا اتخاذتاكتيكفراربه جلو،مدعي
بر تا شده است شكواييه نويسي و نامهنگاري
سرپوش مزدورانش و  خود  ونگراني ترس
كه مشغول بدهد دلگرمي آنها به بگذارد و
قضايي و سياسي پيامدهاي كردن خنثي

است. مزدوران شده افشا تحركات
خالل در بي.بي.سي، آيت اهللا -٨
براي خدابنده، مزدور با مصاحبهاش
«كساني : ميكند سؤال ازاو وي، سفيدسازي

به و زدند  بههم  را جلسه  شما گفتة  به  كه
بودند مدعي كردند، تعرض خبرنگاران
امنيتي و نيروهاي همكاري با جلسه كه اين
و شده برگزار اسالمي جمهوري اطالعاتي
عنوان مسئله اين را خودشان اعتراض علت

اتهام چيست؟» اين به شما كردند. پاسخ
سؤال، اين پاسخ به خدابنده در مزدور
مقاومت گويا كه ميكند  ادعا  چنين ابتدا

و  خبرنگاران بر مضافًا نفر ٨٠٠- ٧٠٠
وزارت عامل غيره را سياسي و شخصيتهاي
واقعيت وسيله  بدين تا ميداند. اطالعات 
از آنجا اما لوث كند. را مزدوري خودش
كه اين اراجيف خودش خوب مي فهمد كه
هويت واقعي به ناگزير را نميفريبد، كسي
لودگي و وقاحت با و ميدهد گواهي خود

ميگويد «گيرم حرفهيي، يك مزدور خاص
مأمور نه بنده درست، شما حرف اصًال كه
وزارت سر اصًال كه رژيم اطالعات وزارت
تعرض چرا شما هستم، رژيم اطالعات

ميكنيدبهخبرنگارصدايآمريكا».
جانكالم -سخنگويمجاهدينافزود:
بي.بي. كه آيتاهللا همينجاست. آن جا در
فاشيسم آشكار با همدستي شركاء در و سي
اين اطالعات عوامل ايران بر حاكم مذهبي
مجاهدين سابق اعضاي عنوان تحت را رژيم
كسي اگر واال ميكنند!! قالب و رنگ آميزي
از سوي مأموريت محوله اطالعاتي و هويت
كتماننكندخلقايران گشتاپويآخونديرا
ومجاهدينخلقايرانجزدرپايميزعدالت

داشت. نخواهند سخني او با قانون و
و هوادارانشان و مجاهدين حرف -
آيتاهللا بي.بي. مردم ايران با عظيم اكثريت
سيكه حمايت آنازفاشيسم مذهبي حاكم
چندشآور آن، اطالعات ايادي ايران و بر
هويت چرا كه است اين بهسادگي است،
را ارتجاع وليفقيه مزدوران ومأموريت
صريح حرفهاي  چرا ميكني؟ كتمان 
و استخدام درباره رژيم اطالعات وزيران
ناديدهميگيري بهكارگرفتنهميناراذلرا
و نقش ائمة جمعه قيمتي با چه چرا و و ؟
«صدايجمهورياسالمي»عليهمجاهدينو
اين از و گرفته اي برعهده را ايران مقاومت
و پدرخوانده كه آخوندي پليد رژيم بابت
است، جهان در تروريسم  حامي  فعالترين
شما به ايران ملت كيسة از امتيازاتي چه
مجموعه قراردادهاي با ميدهد؟وربط آن

سال  در آخوندها اهدايي دالري ميليارد ٥
گذشتهچيست؟

لندن جلسـة شكست پوشاندن بـراي آيتاهللا بي.بي.سي و طالعـات ا وزارت احمقانة جلـو بـه فـرار

انگلستان،  پارلمان در رژيم مأموران جلسه برگزاري از وممانعت اطالعات وزارت مأموران دنبال فضيحت به
برانگيز، رسوايي شكستهاي اين و قضايي پيامدهاي سياسي از وحشت در اطالعات وزارت

شد مقاومت انگلستان عليه كشور وزير به نگاري نامه و شكايت مدعي احمقانه، به جلو فرار يك با

دسـت و تفـالـه هـا
خـالـيآخـونـدهـا

آخوندي اطالعات  وزارت  گستردة  تبليغات
جعليات كتاب براي رژيم رسانه هاي ديگر و
اوج به اخير هفتة يك در كه بنيصدر مسعود
راديو فارسي بخش در سرانجام رسيدهبود، خود
فرانسه راديو فارسي شد.بخش مطرح هم فرانسه
كهدرچارچوبمعامالتپرسود دولتمربوطه
از تبليغاتي پشتيباني به متعهد آخوندي رژيم با
است، ايران مقاومت  با  مقابله  در  رژيم اين
ضمن و آورد خط پاي ٢٧آبان، روز نامبرده را
سخت «سندي را كتابش او براي بازارگرمي
قابلمطالعه»معرفيكردكهبهمثابه«چهارراهي»
و فرهنگ فردي، روانشناسي «تاريخ كه است
آن از ايران مردم از بخشي جمعي روانشناسي

ميگذرد».
تا زده راه آن  به را  خود مزبور  راديو  البته
افتراي و  دروغ و جعل بسيج در مشاركتش 
سوابق يادآوري نيايد.اما به چشم بدنام وزارت
و انتشار از نظام همهجانبة  پشتيباني  درازدامن

ميكند: روشن را واقعيت ، كتاب اين تبليغ
ديدبان،  ايران  ٨٢ اسفند دوازدهم تاريخ در ـ
انتشار دربارة اطالعات وزارت رسمي سايت
انتشار يك است مهم «آنچه نوشت: اين كتاب
است» ... نام و تحت يك طرح يك كتاب با

فرقه مي باشد. از رهايي كه نشانگر كتابي
به خاطر خود« سايت  در اطالعات  وزارت
جسارتآقاي مسعودبنيصدردر حصار شكني

ميگويد. تبريك وي به اخير»
مناسبت  به تيرماه٨٣  ٢١ تاريخ در ديدبان ايران ـ
توسط يادشده(كه كتاب انگليسي نسخة انتشار
است) لندنچاپ شده در الساقي" انتشاراتي "دار
اينكه وجود با مي نويسد:« اين كتاب آن دربارة
ادبي متن داراي ميباشد بيوگرافي كتاب يك
تحول و دروني جدال از  كه است بينظيري
ميدهد». خبر ايدئولوژيك انسان يك اعتقادي
در اسالمي(ايرنا) جمهوري رسمي خبرگزاري ـ

تاريخ پنجم مرداد٨٣وهمچنينوزارتاطالعات 
مرداد٨٣ از  ٦ خود به تاريخ آخوندي در سايت
انتشار كتاب«خاطرات يكشورشي»در بيروت
واحدي متن هر دو منبع كه عينًا ميدهند. خبر
«مسعود بنيصدر مينويسند: منتشر كردهاند را
پنجههاى خونين روى جلد آن که اين کتاب در
نشان است بسته نقش گل پژمردة شاخههاى و
مجاهدين گروه مسئوالن چگونه که ميدهد
خود اعضاى و هواداران بر استبدادى افکار با
که ميکند تصريح وى  ميکنند...  حکومت

به را خود  طرفداران شده  ياد گروه رهبران 
روشهاىايدئولوژيکدر تونلنفرتازدشمنان
فانيشدن تا حد مسئوالن گروه داشتن دوست و
بايدبه مجموعهيى از نگه داشتهاند به گونه يى که

پيدا کنند». ايمان حقيقت عنوان دروغها به
وزارت سايت و رژيم  رسمي  خبرگزاري
اين بنيصدر در «مسعود اطالعات ميافزايند:
کتابخاطرنشان مي کندکهدر گروهمجاهدين
محض دستورات و اوامر تابع بايد عضو يک
قرآن حتي کتابي هر ندارد حق و باشد رهبران
است، نداده گروه اجازة مطالعه آن که را مجيد

بخواند».
كلمات عينًا در با همين متن اعظم اين بخش
لجنپراكنيهاي در زياد نسبتًا زماني فواصل
شده تكرار مجاهدين عليه رژيم رسانههاي

است.
«شيطانسازي» كمپين كه  هنگامي سرانجام ـ
نيمة دوم رسيد، در خود اوج عليه مجاهدين به

و كرناي  بوق با رژيم آخوندي ، ٨٤ آبان ماه
آلمان در كتاب اين فارسي نسخة انتشار از بسيار

داد. خبر
تاريخ در ماليان وجاسوسي كشتار وزارت ـ
سايتهاي در نيز رسمي خود و سايت در ٢٤آبان
تابعهاعالمكرد:«خاطراتيكشورشيايراني»،
درست ديگري كه كتابهاي ادامة است در اثري
دربارة افشاگري  هدف  با و  زمينه همين  در
ماهيت سازمان مجاهدينخلقطي سالهاي اخير

نوشته شده است».
اطالعاتآخوندي آن چه راكه مسعودبنيصدر
جعل كرده، آنان تاريخچة و دربارة مجاهدين

و ميكند توصيف شيرين» و ريز «بسيار بياني
را فداكار» «عنصر درجة  صدر  بني مسعود به
دهه دو از پس فداكار عنصر «اين ميكند: عطا
و ميشود باالخره كاسة صبرش لبريز همكاري،
و زندگياش كار سراغ به و شده سازمان جدا از
براي خود را سياسي فعاليتهاي و پروندة ميرود

هميشهميبندد».
جنايتكار فرماندة  به متعلق  سايت همزمان  ـ
مجمع دبيركنوني و پاسداران سپاه سابق
،تقريظ بازتاب) مصلحت(سايت تشخيص
يك «خاطرات كتاب بارة در سخاوتمندانه يي
اين دربارة و رساند  چاپ به ايراني»  شورشي
«خاطرات نوشت: دروغ  و جعل  از پر كتاب
مانند درست كتاب اين ايراني»، شورشي يك
و بغداد) تاريك (روزهاي سبحاني كارهاي
و عقايد با سازماني از است حكايتي ديگران
ميكند، تصور  انسان كه شگفتي رفتارهاي 
مربوطبهالموتيانقرن پنجموششمهجري است.
دجال خميني كه نسبتي سابقة به بازتاب، سايت
اشاره مي كرد استفاده مجاهدين براي آن از
در كتاب بنيصدر «مسعود مينويسد: نموده و
بنيصدر، ابوالحسن  كه ميكند اشاره  خود
ازاولينكسانيبودكهايدئولوژي پسرعمويش،
اشكال دانست خلق را داراي سازمان مجاهدين
خطاب كرد». «منافق» آنها را انقالب، از پيش و
خزعبالت از كه پاسداران پيشين فرماندة سايت
اينكتابعليهمجاهدينبهوجدآمدهمينويسد:
،… ايدئولوژيك دوم از انقالب وي «داستان
است... شده نوشته خواندني و دلپذير بسيار
مسعود رجوى مينويسد: … صدر مسعود بني

ميالدى، اعضاي مجاهدين  ١٩٨٣ از سال …
طريق واشينگتن از رضايت کسب وادار به را
اين و کرد «سيا» براى  اطالعات  جمع آورى

خواند». وطن» به «خدمت را خيانت
بنيصدر مسعود مصاحبة كه ميشود مالحظه

٢٧ آبان صورت  تاريخ در كه فرانسه راديو با
بهسادگي جزئي از بسيج ياوهگوييعليه گرفته،
كه توسط اطالعات آخوندي است مجاهدين
هم هر قدر رو اين ميشود.از و پشتيباني هدايت
«مجلة راديويي و اطوارهاي ژورناليستي در ادا با
شود، ماهيت رنگآميزي انديشهها» نگاهها و

دسيسه آميزآنپنهانكردنينيست.
زباني در پي از پي سال، دو ظرف كتابي كه آيا
... و كلن و بيروت و لندن در ديگري زبان به
درآمدي و فروش ميشود(بدون آن كه منتشر
اطالعات وزارت هرقدم  در و  باشد) داشته
بيدريغ برايش  و است  آن پشتيبان  آخوندها 
يك كتاب مينويسد، تقريظ و تبليغ مي كند
و پليدترين وسيله كه آن يا ؟ است معمولي
برابر مذهبي در استبداد افترائات كثيفترين 
از جواب سؤال را است؟ مقاومت مردم ايران
ميخوانيم: پاسداران سپاه پيشين فرماندة سايت
مانند درست ايراني»، شورشي يك «خاطرات
و بغداد) تاريك (روزهاي سبحاني كارهاي

ديگران است...
دامنهدار حمايتهاي سابقة از كسي اگر حال
مطلع بنيصدر  مسعود كتاب  از بدنام وزارت 
فرانسه راديو خبرنگار گفتگوي متن نباشد،
ماليان امروز فعل آلت  و سابق»!  «شورشي با

ميكند. چيزها را روشن بسياري

شكست و بيهودگي از پس كه ميدانيم
مجاهدين قرارگاههاي بمباران نظير توطئههايي
استرداد براي آخوندي دسيسههاي و عراق در
اعضايمجاهدين،امروزآخوندهامتالشي كردن
تشكيالتمجاهدينراپيشارويخودقراردادهاند.
اينروزير سؤالبردنپيوندهاي ارگانيكاجزا از
آن دروني وكار مقاومت و ساز اين اعضاي و
آماج است،  انسانگرايي و دموكراتيسم كه  را
همين هدف، حمالت وقيحانه ميكنند.درست با
مي پرسد:« فارسي راديو فرانسه بخش خبرنگار
بود رسم سازمان در که ميگوييد جايي در شما
با و اندازيم دور به بايد را خود پاهاي ما بگويند
برويم. سؤال راه  رجوي مسعود و  مريم پاهاي 
مشخص در سازمان انسان خود است که فرد اين

مجاهدينخلقچهمعناييداشت»؟
نکتهخيلي درپاسخمسعودبني صدرميگويد:«
که اين است ميآيد، من نظر به چشمگيري که
عرفاني تفکر يک  توانستند مجاهدين  چطور
آن و بکنند سياسي تفکر يک به تبديل را شرقي
کنند. درست پياده سياسي سازمان در يک را
خود تهيشدن از بحث ما عارفان همانطور که
سوار شدن کردند، رهبرشان يا برپاي شيخ  و
در را تفکر همين و ايده همين هم مجاهدين
از نوعي به و کردند پياده سازمانشان درون
شخصيت که ميکنند وادار را انسان ابتدا همان
بيرون دنياي با را خودش روابط تمام و فردياش
متوجه يک را و عواطفش افکارش و قطع بکند
به و بکند است سازمان رهبري که خاص مرکز
روي بکند و فراموش را خودش عبارتي پاهاي

برود». راه رهبري پاهاي

«خـاطـراتيـكشـورشي»كـه بـه خـدمـتولـي فقيـهدرآمـد!
آخوندي  اطالعات توسط كه از بسيج ياوهگويي عليه مجاهدين است سادگي جزئي به گرفته، صورت آبان تاريخ ٢٧ در كه فرانسه راديو با بنيصدر مسعود  مصاحبة
آن دسيسهآميز ماهيت شود، رنگآميزي و انديشهها» نگاهها راديويي «مجلة ژورناليستي در اطوارهاي و با ادا هم قدر هر رو اين ميشود.از پشتيباني و هدايت
داشته درآمدي و كه فروش ميشود(بدون آن منتشر ... و كلن و بيروت و لندن ديگري در زبان به زباني از درپي پي دوسال، ظرف نيست.آيا كتابي كه پنهانكردني
پليدترين وسيلة كه آن يا است؟ معمولي كتاب يك مينويسد، تقريظ و ميكند تبليغ بيدريغ برايش و است آن پشتيبان آخوندها اطالعات وزارت هرقدم در و باشد)
شورشي يك «خاطرات سپاه پاسداران ميخوانيم: سايت فرماندةپيشين از است؟ جواب سؤال را مردم ايران مقاومت در برابر استبداد مذهبي افترائات كثيف ترين و

است... و ديگران بغداد) تاريك (روزهاي سبحاني كارهاي درست مانند ايراني»،

ارباب حميد

رژيم اطالعات وزارت جلسة مانع برگزاري كه انگلستان بودند پارلمان اين نمايندگان
بود  كرده اعالم قبل خبرگزاري رژيم از كه شدند. همان جلسهيي پارلمان در اين

بي.بي.سي آيتاهللا شد.ولي خواهد برگزار انگليس پارلمان در كه
كردند كتمان را مطلقًا واقعيت نامبرده، اين مزدور و

وليفقيه به رابطة نامبرده، عرفان ايراني را كه اين
او بر است، داده تقليل بسيجياش پيروان با
دروني روابط دربارة آنچه اما نيست. حرجي
هم بافته، مقاومت به نقش رهبري مجاهدين و
به آخوندي داعية اطالعات حمله و مدلول دقيقًا
وازاينرو منتهاي تشكيالت اينمقاومتاست.

او. دنائت
مردم فرزندان  رشيدترين داعيه، اين برحسب 
همه اين و  خرد آگاهي و همه  اين كه  ايران
را سياسي و  تخصصي و علمي صالحيتهاي 
مهيبترين برابر  در آميخته درهم پاكبازي  با
كردهاند، گويا قيام ايران تاريخ نيروي ارتجاعي
فراموش را و خود شده كه مسخ هستند كساني
بيش چگونه افراد نيست كه اين ند.معلوم كرده ا
بغرنجترين و پيچيدهترين و است در قرن از ربع

مقاومتميكنند؟ پرفتنهتريناوضاع،
آزاديبخش عظيم جنبش يك رهبري وانگهي
چگونه و صوفي شيخ رابطة نوع رابطهيي از با
ممكناست؟اينجنبشبهايندليلدوامآورده
منتهاي بر رهبريش كه  رفتهاست  پيش به و
اين آحاد انساني آگاهي  و  اختيار و آزادي
رجوي مسعود رهبري است. بوده مبتني جنبش
بازيابي در جنبش، اين اعضاي تك تك براي
ايجاد در توانايي كسب براي انساني كمال
فرديت كامل  تحققيابي و يگانگي و برابري 
ما جنبش دليل اين شود. به مي خالصه انساني
طوفانهاي دليل اين هست. و به و مانده ماندگار
ما مقاومت اما را لرزاند كوهها گذشته سال سه

نلرزاند. را
است اين سئوالديگربخشفارسيراديوفرانسه

«دراينكتاب بدون نفرت ازكسييامرجعي كه:
چرا؟» نادر هست... نسبتا و اين كرديد بيان

قادر من اگر كه معتقدم «من ميگويد: نامبرده
هنوز توي بورزم، شايد كه نفرت اين بودم به
اين با به تدريج  نهايتًا ...ولي بودم. مجاهدين
پاي روي ،... انگيزهها  كه روبهرو شدم مسأله
و خيلي چيزهاي بر ايران از دولت حاكم نفرت

.«.... شده سوار ديگه
عامل رژيم واليتفقيه كالم اين جان هم اين
پيش ١٠سال كه - كسي هم معرف او است،
با مبارزه، سختيهاي  تحمل عدم  خاطر به
بود مدعي مقاومت به  خيانت  و پشتكردن
ولي خود ميرود شخصي دنبال زندگي به كه
مزدور طريق را از او اطالعات وزارت متعاقبًا
فاش و اكنون خود درآورد به خدمت خدابنده
دولت به است نميخواسته چون كه ميگويد
مجاهدين باشد، از داشته برايران نفرت حاكم
ميگويد. راست است. غلتيده خيانت به و بريده
درعينحالمعترض استكه «اساسًامجاهدين
که بودند آورده وجود به قطبي دو دنياي يک
و هستند قطب دو اين سر يک خودشان گويي
دنيا تمام و افراد و ديگر بر ايران سر حاکم رژيم
که هستند مقيد خارجي سياستمداران حتي و
چيزي که آن برگزينند و قطب را دو يکي از
هنوز چيزي که آن جدا کرد و را حقيقت من در
گروهها افراد از چه و مجاهدين از چه را من هم
زندگي قطبي دو دنياي در که جرياناتي و

ميکنند، همين است...».
مجاهدين را  دوقطبي دنياي  اين آيا  خوب،
و بيرحمانه سركوبگري يا آوردهاند؟ به وجود
اعدام جمله از و آخوندها بيحساب خونريزي

آن را به وجود  سياسي تن از مخالفان ١٢٠ هزار
قطب و تمام سر يك در را آورده و آخوندها
است؟ قرار داده مقابل قطب در ايران را مردم
شده جاري ميان خوني كه در اين دريا دريا آيا
و كشتار شكنجه اثر در هم روز و هر است،
چه كار ميشود، اضافه آن به نوجوانان و جوانان

كسياست؟
پرسخافت، منزهنماييهاي همه با ميان، اين در و
ملتي به است؟ ايستاده كجا خودش نامبرده
و قطب و از كرد خيانت و بهمجاهدين ستمديده
اولينقدميكه اما ايرانبيرونآمد، اردويمردم
واليت قطب خدمت در كتابي انتشار برداشت

فقيه بود.
سفياني واليت بيشتر به اين مريد از كدام راستي

۵ صفحة از بقيه
در ترتيب اين به تا شدند دستگير
اختالل دسامبر ماه پارلمانی  انتخابات
از مالها رژيم تروريسم بهوجود آيد. اخيرًا
مجاور، کشور و کرده عبور هم عراق مرز

 ۵۷ هفتة پيش قراردادهاست. هدف اردن را
جان انفجار سه اثر در  کشور اين در نفر
نفر مجروح صدها و دادند را ازدست خود
اردن حسن  شاهزاده دراينباره،  شدند. 
انفجارات را اين القاعده که اعضای گفت :
کامل امنيت از ايران در گرفتهاند، بهعهده
را سوءقصدها اين  آنجا از و  برخوردارند

میکنند. هدايت و طراحی
رژيم چنين دسترسی تفاصيل، اين با
سالح به تروريستي و  دموکراتيک، ضد
برای جبران ناپذيری و فاجعة عظيم هستهيی
و زودتر هرچه بايد لذا  است. بشريت همة
قبل پرداخت. چارهانديشی به نشده دير تا
در رژيم اين با همکاری از بايد هرچيز، از
در پيشتازش فرزندان و ايران ملت سرکوب

مقاومت کهدر۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ شاهدنمونهيی 
نظرسنجی يک برداشت. دست بوديم، آن از

۲۰۰۳ توسط شخصيتهای درون  سال در که
 ۹۴ که کرد اعالم رسمًا بود شده انجام رژيم
و تام سرنگونی خواهان ايران مردم درصد
دستههايش حتی با همة دار و رژيم تمام اين
در بنابراين خشونت هستند. و زور طريق از
مبارزه برای مؤثر و واقعگرايانه استراژی يک
جدايی تروريسم و اسالمی بنيادگرايی  با
ملت خاصی برای جايگاه بايد از آن ناپذير

آن  سازمانيافتة مقاومت و ايران ۷۰ ميليونی
و برحق آرمانهای و آنها از و گرفت درنظر

کرد. حمايت دموکراتيکشان
بدهيد اجازه عرايضم تکميل برای
رژيم كه تروريسم از جديدی بهشکل
بودجةکالنی اختصاص با  و عجيبی بهطرز
کنم. اشاره  نيز است  آورده  روی آن  به
حذف و کالسيک  تروريسم درکنار
مالها رژيم اکنون مخالفين، فيزيکی
منابع هيتلری  آلمان گشتاپوی بهسبک 

بنيادگرايي،چشماندازها وراهحلها» درپاريس كنفرانس بينالمللي «تروريسم،

معنوی» بهآنچه میتوان «تروريسم را زيادی
که شيوه بهاين است. داده اختصاص ناميد،
ظاهري آراسته را با اطالعاتی خود مأمورين
و مخالفين از بعضی همراه به جانب به حق و
شهرهای راهی مقاومت ايران از جداشدگان
با و  ترفند و شيوه  هزار با تا  میکند غرب 
و تبليغاتی كارزار يک دالر ميليونها خرج
و پاکترين و  آگاهترين عليه شيطانسازی 
در که ايران زنان و مردان ازخودگذشتهترين
استبداد و عليه بنيادگرايی مبارزه به مقاومت
مأموراناکثرًا بيندازد. مذهبیکمربستهاندراه
بايد آخوندها مخفی سرويسهای شناختهشدة
نويسندگان روزنامهنگاران، شده، وسيله بههر
و داده فريب را کشورها اين شخصيتهای و
دربارة را شنيعی شايعات و عجيب اکاذيب
امااطمينان بقبوالنند. بهآنها مقاومت اعضای
حمايت از برخورداری با بازهم که دارم
زنان دموکرات و مردان تمام هشيارانة شما
شکست به نيز مالها جديد ترفند اين اروپا،

شد. خواهد ديگری منجر مفتضحانة



٨ صفحة آذر ١٣٨٤ اول سهشنبه ٧٧٦ ـ شمارة

آشنـاييبا شگـردهاي رسـوايفـاشيسـم مذهبـيو رويآوردن
بـهروشهـايذاتـيواليتفقيهدرسرفصـل انقبـاضوبـحرانسرنـگوني(٢)

سابق»! مجاهدين» مأموريت«اعضاي درزندانهاي واعدام شكنجه وتهمت« بشر» بـرگ حقوق «برگرداندن طـرح
گماردهشدن از كه كساني به احمدينژاد
ارتجاع، جمهوري رياست منصب در او
كابينهيي چنان گفتهبود كردهبودند، تعجب
كنم وزير را چهره هايي وچنان بدهم تشكيل
كند. تعجب را بيشتر دچار تعجبزدگان كه
تشكيل درمورد فريبكارانه وعدههاي كه او
و خودي تمايالت تمامي از مركب دولتي
مقام فرمودة به زود خيلي را رژيمي درون
وعده يكي  اين سپرد، فراموشي به واليت 
و قاتالن  از كابينهيي  چنان و كرد  عملي را
جالدانمنفورو بدنام تشكيل دادكهدرمجلس
درميان زيرا كرد. ايجاد سروصدا هم ارتجاع
بودند هم واليت مقام سرسپردة وحوش
شدن خونخواراني وزير بابت از  كه كساني
و آن شده و اژهاي متعجب مثل پورمحمدي،
واين را در نميدانستند نظام ا به مصلحت ر

برزبان رژيم مجلس وعلني رسمي جلسات
آوردند.

