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شما�� ٧٧٧

گر�همايي �گر�هماييمقاال

شركت هيأ� مقا%مت �ير�" 
�� مر�سم تجليل �- عرفا� �� �يتاليا پر�يز خز	يي، نمايند� شو	� ملي مقا�مت � كشوها� نو�يك: 	عما� خائنا� 

به مقا�مت كه به خدمت �+	) 	طالعا) �'مد& 	ند شبيه 	عما� خائنا� به 
�پاست	 مقا�مت ضدفاشيستي �

پاسخ جامعة �ير�� 
� ���� به ��نشجويا�


	� ��نشجو،  
سا�ما� مجاهدين خلق �ير��، طي فر�خو�ني �
�ستانة ١٦��
با �
	� به تمامي ��نشجويا� مجاهد 	 مبا
�* كه �
  ٢٧سا& گذشته با 
نثا
 جا� 	 با مقا	مت �
 بر�بر شكنجه 	 �ند��، ����* مر�. �ير�� 
� فريا� 

� «هفتة حمايت �� جنبش ��نشجويي»  
كر�ند، �� هشتم تا شانز�هم ��
برسرفصل  پرمعناـ   	 به جا  	لي  ـ  كوتا@  فر�خو��  �ين  �ست.  كر�@  �عال. 
 	 �
يكپايگي 	 �نقباE حكومت �خوند* �
 مرحلة پاياني �نگشت مي گذ�
 
با يا� �	
* �ين حقيقت تا
يخي كه «مر�. 	 ��نشجويا� �ير�� هيچ گا@ �
بر�بر ستم 	 سركوبي 
Kيم �خوند* سر تسليم فر	� نيا	
�@ �ند»، جو�نا� 

 بر�بر � Lخيز 	 Eبه �عتر� �
 �
����N ميهن 	 ��نشجويا� مجاهد 	 مبا
�ير�� 	جامعة جهاني»  به مر�.  «�عال. جنگ 
Kيم فرتوP 	اليت فقيه 

فر�مي خو�ند.

چا
چوR �ين �عال. جنگ 	 عربد@ ها* �جالگر�نة «�سالمي كر�� كامل �
��نشگاهها»، �نتصاR يك �خوند جنايتكا
 به 
ياست ��نشگا@ تهر��، يك 
حرمت شكني كامًال حساR شد@ �� سو* 
Kيم 	اليت فقيه 	 پيش �
�مد* 
 	 ��نشجويا�  قبا&   
� قاتال�  كابينة  پر�هانت   	 سركوبگر�نه  برسياست 
��نشگاهيا� بو�. پس، �
	� به ��نشجويا� قهرما� كه برسر همين بزنگا@ 
به پاخاستند 	 با بير	� �ند�ختن �خوند عميد �نجاني ��ساحت ��نشگا@ 	 
با خر	L «مر] بر�ين �	لت مر�. فريب ـ نصرمن �هللا 	فتح قريب»، به 
گستاخي 	لي فقيه 	 گماشتة جنايتكا
L، پاسخي بايسته ���ند. بنابر�ين 
 Rجو�  �� نما�*  بلكه  معمولي،  
خد��  يك   نه  هم،  ��نشجويا�   Rجو�
جامعة �ير�� به تعرE �ستبد�� �يني �ست كه �ين با
 �� كانو� �گاهي 	 
����يخو�هي شعله كشيد 	  تا
يكي جهل 	 �ستبد�� 
�ـ  با بر �مين �ند�ختن  

عمامة عميد �نجاني -  ��هم �
يد!
مر	
* كوتا@ برتحوالP پس �� 
	* كا
 �مد� �حمد* نژ��، نشا� مي �هد 
خفه  بر�*  
Kيم  گسيختة  لجا.  توحش   	 �نقباضي  سياست  به 
غم  كه 
 كر��  هرصد�* �عتر�ضي، جامعة �ير�� نه تنها مرعوR نمي شو�، بلكه به 
به تعرE �شمن پاسخ مي گويد 	 شعله ها* ����يخو�هي، ��جا* جا* 
پيا.   
� مقا	مت   Nبرگزيد  

ئيس جمهو مي شو�.   
شعله 	 	طن   eخا
تأكيد  گذشته  مر���ما@   
� �ير��  كر�ستا�  به پاخاستة  مر�.  به  خو� 
مي كند كه «
Kيم با �ست ��� به �
�يش سياسي جديد 	 گما
�� يك 

gh قوN مجرية خو� بر�* تشديد سركوR عمومي  
تر	
يست قاتل �
پاسخ  با  �ما  بو�.  بر��شته  خيز  جامعه،   Eعتر�� خاموL كر�� صد�*   	
 
خشماگين 	 كوبندN مر�. �ير�� مو�جه شد@ �ست، به نحو* كه هم �
كر�ستا�، هم �
 خو�ستا� 	 هم �
 خر�سا� 	 فا
g 	 لرستا� 	 كرما�، 

	* خو� يافته �ست. ظرi يك 	 نيم ماهي  
�	
 �
 Eهمه جا مر�. معتر
شد@،  سپر*  	اليت فقيه   *

ياست جمهو  Pنتخابا� نتيجة  �عال.   �� كه 
جامعة �ير�� �	
�ني بس خر	شا� 	 توفند@ ��شته 	 �
 تيرما@ گذشته، 
تير  �عتر�ضي[��سو.  
گيريها* �  	 تحصنها   ،Pتظاهر� �عتر�ضها،   
شما

سيد@ كه 
قم بي سابقه يي محسوR مي شو�. �
تانيمة مر���] به  ٢٨٠مو

گسترL �عتر�ضها* �جتماعي 	 شدP يافتن مبا
�N ملت �ير�� بر�* كسب 
 �
به 
	شني بن بست بز
] حكومت 	اليت فقيه  ����* 	 �موكر�سي، 

با
� مي كند».
	اليت  
Kيم  مر]  «بن بست  �ست:  نتيجه گير*  
همين � كال.  جا� 
�� يك سو 	 
�@ حل جامعه 	 مقا	متي كه ٢٧سا& �ست به �ين  فقيه» 
����* 	 حاكميت مر�. عز. جز.   
�ستقر� بر�*   	 
Kيم «نه» مي گويد 
 	 ��نشجويي  مبا
e جنبش  �عتال*  كه  
همين جاست � 
ست �  .�
��
�ستمر�
 خيزشها* �عتر�ضي مر�. �
 شهرها* ملتهب ميهن، با مقا	مت 
سا�مانيافته 	 كانو� پايد�
 	 پرفر	q �� ـ شهر�شرi ـ 	 با گر�هماييها 
��بز
گترين  بي سابقة هموطنانما� �
خا
r كشو
ـ   	 تظاهر�P عظيم   	
�جتماs �ير�نيا� �
فر�نسه همزما� با تحريم ملي نمايش �نتخاباP �خوندها 
تا   	 �حمد* نژ��   
حضو عليه   e

نيويو� �ير�نيا�   sجتما� بز
گترين  تا 
 Nفشر� 
��
تظاهر�P �خير  ٣٥هز�
 �ير�ني �
 بر	كسل ـ  	 هم چنين با كا
 �� Nبرگزيد 
سياسي برمحو
 شو
�* ملي مقا	مت �ير�� 	 
ئيس جمهو
 
عليه سياستها* ضدمر�مي 	 ضد�ير�ني 
Kيم �خوند*، همه 	 همه �


�@ حل سو. يعني 
�@ حل مر�. 	مقا	مت �ير�� به هم مي پيوند�.

 مسير �ين 
�@ حل 	�قعي 	 ضر	
* 	پير	�مند �ست كه فر�خو�� سا�ما� �
 �
مجاهدين خلق �ير�� خطاR به جو�نا� ����N ميهن 	 ��نشجويا� مبا
	 مجاهد تأكيد مي كند:«�
گر�ميد�شت يا� 	 خاطرN ��نشجويا� شهيد 
	 �سير �
 تهر�� 	 �يگر شهرها* ميهنما�، بپاخيزيد 	 �
 ��نشگاهها 
به �يكتاتو
* �خوند*   Eعتر�� بر�*   �
 	 مر�كز �مو�شي هيچ فرصتي 

���ست ندهيد».

�� صفحا� �يگر

برگز��J جلسة حمايت �- شهر�شرD �� شهر -%ترميز هلند

�نعكا� 
تظاهر��
 �ير�نيا�
 �� �ين

 �- ��سا� پر%نـد� �تمي �Lيم 
به «شو��J �منيت» گريزJ نيست! 

  مهلتي كه �
 �جالg �خير به ���مة �قد�ماP �يپلوماتيك ���@ شد@، �
 محتو� 
گامي �ست به پيش �
جهت سفت 	 سخت تر كر�� قطعنامة ٤٢سپتامبر٥٠٠٢ 

سيد� به نوعي �جماs با 
	سيه برسرگرفتن �بز�
 	 �مكاناP توليد بمب �تمي،  	

��
يعني غني سا�* �	
�نيو.، �� �ست حكومت پاسد�
 با�
سيها* فني ��Kنس بين �لمللي �نرK* �تمي 	 تذكر�P حقوقي شو
�* حكا.   
�ين ��Kنس كه طي �	سا& 	 نيم گذشته به مو���P فعاليتها* �يپلوماتيك 	 
پيگير* سياستها* تشويقي 	 ���� �متيا� به 
Kيم ���مه يافته، مؤثر 	�قع نشد@ 
�ست. خطر مجهز شد� 
Kيم به سال| �تمي نز�يك 	 نز�يكتر مي شو� 	 به 

مسأله �منيتي جها� تبديل شد@ �ست

���خبرگز��J �%يترخبرگز��J �%يتر�٤٤

ـ خو��ني، مجا��� ���� جو� خيانت 
                     �بو�لفضل فوال��ند
ـ �- ���' �� حسر� گند) �' 

                   حميد�ضا محمد���-
                                    صفحة٨

ـ شو�شي پخمه � ���غگو 
                            جال: گنجه �'
خر��   �� پس  ٢٥سا:  ـ 
�مجديه،   �� مسعو�  @���يخو�هي 
خميني با� �يگر �� گو� خو� لر�يد
                             مسعو� كالني

ـ جديدترين تئو�' �Cيم بر سر 
پايد��' مجاهدين: فقط به خاطر 

 I�� � گيتا�
                             تو�L سليمي
                                    صفحة٩

به  @لما�   �� هموطن  يك  نامة  ـ 
بخش فا�سي ���يو @مريكا 

                           سعيد �� @لما�
ـ ميا� «�صل» من تا«بند» @نها، 

تفا�� �� �مين تا @سما� �ست 
                         كريم نعلبنديا�

ـ جنگ بز�I، ترفندها' كثيف
                     حسين توتونچيا�
                                 صفحة ١٠

يا  طبيعت  تجا��؛   � خشونت  ـ 
فرهنگ

                      محمد �سفنديا�'
بنيا�گر�يي  با  �سال)  مر�ها'  ـ 

تر��يست 
                           جال: گنجه �'

ـ تا�يخ �ير�� �مين ـ ����� كهن 
                    عبد�لعلي معصومي
                                 صفحة١١

ـ گز��� مر�سم خاكسپا�' هو���� 
پرشو� مقا�مت معصومة بنيا�پو�

ـ گل �� شاخه �فتا� � برخا_ �يخت 
                           جمشيد پيما�

ـ �نتخا` سرنوشت 
                       نجمة حاL حيد�'
                                  صفحة١٢

ـ مجاهدين سد' محكم �� مقابل 
بنيا�گر�يي �سالمي �� جها� 

                  نصر�هللا �سماعيل ���-
ـ قطعا� يك مو��ييك

                           �حما� كريمي
ـ  �� حقيقت گويي @خوند مشكيني 

تا �قاحت @خوند �بطحي 
                            جمشيد پيما�
                                 صفحة١٣