رژيم  وقتي كه است اين امر واقعيت  اما
و ذاتي روشهاي به ميخواهد واليتفقيه
تمامي در بهفرد خودش منحصر  شيوههاي
سركوبگري امر در بهخصوص  زمينهها
دارد نياز مجرياني و مهره ها به آورد، روي
شدهاند. معروف روشها  همين  بهخاطر كه
از كار پاياني  مرحلة در كه بهخصوص 
فرعي مصلحتانديشيهاي و مالحظات
واليت، مقام ذكر  و  فكر  همة  و گذشته
رئيسشدن بنابراين نه نظام است. اصل حفظ
شگفت انگيز احمدينژاد  قاتلي مثل پاسدار
مثل دژخيماني وزيرشدن نه و است

پورمحمدي و اژهاي.
سوختة طرح بازگشودن  كه  اين كما

تكرار و حقوقبشر» برگ «برگرداندن
و «شكنجه باب اندر رسواشده دروغهاي
توسط مزدوران مجاهدين» در زندانهاي اعدام
و فلكزدة به بنبست رسيده ومأموران رژيم
غريب و عجيب كدام هيچ واليت فقيه،
آن رويآوردن و رژيم انقباض معناي نيست.

است. واليت فقيه همين ذاتي روشهاي به
وزير حرف موارد، دراين گونه
گفته -كه هيتلري فاشيسم دروغسازي
هرچه و  باشد بزرگتر هرچه دروغ بود، 
اثركردنش احتمال بيشترتكرارشود
از آخوندهاست. عمل راهنماي بيشتراست-
مذهبي فاشيسم بايد گفت كه نگذريم، «حق»
دست دجالبازيها و دروغسازيها گونه اين در
زيرا ميبندد. پشت از هم را هيتلري فاشيسم
آخرين حكومت هيتلر حكومتي متعلق به اگر

«وزارت  و اسالمي» فرهنگ و ارتباطات «سازمان مشترك طرح

كشور خارج ايران در مقاومت و مجاهدين با براي مقابله اطالعات»

و فرهنگ «سازمان مشترك طرح
اطالعات» «وزارت  و اسالمي» ارتباطات
در ايران مقاومت و مجاهدين با مقابله براي
و ارتباطات سازمان فرهنگ كشور  خارج
عليه خود طرحهاي پيشبرد براي اسالمي
خارج در ايران مقاومت و مجاهدين
و اپوزيسيون» «رسانههاي از بايد كشور
مسئوليت مي كرد. استفاده مزدوران بريده
بريدهمزدوران و اپوزيسيون» «رسانههاي
وزارت اطالعات عهدة به خارج كشور در
براي مشترك» «طرح اساس اين بر است.
تحت اپوزيسيون» «رسانههاي بهكارگيري
بريدهمزدوران و اطالعات وزارت نفوذ
تهيه ارگان دو اين  نمايندگان  توسط

از: عبارتند هدفهاي اين طرح شده است.

٤ شمارة سند
جنتي، به علي هادي بهرامي نامه

و اين سازمان مشترك» «طرح اسالمي پيرامون و ارتباطات فرهنگ سازمان مقام قائم
اطالعات: وزارت

اسالمي  ارتباطات و فرهنگ سازمان
تاريخ:٨/٦/٧٤  ويژه فعاليتهاي كل اداره

سازمان  محترم مقام قائم جنتي، آقاي  جناب
با سالم

روشهاي  اتخاذ ضرورت كه دارد اسالمي وجود جمهوري عليه در جهان تبليغاتي سنگين فشار مستحضريد كه همانگونه احترامًا،
كه شدهاست تهيه اطالعات وزارت و كل ادارة اين توسط طرح مشتركي ضرورت، اين به توجه با است. كرده را مسلم مقابله مناسب

مي گردد. تقديم
را  مناسبي تبليغي جريان ميتوان اطالعات، وزارت و كل ادارة اين به وابسته نيروهاي از زيادي تعداد از بااستفاده طرح اين براساس
پوشش كه نهادينهشده فرهنگي يك جريان اين جريان، با تغذية و ضدانقالب سازماندهي كرد با مقابله براي نظام همسو با اهداف
مستقل است. لطفًا افراد زبان از نظر نظام مورد مطالب انعكاس طرح، اين ويژگي شد. فراهم خواهد دارد، نيز فرهنگي مناسب علمي و

نفرماييد. دريغ راهنمايي از
هادي بهرامي   

   ٦ شمارة سند
از خارج «مطبوعات» و «اپوزيسيون» با ارتباط براي مالي و قانوني تسهيالت

كشور
  

فعاليتهاي ويژه كل ادارة اسالمي ارتباطات و فرهنگ  سازمان
سازمان  محترم قائم مقام ـ جنتي آقاي  جناب

ا عليكم سالم
نظام اهداف تحقق بهمنظور كشور، از خارج در غيررسمي امكانات كلية بهكارگيري كنوني شرايط در كه مستحضرند جناب آن احترامًا،
پوشيده كسي بر ايران اسالمي جمهوري مقدس نظام منافع عليه غرب جهان كاست و بيكم هجوم كه شرايط اين در اجتناب ناپذير است.
درآورد، ضروري زانو به را اسالمي ايران جمهوري رواني، جنگ با تا است درصدد خود امكانات كلية از با بهره گيري غرب و نيست
فعاالنه در حضوري ساخته و حتيالمقدور خلل وارد اسالم، دشمنان برنامههاي در حد توان، در مقدورات و امكانات از با استفاده تا است
را خود چيز هر بيش از خويش، مقدورات فعال ساختن تمام و متعال خداوند به اتكا با اين ادارة كل داشت. نابرابر اين نبرد عرصههاي تمام
تجربيات به با توجه باشد. داشته جدي حضوري كار، وانفساي در اين بدون دغدغه، تا ميبيند نظام مسئوالن معنوي و مادي نيازمند پشتيباني
اتخاذ تصميم تقديم جهت و تدوين ضروري است، اقدام و تصميمگيري فرايند در تسهيل كه جهت را زير موارد و موانع موجود، كاري

گردد. امكانپذير اهداف تحقق گرامي، دعاي سروران و و تعالي تبارك خداوند تأييد با است اميد ميدارد.
با اطالعات، وزارت با هماهنگي ضمن تا است مجاز ويژه فعاليتهاي مديركل ويژه، فعاليتهاي كل ادارة پوششي فعاليتهاي انجام  ١-بهمنظور
مشتركي برنامههاي يا و گرفته تماس مي سازند، فراهم كل امكاني ادارة برنامههاي اين تحقق در نحوي به كه افرادي يا و سازمانها مراكز،

درآورد. اجرا به را
مجاز بهرامي آقاي خصوص اين در است. فعاليتهاي ويژه كل ادارة بهعهدة كشور، از در خارج پوششي رسانهيي فعاليتهاي ٢ـسازماندهي

پيگيري نمايد. را موضوع و رسانده انجام به مهم را اين مطلوب خارجي، بهنحو و داخلي امكانات از استفاده تا با است
تحقق در نوعي به تا و قادرند كشور داشته از خارج در امكاناتي كه افرادي از بهرهگيري بهويژه از كشور، ايرانيان خارج با ارتباط  ٣ـايجاد
و سازماندهي ارتباط، مجاز به كارشناسي كار انجام با مشاُراليه و است بهرامي آقاي اختيارات از نمايند، ياري سازمان را سياستها، و هدفها

آنهاست. به وابسته رسانههاي و تشكيالت سازمانها، ايرانيان، از بهرهبرداري
توسط ويژه مراسم برگزاري عمليات رواني، سناريوهاي برنامهها و سازمان، اجراي اهداف بهمنظور تحقق است مجاز بهرامي  ٤ـآقاي

نمايد. پرداخت را مربوطه غيررسمي هزينههاي مجاري از و پيگيري نموده را كشور از خارج اسالمي در انقالب هواداران يا ايرانيان
در و كرده مبادرت خارجي داخلي و مؤسسات افراد، با عقد قرارداد به سازمان، اهداف چارچوب تا در است مجاز بهرامي ٥ـآقاي

پيگيري نمايد. طرحهاي خود را چارچوب فعاليتهاي بخش خصوصي
قرارداد جهت عقد زير چارچوب فعاليتهاي ويژه، كل ادارة سيستم از خارج پرداختهاي و دست اقدام در كارهاي به حساسيت توجه با  ٦ـ

مي رسد: تصويب به كل ادارة اين پرداختهاي يا و
است.  معاف تشريفات قانوني شمول از ويژه فعاليتهاي كل ادارة سوي از قراردادهاي تنظيمي  الفـ

است. تسويه مديركل قابل گزارش با و گرفته قرار مديركل اختيار در كل مستقيمًَا ادارة ساالنة ريالي بودجة از يكچهارم بـ
است.  معاف قانوني تشريفات شمول از و مشمول مادة١٧ بوده ادارة كل بودجة ارزي جـ كل

  ٧ شمارة   سند
سازمان محترم رياست ـ تسخيري المسلمين و حجتاالسالم حضرت

عليكم  سالم
و عقدقراردادها،بودجة  انجاممأموريتها به نوعفعاليتهاي«ادارةكلفعاليتهايويژه»و ضرورت تنظيم روشيبه منظورتسهيلدر توجه با  احترامًا،
معاف مناقصه ترك تشريفات از كل قراردادهاي ادارة تا فرماييد دستور لطفًا توصيف اين با است. شمول اعتبارات غيرقابل ادارةكل از اين

گردد.
عليجنتيقائممقامسازمان

عربي كشورهاي انتشار در و مختلف به زبانهاي آنها بهنام بريدهمزدوران و ترجمة مختلف كتابهاي ورقپاره ها و چاپ

و سازمان  اطالعات وزارت مشترك در چارچوب طرح رژيم «فرهنگي» اقدامات از يكي
مختلف كتابهاي جزوات و چاپ و توليد مجاهدين، با مقابله براي اسالمي، ارتباطات فرهنگ و
به طور و چاپ بهنام بريدهمزدوران كه است مجاهدين ساواكي عليه آخونديـ اراجيف حاوي
جزوات قبًال و كتابها اين از برخي عناوين ميشود. ارسال ايرانيان آدرس به پست مجاني توسط
علياكبر حقي، كريم شاهسوندي، سعيد فراستي، علي از قبيل مزدوراني شدهاست. افشا مجاهد در

ميباشند. فعال پروژه اين در رضواني ونوروزعلي خوشحال، مهدي شمسحائري، راستگو،
عربي براي  كشورهاي در و كرده چاپ و ترجمه مختلف بهزبانهاي را كتابها  رژيم اين

آخوندي» اسالمي رژيم ارتباطات فرهنگ  و هاي  سازمان توطئه و «اسناد طرحها كتاب
اطالعات و وزارت اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان مشترك طرح ــ پنجم فصل

مشترك طرح در اجراي اطالعات وزارت پادوهاي از كريم حقي يكي
يكي كه حقي كريم مشخصات و نام
اطالعات وزارت شناختهشدة مزدوران از
مزدوران از ٨٠تن ليست در است، هلند در
مجاهد در (مندرج اطالعات وزارت 

است.  با شمارة٥٥ آمده شمارة٣٧١)،
ازطريق  فروردين٧٤  در حقي كريم
هلند، در رژيم كنسولگري در مقصودي،
كرد. برقرار رابطه اطالعات وزارت با
و رژيم مسئوليت شبكة جاسوسي مقصودي

دارد. هلند بهعهده در بريده مزدوران را
تروريسم»  ضد  و امنيت «كميسيون   
مأموريت بارة در مقاومت  ملي شوراي
مجاهد نشرية در حقي كريم مزدور

مجاهدين عليه شكستخورده توطئة يك حقوقبشر» برگ «برگرداندن
ايران  مقاومت و مجاهدين فعال  حضور
درصحنةبينالملليوپشتيبانيگستردةايرانيان
همواره مقاومت، از كشور خارج مقيم
«امنيت» براي  جدي تهديدي بهعنوان 
رژيم ازهمينرو ميآيد. بهحساب آخوندها
تشكيل«كميتةفرهنگي ازسال٧٠،همزمانبا
را متعددي طرحهاي امنيت»،  شورايعالي
و ايرانيان، «بازگشت»  و  «جذب» براي
بهمورد ايران مقاومت و مجاهدين با مقابله
انتخاب رئيسجمهور با گذاشته است. اجرا
و سياسي فعاليتهاي گسترش و رجوي مريم
طرحهاي خارج كشور، مقاومت در فرهنگي
مواجه شكست با ايرانيان با دررابطه رژيم

گرديد.
اسالمي»  و ارتباطات فرهنگ «سازمان
و كشور  خارج ايرانيان امور مسئوليت كه 
از پس دارد،  بهعهده را مقاومت با مقابله 
ايرانيان وضعيت از كارشناسي يكبررسي
اقدامات و مقاومت فعاليتهاي و خارج مقيم
اين كرد.  اعتراف شكست  اين به رژيم، 
بهسران ارائه براي  كه دروني،  جمعبندي
كتاب همين در فصل آخر شده،  تهيه رژيم
جمعبندي اين نتايج از يكي است. آمده
ايران در افشاي مقاومت اعتراف به موفقيت
٣٤بار در كه بود آخوندها ضدبشري ماهيت
ارگانهاي در (٧٤ (تاسال رژيم  محكوميت 
رژيم بهعنوان معرفي و ملل متحد، مختلف
عمومي افكار در خونخوار  يكرژيم
نتيجة مهمترين ميداد. نشان را خود جهاني
رسانه ها از استفاده ضرورت جمعبندي اين
و اپوزيسيون اصطالح  به گروههاي و 
و مجاهدين با مقابله براي بريدهمزدوران،
همانطور نتيجهگيري اين بود. ايران مقاومت
شده آن اشاره به نيز «طرح مشترك» در كه
زمينة در آخوندها قبلي» «تجارب بر مبتني
ويژگي كه است، مقاومت اضداد از استفاده
زبان از نظام نظر مورد مطالب «انعكاس آن

آخوندها رژيم بود، داري سرمايه رشد مراحل
«نقطة كه است وسطايي قرون رژيم يك
دجالگري و دروغسازي همين از غير قوت»ي
بحرانها در غرقاب كه ازهمين روست و ندارد
هيچ مي زند، آخر ديوانه وار به سيم گونهيي به
و رسوايي البته و نمي جويد ترتيبي و آداب
از مي پذيرد. هم  را  آن  از  ناشي فضيحت
ساواك اعزامي مأمور وقتي كه روست همين
مطبوعاتي شوي در پاريس به آخوندها ابله
چند دادگاه يك در كه مي شود مدعي خود
تنها است، نه شده ومحاكمه هزارنفره شكنجه
شده دستچين مستمعين بلكه پخته، مرغهاي
ميكند. وادار خنده به هم را جلسه همان در

كنيد: دقت
نقل به  ٢٢تير)  (ايسنا رژيم خبرگزاري
از «يكي داد: گزارش آخوندي از اطالعات

گروهك جنايات اين سابق منافقين اعضاي
دارند، را آن از خروج قصد كه افرادي عليه
از پس گفت كه فيروزمند كرد. جواد افشا

نفر  حضور٤٠٠٠  در ١٤ساعته محاكمة يك
است»! شده محكوم بهاعدام

برخي تمسخر دروغ، ادعاي اين
بهنحوي برانگيخت پاريس در را خبرنگاران
داشتهباشد، حقيقت صورتيكه در آنرا كه
كردند. توصيف مجاهدين دموكراتيسم نشان
جرمي كرده باشد، كسي اگر معني كه بهاين
بهمدت آنرا  كه  ندارند ابايي  مجاهدين 
بگذارند. بهبحث ٤٠٠٠نفر برابر در ١٤ساعت
مخفيكردن براي چيزي اگر آنكه حال
مانند آنرا ميبايد ميداشت، وجود
يك حضور با و مخفيانه رژيم، دادگاههاي
دربسته اتاق در پاسدار دو يكي و شرع حاكم

ميكردند. فصل و حل
٤ سال  است مدعي كه كسي وانگهي،
بالدرنگ شده، شكنجه  مجاهدين  توسط
قربانيان از مراقبت بين المللي به بنياد بايستي
پزشكي قرار آزمايشهاي مورد و شكنجه برود
دروغگويي او محرز اينصورت بگيرد در غير
١١ماه خودش گفتة به كه مزدور اين ميباشد.
ادعاهاي چرا برده، بهسر آمريكايي نيروهاي با
را او تا نگفت آمريكايي بهنيروهاي را امروز
وي ميگويدكه كنند؟ روبهرو مجاهدين  با
گفتگوها صليب با و شده منتقل صليب توسط
را ٤ساله است. چرا شرح شكنجههاي داشته
اين ميشود كه معلوم است؟ بهصليب نگفته
تهران در اربابانش نزد در بعدًا شكنجه ها را

است. آورده بهياد
شيوه هاي به عزيز هموطنان آگاهي براي

دعاوي و آخوندي رژيم فرد به ومنحصر ذاتي
واعدامدرمجاهدينكهبيشازدودهه شكنجه
منتهاي وقاحت در ولي گوبلزي به شيوة است
قطعه چند مي شود، تكرار آخوندي بالهت و
توطئههاي سازمان و طرحها كتاب «اسناد، از
رژيم آخوندي اسالمي» ارتباطات و فرهنگ

است،  شده ١٣٧٧ منتشر سال بهمن در كه را
ميكنيم. نقل جا دراين

اينكه ادعاي كه است اين واقعيت
شكنجه را خودشان خودشان مجاهدين
امام دجال خميني آن از ميكنند،
وقتي پيش، ٢٥سال كه است رذيلتپيشگان
عالمگير رژيم درزندانهاي شكنجه فضيحت
برآن ادعاي احمقانه اين كرد با تالش شد،
و خودش پيش از بيش ولي بگذارد سرپوش

كرد. رسوا را رژيمش

در رژيم اقدامات از يكي است». مستقل افراد
و اطالعات وزارت مشترك طرح چارچوب
اسالمي، توطئة ارتباطات و فرهنگ سازمان
شكستخورده «برگرداندنبرگ حقوقبشر»

است. مجاهدين عليه
اولينبار  براي كه  ميشود  يادآوري  
در حقوقبشر»  برگ «برگرداندن طرح 

شمارٌه٧٨ افشا  زمين ايران نشرية در ديماه٧٤
و امنيت «كميسيون افشاگري اين در شد.
فاش مقاومت، ملي شوراي تروريسم» ضد
رياست به  رژيم امنيت كه شورايعالي كرد
گرفت تصميم ٦آبان٧٤، روز در رفسنجاني،
حقوقبشر، توسط برگ از «برگرداندن كه
نمايندگان مقابل  در آنها جداشدههاي 
غربي حقوقبشري سازمانهاي و مجلس

مجاهدين در  فعاليتهاي ـ خنثيكردن ـ 
ديپلوماتيك فعاليتهاي و حقوق بشر زمينة

نيروهاي جذب و خريد اطالعات ــ
سياستهاي غيرمستقيم «تبليغ بهمنظور بريده

نظام»
و رسانه ها  گرفتن خدمت به ــ 

نشريات
بهاصطالحاپوزيسيونوبريدهمزدوران

مجاهدين عليه لجن پراكني براي
و گروهها  تقويت و تشكيل ــ 
در براي نفوذ فرهنگي و انجمنهاي سياسي
با مقابله و در خارج كشور ايرانيان مجامع

مجاهدين
اجرايمراسم،برپايينمايشگاههاي ــ

فرهنگي و هنري

مشترك: طرح بودجة اقالم مهمترين
هزينة دالر ٤٦٠هزار و ــ ١١ميليون  
«وزارت مشترك طرحهاي  از يكي
ارتباطات و فرهنگ «سازمان و اطالعات»

اسالمي»
از: عبارتند اين هزينه اقالم از برخي

براي ٤٥٠هزار دالر و پوند  ٥٠٠هزار
زبان فارسي نشريات گرفتن خدمت به
براي تومان و ١٠٠ميليون دالر هزار ٣٢٥
جذب و  بريدهمزدوران اطالعات خريد
سياستهاي غيرمستقيم»  «تبليغ براي  آنان
گروهها ايجاد براي دالر ٣٦٠هزار رژيم
و دالر ٥٠٠هزار ايراني  انجمنهاي و 
و هنري فعاليتهاي براي  تومان ٨٠ميليون

فرهنگي

از برخي ميكند. ارسال  مجاني بهصورت سفارتخانهها و مطبوعاتي و  روشنفكري محافل
كشورهاي در ايران مقاومت و مجاهدين دفاتر تماس با در ورقپارهها قبيل اين دريافتكنندگان
بالهت و  كرده بيزاري و  نفرت اظهار رژيم ازسوي لجننامه ها اين ارسال  نسبتبه مختلف 
تمسخر مورد مجاهدين، نمودن بياعتبار براي «فرهنگي» اقدامات قبيل اين بهخاطر را آخوندها
دادستاني و اطالعات وزارت و شكنجهگاههاي خانههاي امن در جزوات همين دادهاند. قرار
براي شكنجه، وسائل مكمل صورت آخوندي، به و ارتباطات» «فرهنگ عنوان به اسالمي انقالب

زير) در ميگيرد.(كليشه قرار دژخيمان استفادة مورد اسيران شكستن درهم

عراق، در  شكنجه و زندان مسألة طرح  با
و ازهمپاشيدن خانوادهها رمادي و اردوگاه
غرب كه كودكان سرنوشت خاص بهطور
استفاده دارد»، زيادي حساسيت آن روي
امنيت رژيم، شورايعالي مورد اين نمايد. در
روي كامًال بايد «طرح كه كرد تأكيد مجددًا
بههيچوجه بهعنوان كه شود جداشدهها سوار
امنيت شورايعالي نشود». تلقي نظام تبليغات
كه «در اين ميكند رژيم سپس نتيجهگيري
مللمتحد گزارشگران  از دعوت  صورت
ارزيابي مثبت در اساس، شده، حساب بهطور
اين گزارش كه فرض  «بر  زيرا  ميشود».
نفس نباشد»، اما ما بهنفع بازديدها صددرصد
ما» جانب از مثبت عالمت «يك اين دعوتها
بهتر است. كنوني وضع از و تلقي ميشود

داده مأموريت اطالعات بهوزارت ضمن در
قبل تا خارجه وزارت كمك با كه ميشود
را هيأتهايي بهايران، گزارشگران ورود از
تا دربارة بفرستد آنها بهنزد خارج كشور در
مجاهدين در درون اعدام شكنجه و «زندان،
بدهند. شهادت آزاديبخش» ارتش و
جريان «وضعيت در را همچنين گزارشگران
مجاهدين كودكان» بهخصوص و خانوادهها
«نبايد هيأتها كه براين تأكيد با دهند. قرار
آن رابطه با در يا اسالمي جمهوري از طرف
مخالفان «به عنوان بايستي برعكس، باشند»،
هستند، پناهنده كشور خارج در كه نظام»
نام بشود اگر مهم اين است كه شوند. شناخته
يكي در (مجاهدين) آنها به اشارهيي حتي يا

بيايد. حقوقبشر قطعنامههاي اين از

وزارت مينويسد: (٢٢ديماه٧٦) شمارة٣٧٣
راستاي در  آخوندي رژيم اطالعات 
برگرداندن براي مفتضحانهاش تالشهاي
بهمزدور مجاهدين، عليه حقوقبشر برگ
مراجعه با تا دادهاست مأموريت حقي كريم
ادعا بين المللي حقوقبشري بهسازمانهاي
مأموريت بهمن بودم مجاهدين با «وقتي كند:
برسانم». بهقتل را بيگناه افراد كه ميدادند
آمده همچنين كميسيون گزارش در
وزارت دستورالعملهاي  براساس كه  است
جاري(٧٦) سال كريم حقي طي اطالعات،
سناريو، از همين با استفاده تا است كوشيده
متهم بينالمللي سازمانهاي نزد را مجاهدين

هنگامي وي گزارش، اين براساس كند.
علي ازجمله ديگر چندمزدور به همراه كه
روزهاي طي راستگو علياكبر و رضواني
فرانكفورت شهر  در تيرماه، هفتم  و ششم
بود، بينالملل رفته عفو نزد نمايندة آلمان،
وزارت پرداختة و ساخته  ادعاي همين

كرد. مطرح را اطالعات
ادعاي ميافزايد: كميسيون گزارش
مأموريت حقي كريم كه بيگناه» افراد «قتل
بينالمللي مطرح سازمانهاي نزد را يافته آن
ادعاهاي همان شبيه  و ادامه  در كند،

سال٧٢ رژيم براي  از كه است رسواشدهيي
بهمجاهدين خودش جنايتهاي دادن نسبت

دستگاههاي سال آن در است. ساخته مطرح
رساندن سهمقام به قتل پساز اطالعاتي رژيم
اسقف ازجمله مسيحي، روحاني سرشناس
را قتلها اين تا كوشيدند هوسپيانمهر،
همچنين آخوندها بدهند. نسبت بهمجاهدين
در به انفجار را  مجاهدين تا  كردند تالش
اثبات براي رژيم كنند. متهم رضا امام حرم
نيز نمايشهايي بهاجراي دست اتهامات اين
تشكيل دادگاه متهمان بهقتل روحانيان زد.
بود، نمايشها  همين از پرده يي مسيحي كه
شد، اجرا پرتناقض و مسخره بهقدري
براي پيش بيشاز را آخوندها دست كه

روكرد. جهانيان



صفحة ٩ شمارة ٧٧٦ ـ سه شنبه اول آذر ١٣٨٤ مقاالت

در حيرت چشمان آبي خوكها منفجر مي شود.
خلوتي از سنگ و درخت

پناه آوار صدايي ست كه فردا خواهم شنيد.
 كوه با آهوان

و جنگل با پلنگانش تنها بود.
من 

با رنجهايم تنها هستم.
رنجهاي برادرم - كه ثروت آب بود -

و خواهرم 
- كثرت ابر -

 با فقر خاك
و زبان سترون بي باري

چشمهايم را
در خانوادة هالك از دست داده ام.

و در جهاني از كلمات مرده
نه با زمين الل حرف مي زنم
و نه با آسمان و انسان الل

و نه - حتي -
با خود

كه سالهاست نامم را فراموش كرده ام.
 

بي نامي مرا
از قلب دريدة گلي پرپر بپرس!

تنها خاطره يي از رنج نان وتنهايي باقي ست
و «تعريف»ي بازيافته

كه مردي بردار برايم گفته بود.
 

«انسان
يعني 

برادر انسان»(١)

و  نحيف  پيكرهای  می گردد،  باز  صفحةتلويزيون  به  نگاهم  
و  تهران  تا  آشويتس  از  سرفراز  زندانيانی  شدة  کوبيده  درهم 
بيرون هياهويی برپاست.  پنجره  بغداد در هم گره خورده اند. 
را می گشايم زندانيان اينک در خيابانهای شهر گام بر می دارند 
همسايه هايم را می بينم که از خانه ها بيرون می آيند و بازو در 
بازوی آنان می افکنند.  در دستهاشان پرچم شرف و در قلبهاشان 
را  تمامی وجودم  پيروزی.  لبهاشان سرود  بر  و  انسان  به  عشق 
شادمانی يی از ياد رفته در بر گرفته است. درنگ جايز نيست. 

شال و کاله می کنم. شتابان می دوم تا به آنان بپيوندم.

پانويس:
استاد  اثر  می روند»  به دار  ترانه ها   » زيبای  شعر  از  ١-بخشی 

گرانمايه ام شاعر مبارز کاظم مصطفوی.

طبق معمول هر شنبه صبح، سوار اتوبوس 
به طرف محل كارم در شهر ساوه روان شدم. 
شد.  متوقف  اتوبوس  تهران  خروجي  در 
كالهي  درهم،  چهره يي  با  آمد.  باال  كسي 
كشي برسر و چشماني شيشه يي. به من نگاهي 
خيره انداخت و رفت. كمي بعد دو پاسدار 
مسلح باال آمدند و از من خواستند پياده شوم. 
گفتم چرا؟ گفتند با ما بيا و حرف نزن. گفتم 
تا نگوييد به چه دليل و چرا پايين نمي آيم. 
رفتند همراه با چشم شيشه يي برگشتند. دهان 
بيا  لرزان گفت محمود  لحني  با  و  باز كرد 
نداره. گفتم كي  فايده  پايين مقاومت نكن 
مي دهي  به همه زحمت  هستي؟ گفت چرا 
كوتاه  را  سبيلت  چه  اگر  شناختم  تورا  من 
كرده اي. گفتم من تورا نمي شناسم و بهتره 
و  به پاسداران  كرد  رو  نزني.  مفت  حرف 
گفت دروغ مي گه بياريدش پايين. به زور مرا 

پايين بردند.  
اشتباه  يارو  چه  اگر  بود  واقعي  خطر 
اشتباه كرده  يا من فكر مي كردم  كرده بود. 
است. در حالي كه داد و فرياد مي كردم چند 
با ماشين شخصي  اتفاقًا  از همكارانم كه  تا 
عازم محل كار بوده و براي صرف كله پاچه 
خارج  بودند،  نشسته  روبه رويي  دكان  در 
شدند و مرا از دست پاسداران در آوردند. 
يكي از همكاران گفت:  «يارو تواب است 
مشكوك  كه  را  هركس  نشسته  اين جا  و 
باشد شناسايي مي كند. پريروز كه از اين جا 
مي گذشتم راه بندان بود مي گفتند يك جوان 
را مي خواستند از اتوبوس پياده كنند فرار كرده 
با تير زده اند. معلوم نيست كه آن هم اشتباهي 
نبوده باشه» و اضافه كرد كه «اين توابها آدم 
نيستند براي خوش خدمتي هركاري مي كنند. 
درنده  حيوانات  اين  دهن  تو  را  آدمها 
مي اندازند تا خودشون را نجات بدن. اصًال 
اين  نبايد وارد  نيست  كسي كه اهل مبارزه 
كار بشه چون اگه شد ديگه حق نداره خيانت 

كنه. اين قانون مبارزه است». 
 محمل كاري و اسم مستعار مرا نجات 
داد. در طي راه به فكر فرو رفتم. اين جريان 
در عين سادگي ابعاد وحشتناكي دارد. يك 
انسان وارد عرصة مبارزه براي آزادي و يا هر 
ايده آل ديگري مي شود. توان ادامة كار را از 
او مي گيرند. ضعف نشان مي دهد تسليم ارادة 
مجبورش  قدم  اولين  در  و  مي شود  دشمن 
به خودم  بگيرد.  انتقام  خودش  از  مي كنند 
گفتم بدتر از اينها نمي شود پيدا كرد. اينها 
مقابل  در  خطرناكترند.  به مراتب  دشمن  از 
آنها بايد چكار كرد؟ اين سؤال هميشه مرا 
هرگز  را  جوابش  مي كرد.  مشغول  به خود 
نتوانستم پيدا كنم. فكرمي كنم اگر به اختيار 
خودشان بود هرگز به اين ورطه نمي افتادند. 
به اين جا كه رسيدم اين سؤال برايم مطرح شد 
كه اگر كسي به اختيار خودش و بنا به داليل 
خودش به اين عرصه كشيده شد چي؟ او را 
بايد چه ناميد؟ بريده، مزدور، خائن، كثيف.... 
يا چيز ديگري؟ با او چه بايد كرد؟ درميان 
نهاده اند،  گام  مبارزه  به ميدان  كه  كساني 
به داليلي كه برمن مجهول است تعدادي با 
عوض كردن جبهة خود به دشمن پيوسته اند. 
نمونه زياد است. چه چيز باعث مي شود آنها 
اين كار را بكنند؟ حتمًا از روي مردم دوستي 
آن  مدعي  معموال  كه  آزاديخواهي  و 
هستند نيست. بر عكس اين كار نفي همين 
ارزشهاست. اين سؤال هم هنوز باقي است. اما 
چيزي كه روشن و مشخص است اين گونه 
افراد از اين نقطه به صف دشمن مي پيوندند 
و بايد مثل دشمن با آنها رفتار كرد. بايد آنها 
انتخاب  را افشا كرد. چرايي كارشان را در 
آزادانة اين راه بايد به خودشان واگذار كرد. 

و  كثيف  كمپين  يك  است  چندي 

خـود فـروختـگان بي بها   
عزيز پاك نژاد

اطالعات  وزارت  طرف  از  غرض آلود 
اين  از  عناصري  از  استفاده  با  آخوندي 
ايران  مقاومت  محوري  سازمان  عليه  دست 
به طور خاص و شوراي ملي مقاومت به طور 
است.  گرديده  كشورآغاز  خارج  در  عام 
سروته كلية اقدامات و رفتارهاي آلوده اين 
مجموعة به كار گرفته شده، در حدي نيست 
كه بشود زياد روي آن مكث كرد و خط و 
ربطي خارج از رژيم و توطئه هايش در آن 
پيدا كرد، اعمال و رفتار و گفتار آنها نشان 
مي دهد كه سراپا به ننگ خودفروشي سياسي 
آلوده شده اند و هيچ مرزي را در حفظ اين 
ترفندهايشان  نمي شناسند.  رژيم ضدمردمي 
شناخته شده است و همگي تقريبًا به يك زبان 
صحبت مي كنند. گردهماييها و نمايشاتشان 
اعالم مي كنند  قبل  از  را  كشور  خارج  در 
ولي آدرس محل را نمي دهند. چند حامي 
خارجي دارند و امكانات صوتي و تصويري 
كه در اختيارشان قرار مي گيرد حيرت انگيز 
است. به يقين از امكانات دولتي كه در پشت 
اين كارهايشان به كمين نشسته است استفاده 
خام  كردارشان  و  رفتار  مجموعة  مي كنند. 
و بي مايه و مورد استهزاي ايرانيان و ناظران 
و  وقاحت  با  اما  است.  بين المللي  بي طرف 
بيشرمي در پناه حمايتهاي پنهاني ارگانهايي 
ايران  به مقاومت  به لجن پراكني  خاموش 

مشغولند.
بنا به سابقة امر، اين گونه اقدامات ايذايي 
بعد از بمبارانهاي سنگين نيرويهاي ائتالف بر 
روي قرارگاهها و اماكن نظامي و غيرنظامي 
گرديد.  آغاز  ايران  ملي  آزاديبخش  ارتش 
رژيم ددمنش آخوندي هنوز مشغول ماليدن 
دستهايش به هم بود كه متوجه شد بمباران 
دشمن  خلع سالح  و  جابجايي  و  فيزيكي 
قسم خورده اش، دردي را دوا نكرده و خطر 
با تمام توان  اين جا  همان است كه بود. در 
شروع به جيغ و ويغهاي وحشت آلود كرد و 
با استغاثه و التماس خواهان نابودي تشكيالت 
ارتش آزاديبخش و از هم گسيختن شيرازة 
امور آن شد. با تمام قوا با كمك مزدوران 
تازه به قدرت رسيده اش در عراق به دنبال اين 
هدف دويد و دويد تا از پا افتاد. شهر اشرف 
از دل اين شرايط متولد شد و پابرجا و استوار 
نشان داد كه چنگولك بازيهاي رژيم از هول 

حليم بوده است. 
تالشها  تمامي  از كشور هم  در خارج 
براي از پا انداختن و منهدم كردن مقاومت 
ايران همان سرنوشت را داشت. يعني نه تنها 
در اين كار موفق نبودند بلكه آتش در نيستان 
افكندند و شعله ها فروزانتر از پيش افروختن 
آغاز كرد. ارتقاي فعاليتهاي غيرنظامي در همة 
سطوح و ايجاد سمپاتي و حمايتهاي بي دريغ 
دركشورهاي  مردم  مختلف  اقشار  ميان  در 
از يك طرف، و رويكرد مثبت و  مختلف 
افتخارآميز پايداري قهرمانان خلق در اشرف 
سربلند، كه تعريف كنندة برحق بودن مواضع 
براي  تالش  در  مقاومت  اين  استراتژيك 
برقراري آزادي در ايران بود، از طرفي ديگر، 
رژيم را وادار به اتخاذ سياستهاي بي سرانجام و 

بي بازگشت نمود.
اين  تداركچي  و  جاده صاف كن 
به نام  بود  جانبه خرگوشي  همه  تصميمات 
احمدي نژاد كه از كاله ولي فقيه در آمد و 
در درون رژيم به تعويض مهره هاي كليدي 
تروريستهاي  با  آنها  كردن  جايگزين  و 
شناخته شده و بعضًا تحت تعقيب بين المللي 
پيش رود.  راحتتر  مربوطه  تا كارهاي  نمود 
رژيم در اين مرحله، تالشي براي مخفي كردن 
كارها و اعمال خود نشان نداد و به صورت 
ساده  و  صاف  بيان  با  حتي  گاهي  و  علني 
مقاصدش به تهديدهاي خود افزود. علت كار 

را بايد در اين ديد كه در مرحلة كنوني هيچ 
وجود  قبولي  قابل  چشم انداز  هيچ  و  دليلي 
ندارد كه بشود براساس آن رژيم را صاحب 
آينده يي طوالني دانست و رژيم اين را خوب 

مي داند. 
در ميان همة عربده كشيها و تهديدات و 
مبارزطلبيهاي پوشالي رژيم يك نقطة وحشت 
وجود دارد كه به هر قيمت بايد در ابتدا از آن 
عبور كند تا با خيال راحت به كارهاي ديگرش 
بپردازد. اين نقطة وحشت رژيم كه اتفاقًا نقطة 
اميد مردم ايران است، وجود نيرويي متشكل، 
از خودگذشته، آماده و تأثيرگذار در كنار 
مرزهاي كشورتحت حاكميت مالهاست كه 
فعال شدن آن به هر شكل و هر صورت و هر 
وقت، طبق محاسبات رژيم طومار حكومتش 
را در مدت كوتاهي در هم مي پيچاند. بنابراين 
اولين كار بايد تهي كردن اين محتوا و برهم 
زدن و درهم شكستن آمادگي افراد آن باشد.  
سياست «پليدسازي» چهرة بي غش مجاهدين 
خلق يكي از وجوه اين سياست جديد رژيم 
است كه به همين منظور، وظيفه آن را عمدتًا 

بر دوش خودفروختگان بي بها نهاده است. 
اعمال  اين گونه  مختلف  جوانب 
فرسايشي كه با امكانات زياد عليه مقاومت 
ايران به كار گرفته شده اند، اين جا و آن جا افشا 
گرديده است. در اين مطلب يك نكتة مورد 
توجه و بررسي قرار گرفته و آن شركت و 
فعاليت بسيار غيرمعمول بعضي از رسانه هاي 
دولتي فارسي زبان خارج كشوري و هم چنين 
نهادهاي شناخته شدة حقوق بشري از جمله 
ديدبان حقوق بشر و.... در اين تالشهاي رژيم 
آخوندي است. شكل ورود همة اين رسانه ها 
و نهادها در اين قضيه مشترك است و قابل 

تعريف: 
قابل  و  تكميل  براي  آنها  همة   -۱
كساني  مشمئزكنندة  اراجيف  كردن  هضم 
به ميدان آمده اند كه شكي در وابستگي آنها 
وجود  آخوندها  رژيم  اطالعات  به وزارت 
مبارزة  يك  تفاله هاي  ناكسان،  اين  ندارد. 
سخت و جانفرسا هستند كه در اول راه يا نيمة 
راه يا پايان راه، فرقي نمي كند، به دريوزگي 
و  درآمده اند  ايران  مردم  دشمن  خدمت  و 
اين گونه ياري رساندن بي قيد و شرط به آنها 
فقط  سيك،  گري  هم چون  كساني  توسط 
در چارچوب منافع مادي مي تواند معني پيدا 

كند.
۲-  اين تالشها از طرف آنها تحت 
دادن  و  حقوق بشر  از  دفاع  بهانة  و  پوشش 
هويت به كساني صورت مي گيرد كه با ترك 
خواري  و  ذلت  به حضيض  مبارزه انقالبي 

افتاده و كسي آنها را جدي فرض نمي كند. 
اين  مجموعة  روشن  به صورت   -۳
با  برخورد  در  هماهنگي  يك  از  اقدامات 
مجاهدين خلق و به منظور ايجاد خلل در ارادة 
استوار آنها براي محو رژيم آخوندي و برقراري 

آزادي در ايران حكايت دارد.
اين كه اين اقدامات و حمايتهاي   -۴
بي دريغ مي تواند معرف يك سياست هماهنگ 
ازسوي بعضي دولتهاي خارجي عليه مجاهدين 
باشد، در اين موقعيت خاص، به شدت زير سؤال 
و كندذهني  اما آن را در عقب ماندگي  است. 
كساني كه سابقًا در اين مورد كار مي كرده اند 
نيز مي شود جستجو كرد كه متوجة تغيير شرايط 
جهاني و منطقه يي نشده اند. چون اگر اين نباشد 
بدون شك مسأله را بايد در همان محدودة مزد 

و مزدبگيري و منافع مادي تعريف كرد.
۵- اين رسانه ها و نهادهاي مصلحت گرا 
اطالع رساني  به كلي وظيفه  لزوم  موقع  كه در 
اين  با  مي كنند،  فراموش  را  خود  بيطرفانة 
به رژيم  ياري رساندن  و  بي دريغ  حمايتهاي 
مجبورند تا ته خط به اين كار خود ادامه دهند. 

بنابراين در هر قدم اوج ديگري از اين شراكت 
را برمال مي كنند. 

گفتار  بر  هميشه  آنها  ادعاهاي   -۶
ديگران تكيه دارد و از اين زاوية محكمه پسند 
اصلي  هدف  جهت  در  دست باز  با  و  هستند 
به كار گرفته مي شوند. خالي از حقيقت و دروغ 
و بي اعتبار و تكراري بودن، براي آنها اهميت 
توسط  حرفهايشان  كه  است  اين  مهم  ندارد. 
عده يي پذيرفته شوند. ارگانهاي ناظر بر اعمال 
آنها را نمي شود به سادگي به كار گرفت. چون 
به موقع وارد عمل نمي شوند تا بتوانند از كار آنها 
جلوگيري كنند. چون هدف آنها تاثير گذاري 
كار  اين  در  معموًال  است.   ناآگاه  اذهان  بر 
پرنسيپهاي انساني را وقتي الزم باشد به سادگي 
زيرپا مي گذارند. رنگ عوض كردن و تغيير 
روش، جزئي از كار و آموزش و استعداد آنها 
محسوب مي شود بنابراين همه را محتاج خود 

مي پندارند و هميشه طلبكار هم هستند.
اگر آنها را به حال خود واگذاريد و   -۷
پاسخ كارهايشان را به طور سيستماتيك ندهيد، 
بدترمي كنند. اگر پاسخ بدهيد، فريادشان بلند 
افكار  روشنگري  جهت  در  ما  كه  مي شود 
عمومي كارمي كنيم و شما مانع ما هستيد. پس 

عيب در شماست. 
را  خود  اعتبار  وانفسا  اين  در   -۸
به راحتي خرج مي كنند و حافظة تاريخي مردم 
ايران را به سخره مي گيرند چون شيادي و فريب 
شرايط  در  وظايفشان  جزء  هم  عمومي  افكار 

خاص هست.
 مي شود بازهم از اين خصوصيات مشترك 
برايشان مثال آورد ولي به راستي اين سؤال را بايد 
با آنها مطرح كرد كه آيا براي از ميان برداشتن 
در  متشكل  ايران  مردم  آزاديخواهي  جنبش 
مسخره  تالشهاي  به اين  مقاومت  ملي  شوراي 
برايشان متصور  بسته اند؟ آيا راه ديگري  اميد 
هست؟ آيا بهتر نبود براي يك بار هم كه شده 
بيطرفي پيشه كنند و كمتر آبروي خود را بر باد 
دهند؟ هم رژيم و هم شركاي خارجيش مدتي 
است كه به اين نتيجه رسيده اند كه به طرق عادي 
كاري در اين جهت از آنها بر نمي آيد. خوب 
مي دانند كه نابودي مقاومت ايران و به خصوص 
سازمان مجاهدين خلق ايران خواب و خيالي 
ايذايي  به اقدامات  دليل  به همين  نيست.  بيش 
براي به تاخير انداختن و دور كردن خطر نابودي 
رژيم پرداخته و قصد كوتاه آمدن ندارند. چون 

كار ديگري از دستشان برنمي آيد. 
سابقه  بي  البته  دست  اين  از  اقداماتي 
اما مرتب و در مراحل مختلف تكرار  نيست. 
مي شود. با فرورفتن هرچه بيشتر مالها در باتالق 
حاضر  كسي  ديگر  بنيادگرايي  و  تروريسم 
به  گوش دادن و ترتيب اثر دادن به ترهاتي از 
اين دست نيست. كساني كه قبال براي چنين 
وضعيتي دست و پا مي شكستند به خوبي ديده 
و مي بينند كه همة اين اقدامات را رژيم كنترل 
و هدايت مي كند. بنابراين شكست اين تالشها 
را از قبل محاسبه كرده و انرژي و وقت خود را 
در اين راه تلف نمي كنند. اگر چه اينها خيلي 
مايل بودند كه جريانات و افرادي را در مقابل 
مجاهدين فعال كنند ولي از بخت بد حتي يك 
آدم خوشنام را نتوانستند به پاي بلندگوهاي خود 

بكشانند. 
و  خارجي  ايادي  و  رژيم  تالشهاي 
اين  اعضاي  دارد.  ادامه  راه  اين  در  داخليش 
دنيا  نيست.  باكي  بابت  اين  از  را  مقاومت 
اگر  نزديك مي شود كه  به اين حقيقت  دارد 
حاال  تا  آخوندها  رژيم  نبود،  ايران  مقاومت 
كشيده  تروريسم  و  خون  و  به آتش  را  دنيا 
بود. اين مبارزه تا سرنگوني رژيم ادامه دارد 
آنها  حاميان  و  خودفروشان  ترفندهاي  و 
خللي در عزم جزم پايداران و مقاومان وارد 

نمي كند. 