-لزله �� �ستا" هرمزگا" چند �%ستا �� %ير�" كر�
 به �نبا: �مين لر�- �� هرمزگا� � كشته � مجر�e شد� شما� �يا�' 
�� هموطنا�، خانم مريم �جو'، �ئيس جمهو� برگزيدf مقا�مت ضمن 
به �يژ- شهرستا�  �ستا�  �ين   fبا  مر�) مصيبت  �يد �بر�� همد��' 
قشم، به خانو��- هايي كه عزيز�� خو� �� �� �ست ���- �ند، تسليت گفت 
� مر�) شهرها � �ستانها' همجو�� �� به كمك �ساني به @سيب �يدگا� 

�لزله فر�خو�ند

���گاZ �لما" �عا%J �% مز�%� �طالعا� �خونـدJ عليـه مجاهـدين �� �� كر� % شـاكي �� موظف به پر��خت هزينـة ���گاZ % %كيـل مد�فع نمو�
�	�گا& 	+ جو	هر� يا هرگونه حق طرD مجد� 	�عا� ��غين 	� � 'يند& 	 سلب كر�. 	ين نتيجه هم چنين 	ين 	مكا� 	 بر	� 'قا� جايي  با+ مي گذ	� تا � يك پر�سة مدني به �ليل 	فتر	 � 	�عا� ��4، خو	ستا جبر	� خساتها� �	�& شو�

باحكم ���گا� كلن طر� ����� �طالعا� 
بر�/ متهم كر�� مجاهـدين به خشونت گر�يي شكست خو��

	�عاها�   سه شنبه ٢٢نو	مبر �	�گا& شهرستا� � شهر كلن، 
 جو	هر� يا فرها�  نامها�  به  	طالعا)   (	+�  ٢مز�� مجعو� 
	طالعا) � كلن   (	+ گر�	نندگا� شعبة �+	  Iمجيد مشعو �
موسوJ به 	نجمن �شنا مبني بر 	عما� خشونت 	+ سو� مجاهدين 
� كر� � پر�ند& يي كه به تالL 	يا�� Kيم عليه 'قا� 	حسا�  	
بر	�   	 بو�  با+ شد&  	ير	�،  مقا�مت  به  �	بسته  پناهند�  جايي 
كلن  �	�گا&  تصميم  ترتيب  بدين  نمو�.   Jعال	 مختومه  هميشه 

 � �	 &K	 حيها� 'خوند يونسي � 'خوند�	يانه � طرOتالشها� مو
	يا�يشا�، بر	� «خشونت گر	» جلو& �	�� مجاهدين خلق 	 	فشا 

كر�& � با يك ناكامي جد� مو	جه ساخت
 شو	� ملي مقا�مت با تأكيد بر 	ين كه تصميم �	�گا& كلن يك 
 'لما� � �  ) 	طالعا) �	+� �	ثابت مي كند مز�� با �يگر 
سر	سر 	�پا مأمويتها� 	طالعاتي � جاسوسي �	ند � � شر	يط 
ضر�� به مثابه سرپلها� تر�يستي بر	� Kيم 'خوند� عمل 

 �	مأمو عمل   ��	+' به  نسبت  �پايي 	 كشوها�  به  مي كنند، 
	طالعاتي Kيم 'خوند� كه تحت عنو	� «	پو+يسيو�» � «	عضا� 
 خو	ستا  �  &�	�  هشد	 مي كنند،  فعاليت  مجاهدين»  سابق 
جمع كر�� بساX مأمو	� 	ين �+	تخانه � تعقيب � 	خر	W 'نها 

مي باشد
سايتها�  ٢٨سپتامبر٢٠٠٤  صحنه سا+�   +	 بعد   +� ست �  
+نجير& يي �+	) 	طالعا) گز	شها� يكدستي منتشر ساختند 

 	كه � 'نها عكسي 	+ 	حسا� جايي متعلق به ٢٠سا� پيش 
خانه گر�يها�   +	 يكي  جريا�   � عكس  	ين  بو�ند.  كر�&   W�
) 	طالعا) � تهر	� به �ست گشتاپو� 'خوند� 	+� � �	پاسد	
به  	نجمنها� پوششي  � ساير  باند �شنا  بو�. �سترسي  	فتا�& 
بر	�  ٢٤ساعت   +	 كمتر   Iظر '� هم  	طالعا)   (	+� شيو '
ناظر	� پر�ند& 'شكا مي ساخت كه سر�مد		� 	ين صحنه سا+� 

ند	� تخانة بدناJ قر		+� �' �

هموطنا�، جو	نا� '+	�� ميهن،
�	نشجويا� مبا+ � مجاهد،

٤ما& پس 	+ يكپايه شد� حاكميت 'خوند�، با قر	گرفتن 
تجاb، 	ينك 	 �پاسد	 	حمد� نژ	�، � مسند ياست جمهو
برهمگا� �شن 	ست كه 	ين سرفصل 'غا+ پايا� نظاJ ننگين 
جو � جنايت 	ست. Kيم فرتو) �اليت فقيه، پس 	+ ٨سا� 
مانو 	صالحا) چا& يي جز يكدست كر�� حاكميت خو� � 
	عالJ جنگ 'شكا به مر�J 	ير	� � جامعة بين 	لمللي، پيد	 

نكر�& 	ست.

 � يا�  گر	ميد	شت   � �	نشجو،   +�  ،O' 'ستانة ١٦   �
خاطر� �	نشجويا� شهيد � 	سير � تهر	� � �يگر شهرها� 
ميهنما�، بپاخيزيد � � �	نشگاهها � مر	كز 'مو+شي هيچ 
	+�ست  'خوند�   ��يكتاتو به   j	عتر	 بر	�   	 فرصتي 
	ير	�  �	نشجويا�   �  J�مر گذشته  ٢٧سا�  .طي  ندهيد 
Kيم 'خوند� سر تسليم  lبر ستم � سركو	بر  هيچ گا& �

فر�� نيا��& 	ند.  
تمامي  به   ��� با  	ير	�  خلق  مجاهدين  سا+ما� 
 با نثا �	نشجويا� مجاهد � مبا+� كه �  ٢٧سا� گذشته 

جا� � با مقا�مت � بر	بر شكنجه � +ند	�،'+	�� مر�J 	ير	� 
	 «هفتة حمايت  O' + هشتم تا شانز�هم	فريا� كر�ند،  	
�	نشجويا�  همة   � مي كند   Jعال	 �	نشجويي»  جنبش   +	
 سر	سر � 	�	نشگاهها � جو	نا� '+	�يخو	& � ميهن پرست 

كشو به 	عتر	j � تظاهر	) فر	مي خو	ند. 
سالJ بر خلق ، سالJ بر '+	��

�� بر جو�� 
  سا+ما� مجاهدين خلق 	ير	�

١٣٨٤��٥  

��نشجويا�، 5خونـد عميد �نجاني �� �� ��نشگا� تهر�� بير�� �ند�ختند
 ��� +� �	نشجويا� قهرما� �	نشگا& تهر	� � 	�لين 
'خوند جنايتكا عميد +نجاني به صحن �	نشگا&، با �	�� 
يك �n فر	موشي ناپذير � گوشمالي � پرتاl عمامه، 	� 

	 	+ ساحت مقدn علم � �	نش بير�� 	ند	ختند
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تسليت خانممرضيه،بانويهنر ايران
بهمناسبتدرگذشتخوانندةمردمي،آغاسي
در قلب ابد تا كه جايش ايران محبوب آن خوانندة آغاسي سالم برروح
اين سوگ در كه برايشان عزيز سالم برخانواده آن ماند، خواهد ايرانيان تمام
هنردوست مردم سالم بهشما و شريكم درغمشان و صبردارم آرزوي بزرگ
كثيف رژيم درخفقان حتي خاكسپاري آن هنرمند مراسم اينطوربراي كه

حاضرشديد. آخوندي
مي گويم. تسليت همگي شما خودم به به نوبة هم من

ماه١٣٨٤ آبان پاريس ـ مرضيه

هفته روز هفت

مروريبرمهمترينرويدادهايهفته برای اتمی حساس اسناد درخواست
تجزيه و تحليل

بينالمللي آژانس حكام  شوراي ٢٥نوامبر اجالس
آخوندي ديكتاتوري پروندة هستهيي درمورد اتمي انرژي
قرار جهان اخبار صدر  در  كه  بود  موضوعاتي  جمله از
هم چنان اتحادية اروپا خاص بهطور غرب و گرچه داشت.
پروندة سريع ارجاع از آخوندها با «چانهزني» چارچوب در
تمامي و ايران ملت مشروع خواست كه رژيم هستهيي
اجالس تا و ورزيد  خودداري بود، جهان صلحدوستان 
ديكتاتوري آخوندي باز بهروي را بعدي «پنجرة فرصت»
آژانس دبيركل البرادعي، محمد همه اين با نگهداشت.
رژيم به«قصور» ارائة گزارشي با اتمي،  انرژي بينالمللي
دسترسي خواستار و كرده تأكيد آژانس با همكاري در
شفافسازي توسط همچنين و مختلف بهسايتهاي بيشتر 
شديدي اتحادية اروپا بيانية آن، عالوه بر است. شده رژيم
و است مهمي كه حاوي نكات كرد صادر ١١محور شامل
اندازه يي تا را آخوندها اتمي پروندة آيندة سوي و سمت
بهدو گزارش اين  در خاص  بهطور  ميكند.  مشخص

است: شده داده بيشتري اهميت موضوع
كه  است مسأله اين مشاهدة نگران اروپا «اتحادية  اول:
مربوط كه پذيرفته را سندی اختيارداشتن در اكنون ايران
اشكال به غنیشده اورانيوم فلز تراش و بهريختهگری
توليد جز  كاربردی هيچ فرآيندی چنين است. كرهيی 
١٨سال پس كه سند تازه كالهكهای هستهيي ندارد. اين
اطالعات اين در از پيش و شده ارائه دريافت، بهآژانس از
را تازهيی سؤاالت نداشت، وجود بهبازرسان ارائهشده

است». آورده بهوجود
مديركل  گزارش سوم بند در اروپا «اتحادية دوم:  
نمونههای زيست محيطی تحليل كه كرد نكته توجه بهاين
بهگفتة كه  ديگر كشور در  مكانی  در شده جمعآوری 

از  پيش دهة١٩٩٠  اواسط در سانتريفوژ  تجهيزات  ايران
آن تجهيزات در اين تدارك شبكة توسط ايران انتقال به

ندارد». هستهيي مواد از نشانه يی هيچ بود، شده انبار
كه ميكند  حكايت اين از  قراين و شواهد همة 
نگه باز شرايطي  هر  تحت را گفتگو «پنجرة  نميتوان 
دومين در دليل بههمين داد.  ادامه  نامحدود و داشت»
نمايندة بهعنوان انگلستان حكام، شوراي اجالس روز
حساس اسناد «تحويل خواستار اروپا اتحادية كشورهاي
اتحادية نمايندة است». شده تحليل و تجزيه براي اتمي
جهان اتمي قدرت «بهپنج بايد ايران رژيم گفت: اروپا،
طرحهايي ميگويند كارشناسان كه را آنچه بدهد امكان
است، اتمي كالهكي  در  انفجاري وسيلة  ساختن براي 

كنند». بررسي

البرادعي «رمزگونه»بودن گزارش
هستهيي پروندة سريع ارجاع تعويق با كه آخوندها
اتمي انرژي بينالمللي آژانس حكام شوراي توسط خود
روشني از عقبنشيني «نشانه هاي كردند با پيداكردن تالش
كمتر كنند، به فاصلة قلمداد ميدان را «پيروز» خود اروپا»،
با برده و پي البرادعي گزارش «رمزگونه» بودن به دو روز از
سر ميدهند ١٨٠درجهيي، دوباره نالههاي مرگ چرخش
نگرانكنندهترين از «يكي البرادعي تازة گزارش بله، كه
ايران دربارة البرادعی  امروز تا كه است  گزارشهايی
وضعيت بهنظر ميرسد است». كرده حكام ارائه بهشورای
فراگرفته، را آخوندي ديكتاتوري كه تشتتي و بحراني
يك بهفاصلة كه گذاشته كيهان نويس در مخربي تأثيرات
آخر است. شده دچار گفتماني» «چرخش بهچنين روز
مثبت قلمدادكردن با روزپنجشنبه روزنامة وليفقيه همين
پيروزي يك بهعنوان تلويحًا را آن البرادعي گزارش
بايد حاال بود كه شده و مدعي كرده رژيم واريز بهحساب
و باشد اورانيوم» «غنيسازي سر بر فقط گفتگو موضوع
و تجزيه بررسي از پس وليفقيه روزنامة چيز ديگري. نه
كه: ميكند البرادعي چنين نتيجهگيري گزارش تحليل و
است: اين ايران مديركل به پيام گزارش اينكه «خالصه
میكند همكاری آژانس با يا دارد. پيش در راه دو ايران
خود سالة دو زحمات همكاری نكند همة اگر نمیكند. يا
بههوا و كرده دود را فعاليتهايش صلحآميزبودن اثبات در
دامنة كه بپذيرد بايد بكند همكاری اگر و است فرستاده
نه و  بهپروتكل نه بهپادمان  نه اين پس از اين همكاری،
نخواهد منحصر و محدود ديگری حقوقی متن بههيچ
بايد مبنای عمل قرار آژانس دلخواه و صرف اراده و بود

گيرد.
مديركل گزارش با آژانس و ايران همكاريهای آيندة

است. گرفته قرار ابهام از هالهيی در نوامبر، ماه بهاجالس
ي اما است شده بسته فنی و حقوقی بهلحاظ ايران پروندة

دارد همچنان قصد آژانس درون ارادة سياسی يك
را بيشتر، ايران شفافسازی بهبهانة و دارد باز نگه را آن
و بازرسان به روی خود اسرار نهانخانة بهگشودن وادار
بدعت اين  بار زير سازد.  خود ملی امنيت  اسرار افشای 

خطرناك نبايد رفت».

از توفان» «آرامش قبل
محدود وليفقيه بهباند تنها اظهارنگرانيهايي چنين البته
ترسيم را تيرهتري آيندة نيز مغلوب باند افراد نميشود،
فقط فعلی «شرايط كه است معتقد  زيدآبادي ميكنند.
اين نوشته را بهتحليل كه وي قبل از توفان است». آرامش
و «نرمش» رد ضمن داده اختصاص اروپا اتحادية بيانية

رژيم اتمي پروندة برابر در غربي كشورهاي «عقبنشيني»
داده قرار تأكيد مورد  را بيانيه اين مواد  برخي آخوندي
اشاره مي كند اروپا اتحادية بيانية از بخش اين وي به است.
۲۴سپتامبر قطعنامة مفاد «نقض» به اسالمی «جمهوری كه
و آژانس بازرسان با «ناکافی» همکاری حکام، شورای
وي است. شده متهم پنهانکاری اتهام برابر در «بی تفاوتی»
که اروپا اتحادية بيانية از ميكند: «مسلمًا نتيجهگيري چنين
حکام شورای در آمريکا همپيمانان همة جانب از بهواقع
از نرمش نشانهيی نهفقط نمیتوان است، شده آژانس صادر
آن لحن بلکه کرد، دريافت ايران هستهيي پروندة برابر در
در اتحاديه قبلی اين گيريهای موضع شديدتر از بهمراتب

است». ايران برابر

نياورد رأي غير«جدي» وزير
تصدي براي  احمدينژاد پاسدار  كانديداي سومين 
نفت مهم وزارت خانة و نياورد نفت رأي وزارت پست
در بههمريختگي و تشتت است. مانده بيوزير همچنان
«يكدست» دولت كه است  چنان آخوندي  ديكتاتوري
است ماه سه از بيش خود، پيشين اسالف از ناتوانتر بسا 
خبرگزاری بهگزارش است. شده درمانده كابينه تكميل از
از  «پس ارتجاع مجلس آذر،  ٢ در ايسنا حكومتي
و موافق نمايندگان نظرات و احمدی نژاد سخنان استماع
تسلطی» وزير «سيدمحسن و شد رأیگيری مخالف وارد

توانست ٧٧ رأی  شده اخذ ٢٥٤ رأی تعداد پيشنهادی، از
كند».  ممتنع را كسب و ٣٨ رأی مخالف ١٣٩ رأی موافق،
در نه تنها اتفاقی چنين حكومتي: خبرگزاري اين بهنوشتة

پارلمان تاريخ در بلكه اسالمی، جمهوری حاكميت دوران
اعتماد رأي ندادن درمورد است». بیسابقه نيز ايران
شده گفته بسياري سخنان احمدينژاد پاسدار بهكانديداي
برخوردار است آمريكا تابعيت از وي اينكه است. ازجمله
چند تني و دختر همچنين است. كارت» «گرين داراي و
ولي هستند. برخوردار انگلستان تابعيت از او بستگان از
بهكاندايداي ارتجاع  مجلس نمايندگان ايراد  مهمترين
است نفتی مافيای با مبارزه در او «جدینبودن احمدينژاد

است». كرده خانه نفت وزارت در قبل از كه

رفته برباد عمامة
كابينة علوم وزير توسط  كه زنجاني  عميد آخوند
بود شده منصوب دانشگاه بهرياست احمدينژاد پاسدار
به دانشگاه معارفه مراسم انجام براي ٦آذر يكشنبه روز و

عليه بهشعاردادن شروع او ديدن با دانشجويان بود، رفته
و استعفا خواستار  و كردند ماليان رژيم  و آخوند اين
با دانشجويان از تن شدند. صدها دانشگاه از وي خروج
اعتراض ضمن  تهران، دانشگاه كتابخانة مقابل در  تجمع
دانشگاه بهرياست زنجاني عميد آخوند «انتصاب» بهنحوة
انتصابي» رئيس نظامي، «دولت ميدادند شعار تهران
خبرگزاري به نوشتة استعفا». استعفا انتصابی «رئيس و
معارفه، مراسم در زنجاني عبيد آخوند فارس، حكومتي
قرار دانشجويان معترض از تعدادي و هجوم تعرض مورد
احمدي نژاد كابينة علوم وزير گزارشها، بههمين بنا گرفت.
آخوند عميد زنجاني معارفة مراسم براي شركت در كه
دانشجويان اعتراضات  اثر بر بود،  رفته تهران بهدانشگاه 
در «از آنها، ضدحكومتي شعارهاي به خاطر بهويژه و
بهگزارش شد. خارج مركزي» كتابخانة ساختمان پشتي
توسط زنجاني عميد آخوند مهر، حكومتي خبرگزاري
تعرض ابعاد و گرفت قرار تهاجم مورد مبارز دانشجويان
برداشتند از سرش را آخوند  اين عمامة  كه  بود بهحدي
عوامل و رژيم كارگزاران كردند. فرار از ناگزير را او و
ورود از  اعتراضات  گسترش از وحشت در  حراست 
آخوند جنايتكار اين كردند. جلوگيري دانشجويان بهسالن
قرار بر را فرار محافظش اطالعاتيهاي انبوه  محاصرة در
اين كه بود اين اعتراض دانشجويان ازجمله داد. ترجيح
و است آكادميك» تحصيالت «فاقد بيسواد آخوند 
و علوم وزير ندارد. چنين پستي را صالحيت بههيچ وجه
مفتضحشدن و فرار از پس احمدي نژاد كابينة تحقيقات
گفتگو با در دانشگاه تهران، او براي منصوب رئيس خود و

رئيس «انتخاب كه شد مدعي فارس حكومتي خبرگزاري
اختيارات و قانون چارچوب در تهران دانشگاه جديد
افزود: بيآبرويي اين توجيه  در  وي است». بوده دولت
اقشار تمام كه آزاد است كشور بهقدری جو «خوشبختانه
ابراز دانشجويان حق بدهند، نظر انتصابات میتوانند دربارة
گذاشته بر عهدهام قانون حقی كه از اما بنده دارند عقيده
عميد آقای كه است اين درحالی و كردهام استفاده است
علم توليد در  تهران  دانشگاه بزرگان از  يكی  زنجانی

هستند».

داروسازی دانشجويان تحصن
دانشكدة دانشجويان اعتصاب  ديگر سوي از
از اعتصاب اين دارد. ادامه همچنان اصفهان داروسازي
بود (تا شده شروع دانشگاه رئيس دفتر مقابل ٢٨آبان در
ادامه و شد خود روز هشتمين وارد گزارش) اين تنظيم
با همراه اصفهان داروسازي دانشكدة دانشجويان دارد.
اعتراض در كشور سراسر داروسازي دانشجويان ساير
كار قوانين «تغيير و ارتجاع  مجلس  پيشنهادي طرح به
بهاعتصاب دست  داروخانه» تأسيس مجوز و  داروسازی
امتحانات لغو و درسی كالسهای كلية بهتعطيلی كه زده

است». انجاميده

استانداري مقابل در كارگران تجمع
قزوين

يكشنبه روز در ايرنا حكومتي خبرگزاري گزارش به
برای قزوين بافت پوشينه كارخانه كارگران از عدهيی ٦آذر
افتادن به تعويق اعتراض در اخير، هفتههای در بار چندمين
تجمع قزوين استانداری مقابل خود، ماهة شش حقوق
در كارگران از صدنفر از بيش گزارش بههمين بنا كردند.
كارگزاران عليه شعارهايي سردادن با اعتراضي، تجمع اين

بهمشكالتشان شدند. رسيدگي خواستار حكومتي
است كه ماه هشت «حدود گفت: گارگران يكي از
خصوصی بهبخش دولتی بخش  از  پوشينهبافت شركت
حقوق ماه دو فقط مدت اين  در  و است شده واگذار
جمعي اعتراضي، ديگر حركت يك در كردهاند». دريافت
انتشار بيانيهيي با ديزل، خودرو ايران كارگران شركت از
محكوم را خود كارگر  همكاران دستجمعي  اخراج
در كارگران شدهاند. آنها بازگشت خواستار و كرده
مردمي و ضد ضدكارگري عمل اين بيانيه مسئوليت اين
دانسته آن» قانون ضدكارگري كار و «وزارت بهعهدة را
دست آن  مقابل در خواستهاند اخراجي كارگران از  و

بزنند. مقاومت و بهاعتراض

زلزله هم باز
قدرت  به لرزه يي زمين  اثر بر آذر  ٦ يكشنبه روز
اين روستاهاي  از  تعدادي ريشتر مقياس  در ٦/١درجه 
زلزله تلفات شمار گزارش اين تنظيم تا شد. ويران منطقه
شده گزارش ١٠٠نفر بر زخميهاافزون ميزان و ١٨كشته
باعث قشم زلزلة لرزههاي پس خبرگزاري نوشته به است.
و غبار امروز گرد صبح از و شده دريا و مد تشديد جزر

بود. بيشتر شده نسبت بهروزهاي قبل محلي

كشور در جزيرة بزرگترين قشم افزود: اين گزارش
١٨٠روستا حدود داراي كه دارد قرار بندرعباس جنوب

مركز جزيره  ٦ روستا در امروز در جريان زلزله و ميباشد
آسيب تونبان و گورزين ايران، كوشه، كاروان، نامهاي به