کودکی  از  من  برای  را  شيطان 
رنگ  دوشاخ سرخ  با  موجودی  هميشه 
با  دهانی  بزرگ،  سری  در دو سوی  کج 
بدقواره  هيکلی  مکرر،  کريه  خنده های 
زمين  تا روی  باريک که  و  دراز  ودمی 
و  لجوجانه  جهشهای  با  و  می کشيد 
برمی داشت،  تاب  آن  صاحب  بی معنی 
را  او  عکسهای  بيشتر  و  کرده  تصوير 
در کتابهای قديمی هم به همين صورت 
ديده و از خلق و خوی او نيز جز تزوير 
و  نشنيده  ديگری  چيز  مکر  و  فريب  و 
می دانستم  هم چنين  نداشتم.  به خاطر 
کيمياگری  و  عالم  فريفتن  برای  وقتی 
به نام، وارد قلمرو و ادبيات گرديد، روح 
بی همتای دکتر «فاوست» را هم که تمام 
عمر تا سنين کهولت تنها به آموختن علوم 
کيمياگری  واالی  دانش  و  هنر  رموز  و 
با  و  مکر  و  حيله  انواع  با  بود،  پرداخته 
ترسيم لذتها و شاديهای گذران زندگی 
برابر دل و ديدة محروم وی، ربوده  در 
با شرارت و شيادی شيطانی در  و آن را 
اختيار و سپس به بازی گرفت. با اين همه 
نمی کردم  تصور  اصًال  راستش  اما 
موجودات دوپای آدم نما هم روزی در 
حيطة حيله و مکر همتراز مکتب شيطان 
در  و  شده  بلند  او  دست  روی  بسا  و 
اقسام شياطين  بر همه  بيشرمی و شيادی 
سبقت گيرند و بر فرق آنها بنشينند. حال 
اما مدتهاست به صراحت دريافته ام حتی 
مسير  که  به کسانی  شيطانی  واژة  اطالق 
فراتر  و  بيشتر  را  شيطان  سمی  و  فاسد 
آبرو  شيطان  برای  و  کرده  طی  آن  از 
اندوخته  اند، چه بيرنگ و بسا بی انصافی 

است. 
چيزی که راستش اما اصًال نمی دانم، 
اين است که اين گونه موجودات دوپا را 
يکجا  را  انسانی  حيثيت  و  وجدان  که 
پس  و  باخته  جنايتکاران  و  به جالدان 
پليد  فرامين  اجرای  عامل  خود  آن  از 
جانی  جز  می گردند،  اهريمن صفتان 
ناميد.  بايد  ديگری  نام  چه  با  جالد  و 
مزدوران  اين  بيشرمی  و  شقاوت  در 
تمام  از  گسستن  از  پس  که  بس  همين 
نزديک و گذر  و  انسانی دور  خاطرات 
کسب  شهوت  با  شرف  مرز  آخرين  از 
ثروت و شهرت، به چنان ورطه يی از قبح 
و قساوت فروافتاده و آلوده به بوی الشة 
پوسيدة ديو خونخوار جماران می گردند 
که نمی خواهند برای خود حتی منفذ و 
درون  و  پيرامون  لجنزار  از  گريزی  راه 
خاطر  به همين  بگذارند.  باز  يا  يافته 
يا  ديو   ناکافی  و  کمرنگ  لفظ  به جای 
را  آنها  بايد  به درستی  شيطان صفتی، 

شيطانهای خمينی صفت
ناهيد همت آبادي

وی  دست آموز  و  خبره  خمينی صفتان 
دانست. وگرنه چه کسی که حتی کمی 
عاطفه و مهر به دل داشته يا بوی شرافت 
را لمس کند،  اندکی شامه اش  و شرف 
سگ  قالدة  و  بسته  را  سنگ  می تواند 
هار را عمدًا رها ساخته، روشنای نور را 
نفی نموده و از عياران و جوانمردان مثل 
بی همتای  نسل  از  آن هم  برد.  نام  مجرم 
نجيبی که همپای معصوميت و صالبت، 
يگانه در پاکبازی و صداقت، آوازة نام 
نيکش اينک از خاک وطن نيز گذشته تا 
در دنيای تهی از آرمان و زمانه نه چندان 
پايداری  باعزت، غرور حضور و شکوه 
آينده يی  در  را  مجاهد  نسل  پرافتخار 
نه چندان دور بر سينة تاريخ بسپارد. نسلی 
که برای رهايی ميهن و مردم دربند و اسير 
از چنگال دستار برسران خون آشام، آب 
گوارا را با لبهای ترک برداشته از آفتاب 
را  طعام  نوشيد،  به اندکی  بيايان  سوزان 
جز با قناعت و مناعت و برای سد جوع 
هار  وحشی  دشمن  کمين  در  نچشيد، 
ناچار  را  بيدار خوابی  صبح،  تا  همه شب 
ساده  شاديهای  همة  بر  و  خريد  به جان 
قلب  تا  پوشيد  چشم  زندگی  مرسوم  و 
بزرگ  با عشق  تنها  را  کوچک خويش 
مردم محروم آذين ببندد. البته در روزگار 
وانفسای سحر شده، اين چنين شهامت و 
ازجان گذشتگی از همگان انتظار نيست 
اما وقتی تبهکاران حرفه يی و جاسوسان 
گنه  شيردالن  بی جربزه،  خودفروختة 
آنها  آويختن  محض  را  سرافراز  ناکردة 
به محکمه  صليب  بر  مسيح-  –مانند 
همه  آنها  حق  در  رذيالنه  و  می خوانند 
نوع تهمت و بهتان روا می دارند، نه فقط 
مثل يهودا، خائن بلکه هزاران بار افزون 
وقيح  و  منفور  قاتالن  را  آنان  بايد  برآن 

همة قرنها ناميد. 
تنها  اگر  يهودا  خيانت 
انجاميد،  مسيح  عيسی  به مصلوب گشتن 
شيطانی  نقشه های  و  جاسوسی  اما 
خائنان  و  مواجب گير  جانيان  اين 
با  و  گله وار  اينک  که  خمينی صفت 
خارجی  مزدور  عناصر  گرفتن  به کار 
اجنبی،  معلوم الحال  رسانه های  و 
مسيح گونه  نسل  حذف  و  به قتل  کمر 
احساس ذره يی  بدون  و  بسته اند  دوران 
انسانيت و شرف، حرمت نان و نمک و 
پرنسيپ قلم را لوث کرده و مرز پستی 
انسان  تصور  فراسوی  تا  را  دنائت  و 
نابودی  و  حذف  تنها  درنورديده اند، 
نسل تاريخی و بی همتای مجاهد نيست، 
رسواشده ها،  اين  ديگر  شيطانی  هدف 
ارزشهای  همة  ساختن  خدشه دار 

اميد  و  آرمان  سلب  و  انسانی  واالی 
برومند  جوانان  و  ايران  رنجديدة  مردم 
دار  از  بی واهمه  که  به پاخاسته يي ست 
رودرروی  استوار  عزم  با  و  شکنجه  و 
جالدان خون آشام ايستاده اند و به هنگام 
تيرک  و  طناب  بر  بوسه  با  نيز  شهادت 
دار، ضمن سردادن فرياد وطنخواهی و 
آزادی، مهر تاريخی پيروزی پيشگامان 
مجاهد را بر سينة دوران نقش می زنند. 
حال اگر پرده داران جنايات و تروريسم  
يا  عمامه  و  عبا  با  جملگی  جهان 
بی دستار اما همگي  يکسان مانند سلف 
درگور رفته شان و باز مثل همه سالهای 
پيش، تنها مانع ريزش نيروها و نابودی 
گله های  گسيل  در  را  خود  تدريجی 
از  به  خارج  جاسوس و جالدان مزدور 
خاک وطن می دانندتا چنين شيطانهای 
به خيال  را  نشان  و  بی نام  خمينی صفت 
و  به دالورمردان  ضربه زدن  برای  خام 
زنان در دژ پايداری و شرف و متالشی 
ساختن صفوف مجاهدان، شورای ملی 
مقاوم،  ياران  ساختن  منفعل  و  مقاومت 
در  دهند.  قرار  مصرف  مورد  به کرات 
يک کالم و خالصه بايد به گوش رهبر 
و دست آموز تروريست او و همة دستار 
ياسين  مهاجرمانند  جالدان  و  برسران 

خواند که:
 صدالبته و بی ترديد که رزم آوران 
مجاهدان  و  اشرف  در  ماندگار 
آزاديستان بر سوگند و جايگاه تاريخی 
خود و وفای به عهد آرمانی با رهبرانشان 
تکيه کرده اند، اما هرآن که نيز در شعاع 
و  به مجاهدين  نزديکتر  يا  دور  دواير  و 
قدم  بی نظير،  و  عظيم  مقاومت  چنين 
پرمخاطره  کارزار  و  وادی  اين  در 
گذاشته، بی شک نه پی حشمت و جاه 
ودلي  منال  و  مال  پي  نه  است،  آمده 
روز  تا  مي تپد  فقط  كه  ندارد  سينه  در 
آزادی  محض  زود  يا  ديرتر  چه  آخر 
و گسيل  اسير.  دربند  مردم  آن  و  ايران 
مأموران جاسوس مالها وجالدان  خيل 
با  حتی  وطن  از  به خارج  جنايتکار 
بيگانه  رسانه های  و  عناصر  امدادرسانی 
و  هوشيار  ايرانی  هيچ  نه  رنگارنگ،  و 
به سر  نه عمر  شرافتمندی را می فريبد و 
رسيدة آخوندهای تروريست را طوالنی  
می کند جزآن که بار جنايت همه آنان و 
نوچه های اجنبی و شکنجه گران ارسالی 
را  مجازاتشان  و  محاکمه  سنگين تر،  را 
برای  يافتن عنوانی مناسب  اما  سخت تر 
اين نوشته و بيان عصاة صفات پليد آنان 

را با دوکلمه آسانتر کند:
 شيطانهای خمينی صفت. 

«افعی کبوتر نمی زايد» يک واقعيت 
هنگامة  در  رجوی  مسعود  آقای  است. 
به راه افتادن دود و دم اصالح طلبی و در 
رابطه با علم کردن آخوند خاتمی برای 
اين  از  که  به کسانی  ايران،  مردم  فريب 
دود ودم بوهايی به مشامشان رسيده بود، 
گفت افعی کبوتر نمی زايد. يعنی اين که 
آن  با  ايران  بر  حاکم  آخوندی  نظام 
مبانی فکری و  با آن  قالب و ساختار و 
آن قانون اساسی وآن واليت فقيه، فقط 
و فقط می تواند نظام آخوندی باشد ونه 
چيز ديگر. عده يی نخواستند باور کنند و 
عده يی هم که  ميدان مبارزه را با کازينو 
به اين  بدون توجه  بودند،  گرفته  عوضی 
رفتند سرماية خود  انذارها   و  هشدارها 
را روی خال سياه مال خاتمی گذاشتند. 
در اين راه اغلب هم کاسة داغتر از آش 
استخدامی  از سينه زنهای  بيشتر  و  شدند 
قالبی  اصالحات  علم  پای  رژيم، 
که  همان طور  اما  پرداختند.  به سينه زنی 
افعی  بود  کرده  تأکيد  رجوی  آقای 
حاکميت آخوندی پس از رفتن به حجلة 
اصالح طلبی و طی هشت سال بارداری 
سر انجام جانوری را زاييد که در شکل 
و شمايل  پاسدار تروريست احمدی نژاد 
و قد و قوارة دولتش، در دامن ولی فقيه 
و ديگر دايگان کارکشتة نظام، مشغول 

نشو نما می باشد. 
خاتمی  آخوند  اطوارهای  و  ادا 
واقعًا  خارجی  مالقاتهای  عرصة  در 
بر  را  هيچ حيرتی  است.  گرچه  جالب 
را  توجهاتی  می تواند  ولی  نمی انگيزد 
شياد  آخوند  اين  کند.   جلب  به خود 
لبخند  رياکاری   باب  از  هم  هنوز  که 
مقولة  در  سخنانی  با  را  دروغينش 
و  اديان  آشتی  و  تمدنها  گفتگوی 
جهان  ايجاد  و  مسالمت آميز  همزيستی 

همگنيهای آخوند خاتمی و پاسدار احمدی نژاد
جمشيد پيمان

فکر  مي سازد،  ممزوج  بی دغدغه، 
فريب  هم   جهان  آگاه  مردم  می کند 
اين دروغ و دغلها را می خورند  و سر 
سوزنی اين بلوفهای رنگ و روباخته را 

باور می کنند.
اتريش،   پايتخت  وين،  در 
اديان  بين  تفاهم  ايجاد  برای  کنفرانسی 
و راههای همکاری مسالمت آميز آنان و 
جلوگيری از تحجر و بنيادگرايی، ترتيب 
يافته بود.  کنفرانس البته به نظر من بيشتر 
جدی  کار  يک  تا  داشت  جنبة نمايشی 
پايان  در  اين که  کما  مايه.  و  پايه  با  و 
حتی  شرکت کنندگان  کنفرانس،  کار 
نتوانستند يک بيانية مشترک مختصر را 

امضا کنند. 
جمله  از  خاتمی  آخوند   
بود.  اين کنفرانس  شرکت کنندگان در 
سخنرانی نسبتًا مفصلی در مزايای تفاهم 
و تساهل و صلح و دوستی و گفتگوی  
صحبت  طوری  کرد.  تمدنها  و  اديان 
می کرد که اگر کسی او را نمی شناخت 
جنايتکار  رژيم  سفير  که  نمی دانست  و 
می کرد  فکر  اسالميست،  جمهوری 
حضرت عيسی مسيح در جسمش حلول 

کرده است. 
و  گنده گوييها  از  روز  دو  هنوز   
وين  در  رياکاريهايش  و  دروغپردازيها 
پاسخی  مخاطبانش  که  بود  نگذشته 
درخور به او دادند و با صدور قطعنامه يي 
يعنی  متبوعش،  رژيم  تيز،  و  نتد  بسيار 
پيش   چندي  تا  او  که  نظامی  همان 
بوده  رئيس جمهورش  تمام  سال  هشت 
حقوق بشر  نقض  به خاطر  را  است، 
محکوم کردند. در متن قطعنامه به موارد 
مختلفی از نقض حقوق بشر توسط رژيم 
اقليتهای  با  آخوندی، ازجمله بدرفتاری 
و  روزنامه نگاران  سرکوب  مذهبی، 

و  مخالفان   کردن  شکنجه  و  زندانی 
شده  اشاره  صراحتًا  بی رويه،  اعدامهای 
اقدامات  اين  که  است  معلوم  است. 
شبه و  يک  ماليان  رژيم  در  ضدبشری 
پاسدار احمدی نژاد  از هنگام تصدی  يا 
ادامة   احمدی نژاد  است.   نيفتاده  اتفاق 
خاتمی  آخوند  اجتناب ناپذير  و  منطقی 
آخوندی  حاکميت  چارچوب  در 
تروريست  پاسدار  آمدن  با  مي باشد. 
رژيم  کالن  سياستهای  احمدی نژاد 
هيچ گونه تغييری نکرده است. شيوه های 
مشکالت  و  مسائل  با  متناسب  اجرايی 
اين   . است  يافته  تغيير  نظام  گريبانگير 
هم  را  متناسبی  مجری  الجرم  تغيير 
می طلبد که جز همين پاسدار تروريست 
و دولت سرکوبگرش نيست و نمی تواند 
آخوند  که  زمانی  در  درست  باشد. 
گنده گويی  مشغول  وين  در  خاتمی 
شرکت کنندگان  تحويل  دروغ  و  بود 
مثًال  که  دادگاهی  تهران  در  می داد، 
رسيدگی  کاظمی  زهرا  قتل  به پروندة 
که  کرد  اعالم  حکمی   طی  می کرد 
به علت نبودن داليل و مستندات کافی، 
زهرا  می دارد.  اعالم  مختومه  را  پرونده 
جمهوری  رياست  زمان  در  را  کاظمی 
گرمی  هنگامة  در  و  خاتمی  آخوند 
و  کشتند  اوين  زندان  در  او،  بازار 
خونش را پامال کردند. آخوند خاتمی 
بکند؟  می توانست  چه  کرد  آن چه  جز 
به دستگاه  می رفت؟  و  می داد  استعفا 
قضايی آخوندی اعتراض می کرد برای 
دست  قصيه  به اين  عادالنه  رسيدگی 
به دامان ولی فقيه می شد؟ همان طور که 
دستة  هم  کارد  نمی زايد،  کبوتر  افعی 

خود را نمی برد. 
آخوند خاتمی پس از اتريش عازم 
آلمان شد و در آن جا نيزبه منظورکسب 

بردن  بيرون  برای  موقعيتی  و  فرصت 
از  پاره يي  با  زير ضرب  از  رژيمش 
از  اما  گرفت.  تماس  آلمانی  مقامهای 
آن جا که  قرار نيست افعی کبوتر بزايد و 
قرار نيست بين او و پاسدار احمدی نژاد 
و ديگر گردانندگان اين نظام ضد بشری 
فرقی باشد،  به خبرگزاری ايرنا  با زبانی 

بسيار ساده و همه فهم اعالم کرد:
در  ايران  سياستهاي  و  «ديدگاهها 
دولت  و  مي شود  طراحي  كالن  سطح 
هيچ  بنابراين  آنهاست  اجراي  مأمور 
روي  با  كشور  سياستهاي  در  تغييري 
نشده  ايجاد  جديد  دولت  آمدن  كار 
موظف  و  مكلف  را  خود  دولتي  هر  و 
به اجراي سياستهاي عالي نظام مي داند».

 آخوند خاتمی برای اين که ميخ را 
چنان محکم کند که مو هم الی درزش 
احمدی نژاد  سخنان  با   رابطه  در  نرود، 
جغرافيای  از  اسرائيل  حذف  بر  مبنی 
جهان، بار ديگر حرفهای او را اين چنين 

مورد تأکيد قرار داد:
جناب  اظهارات  گفتم  «به آلمانيها 
خواست  از  برگرفته  احمدي نژاد  آقاي 
مردم  از  حمايت  در  جامعه  عمومي 
سياستهاي  جزء  و  فلسطين  مظلوم 
پس  ايران  دولتهاي  مستمر  و  هميشگي 

از پيروزي انقالب اسالمي بوده است».
نظام  اين  در  که  می کنيد  مالحظه   
هميشه در بر  يک پاشنه می چرخد. يک 
است،  رفسنجانی  چرخاننده اش  روز 
روز ديگر خاتمی و امروز احمدی نژاد. 
اينها  از  به يکی  بيچاره آنان که هر روز 
اين  به صورتی  فصلی  هر  و  بسته اند  دل 
جرثومه های ضد بشر را آبياری کرده اند 
نياورده اند که  به روی خودشان  اصًال  و 

افعی کبوتر نمی زايد. 

در خانة خود به فراغ نشسته ام، بيرون باران بر شيشه های پنجره 
جم  مي دوزم،  تلويزيون  صفحه  بر  چشم  مي کشد.  شالق 
جادويی که جهان در او مي گردد و او در جهان.  از کانالی 
به کانال ديگر مي روم. گوينده يی برنامه عادی را قطع مي کند 
و با هيجان از رسيدن خبری تازه سخن مي گويد. البد خبر از 
کشتار و مرگ است فجيعتر و درهم کوبنده تر، اين بار زندانی 
دستان  و  کريه  چهرة  ديگر  بار  تا  است  نموده  رخ  عراق  در 
سياهچالهايی  کند.  رو  جهانيان  بر  را  آخوند ها  بار  جنايت 
آخوند ساخته که کمترين مجازات انسان در آن کنده شدن 

پوست تنشان است.
با خود مي انديشم: «آيا من انسانم؟»

همين چند ماه پيش بود که دو رزمنده، دو ايرانی، دو هموطن 
به  عراق  خيابانهای  در  روشن  روز  در  خلق  مجاهد  دو  من، 
دست همين دژخيمان ربوده شدند! آن روز من در اين ديار 
ينگه دنيا چه مي کردم؟ يادم نمي آيد. از اين که يادم نمي آيد 
مي دهد. گويی همسرايانی  عذابم  از درون  شرمگينم. چيزی 
ناپيدا در ميان غبار و مه آوازی سوزناک سر داده اند. آوازی 

که ترجيع بندش پرسشی است که بر جانم مي کوبد:
«آيا من انسانم؟»

ماهی در درياچه يی دور  از مرگ يک  نبود که  ديروز  مگر 
گريستم؟ از له شدن سگی زير ماشين. از شيون پرنده يی که 
آشيانش را بادی ويرانگر با خود برده بود. بغض امانم بريده 
بود و با گريه های خود از  احساس شيرين انسان بودن سرشار 
شدم. اما چرا قتل عام آن همه پرنده در آخرين روز بهار سال 
١٣٦٠ را از ياد برده ام؟ کشتار بچه محلهايم در کوره يی به نام 
و  سياه شصت  تابستان  فراموشم شد؟  زود  سينما رکس  چه 
هفت؟ اين همه فاجعه را چه کسانی رقم زدند؟ مگر همينها 
انسان  از تن  امروز در عراق سر مي برند و پوست  نبودند که 
مي کنند و در ميان انبوه بيگناهان بمب منفجر مي کنند؟ انگار 
به  راه  اينک  که  بود  کم  ايران  برای  درفششان  و  دار  بساط 

سرزمينی ديگر گشوده اند.
آوای غمگين همسرايان از پس غبار و مه هم چنان بر جان من 

مي کوبد. با پرسشی که ترجيع بند آوازشان است: 
« آيا من انسانم؟»

آوازشان گويی برای من که با طلسمي شوم به خواب رفته ام، 
هر  بوده ام.  اسير  در غفلت خود  است که  لحظه هايی  داستان 
انگار  از گاهی آواز شان طنينی سترگ و کوبنده  مي گيرد. 
به گوشهای  رسيدن  در تالش  مه  و  غبار  از البه الی  ناقوسی 

انسانهای مسخ شده جهانی است کور و کر.
تکرار  که  بی امان  بارانی  کوبندة  قطره های  بر  سوار  آوازی 

مي خواند: «آيا من انسانم؟»
من .. من.. نمي دانم. در جدال با خود تالش  مي کنم تا بر خود 
انسانم. هزار توجيه و دليل و مدرک دارم... هر  بباورانم که 
چند که در اين جهان مسخ شده ام  و صبح تا شام به دنبال لقمه 
نانی مي دوم. خوب زندگی خرج دارد... بايد قسط خانه ام را 

بپردازم... ماشين و هزار کوفت و زهر مار ديگر!
مه  و  غبار  ميان  در  سايه هايی  چون  ناپيدا  و  پيدا  همسرايان 

مي خوانند:

ترانه ها
به دار مي روند
و خرافة عشق

سرود عاشقان زندگي
علي اصغر بهروزيان



١٠ صفحة آذر ١٣٨٤ اول سهشنبه ٧٧٦ ـ شمارة

بهمناسبتسال فيزيکوصدمينسالگرد «نظريهنسبيت»