ديده اند. شديدي

عالويخواستارانحاللشبهنظاميان
عراق شد كشور وزارت مسلط بر

با مصاحبه در عراق، سابق نخستوزير عالوي، اياد
انحالل  براي فوري اقدام خواستار آذر، ٦ آبزرور هفتهنامة
و مخفي پليس درمورد «ما گفت: وي شد. شبهنظاميان
خبرهايي ميشنويم. است، بازجويي محل مخفي كه مراكز
ما ميشوند. كشته يا شكنجه بازجوييها، در زيادي عراقيان
بنا اسالم قوانين برپاية كه هستيم دادگاههايي حتي شاهد
اعدام ميكنند». آبزرور افزود: محاكمه و مردم را شدهاند و
در حقوقبشر روبهوخامت فاجعة محكومكردن با عالوي
وزارت در آخوندي رژيم عوامل بهجنايات اشاره با عراق،
وزارت بر شبهنظامي  باندهاي بهصورت كه عراق  كشور
شبه نظامياني انحالل براي بايد گفت: دارند، تسلط كشور
ميكنند عمل مصونيت از برخورداري با همچنان كه
انجام كاري اگر افزود، عالوي  آيد. بهعمل فوري  اقدام 
است شده  مبتال به آن  كشور وزارت كه «بيماريي  نشود
ساختارهاي و  وزارتخانه ها بهتمامي و خواهد شد مسري
آبزرور هفتهنامة يافت». خواهد گسترش عراق حكومت
بهغرب غير منتظره هشداري با «عالوي نوشت: ادامه در
شده ازهم پاشيده عراقي كه  از ترك ناشي  خطر درمورد
مركزي نقطة گفت: «عراق ائتالف، نيروهاي توسط است،
نه و اروپا  نه نرود،  پيش  كارها درست اگر  است. منطقه 
ميرسد «بهنظر افزود: آبزرور بود». نخواهند امن آمريكا
افزايش سياسي تهديدات و قتلها انتخابات، نزديكشدن با
سياسي، رقباي توسط نيز ليست عالوي اعضاي يافتهاند.
اينكه بهرغم مي شوند.  كشته و گرفته قرار  حمله مورد
داشته، دست سوءرفتارها موارد اغلب در كه كشور وزارت
افشاگريهاي از مجموعهيي است، كرده انكار را اعمال اين
تسلط تحت كه مخفي مركز كشف ازجمله صدمهزننده،
عراق دولت افزايش شرمساري بود، موجب وزارتخانه اين
موضعگيري با اكنون شده است. خارجياش هواداران و
يكي به حقوقبشر سياسي، چهره هاي برجستهترين از يكي
خواهد تبديل انتخاباتي عراق در مبارزات كليدي مسائل از
دربارة وخيمتر شدن نوشت: «موضع تند عالوي آبزرور شد».
دولت اولين حاكميت تحت عراِق در حقوقبشر نقض
كه ميگيرد صورت زماني كشور، اين دموكراتيك منتخب
ناپديدشدنها، در بهدستداشتن متهم حكومتي ساختارهاي

سابق عراق نخستوزير ميشوند. گسترده قتلهاي شكنجه و
بهمحافظان كه است بياعتماد قانون بهحكومت آنقدر
كه تالش پليس هر خودرو بر روي داده خودش دستور
شود، شليك كنند. مقرش وارد قبلي اطالع بدون ميكند
در پليس نيروهاي دستداشتن بهدنبال را دستور اين وي
است: گفته وي است. كرده صادر سوءرفتارها از بسياري
اين مأموران قرار دارد. داستان قلب اين در كشور «وزارت
مسئول و دارند مخفي دست كنترل زندانهاي در وزارتخانه
تلويزيون شبكة  ميگيرد». صورت كه هستند اعدامهايي 
عالوي اياد از مصاحبه گزارشي طي ٦آذر، روز بي.بي.سي
برگزاري انتخابات از قبل «اظهارات عالوي گفت: آبزرور با
رقابتهاي انتخاباتي شليك استارت در نوع عراق يك آينده
همان نظري عالوي ديدگاه است. شوك يك مانند و است
كشور وزير فعاليتهاي عليه كه سنيها، از بسياري كه است
كه كردند شكايت آنها ميكنند. ابراز را كردهاند شكايت
كشف آنها جسد و بعدًا ميربايند عراقيان را پليس افراد
استقبال سني با گروههاي سوي از اين اتهامات شود. مي
عالوي از آنها از برخي كه بهخصوص ميشود روبهرو
خود انتخاباتي تبليغات  در عالوه وي ميكنند. حمايت
شيعة يك كه او است.  گذاشته كنار را فرقه يي  مرزهاي
انتخابات در كه شيعه مذهبي جريانهاي با است، سكوالر

دارد. جدي نظر اختالف رسيدند، قبلي بهپيروزي

عوامل دربارة الزمان روزنامة گزارش
كشور عراق وزارت در رژيم آخوندي

كشور وزارت افسران نوشت: ٥آذر الزمان روزنامة 
رهبري را گروگانگيري و  آدمكشي  شبكه هاي عراق
نوشت: امنيتي، عاليرتبة منابع از به نقل روزنامه اين ميكنند.
بهرهبري متهم كه كشور وزارت در افسراني دستگيري
از است پرده و ربودن هستند ممكن شبكههاي آدمكشي
و بغداد كه آدمربايي و قتل مبهم موارد از بسياري روي
گفتند منابع آن بودند بردارد. اين عراق شاهد شهرهاي ساير
نيروهاي از قربانيان و خانوادههايشان و بسياري از بسياري
افراد كه كردند جلب مسأله اين به را توجهات بارها سياسي
عمليات را ميپوشند ارتش و لباسهاي پليس كه مسلحي
منع ساعات در يا و روز در كه را آدمربايي و قتل متعدد
اولين براي جمعه روز ميكنند. هدايت ميشود، انجام تردد

باسم سرتيپ عراق بهنام امنيتي از مسئوالن عاليرتبة يكي بار
شبكة گفت: سه است، الُبركان تيپ فرمانده الغرباوي كه
افسران را دو شبكه فرماندهي كه دستگير شدند تروريستي
يك شركت مدير معاون را سوم شبكة و وزارت كشور
كرد اعالم داشتند. وي برعهده سرمايهگذاري خصوصي
بغداد در  الجهاد العزاليه و مناطق  شبكهها در اين مقر  كه
بهصورت شبكهها  اين  دستگيري غرباوي بهگفتة  بنا  بود.
افراد ربودن  بهكشتن،  دستگيرشدگان و انجام شد قانوني 
اين مسئوليت كردند، اعتراف انفجاري بسته هاي كاشتن و
براي تسهيل رسمي مدارك و مهمات و سالح تأمين افسران
در كشور وزارت معاون غالب، علي سرلشكر بود. كار در

ارگانهاي  ١٠ افسر دستگيري از جمعه روز نيز پليس امور
بهاتهام قبًال افراد اين داد. خبر متفاوت درجههاي با پليس
قضايي بهدستگاه رشوهگرفتن و اختالس چپاول، كشتار و

وزارت كشور  ٢٥ افسر عاليرتبة گفت او بودند. شده سپرده
به دادگاههاي پروندهها اين كه دارند فساد پروندههاي

فرستاده ميشود. و مالي اداري

است بوده رژيم ايران عراق بهسود جنگ نتيجة
٦آذر، روز سعودي، عربستان پادشاه  عبداهللا، ملك
نتيجة گفت: لندن چاپ الحيات روزنامة با مصاحبهيي طي
افزود: در وي است. بوده ايران رژيم بهسود جنگ عراق
بر مبني كرده ايران دريافت رژيم پيامهايي از اخير ماههاي
بينالمللي در عرصة در سوريه هم و كشور اين هم اين كه
رژيم پادشاه عربستان بهگفتة گرفتند. بحراني قرار وضعيتي

شده است. زمينه اين رياض در كمك ايران خواستار

گزارشتلويزيونبي.بي.سياززندانهايعراق
شكنجه  آثار نشاندادن با شكنجهشدگان از  يكي
شوك الكتريكي از عالمتي اينها گفت: بدنش، روي

شد داده او به كه است
از ديگر نفر چند كه سؤال  بهاين پاسخ در
در زندانيان همة شدهاند شكنجه بازداشتشدگان

بردند باال خود را اتاق دست
از گزارشي ٣آذر٨٤، روز در بي.بي.سي تلويزيون
جنايات از گوشهيي كه عراق  زندانهاي  اسفبار وضعيت
پخش ميدهد، نشان را عراق در رژيم جنايتكار عوامل

از فيلم پخش با همراه تلويزيون، اين گزارشگر نمود.
كه است  اتاق چندين  از يكي  اين  گفت: زندانها،  اين 
بسيار وضعيت شدند. نگاه داشته آن در بازداشتشدگان
شوكه را بودند كرده پيدا  را  آنها  كه  مأموراني آنها بد
كه را ساختمان اين  بود اينجا مسئول كه  ژنرالي كرد.
داد. نشان بهما است، گرفته قرار افتضاح اين مركز در
به او شورشيان كه است  نگران اين كه بهدليل  ژنرال اين
اصل در  اين شود. فاش نميخواهد هويتش  حمله كنند،
سابق بتوني سنگر يك از بخشي بلكه نيست زندان يك
گروههاي ميشد. استفاده كشور وزارت توسط كه است
دارد وجود ديگري تأسيسات كه معتقدند حقوقبشري
داشته نگاه آنها بهصورت مخفي بازداشتشدگان در كه
تعجبآور اما كرديم نگاه به خوبي را همهجا ما ميشوند.
گرفته اينجا صورت در كه اتفاقاتي از هيچ آثاري كه نبود
به زنداني در را زندانيان كه شد گفته بهما بود نمانده بود.

كردهاند. منتقل ابوغريب
روي شكنجه آثار نشاندادن با شكنجهشدگان از يكي
كه است شوك الكتريكي عالمتي از اينها گفت: بدنش،
شد. داده به او اوايل امسال سنگر زيرزميني در همين در
همچنين آنها بازداشت در ٤٥روز طي كه ميگويد او
ميترسد او بكشند. را او پاي شست ناخن كردند تالش
شده گفته او به دهد و ميگويد نشان را خود صورت كه
زن و كند، صحبت افتاد اتفاقي كه  خصوص در كه اگر
به آنها  افزود: مرد اين كرد.  خواهند  دستگير را او بچه 
شيعيان را ميكشي. و هستي سني يك گفتند كه تو من
شديدتر كردم، شكنجهها انكار را اين امر من كه هنگامي
كردند شكنجه مرا  كه آنهايي نمي كنم فكر  من شدند.
مرد يك پاي در نداشتند. رحمي هيچ آنها بودند. مسلمان
تنها و بوديم  گرفته اسهال  ما اكثر بودند.  فرو كرده ميخ
گزارشگر برويم. به سرويس يكبار روز دو هر داشتيم اجازه
ديدن عراق عادي زندان يك از كه بي.بي.سي تلويزيون
براي گالني سهيل گفت: زنداني، يك دربارة كرده است،

بسياري  گفت: بهما او ميباشد. بازداشت در كه است ٥ ماه
گريه و پريشاني حالت با هستند. وي بيگناه زندانيان از
اشتباهي كار هيچ من شد. خواهد روشن حقيقت گفت:
ما كردهام. سكته  اينجا در من داريم. بچه ما  نكردهام.
بمانيم دعا امان در بيعدالتي اين از اينكه و رحمت خدا براي

خصوص در متحد ملل سازمان ميكنيم.

پاسداراحمدي نژاد:
رژيم دسترسي از ندارد حق كسي
به فنآوري اتمي جلوگيريكند

باشد ايران در حقوقبشر نقض مدعي و
اتمي پروژههاي تسريع در را آخوندها غرب، مماشات

وتشديدنقضحقوقبشرتشويقميكند
اتمي انرژي بينالمللي آژانس از اجالس اخير بعد كه احمدينژاد پاسدار
است، امنيت گستاخ تر شده به شوراي رژيم اتمي ارجاع پروندة آن در تعلل و
غربي بهكشورهاي خطاب ضدمردمي بسيج تأسيس سالگرد در گذشته روز
اصليش مسير از ايران هستهيي فعاليتهاي دارد احتمال مي گوييد «شما گفت
ميگوييد كه داريد حقي شما چه بگيريم. جلو آنرا بايد ما پس شود، منحرف
و حق باشيد پاسخگو بايد شما بردارد؟ دست اتمي فنآوري از بايد ملت ايران

نداريد…» سئوال
تأكيد با يكشنبه نيز صبح رژيم سخنگوي وزارتخارجة آصفي، حميدرضا
عاقالنهتر را اتمي «موضوع حكام آژانس انرژي اخير شوراي اينكه اجالس بر
را خيلي مسائل آن در نبود قطعنامه و بود اجالس پيشين مثبت تر از و كرد دنبال
«تضمين در برگيرندة ميبايست مذاكرهيي و طرح افزود هرگونه كرد»، روشن

باشد. ايران» در هستهيي سوخت تحقق براي عيني
كرده اعالم خود سرمقالة در كيهان حكومتي روزنامة پيش، روز دو
كه دارد از آن ازسرگيري مذاكرات، حكايت براي  ٦دسامبر «پيشنهاد بود:
هستهيي كشورمان پروندة ارجاع دربارة متحدانش و آمريكا تهديدهاي قبلي
تهديد يك ميشد، پيش بيني كه  همانگونه ملل  سازمان امنيت بهشوراي

توخالي بوده است».
است كرده را وقيح آخوندي رژيم بهآنجا تا كشورهاي غربي مماشات
است، زده خالص تير سياسي ١٣٠٠زنداني از بيش به شخصًا كه كه احمدينژاد
داشته شركت كشور خارج در مخالفان عليه تروريستي عمليات از بسياري در
يا يكصد نفر ميگذرد، حداقل وي كار آمدن روي كه از ٥ماهي است و در
«شما غربي گفت: بهكشورهاي خطاب شدهاند، محكوم اعدام به و يا حلقآويز
مدعي ما هستيد، متهم شما هستيد؟ حقوق بشر مدعي كه هستيد عالم كارة چه
شما محاكمه شويد، جنايتكاران جنگي در دادگاه بايد هستيم… شما شما
بههركسي ميدهيد اجازه پليستان به خود كشورهاي در آزادي بهنام امروز
بلندي فهرست خون بكشند. ما و بهخاك را و آنها شليك كنند خواستند كه

ميكنيم». رسوا را شمار داريم و مقابل خود در شما جنايتهاي از
مقاومت ملي شوراي خارجة  كميسيون  مسئول  محدثين،  محمد آقاي
رژيم روزافزون «گستاخي  گفت،  احمدينژاد اظهارات  دربارة  ايران،
و اتمي بهسالح دستيابي براي نقض وحشيانة حقوق بشر، تالش در آخوندي
غربي سياستهاي و تعلل و نرمش سستي بهعراق، نتيجة طبيعي دستاندازي
پروندة حقوقبشر، اتمي ارجاع با خواست بينالمللي از جامعة است». محدثين
از ملل، سازمان امنيت به شوراي آخوندها تروريسم و بنيادگرايي صدور و

كنند. بهخطر مياندازد، جلوگيري را و جهان منطقه فاجعهيي كه وقوع
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(٢٧نوامبر٢٠٠٥) ٦آذر١٣٨٤

عراق آخوندي در مداخالت رژيم

صفحة٧ در بقيه

سوزوگدازروزنامةاعتمادازبيهودهبودن
توطئههايرژيمعليهمجاهدينمستقردرعراق
رژيم توطئههاي بهبيهودهبودن خود، ٣آذر شمارة در اعتماد روزنامة
«همكاريهاي و  كرد اعتراف عراق در مستقر مجاهدين عليه  آخوندي
رژيم حفظ راه منطقهيي» تنها ضرورت «يك را بهعنوان امنيتي» دستجمعي
هيأتهاي سفر دربارة حسرت با  روزنامه اين  دانست. سرنگوني خطر از
مجاهدين، عراق عليه انتقالي دولت بهمقامات رژيم تشبثات بهتهران و عراقي
گذشته هفتة كه عراق ملي امنيت در امور مشاور موفقالربيعي، گرچه نوشت:
بغداد تعهد سپرد كه امضا كرد، را ايران با توافقنامة تازة همكاريهاي امنيتي
و ايران  هم اما كند، بيرون عراق از را منافق تروريستهاي سريعتر هر چه
حضور واستمرار منافقين واقفند كه عراق… خوب كنوني دولتمردان هم
حاضر، درحال عراق امنيتي مسائل بسياري مانند كشور، اين خاك در آنها

دارد. بستگي يعني آمريكا سوم بهجانب حل آن كه است مسأله يي
توصيف به عراق وابسته را مجاهدين ديروز تا كه رژيم روزنامة اين
منافقين شناسايي بهرغم آمريكا اما نوشت:  بسيار، سوزو گداز با ميكرد،
آن با و ارتباطات را گروهك تروريستي، نزديكترين همكاريها به عنوان يك
و وضعيت واشينگتن در و تهران روابط زمانيكه تا مي رسد بعيد بهنظر و دارد
خود روابط تنظيم براي را اهرم اين باشد مايل آمريكا دارد، قرار كنوني سطح
حكومتي روزنامة بدهد». بهنوشتة دست از صحنة عراق در بهويژه ايران با
روبهرو آن با اينك منطقه كشورهاي كه است باليي دهشتافكني اعتماد
نقطة مشترك براي يك عنوان به ميتواند آن با مبارزه و اين امر هستند و

شود. امنيت منطقهيي تلقي سازمان يك قالب همكاريهاي چندجانبه در

وحشتآخوندهاازادامةحضورمجاهدين
درعراقبهعنوانتهديداصليرژيم

ادامة از را آخوندها وحشت خود، ٥آذر شمارة در رسالت حكومتي روزنامة
توطئهپردازيهاي دليل و حكومتشان تهديد به عنوان عراق در مجاهدين حضور

گذاشت. بهنمايش اشرف شهر عليه مداوم
يك بهعنوان همواره منافقين استقرار «ادامة كرد: آخوندي،تصريح رسالت
كه دولت است انداخته است. اميد كشور دو روابط ايران، سايه بر تهديد عليه
مسألة بغداد، دربارة و تهران ميان جانبه دو روابط به اهميت با نظر عراق كنوني

بينديشد». تدبيري كشور اين در منافقين استقرار ادامة
تعميق و تحكيم بر سر راه «آنچه كه به عنوان يك مسأله نوشت: رسالت
عراق خاك در منافقين استقرار مسألة دارد، خودنمايي بغداد تهرانـ مناسبات
تهران، پناهندگي در زيباري هشيار عراق، امورخارجة وزير چندي پيش است.
در كرد. اين توصيف عراق از افراد اين بيرونراندن در بازدارنده عامل منافقين را
بدون پناهندة در حد همسايه هيچگاه در كشور حضور منافقين كه است حالي

نظامي نبوده است». رفتار سياسي و
دعاوي و رسوا دروغهاي مقاله اين ابتداي در رسالت آخوندي روزنامة
فقره رديف شش در را مجاهدين عليه رژيم اطالعات وزارت مصرفشدة صدبار
اتمي پروژههاي درمورد مقاومت ايران افشاگريهاي مداوم بهخاطر سپس و كرده
جاسوسي بهنفع آمريكا بهطور را به و مجاهدين گداز پرداخته آخوندها بهسوز و

ميكند. متهم هستهيي فعاليت زمينة در خاص
نامگذاري حذف از آنگاه وحشت سردمداران رژيم را آخوندي رسالت
بهشرح را آنها جرايم مهمترين از يكي و نموده ابراز مجاهدين تروريستي
فرانسه آمريكا، در غربيـ  ضدايراني مقامات با «رايزني مي كند: زيرخاطر نشان
از منافقين نام خارج شدن ايران، ديني نظام بينالمللي انزواي بهمنظور ايتاليا، و
از سياسي و مادي جلب حمايت و اروپا تروريستي اتحادية گروههاي فهرست
نگراني مقالهاش پايان در آخوندها رسالت نفاق». گروهك براندازانة حركت
همواره منافقين استقرار  «ادامة است: كرده بيان عبارات اين با  را رژيم اصلي
است اميد است. كشور انداخته دو روابط بر سايه عليه ايران، تهديد يك بهعنوان
بغداد، و  تهران ميان جانبه دو روابط بهاهميت نظر با عراق كنوني دولت  كه

بينديشد». تدبيري كشور اين در منافقين استقرار ادامة مسألة دربارة
برگزار جديد پارلمان انتخابات ديگر ١٦روز كه ميكنيم يادآوري
ماه پايان تا بايستي عراق جديد دولت انتقالي، دولت ادارة قانون طبق و ميشود
در خود عوامل و نفوذ ازدستدادن نگران آخوندي رژيم شود. تشكيل دسامبر

است. آيندة عراق دولت
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كارينرستاريتس:
به فورًا بايد ايران پروندة
شوراي امنيتملل متحد

فرستادهشود
شما بزرگ خوشوقتم كه امروز در جمع بسيار

حضوردارم.
كه جمع شدهايم اين جا در در شرايطي امروز ما
شورايحكام آژانسانرژياتميدر حالبررسي
يك آنها براي ما و ميباشد ايران هستهيي پرونده
به فورًا بايد ايران «پروندة داريم: روشن پيام

شوراي امنيتسازمان ملل متحدفرستاده شود».
درماههايگذشتهرژيم ايران فعاليتهايخودعليه
افزايش را مختلف مناطق در دموكراسي و صلح

داده است.
-درزمينةحقوقبشردردورانبعدازاحمدينژاد

توسط مطبوعات  اعدام و حكم بيش از۹۰ اعدام
برابر دو به نزديك اين است. شده اعالم رژيم

همينرقمدرماههايقبلميباشد.
داخلي امور در دخالت در ايران رژيم نقش -
عراقوشكنجه وتروربيگناهانهر روزآشكارتر
بين المللي رسانه هاي  پيش روز چند  ميشود.
كشور وزارت در مخفي زندان يك وجود از
بود بدر  سپاه نيروهاي كنترل تحت كه عراق 

۱۷۰ عراقي  از بيش زندان در اين پردهبرداشتند.
سپاه بهسرميبردند. شكنجه و بازداشت تحت
صدور با هدف توسط رژيم ايران سالها قبل بدر
ايجادشدهاست بنيادگرايي در منطقه تروريسمو
كرده نفوذ عراق از زيادي قسمتهاي در امروزه و

است.
روي كار از بعد ايران رژيم  اتمي، در زمينة -
با خود قراردادهاي تمامي احمدينژاد آمدن
با و است پاگذاشته زير  را  اروپايي كشورهاي
چرخة سوخت براي اورانيوم تبديل وقاحت به

هستهييادامهميدهد.
آزمايش كه  كردهاند اعالم  تازگي به آنها

برد بيشاز۳۰۰۰ كيلومتررا  موشكهاي دوربرد با
باموفقيت بهپايان رساندهاند. حالسؤال اينجاست

چه  ۳۰۰۰ كيلومتر را براي برد با موشكهاي كه
روزي هدفشومي توليدمي كنند؟واگرآنها را
براي فاجعه يي چه كنند مسلح اتمي كالهك به

جامعةبينالملليبهبارخواهدآمد؟
و دموكراسيها ميخواهند كه است اين جز آيا
تمدنغربيرا بهاسارت وگروگان خودبگيرند؟
خودش جوانان  و زنان و مردم با كه رژيمي 
به را آنها و ميكند برخورد وحشيانه اين چنين
قطععضو قرون وسطايي مانند سنگسار و احكام
دست اتمي به سالح روزي مي كند، اگر محكوم
كرد؟ رحم خواهد بينالمللي به جامعة آيا يابد
دير تا و شويم بيدار همگي كه است آن وقت

بگيريم. نشدهجلوياينحكام ضدبشررا
در ديگر جنگ  يك خواهان هرگز البته  ما
بهدست مردم بايد ايران وضعيت منطقه نيستيم.
تنها متأسفانه نه ولي كند. تغيير مقاومت ايران و
حمايت مورد هرگز ساليان اين طي مقاومت اين
بهدليل بلكه نگرفته، قرار هم غربي دولت يك
بر سرراه موانع نوع همه ايران، با معامالت غرب
حتي اروپا است.  شده  داده قرار  مقاومت  اين

 ۲۰۰۲ سال ايران، در با اقتصاديش بهخاطر منافع
جنبشاصلياپوزيسيونايران،سازمانمجاهدين
اين داد. قرار تروريستي گروههاي ليست در را
ايران مردم برحق مبارزة به توهين يك برچسب
ميشود. محسوب دموكراسي و آزادي براي
پيام اين فقط ايران مالهاي نامگذاري براي اين

سركوب كشتار و ميتوانند كه داشته است را
پيام ايران مردم براي و افزايشدهند را مخالفين
كنار بهجاي اينكه در كه اروپا بوده است اين
قرار جنايتكار مالهاي كنار در باشد مردم ايران

دارد.
ديگر در بحران جنگ و از يك اگر ميخواهيم
مقاومت جنبش از بايد كنيم، جلوگيري منطقه
مجاهدين سازمان بايد اروپا كنيم. حمايت ايران
اين ازليستسازمانهايتروريستيحذفكند. را
سازمان،جبهةاصلي مقاومتدر مقابلبنيادگرايي
و هشيار آنها تالشهاي بايد از ما ميباشد. اسالمي
ايران رژيم تهديدات به نسبت غرب كردن

قدردانيكنيم.
شده ايد جمع  اين جا  امروز كه شما  همة  براي
در مسير من حمايت ميكنم. به آرزوي موفقيت
در ايران اطمينان دموكراسي به آزادي و رسيدن

داشتهباشيد.