درمسير يگانگي(۶)
ماساچوست  دانشگاه دكتر فيزيک ذرات اوليه از توتونچی شاهين

ديدگاه مکانيکی، ابتدای شکلگيری از
دستگاه اين اپوزيسيون نقش حسگرايان
شک بدون میکردند. بازی را فکری
مکانيکی، ديدگاه مبانی  سستشدن با
از برخی سرانجام که دريافتند حسگرايان
از يکی شدهاست. ثابت آنان ديدگاههای
ديدگاه بنيادهای به حسگرايان ايرادهايی
وجود عقلگرايی فلسفة به واقع در و مکانيکی
اثبات مشاهده طريق از كه بود فرضيههايي

نشده بود.
كه  بود  Ether اِِتر فرضيه  آنها از  يكي
و تأثيرات کامًال ساكن مختصات وجود  از
ميكرد. صحبت دور  راه  از  جاذبه نيروی
است مثال اين براي دور راه از از جاذبه منظور
كهكشانها سوي آن در  سياره يي  اگر كه
تأثير مي گذارد. نيز ما بر محيط كند حركت
نيز نيوتن عمومی جاذبة قانون در خاصيت اين
آن بودن غيرمنطقی نيوتن به ولي است نهفته

اذعان داشت.
هيچ ميگويد خاص نسبيت تئوری
سرعتي با  را خود تأثير نمی تواند نيرويی 
تئوری دهد. انتقال نور سرعت از باالتر
نسبيت تئوري با نيز ماکسول الکترومغناطيسی
همخوانی اين دارد. همخواني كامًال خاص
که است نهفته خواص رياضی معادالتي در
به تبديالت نسبت و تغييرناپذيری آنها تقارن

را   (Lorentz  Transformation) لورنتس
در و تغييرناپذيری اين تقارن ميدهد نشان
خاطر بدين و نداشت  وجود نيوتن  قوانين
البته نداشت. همخوانی خاص نسبيت با
اين به خاص نسبيت از قبل حتی فيزيکدانان
نيوتن قوانين و ماکسول معادالت تفاوت بين

پيبردهبودند.
دو جاذبه و الکترومغناطيسي پديدة شايد
به را يکی خواص و هستند جدا مقوله کامًال
اينشتين براي اما داد. تعميم نميتوان ديگری
قبول قابل و يگانه بود فيزيك يكي تمامي كه
بيان به شکلی را جاذبه قانون پس بايد نبود..
تناقضی خاص نسبيت تئوری با که ميکرد
در موفقيتي كه با بر اين، باشد. عالوه نداشته
پديدههای توضيح براي ميدانها مفهوم زمينة
برای بود، آمده بهدست الکترومغناطيسی
اينشتينروشنبودکهبايدتئوریجديدجاذبه
به وسيله نيروی جاذبه نيزبراينايده بناشودكه

نيروي انتقال شود.  منتقل جاذبه  ميدانهای
انجام نور سرعت با مي توانست فقط هم جاذبه
و بالفاصله تأثير مشکل ترتيب بدين گيرد.
قانون جاذبة از که جاذبه نيروی دور راه  از
میشد. حل نيز بود شده ناشي نيوتن عمومی
به ايرادها  اين دانشمندان  برخي  نظر از ولی 

قوانيننيوتن جديدنبود.
طي مکانيکی، ديدگاه هواداران نظر از

دانشمندان  نيوتن،  از  بعد دوران  سال  ۲۰۰
استفاده مورد تناقضها همين با را قوانين همين
تغيير ضرورت هيچ مشاهدهيی به و داده قرار
که طور  همان نمیداد. گواهی قوانين اين 
زندگی در اثر آن خاص ديديم، نسبيت در
انجام و  يافتن است.  بسيار ناچيز روزمرة ما
به را تئوريها اين نتايج بتواند که آزمايشی
اين از  نبود. سادهيی کار بگذارد محک 
الکترومغناطيسی تئوری برخالف جهت
بود، شکلدهندة آنها فارادی مشاهدات  که
برای را راه که بود تئوری اين نسبيت، درحيطة
به يگانگی اگر میکرد. باز مشاهدات جديد
بحرانی نمیداشتيد، اعتقاد فيزيک تمامی
احساس را بود گرفته بر در را فيزيک که
چرا بود، واقعی بحران اين ولی نمیکرديد.

است. واقعی هم فيزيک يگانگی که
فيزيک، تمامی يگانگی اينشتين برای
دنبال به که بود کافی همين و بود راه چراغ
را نيوتن قوانين تا برود عام نسبيت تئوری
برخي حسگرايان ديد از کند. ولی تصحيح
جايگزين جديدي صوری  ديدگاه  افراطی،
و فيزيکدان ماخ، میشد. ديگری ديدگاه
مکتب فلسفي از رهبران و فيلسوف اتريشی
بود. آنها  از  يكي (Positivism)پوزيتيويسم
طرفداراراناينمكتبمعتقدبودندکهاصالت
بيان جز چيزی  قوانين و است مشاهده  با
را آنها اين مشاهدات نيست. و مفيد مختصر
است، مشاهده و عمل راهگشای تئوری كه
که پيشفرضهايی تمامی با ماخ میکردند. رد
يکی بود. او داشت مخالف فيزيک وجود در
از برخاسته سرسخت تئوری اتمی مخالفان از
فرضيه با  اوهمچنين بود. مکانيکی ديدگاه 
ساکن کامًال مختصات دستگاه و وجود اتر

مخالفبود.
زمان و بودن نسبی به ماخ فلسفی در عقايد
اينشتينجوانعقايد مکاناشارهيیشدهاست.

در تبيين شک بدون و بود کرده را مطالعه ماخ
پذيرفته بود. تأثير آن از خاص تئوري نسبيت
مخالف خاص نيز نسبيت با تئؤري ماخ ولی
بود،چراکهپوزيتيويستهااساسًانقشتئوری
صحت که فرضيههايي با و ميدانند محدود را
ثابت مشاهده طريق از و مستقيم طور به آنها
از را حاكي آن و مخالفاند اساسًا است نشده

متافيزيک میدانند. آغشتهشدن علمبه
بردار ترديد و است  اصل  يگانگی اما
نيست.اصليگانگيراهنماييبهسويتئوري
مصاف به اين ورود جرأت و بايد است جدي
روي واقعيت از را غباري بتوان داشت تا را
اعتقاد داشت. اصل اين به اينشتين برداشت. 
فلسفی مي دانستند. دگم را يک اين برخي

كـرد؟ خواهـد كنتـرل را اينترنت كسي چـه
وزارت بازرگاني  سال جاري ۳۰ ژوئن در
حتي كه نمود منتشر تاريخي سند يك آمريكا
نيز آمريكا استانداردهاي غيررسمي براساس
برگ يك سند اين ميشد. تلقي كماهميت

شده  نوشته آن روي ۳۳۱ كلمه كه بود كاغذ
خودنويس قلم  با نداشت، زيبا لحني  بود،
آمريكا مهر اياالت متحدة و بود نشده امضا
محتواي سند اين سادة شكل اما نداشت. نيز را
حل براي قصد آمريكا مبني بر آن پراهميت
در جهاني حاكميت زمينة در مهم مسألة يك
ميداد: چه وارونه جلوه را  بيستويكم قرن 

كنترلميكند؟ كسياينترنترا
يك به كار كند اينكه شبكهيي براي هر
مثال، براي دارد  نياز مركزي كنترل  سيستم
توسط تلفن  جهاني سيستم مركزي كنترل 
ميگيرد. صورت ارتباطات بينالمللي اتحادية

گرديده  سال۱۸۶۵ تأسيس در اتحاديه كه اين
اساس بر كه قديميترين سازماني است است،
و است آمده بهوجود بين المللي معاهدات
متحد ملل  سازمان  نهادهاي از يكي  اكنون 
است. متفاوت اينترنت شبكة ولي است.
و خصوصي سازماني توسط اينترنت شبكة
سازمان اين ميشود. هماهنگ غيرانتفاعي
آدرسها»، و نامها تعيين براي اينترنتي «شركت

درسال ۱۹۹۸  . اين سازمان دارد نام  ICANN
بهعهده براي آمريكا متحدة اياالت توسط
صورتي به كه گرديد ايجاد فعاليتهايي گرفتن

يك  توسط ۳۰ سال مدت غيرقابل تصور به
انجامميشد. پروفسوردركاليفرنيا

اينترنت را كسي چه اينكه سر بحث بر
منزوي در دواير ساليان براي ميكند  كنترل
آرامي به تكنولوژي زمينة در سياست تعيين
به اخيرًا ولي است بوده گرفتن شكل در حال
راه يافتهاست. ديپلوماتيك رسمي و مذاكرات
شبكة كه مي كنند احساس دولتها بسياري
نهادي توسط بايد تلفن شبكة مانند اينترنت
ايجاد چندجانبه پيمان توسط كه شود اداره

  ICANN از آمريكا آنها عقيدة به ميشود.
بر هژموني اعمال جهت ابزاري بهعنوان
معتقدند آنها مي كند، استفاده سايبر فضاي
بهنفع خصوصي  بخش به امر اين واگذاري 
را خود واشينگتن تسلط خواهد بود. آمريكا
كه دولتها و كميتة مشورتي كرد خواهد اعمال

باICANN كارميكند هيچگونه قدرتواقعي 
ندارد.

اجالس اول درمرحلة ناخشنودي اين
جامعةجهانياطالعاتيكهدردسامبر۲۰۰۳ در 
كشورهايبرزيل ژنوبرگزارشدشدتيافت.
قرار سرزنش مورد آنرا جنوبي آفريقاي و
يك نهاد بين المللي حتي براي ايجاد و دادند
شد آن خواستار فرانسه دادند. فراخوان جديد
كنند. اداره آنرا كشورها از چيني دست كه
ناخشنودي اين از نيز ديگر كشورهاي برخي
استفاده آمريكا با خود مخالفت ابراز جهت
كنوني سيستم كه رفتند پيش آنجا تا و كردند
نو نوع استعمار يك را حاكميت اينترنت براي

توصيفكردند.
تكنولوژيي چگونه كه است اين سؤال
چنين به گرفت قرار استقبال مورد اينقدر كه
را درك اين همه شد؟ تبديل اختالفي منبع
و اقتصاد كاركرد براي اينترنت كه مي كنند
همه و است مهم دولتها حتي و مدرن، جوامع
قابل اتكا امن و آنرا كه آن منافعي دارند در
از درعينحالبسياريازدولتها اما دارند. نگاه
آنها كنترل محدودة حياتي از منبع اين اينكه
آمريكا بدتر زيردست از اين و است، خارج
به واشينگتن پاسخ هستند. نگران دارد، قرار

بود  مختصر ۴ پاراگرف كشورها اين نگراني
ماه اواخر در آمريكا بازرگاني وزارت كه
نوعي در واقع سند اين در ژوئن اعالم كرد.

آمريكا  بود. عصرما مونرو۱ براي دكترين از
طور نامحدود به را اينترنت كرد كنترل اعالم
انتظار كه همان طوري كرد. خواهد حفظ
متحده اياالت از در خارج اقدام اين ميرفت،
باخشممواجهشد وزمينه سازمجادالتبعدي

گرديد.

كنترلكنندگانآدرسهاياينترنتي
افسانه ها دلخوشكنندهترين از يكي
بدون كه كامًال است اين شبكه اينترنت دربارة
است. اين غيرقابلكنترل ذاتًا و مركزي كانون
تلفن، سيستمهاي با قياس در كه است درست
كمتري تمركز و  كنترل از اينترنت  شبكة
شبكه اين روان كاركرد اما است. برخوردار

هماهنگي نيازدارد.  و نظارت مهم به در۴ زمينة
آدرسهاي  سيستم همديگر با زمينه  ۴ اين
تشكيل  Domain Name System را اينترنتي
اينترنت از استفاده و ايميل ارسال كه ميدهند

امكانپذيرميكند. را
است. براي اينترنتي آدرسهاي زمينة اول

آدرس  يك  www.google.com مثال
بانك بگيرد تصميم بايد كسي است. اينترنتي
پسوندهاي با اينترنتي آدرسهاي اطالعاتي

چه  را   info و .netو.com مانند ديگري
منافع زيادي را كه امتيازي كسي اداره كند،
متصديان بايد كسي اين بر عالوه بردارد. در
براي كند كه مشخص را حرفي پسوندهاي دو
مختلف بهكار كشورهاي آدرسهاي اينترنتي
منظورحروفياستكهپسوندآدرس ميرود.
براي ميدهد، تشكيل را هركشور اينترنتي
.cn كشور چين براي حرفي دو مثال پسوند

ميباشد.
است.   IP آي.پي شمارههاي دوم زمينة
 ۱۲ شمارة يك اينترنت شبكة كامپيوتر هر به
ميدهند  ميشود IP ناميده آي.پي كه رقمي
شناخته ديگر كامپيوتر براي كامپيوتر يك تا
كامپيوترهاي كه هنگامي شود. در دهة۱۹۷۰،
بزرگاساسًاشبكهاينترنتراتشكيلميدادند
شمارههاي رقم تعداد فني تصميمهاي به بنا

سيستم  اين اما شد. مشخص تا  ۱۲ آي.پي
تأمين  حداكثرحدود۴ ميلياردشمارةآيپيرا
نياز حاضر حال در كه تعدادي از كه ميكند
سيستم اين كه است. تا زماني كمتر بسيار است
بهدقت بايد شمارهها توزيع نكند، پيدا ارتقا
در مشابه شمارههاي وجود گيرد، صورت

ترافيك اينترنتاخاللايجادميكند.
شبكة در  مادر كامپيوترهاي سوم زمينة 
براياينكهآدرسهاياينترنتي اينترنتهستند.
ضروري كامپيوترها اين  كنند كار درست
يك تايپ با كاربري كه هنگامي هستند.
سايت يك به مراجعه قصد اينترنتي آدرس
كامپيوترهاي ميفرستد  ايميلي يا  و دارد را
آيپي ثانيه شماره چند ميلينيوم ظرف اصلي
شمارههاي ميكنند. پيدا را، مقصد كامپيوتر
و آدرسهاي مربوطه مهمترين دفترچة آيپي
اما ميآورند.  بهوجود را جهان آدرس 
ايجاد زمان در كه فني محدوديتهاي بهداليل

۱۳ كامپيوتر  داشت فقط وجود شبكة اينترنت
كه دارند وجود جهان مختلف نقاط در اصلي
بايد كسي ميكنند. همسان را خود اطالعات
تصميمبگيردكهچهكسانياينكامپيوترهاي
مستقر كجا و آنها در اداره كنند را اصلي
سيستم غير رسمي اين كه جائي از آن شوند. 
كامپيوترها اين مديريت است شده ايجاد
و ناسا، با برخي مديريت هستند مختلف
هم و هلندي انتفاعي غير سازمان يك با برخي
شركتهاي و آمريكا ارتش و دانشگاهها چنين
اعالم حاضر  درحال باشند.  مي خصوصي 

اياالت متحده  از آنها از تا ۱۰ شده است كه
توكيو  و استكهلم و آمستردام از ديگر و۳ تاي

ادارهمي شوند.
و آخرين زمينة استانداردهاي چهارم زمينه
رسمي هماهنگي و تنظيم  است. فني
را اينترنت در  اطالعات جريان استانداردها
از فراتر بسيار  زمينه اين  ميكند. امكانپذير 
برگيرندة و در است آدرسهاي اينترنتي سيستم
روان ترافيك كه ميشود بسياري موضوعات
آنچه باالخره وجود ميآورد. به را اينترنت در
امكانپذير را اينترنت در اطالعات جريان كه

استانداردهاهستند. ميكننداين
از بيش  شده  گفته كه مواردي اين  اگر 
كه است خاطر بدين ميرسد نظر به فني حد
همين دليل هم به و باز طور است. دقيقًا اين
يافت گسترش اينترنت كه اين از بعد حتي
خارجي سياست متخصصين و ديپلوماتها اكثر
اما ماندهاند.  باقي زمينهها بياطالع اين از
از اينترنت» «حاكميت عنوان اطالق اگرچه
سويمتخصصينبه مجموعة مديريتآدرسها
اصلي كامپيوترهاي و  آي.پي  شمارههاي و
ولي ميرسد نظر به گستاخي استانداردها، و
روند سياستگذاري در كه ميتواند است امري
براي ارتباطات متصديان باشد. تأثيرگذار
آي.پي شمارههاي به  بايد  خدمات ارائة
منبع شمارهها اين و  باشند  داشته دسترسي
اقتصادي منافع براي شركتها و مهمي دارايي
را تكنيكي استانداردهاي ميباشند. كشورها
كه يا سانسور كرد طراحي ميتوان به نحوي
باز بالعكس يا و كند امكانپذير را نظارت و
خالصه به طور باشد. برداشته در را شدن
و كابلها مسيريابها از كه اين از اينترنت قبل
و است. شده ساخته ارزشهايي از شود ساخته
است مركزي نقطه اينترنت آدرسهاي سيستم
كهميتوانبهوسيله آن بر شبكةاينترنتكنترل

اعمالكرد.
ازموجوديتاينترنت طياكثرساليانيكه
و مهندسين توسط شبكه اين مي گذرد،

 ۱۹۶۳) استاك وود دوران از آكادميسينهاي
مديريت آمريكا متحده اياالت در (۱۹۷۴ تا
جامعة فلسفه با شبكه اين نتيجه در است. شده
سياسي و اقتصادي ليبراليسم يعني آنزمان

زمينه در باز بودن به در نتيجه كه بود عجين
استانداردهاي باز و گرديد. ساختار منجر فني
متعدد شبكه هاي شدن وصل به غيرانحصاري
ايجاد به سرانجام و  يكديگر  به مختلف و
منجر گرفت، اينترنت نام كه  شبكهها شبكة
دسترسي بيان، آزادي اينترنت شبكة شد.
است. داده  پرورش را عمل ابتكار و ارزان 
مالي حمايت از شبكه اين اينكه بهرغم
خصوصيبودن ذات بود برخوردار دولت
سيستمهاي با ديگر در مقايسه بهخصوص آن،
آنرا قرار دارند، دولتها در انحصار كه ارتباطي
حقيقت اين و غيربوروكراتيك كرده است. 
اطالعات جريان  اساسًا اينترنت شبكة كه
از خارج آنرا ميكند منتقل را غيرصوتي
نگه داشته تلفني ارتباطات محدودة كنترلهاي

است.
دردسرهاي خود اينترنت بودن باز
كه بهطوري است، آورده بهوجود زيادي
ضربهپذير بهشدت ازسوي هكرها سيستم اين
اطالعات جريان از كه كساني كنترل و است
اما سخت است. بسيار سوءاستفاده ميكنند
آن در كه است شبيه جامعة باز نيز باز شبكة
رشد خالقيتها هم دارندو وجود مجرمين هم
اينترنتي كه داريم را تصور اين اغلب ميكنند.
كهامروز ازآنبهرهمندهستيمباهمين ويژگيها
درآينده ادامهخواهد بافت امابهسختي ميتوان
اينبستگيداردكه اينهاهمگي به مطمئنبود.
دست در را آدرسها سيستم كنترل كسي چه

مي كند. تعيين را الويتها و دارد

است هم تنيده شده كه در تاري
فردي  توسط اينترنت اساسًا ۱۹۹۸ سال تا
بهنامجانپوستالكه استاد كامپيوتردردانشگاه
در كه او ميشد.  اداره بود كاليفرنياي جنوبي

معدود  از بود، ليسانس فوق ۶۰ دانشجوي دهة
 ۳۰ مدت وي به بود. اينترنت مهندسين سازندة
تحقيقاتي پروژههاي «آژانس طرف از سال
كه آمريكا دفاع وزارت  به وابسته  پيشرفته»
بود، شبكة كرده تأمين را پروژه بودجة اولية

مديريت ميكرد. اينترنت را

فني تصميمهاي پوستال  ميرسد  بهنظر
اينترنتي كشورها آدرسهاي كه سيستم گرفت
مشخص حرفي  دو  پسوندهاي اساس  بر  را
بهنظربرسد عجيب  قدري كه اگرچه  كند.
نفر براي مثال براي كشور انگلستان يك كه

انتخاب  آدرسها پسوند بهعنوان uk را حروف
يك توسط تصميم اينكه اين بهجاي كند،
شبكه اوليه دوران در شود. گرفته دولتي نهاد
هيچ بود كه عجيب و جديد اينترنت آنقدر
سازمانمليمناسبيبرايتعيينپسوندهاوجود
بهخصوص و دولتها براين عالوه نداشت.
كمك بهجاي اغلب انحصاري  مخابرات
مانعتراشي آن مقابل در  ارتباطات توسعة به

گروه  براي   ۹۰ دهة اواسط در ميكردند.
مقامات و اياالت متحده از مقامات كوچكي
كشورهاي ديگر روشن شدكه ديگر مديريت
اينترنت توسطيكنفرامكانپذيرنيست. اماچه

شود؟ آن جايگزين چيزي چه و كسي
مذاكرات  ازيكسري بعد  ۱۹۹۸ سال در
سازمانهاي و دولتها و تجاري جامعة بين شديد
به دولت كلينتون جهان، در سرتاسر غيردولتي

از  يافت. ICANN دست ايجاد براي  توافقي 
سوي از محدوديت اعمال عدم آنجايي كه
اينترنت گسترش به آمريكا متحده اياالت
جديد بود، بنا كردن اين سازمان كرده كمك
بهنظر مناسب خصوصي بخش بهصورت هم
منعطفتر را اينترنت  تصميم اين  ميرسيد.
و سياسي مشكالت  مقابل در و ميكرد
مذاكرات ميداشت. نگه مصون ديپلوماتيك
شدن خاتمة نزديك با كه بودند آنقدر شديد
و شد قلبي حملة دچار پوستال مذاكرات
سازماني جايگزين تولد كه نكرد عمر آنقدر
داشت نقش كليدي آن در ايجاد خودش كه

ببيند. را
و  باال به پايين از آزمايش يك ICANN
منبع يك مديريت براي جانبه چند اشتراك
موقعيت بود.  غيردولتي در چارچوبي جهاني

كمك  خصوصي نهاد يك ICANN بهعنوان
ساختار دخالت از اينترنت را كه است كرده

سال۲۰۰۲ هنگامي  در دارد. نگه بهدور سياسي

از كميسيون چين صنايع اطالعات وزارت كه
چرا كه كرد سؤال آمريكا فدرال ارتباطات
شده گرفته  نظر در  .tw پسوند تايوان براي

 ICANN به آنرا  ارتباطات كميسيون است 
داد. ارجاع

بود.  ICANN بحثبرانگيز از همان ابتدا اما
و شفافيت از كه كردند متهم آنرا منتقدين
اعتبارو مشروعيتبرخوردارنيست. گروههاي
بر نظارت بهجاي كه  كردند  احساس مدني
آدرسهاي تجارت مركز به آدرسها سيستم
كه معتقدند شده است. تاجران تبديل اينترنتي
ودولتهاي خارجي در بيش ازحد دولتياست.
كردند. را بدون قدرت احساس خود آن قبال
اهميت از كه  كشورهايي تعداد افزايش  با
اينترنت كه حقيقت اين شدند، آگاه اينترنت
اداره مي شود غيرانتفاعي يك سازمان توسط

هيأت رئيسة آنرا تشكيل ميدهند،  ۱۵ نفر كه
پاسخگو كاليفرنيا ايالت دادستان به را خود و
آمريكاست، دولت  تسلط تحت و  ميداند،

كنند. توصيف ظالمانه آن را شدكه باعث
نشستهاي  در  ۲۰۰۳ سال تا موارد اين
ادامه اجالس جامعة جهاني اطالعات مقدماتي

 ICANN به انتقادها بود قادر واشينگتن يافت.
اما كند برطرف دوجانبه مذاكرات در را
به رو كه جنبشي از ممانعت در كه داد نشان
گسترشاستدرسطحچندجانبهناتواناست.
تعيين سياست در كشورها كه مقامات ديگر
از نرمي حمايت و داشتند نقش ارتباطاتي

برجسته  نمايندگان توسط ICANN ميكردند،
جايگزين كشورهايشان خارجة وزارت
حاكميت جزئيات با كمتر مقامات اين شدند.
زمينة در بيشتر اما داشتند، آشنايي اينترنت
ديپلوماتها اين داشتند. تجربه آمريكا با مقابله
بهرغم عراق جنگ آمريكا در نظارهگر كه

بهعنوان  را  ICANN بودند جهاني  مخالفت 
تلقي آمريكا  يكجانبة كار از ديگري نمونة 

كردند.
كه بودند اين پي در كه جهان دولتهاي
كاهش دهند را آمريكا متحدة اياالت كنترل
نوامبر در شدند. جديدي ترتيبات خواهان

يك  ملل سازمان دبيركل عنان ۲۰۰۴ كوفي
به  كه كرد مشخص را نفره  ۴۰ كار گروه 
واشينگتن بپردازد. اينترنت حاكميت موضوع

 ICANN به   ۲۰۰۶ سال تا داشت قصد
بيشتري كشورهاي اما  بدهد.  خودمختاري
متحده اياالت و بودند كنترل به دنبال دستيابي
كمتري رغبت خود ازكنترل گذشتن براي نيز
منافع موضوع به موضوع اين نهايتًا كرد. پيدا
منافع زيادي در كه واشينگتن ملي تبديل شد:
گرفت تصميم دارد اينترنت كاركرد استمرار
تغييراتي ايجاد نكند. و هيج ريسكي نكند كه
ملل سازمان كار گروه  كه هنگامي  بنابراين
از كه دهد ارائه را گزارشي ميشد آماده
انتقالكنترلبهسازمان مللجانبداريمي كرد،
در زد. دست پيشگيرانه تهاجم يك به آمريكا
توسط وزارت بازرگاني بيانية كوتاه كه يك
را خود تصميم واشينگتن شد منتشر آمريكا
خود تسلط آمريكا متحده اياالت كرد: اعالم

حفظ خواهد كرد. ICANN بر را

آن و دشمنان باز شبكة
اينترنت امروزه به يك ساختار اطالعاتي 
است. شده  تبديل كشوري هر براي حياتي 
حيات براي توسعه  حال در  كشورهاي
به ميزان زيادي و ارتباطات بنيادين به اقتصادي
آنمتكيهستندوكشورهايتوسعهيافتهآنرا
و يكديگر به مردم وصلكردن براي وسيلهيي
شفافيت و ايجاد تجاري برقراري روابط امكان
حاكميت كه ميدانند مدني گفتگوي و
تكنولوژي تقويت ميكند.  را دموكراتيك 

مستبد رژيمهاي همچنين ميتواند اطالعات
عمومي نفوذ قدرت اما كند، تقويت را
بيشتر مي رسد كنوني آن بهنظر فرم در اينترنت

ترقيخواهانه باشدتا سركوبگرانه.
به نميتوان اينها از هيچيك خاطر به

كاركرد  داد اما كار اين گروه امتياز  ICANN
منافعي اين  و  است ساخته  ممكن  را  شبكه
به عنوان تصديق كرد. آمريكا، بايد كه است
برخورد روش سيستم آدرسها بر ناظر كشور
در است آن برخاسته از ارزشهاي كه را ليبرال
نظر گرفته است. هيچتضميني وجود ندارد كه
ادامه را روندي چنين مليتي چند سيستم يك
دهدو حتيجهانگرايانمتعهدبايدازتغيير اين

سيستمنگرانباشند.
بيش كشورهايي كه همان بهخصوص كه
مرزهايشان محدود داخل در را همه اينترنت از

ميكنندخواهانكنترلبيشترآنهستند.
موضعواشينگتنبهطورزيركانهييحلواي
همراه بزرگي چماق كه حالي در دارد كمي
در كشورها نگراني رسمي به طور است. آن
مربوط حرفي پسوند دو موردحقحاكميت بر
در گامي اما تصديق ميكند را كشورشان به
اين برنميدارد، آنها كنترل تضمين جهت
ممكن اين كه  چه اگر  است.  درستي  گام
اما آورد بهوجود تايوان براي است مشكالتي
مانند كد تلفن كشورها ميتوان آنها را دورزد.
ارتباطي آنها سياسي شناختن به رسميت با كه
اينطور نيست نيازي هم اينترنتي آدرس ندارد

باشد.
گفتگوي استمرار از همچنين واشينگتن
به مي تواند كه ميكند استقبال گستردهيي
كه اينترنتي سياست جهاني شوراي تشكيل
بود ملل سازمان كار گروه پيشنهادات از
را سياستمداران است كه ممكن شود. منجر

 ICANN فني اساسًا محدودة به شدن وارد از
منجربشود، شبكه به زدن صدمه به ميتواند كه

دارد. باز
آمريكا موضع  كه اگرچه اين وجود  با
راه بدترين  مدت  كوتاه در  است ممكن 
قابل غير مدت در طوالني مطمئنًا نباشد حل
پيدا راهي بايد واشبنگتن شد. خواهد تحملتر
انداختن خطر بدون به خود را كنترل كه كند
و خالقيت در ايجاد دلسردي يا شبكه ثبات

كند. بيان تقسيم آزادي
تقابل دارد  وجود كه چه آن نهايتا 

را   ICANN آمريكا دولت ديدگاههاست.
داوطلبانة كردن رها براي حلي راه بهعنوان
در قدرت مهم  منبع اين  اينترنت،  بر  كنترل
زيركي آنرا ديگران ديد. ديجيتال عصر
وسيله با هژموني خود براي حفظ واشينگتن
خصوصي بخش دست در آن كنترل قراردادن
معتقدند خارجي منتقدين ميدانند. آمريكا
دولتها شركت با چند جانبه كنترل به تغيير كه
دموكراسي بينالمللي ترويج جهت در گامي
اين ميكند احساس واشينگتن بود. خواهد
كنترل بهسوي گامي است: عقب به گامي
ديدگاهها اين چگونه اين كه ارتباطات. دولتي
منبع اين  آينده شد خواهد نزديكتر هم  به
آنرا ما كرد همگي تعيين خواهد را جهاني

دائميتلقيمي كنيم.
 

سال۱۸۲۳  آمريكا در جمهور مونرو رئيس -١
كرد اعالم آمريكا كنگره در ساالنه طي سخنراني
قدرتهاي اروپاييديگر حق مستعمرهكردن مناطقي
در آمريكا آن ازاي در و ندارند را آمريكا قاره در
آنها مستعمرات و اروپايي قدرتهاي بين جنگ
توسط بعدها خواهد ماند. اين سياست  بيطرف
ابزار عنوان به  آمريكا جمهور رئيس  روزولت،
استعمار با مخالفت در چه اگر تفسيرشد استعمار

بيان شده بود.

دارد ادامه

٢٠٠٥ نوامبر- دسامبر ، افيرز فارين برگرفته از

فقطتوضيحمشاهدات آنهاميگفتندکارعلم
است.

گفتيم قبل دربخشهاي که طور همان
موتور مانند  علم براي يگانگی، به اعتقاد 
محرکهيی عملکرده است. اينشتين بهفلسفه

Scientific Realism معتقد  علمی گرايی واقع
بود. برخاسته پوزيتيويسم با مقابله به که بود

نسبيتعام
برایاينشتيننيرویجاذبهبسياراسرارآميز
به جاذبه نيروی توضيح عام نسبيت هدف بود.
نداشته خاص تناقضی با نسبيت که بود شکلی
اين فارادی  و ماکسول از پيروی وبا باشد 
تئوری مانند ميدانی، تئوری يک بايد تئوری

الکترومغناطيسی باشد؛ چراکه ايننوعتئوری
تأخير جاذبه بدون تأثير و دور از راه اثر مشکل
برطرف را میبرد آن رنج از نيوتن تئوری که
در که را منطقی بحران تئوری اين میکرد.
برطرف بود  آمده پديد مکانيکی ديدگاه 
تصوير تئوری،  اين  شايد حاصل و ميكرد 
جايگزين که  بود مادی دنيای از  جديدی

تصويرمکانيکیشود.
فکری شيوة خاص، نسبيت همچون
تخيلي و ايدهآل آزمايشهای همان اينشتين
چه اگر تفکر، از جديد سبک اين بود.
بود، شده استفاده هم نيوتن و گاليله توسط
همچون داشت، مهارت آن در اينشتين اما
را آوری اعجاب نوای او پنجه که نوازندهيي

فن اهل برای نيز او شيوة استدالل می آفريند،
که است جالب است.  بسيار برانگيز تحسين
هستيم و رو به مشاهدات روزمره رو با ما همه
اهميت جلوه کم مشاهدات اين ما براي اكثر
سرشار برای برخی آنها در حالی که میکنند،
گرفته غبار گوهری از نشانههايي  و معنا از

استكهواقعيتمي ناميم.
و كرده ايم استفاده آسانسور از ما همة
رو حركت آغاز هنگام که ايم کرده تجربه
افزايش مييابد. ما وزن لحظه يي باالي آن، به
بهوجود احساس اين می گيرد، شتاب وقتي و
ميشود. فشار وارد ما کف پای به كه مي آيد
ثابت شد آسانسور سرعت که مدتی بعد از
فقط اما اين ندارد.  احساس ديگر وجود اين
وزن آسانسور در را  خود  نيست، احساس
شده اضافه شما وزن كه ديد خواهيد کنيد،

است : چرا؟ اين است.  سؤال
ساده سؤال اين پاسخ مکانيکی ديدگاه از
به با شتاب آسانسور كه در هنگامي است.
و به میآورد فشار ما به ميرود باال سمت
است. شده زيادتر  ما  وزن  که می رسد  نظر
جائي كه آن برويم، از کره ماه سطح اگر به
ما وزن است كمتر زمين از ماه جاذبة نيروي
مانند شد. اگر به سطح سيارهای خواهد کمتر
وزن است برويم، بزرگتر از زمين كه مشتری
قانون اساس بر اين يافت و خواهد افزايش ما
ميرسد نظر به  پس است.  عمومی  جاذبة
میکند. توليد را جاذبه مانند اثري شتاب که
ماهيت يکی لحاظ به جاذبه و شتاب شايد هم

باشند.
تخيلي.  به آزمايشهای میگرديم بر  حال
نظر در را آسانسور اتاقک  مانند اتاقکی
در وما هم است سرگردان فضا در بگيريد که
ولی هستيم.  غوطهور بیوزني در حالت آن
که دارد  قوی بسيار موتورهايی اتاقک اين 
اتاقك به کوتاه مدتی برای حداقل تواند می
در متر ده ميزان به را شتابي و بدهد سرعت
اينشتابتقريبًا ثانيهدرهرثانيهرا باعث شود.
مواجه آن با زمين روي كه است شتابی معادل
به ناگاه هستيم. باشروعحرکتاينموتورها،
ايم، خورده اتاقک کف به میکنيم احساس

پايين  به ٣ يا ٤ متری ارتفاع از كه  اين مانند
گويی میشويم بلند وقتی باشيم. شده پرت
رویزمينايستادهايمواصًالاحساس بیوزنی

دردستداشتهورها اگرجسمیرا نمیکنيم.
هر کرد. خواهد سقوط اتاقک کف به كنيم
آزمايش فيزيکیديگركه انجامدهيمبا انجام

نخواهد داشت. تفاوتي زمين در سطح آن
با را جاذبه مفهوم بتوانيم شايد بنابراين
انشتينايناصل مفهومشتابجايگزينکنيم.

 (Equivalence Principal) تشابه اصل  را
بتوانيم شتاب مشابه هستند. اگر جاذبه و ناميد.
نسبيت با آن را  و کنيم شتاب را درک مفهوم
اين میتوانيم آن گاه کنيم همخوان خاص
خالف دهيم. بر هم تعميم جاذبه را به ادراک
مفهوم شتاب بود، آميز اسرار بسيار که جاذبه
به داشت. مشخصی بسيار فيزيکی و هندسی
را جاذبه مفهوم درک کور گرة اصطالح
آن تشابه و شتاب مفهوم از استفاده با میتوان

کرد. جاذبه باز با
اجازهدهيدبرگرديمبهآزمايشهايتخيلي
دست به شتاب از دقيقتري درک بتوانيم تا
در قبلي، اتاقک به جای کنيد تصور آوريم.
اين و داريم قرار شکل استوانهابی سفينهيی
حول موتورهايی، وسيله به میتواند سفينه
کردن روشن از قبل بهچرخد.  خود محور
و قطر سفينه، اين ابعاد  میخواهيم  موتورها
محيطدايرهايیکه مقطعاين استوانهراتشکيل
ساکن اتاقك چون بگيريم. اندازه میدهد
عجيب نخواهد بود است، نتيجة اندازهگيری
بر قطرآنعدد ازتقسيم كردنمحيط  دايره و
دبستان دوران ميآيد.  از دست به (٣,١٤) پی
دايرهها همة خاصيت اين که می آوريم ياد به
محيط سکون، در است. مسطحه سطوح بر
دايرة داخل در که را دايرةکوچکتری قطر و
اندازهگيری را است مركز هم آن با و بزرگتر
تناسبمحيطبهقطردايرهکوچک میکنيم.
اندازه گيريها در گونه اين پی است. نيز عدد
همان طور و است شده انجام نيز قرون گذشته
است. اقليدسی هندسة خواص از گفتيم که
را بحث کنيد چرا سؤال از خود است ممکن
رساندهايم دايرهها ابتدايی خواص و هندسه به
بحث و هندسه بين مستقيمی رابطة مگر و
انگشتبر تئورینسبيتعاموجوددارد؟شما
رویقلبمسألهگذاشتهايد.تئورینسبيتعام

است. با هندسه فيزيک کشف رابطة داستان
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امان در از بارش باران اين که برای
اتوبوس کيوسک سقف  زير باشم،
الجزايری دانشجوی جوان دو ايستادم.
برای نيز کنگويی  جوان دختر  يک و
کنارم ايستادند. در خيس نشوند، اينکه
شد، باز  آنها با صحبت سر که وقتی 
در شرکت برای هم آنها که فهميدم
قرار میروند. بهبروکسل تظاهرات
که اتوبوس بود کيوسک مالقات، همان
بهراه اتوبوس و آمدند هم بقيه کمکم
انتخاب را اتوبوس وسط صندلی افتاد.
در محل سرم را باالی و وسايلم کردم
و بهدور نگاهی گذاشتم. مخصوص
از بهغير  بود. پر اتوبوس انداختم. برم 
مثل نمیشناختم. را بقيه نفر، سه دو
ته شيطان، بچه های که مدرسه دوران
کنها گوش حرف و مينشستند کالس
ته رفتند بودند شيطان که مسافرانی جلو،
صندليهای روی ساکت ترها و اتوبوس
اتوبوس ته از آواز صدای نشستند. جلو
هم عدهيی و برگشتند  همه  شد. بلند
ساعت چندين ميکردند. همياری
خالصه و گفتند  جوک  و خواندند 
اکثر که زمانی  گذشت.  خوش  خيلی
و استراحت حال در اتوبوس، مسافران
رديفهای نفر چند همان  بودند، خواب
بودند، شيطانتر بقيه  از  که اتوبوس ته
ميخنديدند. و ميگفتند همچنان
را چشمهايم و زده لبخندی بهرويشان

بستم.
هوا رسيد، بهبروکسل که اتوبوس
باران و مي وزيد  باد بود. شده  روشن
بود. کميسرد هوا و ميباريد همچنان
و با ماشين شهروندان بروکسلی با عجله
روان محل کارشان پياده بهسمت پای يا
ديدم. کافه  يک  خيابان گوشة  بودند. 
سفارش مختصر صبحانهيی و شدم داخل
ميکردم. را نگاه پنجره بيرون از دادم.
بهسفر ميباريد. زيبايی بهطرز باران
دفعة ميکردم. فکر بهبروکسل قبلیام
که تظاهراتی خوب بود. خيلی هوا قبل،

برپا شد  شهر ٢٠٠٤ در اين سپتامبر ماه در
آن شرکت  در ٢٥ هزار ايرانی از بيش و
اجالس با همزمان اينبار مثل نيز کردند،
بحثشان، موضوع و اروپا اتحادية وزرای
تن چند با که آمد يادم بود. ايران مسأله
دليل و کرده صحبت تظاهرکنندگان از
بودم. در بروکسل پرسيده را حضورشان
فکر بودند، داده که بهجوابهايی داشتم
شد قطع تفکراتم  رشتة  که ميکردم 
پژمرده و نگران و  خسته  چهرههای و
چشمم جلو ايرانی پناهندگان از بعضی
تا که است يادم خوب گشت. ظاهر
وضعيت تظاهرات، آن از پس روز چند
آزارم چقدر اروپا، در ايرانی پناهندگان
درود بههمه شان دلم  در بود. داده
باز مشکالت، همه آن با که فرستادم
نشان صحنه در را خودشان حضور هم
دلهای را در اميد و جوانههای ميدهند

آبياری ميکنند. کشور، ايرانيان داخل
حرکت تظاهرات محل بهطرف

هسـتم مقاومت ميکنم، پس
نرگسغفاري

نوشته اين قبلي  قسمتهاي  در
اسالمي بنيادگرايي  كه كرديم مشاهده 
يك برقراري بهمنظور تروريست
مطلقه، قدرت با و خودكامه حاكميت
هدف قرار را اسالم اصالت دين چگونه
ميكند. برپا واژگونه اسالم يك و داده
تا بنيادگرايي اين كه ديديم همچنانكه
نائلآمدن براي و بوده  جهانخوار كجا
و اسالمي امپراتوري  يك بهتأسيس 
كشورها ميان موجود ملي مرزهاي نفي
كه ميدمد جنگهايي خونين شيپور در
مسلمانان خود اساس در آن قربانيان

بود. خواهند
اين است نگرانكننده اما واقعيت
از پسمانده ماليان رژيم و  خميني كه 
و شوم اهداف اين تحقق براي وي،
شعار و حرف مرحلة از بسي خطرناك
به سازماندهي راستا، اين در و رفته فراتر
و وسيع تشكلهاي  و نهادها ايجاد  و
اين براي  و دستزده تروريستي فعال 
قرن ربع يك از بيش  تاكنون كار
ايجاد با هماكنون كه تا داشتند فرصت
مختلف گسترده در كشورهاي شبكهيي
مسلمان مهاجران جوامع ميان و جهان
جهنمي افكار بهترويج آمريكا و اروپا
خاص بهطور و خميني تروريستي و
بنيادگراي تروريسم  براي بهعضوگيري 

اسالمي، بسيار فعالند.
روها ميانه و طلبان اصالح

بهساختاري نگاه از قبل تا بهجاست
تروريسم گسترش براي ايران ماليان كه
كه بپردازيم بهپرسشي كردهاند ايجاد
ايجاد بسياري براي جناح» «دو بازيهاي
كه رژيم مختلف جناح دو است. كرده
و طلب» «اصالح رسمي به طور يكي
برخي بهتعبير  يا و  «اصولگرا» ديگري 
ميشوند. ناميده «محافظه كار» رسانهها
(قسمت نوشتهها اين پيشين قسمت در ما
در توسعهطلبانه و نظريات هفتم) بهبيان
از رژيم سران جهانخوارانة حقيقت
وي، مهرههاي اصلي تا خميني  شخص
همگي كه كرديم مشاهده و پرداخته
و جغرافيايي  مرزهاي بياعتباري از 
زده دم اسالمي متعدد كشورهاي نفي 
اسالمي» واحد «دولت همان خواهان و
وصيت خميني مطرح در متن هستند كه
براي بايد كه هدفي و خواسته است، شده
و خون، از درياي احتمالي به آن، رسيدن
گذر كنند. مسلمانان، خون بهطور عمده

جناح  دو وجود حال، عين در  
ماية بسياري براي رژيم در يادشده
جناح گويي كه  شده اشتباه  اين

كشورها ديگر بهبلعيدن «اصالحطلب»
نميانديشد. ديگران بهسرزمين تجاوز و
ژستهاي اثر بر به خصوص شبهه اين
دوران در خاتمي  محمد رياكارانة 
از بسياري دامنگير وي جمهوري رياست
آمد، باورشان كه شد ديگران و ايرانيان
با خميني رژيم ماهوي مختصات گويا
دستخوش رئيسجمهوري، اين آمدن
بهرغم اين است.  شده اساسي  تغيير
تأكيد بهآخر تا و بارها خاتمي آنكه
«نظام تغيير براي نه او آمدن كه ميكرده
بازگردانيدن براي بلكه فقيه» واليت
كه مشروعيتي است، آن مشروعيت
خارج و داخل در كه داشته اذعان رژيم
جمله از  و است، باخته  رنگ ايران 
رئيسجمهور رفسنجاني كه بههنگامي
در رژيم اين اصلي سران بود، رژيم
رسيدگي طي و آلمان  جنايي  دادگاه
در رژيم تروريستي جنايات بهپروندة
از سران اين «ميكونوس»، رستوران
رئيسجمهور تا خامنه اي رهبرشان،
اطالعات، وزير و وزيرخارجه و وقت
تروريستي جنايات دستاندركار
وقتي اما شدند. محكوم و شده شناخته
ايرانيان از بخشي نهتنها آمد، خاتمي
ديگر دولتهاي بلكه خوردند، فريب
از دامن دوباره اروپاييها بهخصوص و
كيسة خويش از كالن منافع و داده دست
«اصالحطلب» دولت با را ايران ملت

كردند. دنبال خاتمي بهسردمداري
از پيش كه صورتي در
از پس و احمدينژاد تنورره كشيدن
ميسر هم همانوقت خاتمي، سال هشت
اين كه دريابند بيداري كمي با تا بود
نخواهد و نزاييده «كبوتر» هرگز «افعي»
زاييد. نگاه كنيمبهاظهارات احمد خميني
(هرچند غيررسمي) سران واقعي از كه
روحانيون «مجمع  و  امام»  «خط  جريان
اين از خاتمي كه است بوده مبارز»
فرزند خميني، احمد  برخاست.  جريان
روحاهللا پدرش، دستگاه همهكارة و
كه: بود داده هشدار ديرباز از خميني،
هستههاي ايجاد و  انقالب  صدور  «از
نيايد انقالبيون  تشكيالت در مقاومت
ندارد. مرز اسالم بياييم. كوتاه  قدمي
و اسالمي حكومتهاي برپايي براي و 
قطع همان (منظور اهللا حدود اجراي
سنگسار درآوردن، چشم پا، و دست
و نميشناسيم پا از سر ما است) غيره و
و مسئوالن آن اسالمي جمهوري هدف
جهاني حكومت برقراري جز چيزي
سياسي و منشهاي نيست... روشها اسالم

هيچ را هدف ولي ميكند فرق هم با
فراموش امام خط پيرو انقالبي مسلمان 

نميكند»(١).
بنيادگرايي كليت  ترتيب،  بدين
بهرغم ايران،  بر حاكم تروريست 
شعارهاي و اسامي جناحبنديها،
پي در خود، ماهيت بر بنا گوناگون،
ديگر، بهعبارت و «بسط» استراتژي
هستند بوده و انقالب» «صدور استراتژي
همة ابزارهاي خواند، چنانكه خواهيم و
و قهرآميز تا مسالمتآميز از را، ميسر
بسيج كرده راه اين در قوا تمام جنگي، با

ميگيرند. بهكار و

٨ساله با عراق جنگ
كه تروريست بنيادگرايي صدور
اسالمي» «انقالب آنرا ايران ماليان 
بهمناسبترين بايستي نخست ميخوانند،
ماليان نظر از ميگرفت. صورت كشور
عراق همانا كشوري چنين تروريست،
مشترك طوالني مرزهاي با همسايه بود
از كه شيعه اكثريت با جمعيتي و ايران با
بهايراندارد. بيشترينشباهترا اينبابت،
در مقدسه عتبات وجود با بهخصوص،
علي بنابيطالب(ع)، مزار امام يعني عراق،
امامان شهداي كربال(ع) و و حسين امام
دوازده از يازدهم  و دهم نهم،  هفتم،
در شيعيان تاريخي و عقيدتي پيشواي
توجه مورد سرزمين اين كشور، اين
و است ايران مردم قاطع اكثريت ويژة
هستند شرايطي مشتاق همواره ايرانيان
يادشده عتبات زيارت و بهعراق سفر كه