هانسكريستيننيرسكوف:
جامعةبينالملليانتظارداردكه

حركتيعليهتوليدسالحهاي
شود انجام ايران اتمي

مقابل در احمدینژاد ايران جديد رئيسجمهور
نقش از بايد اسرائيل که کرد اعالم دانشجويان
خمينی که بود  حرفي  همان  اين  گردد.  محو

و  خمينی بين تفاوت کرد. اعالم ۱۹۷۹ سال در
براي هيچ طرحي خمينی که احمدی نژاد اينست
بينالمللی جامعة نداشت.  اينكار  عمليكردن
اتمی توليدسالحهای  مقابل در که دارد تقاضا
مقابلهگردد. آن با و شده  انجام حرکتی ايران
نوامبر و چهارم بيست امروز است که مبحثي اين

انرژی  بينالمللي آژانس حکام شورای ۲۰۰۵ در
دقيقًا نظر می شود. اين آن صحبت دربارة اتمی
حق دارد کرد ايران که اعالم بود نژاد احمدی
ولی پيش ببرد. و طرحهای اتمی را مقاصد که
توسط اتمی سالح داشتن که مشكل اينجاست
ديگر است. کشورهای برای بزرگی ايران خطر

که سالح  کرد سعی سال گذشته ۱۷ در ايران
ايران در اين کار نبايد چرا نمايد. توليد را اتمی
ايران در بشر حقوق نقض  چون شود، انجام
انجام ديگر دنيا کشورهای از بسيار بيشتر بسيار
در زيادی تعداد گذشته هفته های در میشود.
دست گذشته هفتة در و گرديدند اعدام ايران

 ۲۰ در گرديدند. محکوم به اعدام  نفر دو کم
بارها حقوقبشر و بارها رژيم مالها گذشته سال
طرف مجامع از بارها ايران رژيم نقض نمود. را
گرديدهاست. محکوم زمينه اين در بينالمللی
اعتقاد دارند آزادی بشر و حقوق به افرادی که
اين وحشيگري، اين می شوند. اعدام ايران در
ايران در بشر  حقوق  نقض وحشيانة و  اعدامها
در مسيحيان از بسياری دارد. ادامه همچنان
بهعنوان و تحت فشار قرار دارند همچنان ايران
آنها میشود. برخورد آنها با دو درجه شهروند
ايرانيان با ساير که همچنان میشوند نيز سنگسار
اينمسأله روبهرو هستند.ايران همچنان بهحمايت
میدهد. ادامه دنيا تروريستی  گروههای از
گروههای مختلفیکهدرزمينةتروريسم فعاليت
بمبگذاری برخوردارند. ايران حمايت از دارند
توسط انفجاري خودروهاي عمومی،با اماكن در
سفير اوت۲۰۰۳، ه ما در میگردد. حمايت ايران
سابقايراندرآرژانتينبهخاطرحمايتوفعاليت
بمبگذاری تروريسم بازداشت گرديد. زمينة در

قتل ۵۰  به ۱۹۸۵ منجر سال در او حمايت تحت

آنها تالش گرديد. آرژانتينی شهروندان از نفر
ادامه همچنان اتمی سالحهای به دستيابی برای
فرانسوی پليس هزار از بيش قبل، دوسال دارد.
هجوم فرانسه در ايران مقاومت فعاليت محل به

اين مقاومت  فعاالن از نفر ۱۶۰ از بيش و برده
حقوق عليه نقض كسانيکه دستگير کردند. را
روز چند آنها اکثر میجنگند. ايران در بشر
ارگانهای ولی گرديدند. آزاد ماجرا اين از بعد
آنها هدف که نتوانستند توضيح دهند فرانسوی
اين نشانة است. بوده چه وحشيانه اين هجوم از
و ايران اطالعاتی سازمانهای دوجانبة همکاری
در شورای محترمی بسيار افراد فرانسه می باشد.
ايران در خلق مجاهدين سازمان و ملی مقاومت
مقاومتومقابلهبانقضحقوقبشرفعاليتدارند.
را نقض آمريکا و قوانين اروپا آنها به هيچوجه
وحشيانه حرکات اين که ندهيد اجازه نکردهاند.
اجازهدهيد باعثتوقففعاليتهایاينافرادشود.
در جهتمحکوم کردننقضحقوق کهفعاليتها

و ايجاد آزادی در ايران ادامه يابد. بشر

اسقفژاكگايو:
تروريست  رژيم با  مذاكره

است بس
هم چنان هستيم ولي و برف سرما اينجا در در ما
مقاومت با ما براي همبستگي ميكنيم. مقاومت
مريم خانم  آن منتخب جمهور رئيس و ايران 
زمانزياديدر مذاكره آمدهايم. رجويبه اينجا
يك با كه ميدانيد شدهاست. تلف مالها با رژيم
مقابل در كرد. مذاكره نبايد تروريست رژيم
سياست كرد. عمل بايد تروريست، رژيمي
مماشاتدولتهايغربيهيچنتيجهييبهبارنياورده
اينجاآمده ايمكهازايندولتهاخواستار ما است.
ايران اتمي پروندة تا شويم قاطعيت سياست
امنيت برود. شوراي به شود، دير از اينكه قبل
به تروريست كه مسلح است كه رژيمي واضح
چطور دنياست. براي تهديدي باشد، اتمي سالح
جهان رژيم خطرناكترين كه كرد تصور ميتوان
مردم شود؟ مسلح جهان سالح خطرناكترين به
خواهان نيستند. آنها اتمي سالح خواهان ايران
آنها هستند. آزادي خواهان آنها هستند. صلح
زندگي شرافتمندانه بهصورت كه ميخواهند

دوگانه ايران دولت رفتار و گفتار چطور كه داد
شوراي و سازمان مجاهدين بدانيم كه بايد بود.
را افشاگريها  دقيقترين و بهترين مقاومت ملي 
انجام مالها در زمينة هستهيي تخلفات مورد در
مبارزات از غرب دنياي كه همان گونه دادند.
آزادي بهدست آوردن در افريقاي جنوبي مردم
حمايت ايران مردم مبارزة از بايد كرد، حمايت
كند.كسانيكهنامسازمانمجاهدينرادرليست
كساني باشند. شرمنده بايد گذاشتند، تروريستي
وحشت در خانههايشان در را ايراني ميليونها كه
ميكنند سعي كه امروز و كساني اند، نگاهداشته
توليد را غيره كشندة هستهيي و سالحهاي كه
و مجاهدين سازمان نيستند، اما تروريست كنند،
امروز است؟ ما تروريست ملي مقاومت شوراي
اتمي انرژي بينالمللي سازمان كه ميخواهيم
به شوراي وقت بدون فوت ايران را پروندة رژيم

امنيت مللمتحدارجاع دهد.

جمشيدپيمان:
قارچ وقتي داريد انتظار

ديديد در كوير لوت را اتمي
اقدام كنيد؟

پيشتازان شرف، شهر رزمندگان به سالم با
مقاومتآزاديبخش ملتايران. جانبرکفانیکه
اهريمنان چنگال از ايران سرزمينمان آزادی برای
کرده اند. سوگند ياد و خونشان جان با حاکم،
انرژی سازمان رئيس البرادعی آقای به خطاب
وقتی داريد انتظار برادعی آقای میگويم اتمی
کهچتر قارچانفجار اتمیرا درکويرلوت ديديد
برایجلوگيریازدستيابیرژيمفاشيستی-مذهبی
که وقتی میخواهيد کنيد؟ اقدام ايران بر حاکم
خودشان اتمی بمب ايران بر حاکم تروريستهای
اروپايی در کشورهای در دورتر، و منطقه در را
به جلوگيری برخيزيد؟ اعضای آزمايش کردند
محترمشورایحکام، تاکی وتا کجاباقاچاقچيان
ملت و حيثيت مال و برجان امروز بينالمللی که
و مینشينيد معامله به کردهاند پيدا سلطه ايران
ميهن میکنيد. مگر واگذار مگر و به اگر را کار
مقاومت، ياران ميهن پرستان ايران، پرستترين
مزّور آخوندهای اين دست پيش چندسال از

توسط خود اتباع كشتار و ترور ، گروگانگيري
ديپلومات-تروريستهايماليان رابهچشمديدهاند
و تروريسم بنيادگرايي صدور شاهد امروزه نيز و
ميباشند دنيا نقاط ساير و كشورعراق به رژيم
سالح به جنايتكاران دستيابي جدي خطر و
آنجا از اما كرده اند، كامًال لمس نيز را اتمي
بهآساني اينهمه بر سياست بازار درمكاره كه