كند. تسهيل برايشان را
دخالت و نفوذ فكر  چنين، اين
خميني رژيم دستور در عراق امور در
گرفت، قرار آن مختلف جناحهاي و
نهضت ليبرالهاي حتي كه بهحدي
رهبري تحت دولت اولين در آزادي
بازرگان، موقت دولت يعني خميني،
شده وارد برونمرزي دخالتهاي اين در
خارجة يزدي، وزير بهاعتراف ابراهيم و
بهبغداد، سفير تازه اعزام يك دولت، اين
كشور، امور اين در مأموريت دخالت با
قرار بازرگان خارجة وزارت دستور در
از يزدي ابراهيم  مورد، اين در  گرفت.
مي گويد: سخن چندمحوري طرح يك
به اضاع وارد سفير يك اعزام اول، «محور
و منطقي و الزم به ارتباطات قادر و عراق
رژيم مخالف مسلمان گروههاي با سري
بود»(٢). ضروري عراق، داخل در صدام
ما سياست ديگر «بخش ميافزايد: يزدي
در ساير اعراب، خصوصًا عراق و عليه

تروريست بنيـادگرايي با مـرزهاي اسـالم
(٨)

گنجهاي جالل

در نداشت. وجود  ايران به نام كشوري هنوز پيش سال  هزار سه
گرفت، نام «ايران» به آن، آرياييها  ورود از  پس كه سرزميني جايجاِي
در بود، پرآبي رودخانة كه جا هر داشت. وجود تمدنهايي و شهرها
در كارون رود كنارة در مثًال، شد.  سبز  هم شهري  و آبادي كنارهاش 
يا هيرمند پرآب رود حاشية در يا خزر درياي جنوبي حاشية در خوزستان،
دل سرزمين در بسياري آثار كهن، شهرهاي آن از كرمان. كنار هليلرود در
از باستانشناسان تالش اخير با سالهاي در آن بخشي از است كه پنهان ايران
دوراني است كه از به جامانده، بيشتر آثار شد. اين آورده زير خاك بيرون

ميشود. گفته ِمفَرغ» «عصر بهآن

ِمفَرغ» «عصر
و نقره و  طال كرد. كشف بود كه بشر آن را فلزي كهنترين مس  
جملة فلزاتي است كه آسانتر از مس كشف شدند. بعد از كشف مس قلع
آن پيش از نخستين، رو، انسانهاي اين ميشود. از جدا سنگ از گداخته و
جدا سنگ از توانسته بودند، مس را كنند، سنگ جدا آهن را از بتوانند كه
بهكشف تازهيي دست يافت بشر مس، كشف از كنند. چند هزارسال پس
مس از كه آورد بهدست را (برنج) مفرغ قلع، يا روي با مس تركيب از و

نخستين  كه ميالد از پيش سال ٢٨٠٠ (از دوره اين بود. ديرشكنتر و سختتر
براي  بشر كه ميالد از پيش  ١٥٠٠ تا حدود آمد، بهدست مفرغي اشياي 

ِمفرغ مينامند. عصر را كند) جدا سنگ از را آهن بار توانست نخستين
بسازد كه بسيار  آهني ابزار انسان توانست آهن» «عصر در    
حرارت درجة در آهن بود. يا مفرغي ابزارهاي مسي از كارآتر و پردوامتر
دشوارتر بسيار سنگ از جداكردنش ميشد و گداخته مس از باالتري بسيار
در كه ايراني)، و (هند ابزارهاي آهني، اقوام آريايي گسترش با همزمان بود.
ايران بهفالت مركزي شمالي آن ميزيستند، سرزمينهاي و حوالي خوارزم
زندگي بيابانها در و بودند كوچنشين آريايي اقوام زمان آن در شدند. وارد

بودند. نشده وارد «شهرنشيني» بهدنياي هنوز و ميكردند

باستاني شهرهاي   
و پديدآمد  «شهرنشيني» مفرغ) (عصر ميالد از پيش سوم هزارة در
«عصر مهم شهرهاي از شماري  گرفتند. شكل باستاني  بزرگ شهرهاي
شهرسوخته شوش (خوزستان)، (كاشان)، سيلك نام برد: ميتوان را مفرغ»

(كرمان). جيرفت و (نهاوند) گيان (زابل)،
كه لوت، كوير كنارة تمدنهاي كهنترين  از كاشان سيلك تمدن
كاوشهاي در اين تمدن كهن، آثار پاگرفت. دور دريا بود، هزاره هاي در
شامل ظرفهاي يافته ها كه اين کاشان، پيدا شد. نزديكي تپههاي «سيلک»، در
از يکي «سيلك» كه ميدهد نشان است، ِمفرغي و مسي اشياي سفالي،
زماني ايران بهشمار ميآيد. فالت مرکزي در بشر استقرار مراکز کهنترين
لوت پديدآمد، كوير شد و به جاي آن ايران خشك درياچة مركزي كه
از گردآمدند، منطقه آن پيرامون چشمه هاي كنار در آن پيرامون ساكنان
صنعتگران ق.م. هزارسال هفت حدود در كاشان سيلك تپههاي در جمله،
كلنگ و تبر مانند قالبها ابزارهايي در ريختن آن و مس ذوب با منطقه اين
آن را بهجاي نوع سنگي آنها و مي ساختند سوزن و... و چكش و كارد و

مي بردند. بهكار
يورش با برسد آهن بهعصر كه آن از پيش سيلك تمدن پاي رد

نكرد. ديگر كمر راست و از پاي افتاد مهاجماني
شهر ساكنان و بناها همة از ميالد اول پيش در اوايل هزارة بار آخرين
كه بزرگي، آتشسوزي اثر در كه خاكستري تودههاي زير در سيلك
آنجا در آبادي از اثري ديگر مدفون شدند و بودند، پديدآورده مهاجمان

نماند.
آنجا در و داد رخ رويدادي چنين نيز (گرگان) هيركانيه منطقة در
آن پس از و كرد پراكنده را آنجا مردم مفرغ» «عصر در يورشي نيز گويا
دوران آن مردگان كهن گور كه در اشياي فلزي همة نشد. آنها از خبري
«عصر كه آن از پيش گويا است. يا سفال نقره طال، مس، از آمده، بهدست
در هيركانيه نماند. رويدادي كه بهجا تمدن از اين آغاز شود، اثري آهن»

داد.  ميالد رخ از سال پيش ١٨٠٠ حدود در ميان برد، از سامان را آن تمدن
كه بود آن پيرامون و خوارزم نواحي از آريايي كوچنشين قبايل هجوم شايد

برد.. ازميان را هيركانيه تمدن
مربوط مفرغ بهعصر نيز گيالن مارليك منطقة باستانشناسي در يافته هاي

از حيواناتي مانند  ٥٠ مجسمة مفرغي از ناحيه بيش در حّفاريهاي اين است.
است. شده يافت قاطر گرگ و گراز، بزكوهي، پلنگ، كوهاندار، گاو

ايالم  تمدن
٥٠٠٠ سال  حدود كه در بودند اقوامي دسته از آن از ايالميها شاخهيي
غربي ايران جنوب در كوچ كردند و آسياي ميانه بهايران از ميالد از قبل
تمدن بزرگي بهايجاد قرن موفق چندين بعد از و گزيدند امروزي سكونت
ايالميان يافت. دوام هزار سال بهسه نزديک ايالم شدند. دولت بهنام ايالم
اطراف كوههای خوزستان، شامل كه دولتشان را سومريها با تقريبًا همزمان
«ايالم» دولت دادند. بود، تشكيل (فارس) و اَنشان پشتكوه لرستان، بختياري،

پايهگذاري شد.  خوزستان دشت در ميالد از پيش سال ٣٥٠٠ حدود در
-در شد، ناميده ايران بعدها كه سرزميني غرب و شرق از مهمي بخشهاي
حكومت اين سلطة در زير بهايران، آرياييها از ورود پيش هزارسال حدود
كه سالهاي آغازين، بود. تختگاه ايالم جز مركزش شوش كه قرارداشت
(خرم خايدالو و اهواز مهمش نيز و شهرهاي شوش همواره بود، «شوشتر»

آباد) بود.
دوام  يعني حدود سه هزار سال م ۳۵۰۰ تا ٦٤٥ ق از ايالم مقتدر دولت
آشور (كه  شاه بانيپال»، «آشور ميالد، از پيش ٦٤٥ سال حدود در داشت.
شاه  آخرين و برد يورش به ايالم حكومت كرد)، ق.م، ٦٦٨ تا ٦٣١ سال از

برد. ازميان را كهن ايالم دولت و كرد  دستگير را ايالم
شوش باستاني  حوزههاي در را ايالم فرمانروايان از بهجامانده آثار

ديد. مي توان ُچغازنبيل باستاني شهر و هفتتپه،
شهر آنها، تختگاه در  ايالم حكمراني دوران كهن محوطة مهمترين
استان خوزستان در دانيال» «شوش نوپديد شهر نزديكي شوش، در كهن

ميالد. از سه تا چهارهزارسال پيش از با آثاري داشت قرار
بيش از از ايالمي شده نقاشي ليوان شوش: اكتشافات آثار ايالمي (از
هزارسال از از بيش پختة لعابدار، ِگل نشسته از شير ق.م، و هزارسال سه
شوش واقع شرقي جنوب كيلومتري چند در تپه هفت باستاني ق.م): حوزة
شامل جمعي گور يك به ويژه گورها، مانند آثاري حوزه اين در است.
يك سنگ گلي و يك «زيگورات خشتي» و چندين لوحة ٢١جسد، و
است. شده كشف باستان ايالم تاريخ از دورهيي دربارة بهخط بابلي نبشته

در كه است ايالم  فرمامروايي دوران از باستاني محوطة يك ُچغاَزنبيل،
دارد. قرار «دز» رودخانه نزديكي در و شوش شرقي جنوب ٣٠كيلومتري

معبد يك و كهن شهري بقاياي باستاني، حوزة اين در شناسان باستان
را ايالم شاهان گورهاي و است مشهور به«زيگورات» كه باستاني پلكاني

كردند. كشف
گال»، ايالم به نام «اونتاش شاهان از يكي آن را كهن معبد و شهر اين

بناكرده  ايالمي  خدايان از يكي براي ميالد از پيش سال ١٣٠٠ حدود در
(زيگورات) پلكاني معبد  اين بود. كاهنان و شاهان ويژة  خدا اين است.
اثر كه در طبقه بود پنج آغاز در شده، ساخته آجر از روية بيروني آن كه
در آن سه طبقة زيرين تنها رفت و آن ازميان بااليي طبقة دو زمان گذشت

شد. آورده بيرون خاك از زير شناسان باستان كاوشهاي

برنامههاي اجراي عراق، مردم با رابطه
در است. بوده  عربي بهزبان تبليغاتي 
وزارت در مكرري جلسات زمان، همان
جلسات، اين در شد. برگزار خارجه...
جمهوري سفير عراق، مورد در خصوصًا
رسانيد بهم حضور نيز عراق در اسالمي
اساسي خطمشي و اصلي محورهاي و
برنامه، بهحق، اين شد. تنظيم و  بررسي

داشت»(٣). مؤثري نقش
عراق، در  دخالت مأموريت البته، 
دنبال دولت مقامات رسمي توسط تنها
رژيم ارگانهاي تمامي بلكه نميشد
كه بهطوري بودند، كوشا راه اين در
آن هنگام، در خميني منتظري، جانشين
بهطور را براندازي رژيم عراق از سخن
در جمله از وي آورد. بهميان علني

علني  به طور خميني از سال٥٩  بهار
انقالب رهبري كه كرد درخواست
روزها «اين بگيرد: بهعهده  را عراق در
ميكنند مراجعه مرتبًا ما برادران عراقي
امام حضرت كه همانطور ميگويند: و
كردند رهبري را  ايران انقالب  خميني 
انقالب انتظار داريم كه بهثمر رسيد،  تا

كنند»(٤). رهبري هم را عراق
عراق همه جانبة حملة از پيش
طرح اين خميني  رژيم كه بود بهايران 
ديگر اقدامات بر افزون كه كرد علني را
دولت خارجة وزير كه آنچه نوع از
دارد تصميم بود، كرده اعالم بازرگان
روزنامة كند. جنگي حملة بهعراق تا
خامنهاي، بهعلي آن امتياز كه جمهوري
بهتاريخ دارد، تعلق رژيم، كنوني رهبر
نوشت: (٨٠ (٩اوت ١٨مرداد١٣٥٩، 
قوا، كل فرمانده (خميني)، امام «بهفرمان
براي را خود آمادگي انقالب نيروهاي 
اعالم با پشتيباني مسلمين عراق تصرف

كردند».

فتنه رفع تا جنگ جنگ،
عالم در

كنندة آغاز  كه بحث  اين از  جدا
قصد است، كسي  چه جنگ  واقعي
باهدف عراق با بهجنگيدن  خميني
تحت يعني خود، شبيه حاكميتي تأسيس
قابلترديدنيست،چنانكه فرمانخميني،
هم خانمانبرانداز جنگ از وي استقبال
قرباني را مسلمانان طرف، دو هر از كه
كالم برنمي دارد. اين ميگرفت، ترديد
اندكي كه داريم بهياد اغلب را خميني
سخنراني يك طي جنگ، شروع از پس
خطاب جماران، خويش، مقر در
الهي موهبتي «جنگ گفت: بهحاضران

است. داده بهما خدا كه عطيهيي است،
بهنشاط را  روح توپها غرش  صداي
خميني پيروان معروف شعار ميآورد».
تا جنگ، «جنگ،  ميزدند: فرياد  كه
قدس از «راه شعار يا عالم»، در رفع فتنه
بهروشني نشان هركدام كربال ميگذرد»،
بهجنگ خميني رويكرد كه ميدهد
تغيير و عراق، تنها تصرف عراق با ٨ساله
بلكه نبوده، كشور  اين بر  حاكم رژيم
«حاكميت و جهانخوار رؤياي در ريشه

دارد. بنيادگرايي جهاني»
تمامي خميني كه بود چنين
دستيابي ميانجيگريهاي بينالمللي براي
وقتي و حتي ميگذاشت را ناكام بهصلح
ايران ملي مرزهاي به پشت عراق كه
خميني معروف كالم كرد، عقبنشيني
اين است». اسالم دفن «صلح كه: اين بود
كه بدين معني است از زبان خميني كالم
برقراري مقدمة بهعنوان انقالب» «صدور
«رؤياي يا اسالمي» «حكومت واحد يك
با صلح پذيرفتن  صورت  در خالفت»، 
ميافتاد. بهخطر مسلمان، و همسايه عراق
يك از بهبخشهايي توضيح، براي
سران كه كنيم نگاه رژيم داخلي سند
خامنه اي يعني جمهوري، حزب وقت
با گسترده بحث از  پس  رفسنجاني، و
چنداني «نياز شد: تدوين خميني شخص
در شرايط صلح تحميلي بهذكر خطرات
پيروز جنگ در ما اگر  نيست... فعلي
كرد... خواهد فرق كامًال شرايط شويم،
حكومت توانايي ماية بهتنهايي خود اين
خواهد سياسي و نظامي تصادم هر در
با اثبات شعار ايران از پيروزي شد... پس
ندارد»، شكست محمد(ص)  «مكتب
يافته تازه روحية  منطقه  مسلمان  مردم
مشكالت با آمريكا نشاندگان دست و
از يكي شد... خواهند مواجه بيشتري
نبايد بحث جنگ در مهمي كه مسائل
ديگر در روحية مسلمانان كرد، فراموش
كشورهاي جهاناست...هرگونه مصالحه
بينالمللي رسانههاي توسط صدام، با
لو و شد، جلوه داده خواهد ايران شكست
عراق از رژيم بسياري بتوانيم امتيازات كه
پس از مصالحه ديگر، بگيريم. از سوي
انقالب بهصدور اميد كاهش صدام، با
پذيرفتن گرفت... ناديده نبايد را اسالمي
مسلمان از ملل نااميدي بهمعني صلح تنها
نيست، اسالم در رويارويي با كفر قدرت
هرگونه در شروط اساسي از يكي زيرا
امور در مداخله عدم صلحي، موافقتنامة
انقالب اگر است... يكديگر داخلي
حساسيتي هيچگونه ميخواست اسالمي

نداشته به واقعيات بيرون مرزهايش نسبت
را ديگر ملتهاي نميخواست اگر و باشد
جنگ اساسًا كند، آشنا اسالم با حقيقت

نمي شد»(٥). ايران شروع با عراق
رژيم دشمني ميكنيم كه مالحظه
ديدگاه از صلح، با  خميني  بنيادگراي
انقالب» «صدور در رژيمش سران و وي
هيچ كه خصوصيتي ميآيد. بيرون
تروريست، اسالمي بنيادگراي  جريان
«اسالم» در را ملي مرزهاي كه مادام
راهي نميشناسند، بهرسميت خودشان
روي آوردن و خونريزي و جنگ جز
جنگ اين خسارات ندارد. بهتروريسم
ايران براي تنها رفسنجاني، بهاعتراف
هر ايراني و شد هزارميليارد دالر بر بالغ

 ٥٠ جنگ اين اثر بر ميانگين،  بهطور
قرباني اين، درصدفقيرترشد. هولناكتر از
مرز اين جوانان و انسان ميليون دو شدن
ميليون يك كشتهشدگان كه است بوم و
به٤ميليون زده ميشوند. نزديك تخمين
از را خويش  كاشانة و خانه نيز ايراني 
«جنگزدگان» نام تحت و داده دست
در و شده آواره ايران ديگر بهنقاط
و اجحاف رنج و و انواع ناكامي معرض

شماتت شدند.
بهكشور انقالب» «صدور از اين
نظامي. نبرد و جنگ بهصورت و همسايه
تهران كه كه رژيم ماليان بايد ديد اما
جمهوري «هدف خميني احمد بهقول
جز چيزي آن  مسئولين و  اسالمي
اسالم نيست»، جهاني حكومت برقراري
چگونه دورتر كشورهاي در را هدف اين

ميكند؟ دنبال
دارد)  (ادامه  
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۲۱دي۷۰. كيهان، روزنامة -  ١

۱۱ژانوية۹۲.
۵مهر۵۹. كيهان. روزنامة -  ٢
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سند يك تلخيص و برگرفته - ٥
و ايران جنگ مورد در رژيم داخلي
كرد. حزب جمهوري تدوين كه عراق
رسيده خلق مجاهدين به دست سند اين
بهتاريخ اين سازمان ارگان  نشرية در و

گرديد. منتشر ۲۹دي۶۲(۱۹ژانوية۸۳).

چند شومان، بهميدان نرسيده کردم.
آرم با رنگ زرد بارانيهای در ايرانی
را نظرم مجاهدين،  سازمان رنگ  قرمز
طرف دو آنها در جلب کردند. بهخود
پخش تراکت و بودند ايستاده خيابان
بهسويم را خانميتراکت ميکردند.
که ميدادم توضيح داشتم کرد. دراز
و آمدهام تظاهرات در شرکت برای
را همديگر شد. قفل به هم نگاهمان
و سالم  ميشناختيم. قبل سالهای از
کرديم. خداحافظی بعد و و... روبوسی
بروکسل، در قبلی تظاهرات بهعکس
شومان، ميدان بهمرکز پشت را سن
شهر تاريخی بناهای قديميترين از يکی
بهطوریکه بودند. کرده نصب بروکسل
مجسمههای ميدان و دور بنای فاصلة از
طرف بود. قابل ديدن به خوبی  زيبايش
در زندانيان از صحنهيی سن، راست
پشت سفيد که و سياه راه راه لباسهای 
و پاسدار چند و بودند زندانی ميلهها
نميزد مو خامنهای با که آخوندی
بودند، زندانيان  زدن  شالق مشغول و
اين صحنه، کنار در  ميخورد.  بهچشم 
تا شانه که زنی سنگسار نمايش خيابانی
در ديدم. را بود رفته فرو خاک در
مجسمة سفيدرنگ سن نيز چپ سمت
مجاهدين سازمان آرم که آزادی کبوتر
در کنار ميکرد حمل خود در پشت را
موسيقی، آالت با که جوانان گروه
ميکردند، همراهی را تظاهرکنندگان
و زرد لباسهای آبی قرار داشت. جوانان
مجاهدين سازمان رنگ  قرمز آرم که
پوشيده بودند، شده  دوخته  آنها روی

بودند.
و  کتاب ارائة برای چادرهايی  
مختلف گروههای از مختلف نوارهای
باران گزند از تا  بود شده  برپا سياسی
در غذا مطبوع  بوی باشند. امان  در
غذايی شرکتهای و  بود  پيچيده فضا
شلوغ روزی برای  را خود  مختلف،

بهسمت که همينطور ميکردند. آماده
ميديدم را ايرانيان برميگشتم، سن
را خود تک  تک يا دسته دسته  که
بالفاصله و ميرساندند تظاهرات بهمحل
پرچم رژيم، محکوميت پالکاردهای
عکسهای ايران، نشان خورشيد و شير
سازمان آرم و رجوی مسعود و مريم
جايی بهدست ميگرفتند و مجاهدين را
شدند آزمايش بلندگوها  ميايستادند. 
تظاهرات برگزاری برای چيز همه و
آماده شد. بروکسل در بزرگ ديگری
يا راديو مجريان و عکاسان خبرنگاران،
و ميرساندند بهمحل را خود تلويزيون
تعداد آنها ميشدند. گزارش آمادة تهية
خبرنگاران از به غير بود. خيرهکننده واقعًا
خود، دوربينهای  با  نيز  مستقل افراد 
را ايران تاريخ مبارزات مردم از قسمتی
يک مي کردند. ضبط خود آرشيو برای
برگشتم. تظاهرکنندگان بهطرف آن
نفهميدم و مي کردم  نگاه ناباوری  با
را خود کی و از کجا آدم آنهمه که
کار ميکرد، چشم تا بهآنجا رساندند.
و پرچم و  بود ايستاده که بود  آدم
هوا بهرقص در که بود آرم پالکارد و

بود. آمده در
هنوز ولی  شده قطع ديگر باران 
مرز ای ايران  ای سرود بود. سرد  هوا
هوا در بنان زندهياد صدای با پرگهر
صدای لحظه، يک در و افکند طنين
را شومان ميدان ايرانيان همراهی با بنان
سوت زدنها، کف با ايرانيان درنورديد.
خود، ممتد  کشيدنهای هورا و زدنها 
و بردند بهپايان را  سرود  زيباترين اين
پشت ديگری از پس يکی سخنرانان
خود حضور علت گرفته، قرار تريبون
مقاومت خود از حمايت تظاهرات و در
بهنفر را نوبت و داده  شرح را ايران
سخنرانان از يکی ميسپردند. بعدی
نميتوانست که  حالی در  انگليسی،
سينه در اين از بيش را خود احساسات

هم حتی خورشيد زد، دارد، فرياد نگاه
بيرون ابر پشت از  رجوی  مريم برای
از قبل دقيقه چند ميدرخشد. و ميآيد
جمهور رئيس رجوی، خانم سخنرانی
ايران مقاومت  ملی شورای برگزيدة 
سخنرانی فرانسه ماهواره از طريق از که
گرفت درخشيدن چنان خورشيد کرد،
است. اين حادثه، گويی چلة تابستان که
صد را  تظاهرکنندگان احساس و شور 

چندان کرد.
و درتظاهرات هنری برنامههای
هميشه ايران مقاومت گردهماييهای
بار هر و ميکند سورپريز دچار را آدم
غرق انسان جديد، هنرمندی حضور با
اينبار مي شود. اميد و شعف و شادی

و  لطيف صدای با ساله  ١١ هلنای نيز
در حاضر ايرانيان احساس، پر شعر آن
برد. ديگری به دنيای خود با را تظاهرات
مي آمد بهچشمانشان اشک توک و تک
و ميشدند پابهپا هلنا، تکان هر با بقيه و
چهرهشان در بهخوبی را غرور احساس

ديد. میشد
رستم قصة از نگو

سهراب افتادن از نه
دريا دل مردان از اون

آفتاب دختر از بگو
خونه قامت در اگه

خاموشه خنده چراغ
بيدارم که مادر بگو

هنوز چشمام نرفته خواب
مونده شب هنوز از ببين

هنوزم روشنه مهتاب
.....

مونده اگه حرف دنيا يه
اينجا شب، مرگ رسيده

بيداری صبح طلوع
شکوه روشن فردا

و نصيری حميد آقای زيبای شعر
موسيقی مسلم استاد جانبخش آهنگ
صدای و  شمس محمد آقای ايران 

يکطرف از کوچک، هلنای دلنشين
و بود شده  پرپر گلهای خاطرة يادآور 
روشن بهآيندهيی اميد ديگر طرف از
ميکرد. زنده در دلها را مهتاب همچون
پرچمهای و ايرانيان آزاده، ميخواند هلنا
بهاين و درمي آوردند به اهتزار را خود

ميکردند. افتخار ايرانی کودک
موج ميان از بود سختی بههر
معذرت و  ببخشيد کلی با جمعيت، 
حرکت صف ته  به طرف ميخوام، 
از ذرهيی ميرفتم، جلوتر چه هر کردم.
اگر معروف نمیشد. بهقول کم ازدحام
نميرسيد. بهزمين ميانداختی، سوزن
مجبور اوقات گاهی شلوغی، بهدليل
نگاه بهچهرهها کنم.  توقف ميشدم
خستگی از خبری اصًال اما ميکردم
بشاش همه نکردم. مشاهده کالفگی و
راه برايم لبخند با  و  بودند سرزنده و
ميدادند شعار قدرت با ميکردند. باز
و ميکشيدند هورا  و  سوت مرتب و
کف بود، خالی دستشان که آنهايی
که برخوردم به صحنههايی ميزدند.
انسان اما باز ندارند برايم تازگی گرچه
کنار در نسل  سه ميکنند. متحول  را
ميدادند. سر آزادی فرياد يکديگر
جوانان کنار در که پيرزنانی و پيرمردها
ميزدند. فرياد يکصدا نوجوانان و
نداشتند رفتن راه توان که سالخوردگانی
خود صدای تا بودند کرده جزم عزم اما
تصميمگيری مشغول که بهجهانيان را
زوجهای برسانند. بودند کشورشان برای
که بغل در  خردسال فرزندان با  جوان
در فرزندانشان بیتابيهای بهخاطر اغلب
بودند نتوانسته  تظاهرات، از قبل  شب
را خواسته  يک بخوابند، راحت حتی 
شوق و سرور از  که البته  ميطلبيدند. 
نميدانم اين اما بودم آمده آنها بهوجد
آنان که داشت خاصيتی چه تظاهرات
بود. کرده پرشور و  شادمان  آن طور را
را انگيز آزادی وطن هم رايحة دل شايد

ميکردند. استشمام
دو  رسيدم. جمعيت به وسط  
بودند. ساندويچ فروش مشغول نفر
را پولشان باقی اينکه بدون خريداران
ميخريدند. را خود غذای بگيرند، پس
تعلق سازمان» به « ناهار فروش عوايد زيرا
کمک ابايی بی هيچ آنها و ميگرفت
همين که ميدانم چند  هر ميکردند.
به را خود مرتب و مالی کمکهای افراد
که هديه ميکنند. همان طوری «سازمان»
کمکهای مختلف، بهطرق ساليان اين در

اند. رسانده بهسازمانشان را خود مالی
ايرانيان بين فرانسوی که شهروندان
دست در با هستند معروف به«همسايگان»
لوفور ژينت زندهياد از عکسی داشتن
ديگر يکبار بروکسل، تظاهرات در
آزاديخواهانه مقاومت با خود همبستگی

داشتند. ابراز را، ايران مردم
ايرانيان راهپيمايی از پس تظاهرات

 ٥ ساعت اروپا، اتحادية مقر بهسمت
ايرانيان که و بهپايان رسيد ظهر از بعد 
بودند، نگذاشته را تنها مقاومت نيز اينبار
اتوبوسها، و بقيه بهسمت خود بهخانههای

بازگشتند. خودشان کشور يا بهشهر
نسبت رژيم واکنش  وقتی
در که شنيدم را بروکسل بهتظاهرات
٢٠نفر بودند، نوشته روزنامه هايشان
کردهاند، از تظاهرات اروپا جلو اتحادية
و خندهام گرفت رژيم بالهت و حماقت
نتواند آنکه کور گردد هر گفتم: دلم در
تظاهرات گزارشهاي و عکسها ديد.
خبرگزاری، دهها توسط که بروکسل
راديو و  روزنامه و تلويزيون آژانس، 
سيهدالن به قلب تيری خود، انعکاسيافته

است. ايران بر حاکم جالدان و
حرکت که اتوبوس بهسمت
بلکه گرفتم باال  را سرم ميکردم
قرمزی و  زرد بادکنکهای بتوانم 
مريم رجوی سخنرانی در پايان که
آنها از اثری اما  ببينم. را  رفتند باال
بادکنکها تمام گفتم، نبود. بهخودم
مژدة و گشت خواهند را بروکسل
و بهخانه خانه را  ايرانيان  پيروزی

کرد. خواهند منتقل بهکوی کوی
شايعه خالف بر  ايران  مردم
که رژيم هميشگی پراکنيهای
دارد قصد را کشور خارج ايرانيان
بیتفاوت منفعل، معتاد، افسرده،
بهغايت انسانهايی دهد، نشان و...
و... هستند باپرنسيپ مقاوم، پرشور،
هيچگاه را آزادی راه مبارزان که
کنارشان در هميشه و نگذاشته تنها
مقاومتها، تاريخ ايران مردم بودهاند.
خودگذشتگيهای از و رشادتها
فراموش هرگز  را خود مبارزان 
در که همانطور و کرد نخواهند
و ديده ايرانزمين تاريخ طول
حمايت کردهاند. را شنيدهايم، آنان
پس ميکنند، مقاومت ايرانیاند،

هستند.

دورانكهـن
ساساني) پايان دوران پيشداديان تا (از

(٧)
معصومي                                                         عبدالعلي

تاريخ ايـران زمين
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٧٧٦ شمارة

مجازاتهاي  و شكنجه از  استفاده استمرار  ملل، عمومي  مجمع سوم  كميتة قطعنامة  
ساير علني و اعدامهاي استمرار عضو، و قطع زدن شالق قبيل از غيرانساني و وحشيانه
كمتر جرم ارتكاب كه در زمان افرادي از اعدام و كرده گسترده را محكوم سطح در اعدامها

مي كند انزجار اعالم داشتند ١٨سال از
در  و قانون در و دختران زنان عليه تبعيض و خشونت عمومي استمرار مجمع سوم  كميتة

مخالفت و سيستماتيك تبعيضهاي اين به رسيدگي براي گامهايي برداشتن از امتناع و عمل
ميكند را محكوم زنان عليه تبعيض هرگونه منع به كنوانسيون پيوستن با

انديشه،  و اجتماعات، آزادي بيان آزادي بر غيرقانوني قطعنامه اعمال محدوديتهاي اين  در
سايتهاي بلوكهكردن روزنامهها، و مطبوعات توجيه ناپذير تعطيلي خودسرانه، دستگيريهاي

است شده محكوم سالم، و آزاد انتخابات براي الزم شرايط فقدان هم چنين اينترنتي،

قومي  اقليتهاي به متعلق عليه افراد حقوقبشر ساير نقضهاي و تبعيض استمرار  قطعنامه
ميكند محكوم را مذهبي و

آزادانه،  فراهم آوردن استماع از عادالنه،ممانعت دادرسي يك فقدان قطعنامه، اين در
نفي به منظور ملي امنيت قوانين استفاده از داشتن وكيل، از كردن بازداشتشدگان محروم

است شده محكوم حقوقدانان، و مدافع وكالي و تهديد آزار و ايذا بشر، حقوق

كشتار شكنجه و مركز كشف رسـوايي بزرگ
عراق در وزارت كشور آخوندي به عوامل رژيـم متعلق

ابرازانزجارجهاني ازكشفمركزشكنجه
وزارت كشور عراق عوامل رژيم در

مطبوعاتونيروهاي سياسيعراقبروابستگينيروهايوزارتكشوربهرژيم ايرانتأكيدكردند

ابراز  عراق كشور وزارت در زندانيان شكنجة به نسبت اروپا اتحادية  
نگرانيكرد

و  نيـروهاي شبـهنظامي تسـلط كرد اعالم بغـداد در آمريكا سفارت
كرد نخواهد تحمل را امنيتي عـراق نيـروهاي بر مذهبي

پيدا  اطالع به منظور كرد اعالم عراق در آمريكايي نيروهاي فرمانده
به بازديد اقدام عليه زندانيان بي عدالتي تجاوز و نقض، از هرگونه كردن
مقامات منازل حتي در صورت نياز زندانهاي عراق و تمامي بازرسي و

شد خواهد عراقي باالي
و مورد  افشا بدرفتاريها دستاندركار عوامل انگلستان:  وزير دفاع

گرفت خواهند قرار بازجويي
سپردنعامالنشكنجهبهدست عدالتاولين  در عراق: سفير آمريكا

است عراق اساسي قانون آزمون
  لوئيزآربوركميسرحقوقبشردرسازمانمللمتحد:بايديكتحقيقات 

گيرد صورت عراق بازداشتگاههاي تمامي درمورد المللي بين
 گزارشگرويژهسازمانمللدرامرشكنجهخواهاندخالتسازمانهاي 

شد امر تحقيقات بينالمللي در
اين  مورد در تحقيقات مورد حقوق بشر: در انگلستان ويژة  نمايندة

شود انجام در عراق نبايد موضوع
بايستي  اصلي سرزنش واشينگتن: نزديك خاور انستيوي  مشاور

شود ايران رژيم متوجه
 كرت ُگورينگقائممقام عفوبينالملل: نقضحقوقبشرتوسط دولت 

است  شده سيستماتيك كشور وزارت به خصوص عراق

كاتر  بدن، اعضاي قطع ارة برقي براي برقي، متة از  استفاده
مخصوصسالخيوصندلي مخصوص شكنجه،شوكالكتريكي

گفت: عراق امنيت ملي مشاور الربيعي، موفق با مالقات در احمدينژاد
در نياز مورد هاي زمينه در را خود تجارب همة ايران

داد خواهد قرار عراق دولت و ملت اختيار
عراق: وزيركشور جبر، باقر بيان

است شده شكنجه بزرگ موضوع
كه كرد ادعا خبري كنفرانس يك در عراق كشور وزير جبر، باقر بيان
كشور بهوزارت مخفي وابسته زندان يك در موضوع شكنجه انتقادكنندگان،

نشان  را شكنجه عالئم نفر از زندانيان ٧ فقط گفت او كردهاند. بزرگ را
گردن نشده، كسي كشته كسي ميكنم، رد را شكنجه من گفت دادهاند. او

است. نشده زده
كشور در وزارت شكنجهگاه آخوندي كشف رژيم

آمريكايي» خواند يك «سناريوي را
بازداشت شدگان تمامي عراق: دولت سخنگوي

بهصورت قانوني دستگير شدهاند
به خاطر  آنها اما بودند. شده داده ارجاع دادگاه به بازپرسي به منظور آنها  اغلب

ميشدند نگهداري كشور وزارت مركز در بازداشتگاه كمبود

عراق كشور وزارت سابق در مقام عاليرتبة يك مهم افشاگري
مخفي زندان در شش كشتار شكنجه و دربارة

مسئولبازجوييدردستگاه سرتيپمنتظرسامرايي:
است ايران اطالعات وزارت سرهنگ يك امنيتي ويژة

فيزيكي اندام  قطع با يا و اتو برقي، دريل با آنها سامرايي:  سرتيپ منتظر
افراد راشكنجهمي كنند. افسرانيكهدرماهرمضان ترور شدنداكثرًاخلبان

بودند
كشته  شكنجه از زندانيان زير تعدادي از قربانيان شكنجه: يكي  اظهارات
قسمت به شدت به آهني زنجير يا ميله با گرديدند. فلج نيز تعدادي و شدند
ديگر به نفر يك كردند. تجاوز لوله آهني زنداني با يك به ميزدند. پاها سر و
بود. كه كوچكترين آنها١٥ساله ٥برادر بودند آنها كردند. فلج را ابراهيم اسم

شدند كشته شكنجه براثر نفرات بقيه بجز١٩نفر زندان مدت در
پراز  بطريهاي و آب كردند بطريهاي باز چشمم را وقتي ديگر: زنداني  يك
نيز برق بعضيها به ميشد و ريخته زندانيان از بدن برخي روي كه اسيد ديدم
و شده بود آويزان كردند بسته پشت از كه دستهايم كرده بودند. مرا از وصل

مرا ميزدند ميلة آهني با
 روزنامه الزمان: درمخفيگاه جادريهوابستهبه وزارتكشور ارههاي برقيكه 
اجزاي براي قطع كه شده كشف شود مي استفاده درختان بريدن چوب براي
بدنزندانيهابه كارگرفتهميشدهاستوهم چنينمحلهاييبرايكندنپوست
به شكنجه كه اقدام جالداني دارد . تعداد وجود شكنجه صندليهاي و آنها
زندانيان  شكنجة روز به شب و ميشود كه برآورد ٥٠ نفر ميكردند زندانيان

انجامميشد  شكنجه درزيرزمينطبقةپايين مخفيگاه ميپرداختند.

عكسهاي دادن حال نشان در اسالمي عراق دبيركل حزب

عمل مرگ گردان يك مانند البركان» «لشكر االوسط٢٦آبان: الشرق
ميباشد ايران حمايت رژيم مورد بدر شيعة تحتتاثير سازمان و ميكند

در داخل  بدر ياغي حزب اسالمي عراق: نيروهاي دبيركل الهاشمي، طارق
وزارتكشورمسئولدستگيريهاوشكنجه هاييهستندكهصورتميگيرد

كردن نابود ايران در رژيم نقش عراق: ملي جنبش مخلص، رئيس دكترخاتم
انجام و گرفته انجام آنچه هر كمال تأسف در با است. محتوايي نقش يك عراق

دارد وجود يران ا رژيم انگشت اثر ميگيرد
در ايران رژيم اطالعات افسر كه بودند مخفي زندانهاي اينها تلويزيون العربيه:
منطقه خصوص به كل عراق روي ايران رژيم حاضر ميكرد. درحال بازجويي آن

كند سني فتنه انگيزي و شيعه ميان ميكند سعي دارد و كنترل جنوب
تلويزيونالشرقيه:منابعوزارت كشور عراقدرگزارشيكهروزچهارشنبه٢٥آبان
زندانهاي بسيار از يكي جادريه زندان كردهاند منتشر شد، اعالم واشينگتن در

دارد و اشراف نظارت آنها بر سپاه بدر آنها اعتقاد كه به است سري
نفود  امنيتي در نيروهاي بدر سپاه افراد عراق: گفتگوي ملي شوراي  سخنگوي

گسترده دارند
زيركنترل يكي اززندانهاي متعددياستكه، الزمان٢٦آبان:مخفيگاهجادريه،

قرار دارد سپاه بدر
و ايجاد شده ترس باعث ايران رژيم نفوذ گسترش و هوشيار زيباري:پيشرفت

است كرده نگراني
اداره  ايران رژيم  اطالعات افسر يك توسط جادريه زندان ايالف: سايت

ميشدهاست
كه  هستيم شناسايي افرادي براي تحقيق خواستار ما عراق:  صنايع  وزير
رسميدولتي دستگيرميكنند اونيفورمهاي با كارتهايشناساييو شهروندانرا

وجود از تكاندهندهيي گزارش طي الملف رساني اطالع مركز 
نظارت تحت آنها كه در عراق كشور متعدد وزارت شكنجهگاههاي
و دختران فروش و خريد و قتل تجاوز، شكنجه، آخوندي، اطالعات

داد خبر ميگيرد، صورت شده دستگير زنان

 پنجاهو دوميـنقطعنامةمحكوميترژيـم آخونـدي 
توسـطملل متـحد دركميتةسـوممجمع عمومي تصويبشـد

تصويباينقطعنامه هيچبهانهييبراي ادامةمماشاتبا آخوندها باقينميگذارد، وضعيتحقوقبشردر ايرانبايدبهشورايامنيت مللمتحدارجاعشود رئيسجمهوربرگزيدة مقاومت:

جلسه آتي در ما آمريكا: وزير خارجه
شورايحكامآژانسبينالملليانرژي
ارجاع براي الزم اكثريت از اتمي
پروندة هستهييرژيمايرانبه شوراي

امنيتبرخورداريم

فرانسه٢٧آبان خبرگزاري
ميكنند تأكيد المللي بين متخصصان و كارشناسان

 مفادگزارشجديدمحمدالبرادعيبه 
كه رژيم نشان ميدهد شوراي حكام
ايراندرپي تسليحات هستهيياست

بنياد يي از تسليحات هسته گسترش منع سيمور كارشناس انستيتوي گري
داراي ايران رژيم گفت: فرانسه خبرگزاري به آمريكا شيكاگوي در آرتور مك
نميتواندهيچ ايناقدام اشكالكروياست، به اورانيوم دستگاههايتبديلفلز

داشته باشد يي سالح هسته براي توليد جز هدفي

هستيم مصمم ما بوش: جورج
دست را از يي سالح هسته كه

رژيمهايياغيخارجكنيم

اعالم نمود اتمي بين امللي آژانس فرانسه٢٧آبان خبرگزاري گزارش به

ساختن شيوة كه داده ارائه را سندي ايران رژيم
ميكند اتمي را تشريح انفجاري يك بمب هسته
كرد نگراني ابراز ايران رژيم دست در طرحي چنين وجود از آمريكا دولت
بايد ايران رژيم اتمي: انرژي المللي بين آژانس در آمريكا سفير شولت گرگ
است كرده مي كار چه با آن است، داشته چنين مدركي چرا كه بدهد توضيح

است.  نكرده آن را افشا حال به تا و چرا
ما  از «هيچيك آمريكا: خارجة امور وزير سياسي معاون برنز نيكوالس
انرژي پيچيدة تكنولوژي يا هستهيي تسليحات به ايران رژيم نميخواهيم
به نظرميرسدكهاينرژيماصرارداردكهبه آندست اما هسته يي دستيابد.

خود ميباشد». منزويكردن حال ايران در رژيم من گمان كند. به پيدا

آمريكا: خارجة وزارت سخنگوي ارلي، آدرم آسوشيتدپرس٢٨آبان:
داشته عبدالقادرخان شبكه با ارتباطاتي ايران رژيم كه است روشن
ندادن است. تنها خوداينرژيمميتواند ايناطالعاترا گزارشكند،

شود مي منجر بيشتر ايران به انزواي اطالعاتي چنين

هنددرجسلة٢٤نوامبرشـورايحكام
داد خواهد منفي رأي ايـران رژيـم به

سياست كه است گفته نخستوزير هند هند چاپ تايمز اينديا روزنامه نوشتة به
سالحهاي به منطقه جديد از دستيابي كشورهاي جلوگيري بر مبني هند خارجي

ميباشد. اتمي
براي روز چند فقط ايران رژيم كه گفتهاند هندي مقامات افزود: روزنامه اين
رژيم است كه اميدوار هند دولت دارد  و فرصت خود روش سرسختانة تغيير
شود. تحميل ايران مردم بر سختي موقعيت كه ندهند اجازه فاصله اين در ايران

مصوبـةمجلسآخونـدهاباجگيـريآشـكاربراي
ممانعتازارجاعپرونـدةاتميبهشورايامنيت

 
غنيسازي  سرگيري از بر كه رساند تصويب به را آخوندي در يك نمايش مضحك، اليحهيي رژيم مجلس
اتميرژيمبهشورايامنيت اورانيوموقطعبازرسيهايآژانسبينالملليانرژياتميدرصورتارجاعپروندة

مللمتحدتأكيدمي كند
تعهدات  مكرر نقضهاي  قبال در قاطع رويكرد يك فقدان از آخوندها حاليكه محدثين: در  محمد
ممانعت امنيت شوراي به شان پرونده ارجاع ميكنند، از تالش نمايشها اين با جري شدهاند، بينالملليشان

كنند

را اتمي مهم سند يك ايران رژيم
اشتباهًاتحويلبازرساندادهاست

٢٩آبان، يكشنبه روز فرانسه خبرگزاري
به ايران رژيم  كه مداركي پيرامون  ،
نوشت: است داده تحويل بازرسان
رژيم است ممكن گفتند، ديپلوماتها
كه را مدركي اشتباه  حسب  بر ايران
بمب يك منفجره هسته توليد چگونگي

بازرسان تحويل ميكند توصيف را اتم
ديپلومات يك باشد. داده ملل سازمان
كمي «اين گفت: فرانسه خبرگزاري به
اين و آمدند كه آنها است متحيركننده
بين المللي آژانس بازرسان به را مدرك

دادند» تحويل اتمي انرژي

پارلمان عراق: عضو عدنان الجنابي،
وجود از زندان جادريه ناشي فضاحت

است عراق كشور وزارت در بيگانه امنيتي دستگاههاي
بسيار افتضاحات زمينه باشد اين در بينالمللي يك تحقيقات انجام امكان اگر ـ

شد خواهد رو بيشتري
شد كشور اين نخستوزير جعفري، ابراهيم استيضاح خواستار عراق پارلمان ـ

البـرادعي گزارش
حكام شـوراي به

تيمهاي فعلي مسئول ساخت، فاش عراق٢٩آبان ملي الوطن ارگان جنبش  روزنامة
عضويت در كارت و ايراني تابعيت داراي كه دارد نام االوندي ابو اكرم عراق در مرگ
از يكي و بدر سازمان در اطالعات مسئول ١١٢٦٠مي باشد. او شمارة به قدس سپاه

كشور ميباشد مسئوالن وزارت
وزارت را در امنيت مسئوليت و است سرلشكري درجة داراي حال حاضر در  وي
قرارگاه وابسته به ظفر فرماندهي قرارگاه وي تحت فعاليتهاي برعهده دارد. كشور

ميگرفت صورت رمضان

سال١٩٨٨  از مرگ تيـمهاي مسئـول
است بوده ايران رژيـم مـزدور

شيـوههايوحشيانه شكنجهدربازداشتگاههاي عواملرژيمآخوندي

در زندانهاي ديگر  ساير زندانيان برروي اعمال شكنجه  وزير حقوقبشر عراق:
دارد وجود ديوانيه نيز ناصريه و بصره، زندان مدائن،كوت، حله، ازجمله

صفحة٢ صفحة٢در در

صفحة٢ در

اطالعيةدبيرخانة شورايمليمقاومت

خامنهايباحمايتهمهجانبـهازاحمدينـژاد،
ميخواند سكوت فرا به رقيب را باندهاي

نظام بدنه گسترده در تصفية از نگراني رفسنجاني ابراز
بدنة از رقيب باندهاي گستردة تصفية به نسبت آنها توجيه جمعه، ائمه جمعكردن از خامنهاي هدف

براي همچنين وي شروع شده است. احمدينژاد روي كار مدن از پس كه است نظام
تصفيه هايبيشترزمينهسازيميكند

صفحة٣ در

صفحة٦ در
صفحة٦ در

صفحة٦ در
صفحة٦ در
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