بازي  با آزگار ۲۶ سال طي بست. چشم ميتوان
استمالت، ثمر بي سياست و گربه و موش كثيف
از كه آورده اند فراهم رژيم براي فرصتي چنان
جنايت، مردم ادامة غارت و فساد و سو با يك
سركوب فقر و و ستم تحت را همچنان ايران
و ايران همسايگان ديگر سوي از و نگهميدارد
سالح داشتن را با جهان كل منطقه و كشورهاي
ميدهد. قرار تجاوز خطر و تهديد مورد اتمي
گفتم: آشناي بيغرض اين پاسخ به در راستش
قبول دارم اماهيچ وقتهمفكر همةحرفهايترا
مقاوم و منسجم اين چنين مقاومتي اگر كردهاي
نداشت و دنيا وجود شطرنج سياسي در صحنة
پايدار ياراني بيدريغ و قهرمانانه حمايت از يا
شما مثل ياراني  – نبود  برخوردار  هوشيار  و
اسطورهوار نسل به ويژه اگر حضور و عمدتًا و –
نبود، رژيم شهر شرف اشرفيان دلير مجاهد و
وقاحتآخوندي، با پيوسته فاشيستمذهبيكه
را ديني استبداد امپراتوري برقراري پليد رؤياي
داشته و سر در منطقه و همجوار در كشورهاي
هدف همين راستاي در تاكنون شك بي دارد،
بود. بهخاكوخون كشيده بارها شوم،جهانر ا
و مزورانه چشمپوشيهاي بهعلت البته هم حاال
زيرسبيليدركردندسيسههاوتوطئههايماليان
از مريز بسياري و كجدار ادامة ديپلوماسي با و
كه دريدهتر شده و هار چنان رژيم كشورها، 
گروگانگيري و ترور و انفجار ارتكاب بر عالوه
پاسدار خونريز  دست اخيرًا عراق،  كشور در
و فرومايه نژادان  هم  ساير  و احمدينژاد 
كشور اين داخلة تا وزارت تنها نه او تروريست
بلكه اخيرًا رسيده، هم منطقه ساير كشورهاي و
هم وين را به مرگ هاي جوخه آمادگي گسيل
تمام گستاخي با انتحاري عمليات انجام براي
كه آنان همة بر باد اند. شرم كرده و علنًا اعالم
چنين برابر در و ميشنوند و ميبينند را اينهمه
و چشم بشر، و جنايت تاريخ فساد جرثومه هاي
جاي و به ميكنند سكوت بسته، خود را گوش
محكوميتواخراجرژيم جالدانازسازمانملل
ناجوانمردانه بهطرزي المللي، بين مراجع ديگر و
و مجاهدين  سازمان افتخار پر نام ماندن بر 
شدة سرهمبندي ليست در ايران مقاومت
تروريستي اصرارميورزند.مقاومتيكه جهانرا
وجود از وقفه بي و مستند افشاگريهاي يمن به
ايران غاصب تروريستهاي دست در اتمي سالح
شيطاني نيات انجام مانع شجاعانه و كرده آگاه
آخوندهاي شرورگرديد. تا جهانبهطور ناگهاني
بابمبهاياتميبه ورطةنابودي سقوطنكند.بماند
نمودنهمگان كهچنينافشاگريدليرانهوآگاه
رنج و به بهاي هم باز فاجعهيي خطر و از چنين
تمام مقاومت همين پيكر از خون رفتن و شكنج
تجارتپيشه سياستبازان اگر حال است. شده
مزمن رشوههاي مرض به دليل ابتال به بيجربزه،
با عرضة ميخواهند دوباره تجاري، سياسي و
دعوت نازل حد تا حتي فرصت مجدد به ماليان
سلف و دستماندة جالدان جنازههاي روي از
پاسداراحمدينژادباز بهدلجوييوالسزدنهاي
بايد بپردازند. خونآشام رژيم با فلسفي-عبادي
كه شنيدهايد پرسيد آيا آنها سرشان از بر فرياد با
براي پيش روز چند همين رژيم فاشيستي ماليان
دومين بار بهعلت نقض وحشيانة حقوق پنجاه و
و در امر اين اين به مربوط كميسيون بشر توسط
عربدهكشيهاي آيا گرديد. محكوم ملل سازمان
مشمئزكنندةتروريستاحمدينژادرابرايتجهيز
دنيا شنيده سراسر به آدمكش صدور اوباش و
هم جهان، حراف سياست باز آقايان شما يا ايد؟
چنانبه علتشيفتگيبهشيادانوطنفروشايران،
تا ارجاع آن داريد با و مماشات به معامله ميل
نوعي به امنيت شوراي به جالدان اتمي پروندة
مقاومت مكرر هشدارهاي آيا افتد؟ تعويق به
هنوز كافي بارخواندنبهگوششما ايران وهزار
بي و آسودهخاطر  سياستمدار آقايان نيست؟ 
براساس باخام خياليخودخواستهو تنها دغدغه!
را اقتصادي خود پادرهواي و قرادادهاي منافع
عمدًابهخوابخرگوشينزنيد،باوقوعفاجعهيي
با اينك جهان كه گذشته جنگ دو هولناكتر از
در دست اتمي مركزي موشكهاي و سالح بودن
روبهروست آن با ايران، در مذهبي بنيادگرايان
خواهد نابود آنرا بهسرعت تمدن و بشريت و
و تاريخ به  خيانت و خطا جبران حتي  كرد،
شانسابراز شرم وپشيمانيشما نيز سلبخواهد
در فاجعهيي  مجدد وقوع  از  ممانعت راه شد. 
از جهان مردم ايران و و رهايي يك قرن از كمتر
چنگالبنيادگرايان وتروريسم ماليانوتبهكاران
روش از جدي دولتها آنان، اجتناب دستآموز
درستي سياست  اتخاذ و آخوندها با مماشات 
ضمن آن به با اشاره مريم رجوي خانم كه است
بروكسل، خواستار عظيم تظاهرات خود به پيام
شده امنيت شوراي به رژيم اتمي پروندة ارسال
و ها سرمايه نفت، درآمد البته كه رژيمي اند.
نيز و  تصاحب براي جز  را  ايران ملي ثروت 
تكميل و مردم براي سركوب سالح تهية براي
بلعيدن و تهديد  بهمنظور اتمي پروژههاي 

آپارتايد آفريقای نظام تحريم از بهمراتب واجبتر
بر حاکم نظام چراکه هست. و بوده سابق جنوبی
برابر هزاران  ايران، بر  حاکم  ايران، آخوندهای
برایبشريتخطرناکتراز سيستمآپارتايدهستند.
اروپا اتحادية عضو کشورهای از ما ديگر، نکتة
اين از بيش که میخواهيم قاطعيت و اصرار با
در و مماشات راه در اسالمی جمهوری با نظام
برآمده کيسة گنديدة برای و گام نزنند معامله راه
نبندند. را ايران مقاومت پای و دست نفت از
قربانی را ايران آزاديخواهان و ايران مقاومت
نظامجهلوجنونوجنايت معامالتخودشانبا
دولت از و اروپا اتحادية کشورهای از ما نکنند.
اين از که بيش میخواهيم متحدة آمريکا ايالت
و ندارند روا ستم و ظلم ايران مقاومت به نسبت
بيشازايننامسرفرازومقدسسازمانمجاهدين
خودشان تروريستی ليستهای در را ايران خلق

نگهندارند.
بيش از ما که سخنی عزيز؛ ياران سخن آخر،
يکصدسالاست کهتکرار میکنيم، سخنیکهاز
سر بريدة ميرزاکوچک خان و از ستارخان دهان
درآمده،سخنیکهازپيکرتبدارشهيدراهوطن
دهان از که سخنی درآمده، فاطمی حسين دکتر
موسی خيابانیها، سعيدمحسنها حنيفنژادها،
سخنی درآمده. رجویها کاظم و رجبیها زهرا
ايناست. سخن شد. خواهد تکرار بازهم که
ايران در دموکراسی استقرار و آزادی برای ما
مبارزهمیکنيم. نسلاندرنسل، خستهنمی شويم،
بهما دنيا ولو همة بهزمين نمی گذاريم را پرچم
به ما معامله گر کشورهای همة ولو کنند. پشت
ندارد. معنا قاموس ما خستگی در کنند. پشت
از ما معنا ندارد. ما قاموس جازدن در و تزلزل
و مسعود از مقاومت، اين رهبران از رهبرانمان،
پايدار باشيم، آموختهايم که مقاوم رجوی مريم
بهخاطر چيزمان ازهمه باشيم. باگذشت باشيم،
شهر رزمندگان از ما بگذريم. ايران مردم و ايران
ايران ملی آزاديبخش ارتش رزمندگان شرف،
بیسالحآتشين، آموختهايم که باسالح آتشين،
سرنگونی روز تا  پر،  دست  با  خالی،  دست با
محتومرژيمجمهوریاسالمیاز پایننشينيم وبه
هزارباره درود با را سخنم دهيم. ادامه خود مبارزة
ارتش رزمندگان شرف، شهر رزمندگان به

آزاديبخشملیايرانبهپايانمیبرم.

رستاريتس، كارين
اتريش از اروپا پارلمان نمايندة

جهان و منطقه كشورهاي و ايران همسايگان
رفاه مصرف نيز آنرا از ديناري و نميخواهد
نميكند. حذف ايران ستمديدة و مردم گرسنه
برچسبناچسبتروريستيازمقاومتايراننيز
ضرورتعاجلديگري استكهاگرچههمگان
مي دانندحاصل زدوبندهايپشتو مقابلپردهو
نشانبي پرنسيبيسياستبازانمفتضح وشكست
واليت رژيم دست ميباشد، اما مماشات خط
مردم كشتار و سركوب در را جالدان و جاهالن
خارج تروريسم به و بنيادگرايي و صدور بيگناه
كرد. خواهد و بازكرده پيش از بيش ايران از
از پايگاه عظيم در هراس كه رژيم بديهي است
و بهسبب مجاهدين تاريخي و جايگاه مردمي
استقامت دليرانة ساكنان پايداري شكوهمند و
اشرفوحضوردائمو بينظير انبوههواداراندر
مصافسياسي،همچنانبرايممانعتازخروج
قالب مناسبترين ليست كذايي كه از سازمان نام
ميباشد، او آموزان دست و فقيه واليت براي
برده فرو آخوري هر  به  سر  مذبوحانه  پيوسته
نكرده نيز فروگذار رذالتي دسيسه و هيچ از و
با نيز اين اواخر كه كرد. همانطور نخواهد و
مواجب هرزة مزدوران و جاسوسان گلة گسيل
سابق اعضاي و مسئوالن نام تحت  بگير خود
انواع برگزاري با و كشور از بهخارج مجاهدين
شوم هدف سايتها دو در و ، سمينارها كنفرانسها
نام حذف مانع اينكه يكي ميكند. پيگيري را
ديگر و گردد مردود زدوبندي ليست از سازمان
با سلبصبر وروح اينكه درخواب پنبهدانهيي،
نقشههاي زمينهساز  يارانمان، و ما از  مقاومت
فيزيكي حذف رواني و ترور براي  خود پليد
و شبپرست عمامهدار گورزادان بيچاره گردد.
انگار تروريستشان تيركش هفت رئيسجمهور
هنوزنفهميدهاندكهمجاهدينساكناناشرفكه
و اعتقاد ايدئولوژيك، بنابر پرنسيپ آرماني البته
پايبندي و تعهد اساس بر مقاومت ملي شوراي
وفادار و و ياران و دموكراسي آزادي به اصول
آخر دور تا و آخرين نفس صدالبته تا هم پايدار
ايران و فرياد مظلوميت مردم ننشسته و از پاي
مجاهدين راه حقانيت و خونبارشان مقاومت
كوچه ها با و شهرها در دنيا سراسر خلق را در
آزاده صلحدوست و مردم گوش رسا به صداي
تك ما كه زيرا رساند. خواهند برگزيدگان و
اسيرمان ميهن و خود با مردم عهد در نيز تكمان
دست ايم: بهكرات خوانده ايستاده و استوار ،
به رسد جان يا برآيد، دل كام تا ندارم طلب از

زتن برآيد جان جانان يا
پيروزي جز نيست آرزويي و كام را دل البته كه
جان و با دل همه و جانجانان را كه آزادي و
بر درود  ، نيست  گفتن به نيازي و  ميشناسيم 

ايران پاخاستهدرسراسر هموطنانبه
استقامت دژ در  آزادي آوران رزم  بر سالم
برگزيدة جمهور رئيس بر درود پايداري، و

مقاومت مريم رجوي.

فلورصدودي:
بههمةكشورها ميگوييمآيا
منتظريد كهرژيم سالحهاي
به كرده و تكميل اتميش را

تهديداتش عملكند؟
و  بزرگ تظاهرات شاهد  پيش  هفته سه ما  
امروز و بوديم. بروكسل شهر در باشكوهي
چند كه ميكنيم شركت تظاهراتي در وين در
ما دارند.  جلسه حكام شوراي آنطرفتر متر 
ديگر فرداهاي و فردا ونه امروز ونه ديروز نه

نشست. نخواهيم آرام هرگز
ايران كشور  در ميدانند همه اكنون چند  هر
ديگر امروز دانند  مي غربيان مي گذرد.  چه
همه بر ديروز دروغين تمدنهاي گفتگوي
آن روي ديگر از فردي و است. آشكار شده
است كه كار بر سر ناگزير ايران  سكة رژيم
خود شما  است. بسته  رو از را  شمشير علني 
از همه ندارد آن و اين رژيم اين در ميدانيد
بلكه شرق نه و نه غرب ديگر قماشند. يك
رژيم سران با نقطهنظرهاي دنيا آزادة مردم همة
است مقاومت ايران و اين آشنا شدهاند. ايران
غم هم و تمام با و ايران مردم با پشتيباني كه
لحظه يي ددمنش رژيم اين نميگذارد خود
كه است ايران اين مقاومت باشد. داشته آرام
كاركردهاي افشاي به  ساعت  هر و روز هر
اينجا امروز ما ميپردازد. رژيم ضدبشري
همة سران به مجددًا تا آمدهايم گردهم
چه منتظر بگوييم،  شرق و از غرب كشورها
كه گفت صريح خيلي احمدي نژاد  هستيد؟
ديگر مردمي و ديگر كشوري نابودي خواستار

است
اتميش سالحهاي تكميل به او هستيد منتظر 
چند هر كند؟ عمل اهدافش به و يابد دست
امروز به تا پيش سالها باشيد، داشته به خاطر اگر
مريم خانم مقاومت  منتخب رئيسجمهور 
سالحهاي آنچه از كردهاند بارها تأكيد رجوي
اسالمي بنيادگرايي همانا است خطرناكتر اتمي
ميكند. تهديد را دنيا همة كه ميباشد رژيم
احمدينژاد را نام آيا بايد ميپرسم، شما حال از
هزاران كه در كشتار رئيس يك كشور بهعنوان

ترور سران كرد در  در جمله از نفر شركت داشته

بيشاز برگزارياجالسشورايحكامآژانسبينالملليانرژياتميدروين، همزمان با
رژيم اتمي پروندة فوري ارجاع اين آژانس خواهان مقر مقابل در تظاهراتي در ٢٥٠٠ايراني
با تظاهركنندگان شدند. متحد ملل سازمان امنيت شوراي به آخوندي تروريست و بنيادگرا
كه ايران بي وقفة مقاومت از تالشهاي آخوندي، با رژيم مماشات عليه شعارهايي سر دادن
ساختند، آگاه سالح اتمي به ايران بر حاكم فاجعة تسليح ماليان خطر را نسبت به جهان
رژيم اتمي پروندة ارجاع از اقتصادي منافع بهخاطر كه كساني كردند تأكيد و قدرداني
و منطقه در آرامش و صلح به كمكي هيچ ميكنند، كارشكني امنيت شوراي به آخوندي

جهاننميكنند.
خانم مريمرجويرئيسجمهوربرگزيدةمقاومتايراندرپياميبهشركتكنندگاندر اين
قرائت در انگلستان ملي مقاومت شوراي نمايندة دولت نوروزي توسط خانم كه تظاهرات
خطرناكي بسيار مرحلة وارد اخير، ماههاي در آخوندي رژيم اتمي بحران گفت: گرديد،
و سستي از بردن سود با تهديدهاي آخوندها، گستاخي و كنوني، اوضاع در است. شده
امتيازها انواع و اينرو مماشات غرب امكانپذير پذير شده است. از سياستهاي تعلل و نرمش
آخوندها فقط براي است، ميشده اين رژيم پيشنهاد به اخير هفتههاي كه در تسهيالتي و

ميشود. فاجعه منجر و جنگ و به ميخرد زمان
كريستن هانس و اتريش از اروپا پارلمان نمايندة رستاريتس، كارين خانم تظاهرات اين در
از فرانسه، گايو ژاك اسقف عاليجناب ساخاروف، بينالمللي كميتة نيرسكوف، رئيس
كميسيونهاي مسئوالن از روحاني محمدرضا سوئد، پارلمان سابق نمايندة فريدن، لنارت
مقاومت ملي شوراي عضو اپرا و خوانندة همتآبادي، ايران، ناهيد مقاومت ملي شوراي
و نويسنده پيمان، جمشيد ايران، مقاومت ملي شوراي عضو صدودي (رام)، فلور ايران،
آثار تحت ستم، دكتر عليرضا خلقهاي انجمن رئيس مقاومت، هانس بوگن رايتر، شاعر
به شوراي رژيم پروندة اتمي ارجاع خواستار و كردند فخيمي سخنراني دكتر منوچهر و

امنيتشدند.
تعللوتأخيردرارجاعاينپرونده درقطعنامةتظاهراتايرانيانازجملهآمده است: هرگونه
به دستيابيبه خطرناكترينسالح بهشورايامنيت، تنهاحكومت حاميتروريسمدرجهانرا
را خارجي نظامي مداخلة يا جنگ نتيجه و در كرده نزديكتر اتمي تسليحات يعني جهان،

نمود. خواهد مواجه يك فاجعه با را جهان كرد و خواهد اجتناب ناپذير
به دادن خاتمه قطعي راهحل تنها و جنگ بروز از جلوگيري براي مؤثر و واقعي گزينة تنها
ايران است. مقاومت و مردم دست به دموكراتيك تغيير از حمايت تهران، رژيم تهديد اتمي
مريم خانم ايران، مقاومت برگزيدة جمهور رئيس توسط كه است سوم راهحل همان اين

گرديد. ارائه اروپا پارلمان در گذشته دسامبر در رجوي
مالحظه ميكنيد: زير در را اين تظاهرات شده در ايراد سخنرانيهاي از قسمتهايي

خوانندة اپرا ناهيد همتآبادي،
مقاومت ملي شوراي عضو و

بعد صفحة در بقيه

زيرا هستيم.  اتمي سالح  مخالف هم  ما كنند.
وين شهر به ما  امروز دنياست. براي  تهديدي
با كنيد. بس بگوييم: و زده فرياد كه آمدهايم
اين كه از قبل را پرونده نكنيد. مذاكره رژيم اين
ما از مقاومت امنيت بفرستيد. شود به شوراي دير

امروزوفردا. هستيم.

لنارتفريدن:
كسانيكه نامسازمان مجاهدين
درليستتروريستيگذاشتند، را

بايدشرمندهباشند
از را خود پشتيباني كه آمدهايم گرد امروز ما
اعالم اتمي انرژي بينالمللي سازمان تالشهاي
سازمانش و البرادعي آقاي كه مي دانيد كنيم.
اما آنهاامروز امسالبرندة جايزةصلح نوبل شدند.
بايدنشاندهندكهواقعًا سزاوار اينجايزههستند.
به شرايط توجه اتمي با سازمان بينالمللي انرژي
داخلي ايرانبايد امروزازخود شجاعتنشان داده
قاطعي موضع ايران، دولت تخلفات به توجه با و
و زدن بهجاي حرف بايد آنها واقع كند. در اتخاذ
بيانكلماتتكراري،دستبهعملبزنند.ميدانيم
ديالوگ كه ايران مقابل در اروپاييها سياست كه
گفتگوي اين رسيد. بنبست به بود، مماشات و
انتقاديباايرانتنها باعث تقويتعناصرتندرودر
ايران شد.مالهاچيزيدرموردانسانيتوشرافت
مماشات آن همه از گفتهاند كه پس و دانند نمي
موضع در تغييري هيچگونه كه نيستند حاضر
ديكتاتورها با كه ميداند اروپا بدهند. حاال خود
دارد، وجود ايران در كه نوعي از بهخصوص
صحبتها همچنين نشان اين چگونه روبهرو شود.

نشان مگر نکردند؟ رو را قاچاقچی دروغگوی
وقفه دنبال بدون که است سال بيست ندادند که
سرتان هستند؟ مگر هستهيی سالح به دستيابی
کشورهای اروپايی! نکرديد؟ الک خود در را
معامله آنها وارد با مگر ! متحدة آمريکا اياالت
در متحد، ملل سازمان در مگر نشديد؟ معانقه و
و جهل جمهوری نمايندگان با عمومی، مجمع
ثمرهاش نکرديد؟ مبادله لبخند جنايت و جنون
اينستکهامروزرژيمجنايتکارجمهوریاسالمی
ما گوش و چشم به اندازة فاصلهيی اتمی بمب با
به خاطر مردم نيست. جايز اين از بيش دارد. تعلل
بشريت، بهخاطر منطقه، مردم بهخاطر ايران،
سازمان امنيت به شورای را  رژيم اتمی پروندة
بيش ازاين بهجنايتکارانحاکم مللارجاعدهيد.
جدی کنيد اين سخن باور ايران وقت ندهيد. بر
است.چشمبرهم بزنيد،درکوير لوتبمباتمی
خال اين میگويند آنگاه میکنند. آزمايش را

ماسترویميز،حاالبياييد مذاکرهکنيم.
نکتةديگر،چندروز پيش مجمععمومیسازمان
بار وچند از پنجاه بعد يکبار ديگر متحد ملل
بازهمرژيم جنايتکارجمهوریاسالمیرابه خاطر
و در در ايران و گستردة حقوق بشر نقض مداوم
کشورهای ايران محکوم و تقبيح کرد. از خارج
بار دو و پنجاه از که بيش دولتهايی آزاديخواه،
محکوم تروريستی عمليات بهخاطر را رژيم اين
کاغذ روی کردن  محکوم با کار کردهايد! 
نمیرود. بايستی پيش شايد و بايد آنچنان که
کرد. قطع عرصه ها تمام در را رژيم اين دست
بايستی بست. را رژيم اين تغذية راههای بايستی
درتمامعرصههانظامجنايتکارجمهوریاسالمی
برايران حاکم نظام بايکوت کنيد. بايکوت را

ناهيدهمتآبادي:
براي را اتمي رژيم سالح
بلعيدن تهديدكردنو
همسايگان ميخواهد

صحنة در حاضر هميشه و مقاوم ياران به سالم با
و سالم درود با صدهزار سياسي و امان نبرد بي
روزگار در كه بيقراران قرارگاه در ماندگاران به
و جسم تمام با حاضر پرتنش و رذالتپيشه
و شهامت قلة در و صداقت و وفا اوج در روح
پايبندي اصل  و اصالت بيشباهت، ايستادگي 
نام به را ايران ستمديدة مردم رهايي آرمان به
زيبايي عظمت و تا رساندند ثمر خلق به مجاهد
شوم ساية در انساني واالي ارزشهاي و زندگي
فرومايگان و نشود معاصر گم تاريخ گورزادان
غير اگر كه نكنند. منكوب را آزادي قرن، منفور
هم امروز و هفتهها و ماه و سال اينهمه اين بود از
سر غرور و مي توانستيم هم چنان با افتخار مگرما
ومردان زنان صداي درگلو بريدة و بگيريم باال
برسانيم؟ جهانيان به گوش را ميهنمان ستمديدة
بودم سراغ رفته ديروز ميتوانستيم؟ راستي آيا
دعوت تظاهرات اين به را او تا قديمي آشنايي
و قاره ها كه است سال بيست گفت اقًال . كنم
پيش هفته دو ميگذاريد. پا زير را دنيا شهرهاي
در فردا نيويورك، پيشدر دربروكسل،چندماه
، شهر و كشور چندين در همزمان گاهي ، وين
فردا باز شايد هم بعد، هفته چند ماه يا چند البد
آخر دنيا. از ديگري گوشة در و ديگر جايي در
ميبينيدباآنكهسالهاستجهانازجنايتماليان
سران كشورها از بسياري و است بهخوبي خبردار
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وين  در اتمي انرژي آژانسبينالمللي دربرابرمقر آزاده ايرانيان تظاهرات
آثار، عليرضا دكتر

متخصص فيزيك استاد و
استاد دكترمنوچهرفخيمي،

فيزيك ژئو متخصص و
شوراي ملي نمايندة دولت نوروزي،

مقاومتدرانگلستان

يا نام درليستتروريستيقرارداد همين شهر،
مجاهدين خلق؟ آيا بايد اين رژيم ضدبشري
مجاهديني درليستتروريستيبگذاريديا را
براي فقط نه آرامش  و صلح  آرزوي كه
براي همة بلكه مسلمانان فقط نه و مردم ايران
دارند؟ آيا مذهبي تفكر و هر هر با مردم دنيا
عالي منافع بهخاطر مي خواهيد هنوز شما
مقاصد مورد در و ببنديد را چشمتان خود
از بايد يا اينكه سكوت كنيد؟ احمدينژاد
جمهور رئيس كه كنيد پشتيباني مقاومتي
و مترقي و مسلمان بانوي يك منتخبش
است. دموكراسي و آرامش و صلح خواهان
اسالم يك برابر در كه ميدانيد خود شما
تنهاجواب،يكاسالمدموكراتيك بنيادگرا
استآنهمبارهبرييكزنمسلمانمترقي،
قرنها كه اروپاييها شما هستيد؟ چه منتظر پس
خود كشور در  ديگر به نوعي  آنرا  پيش
نمايندگان اكثر كه  اكنون كرده ايد.  تجربه
بهعنوان مقاومت اين از شما كشورهاي
پشتيباني دموكرات و مشروع مقاومتي
اين مقاومت كه ميدانيد شما خود ميكنند و
زودتر چه هر ميخواهيم شما از است. محق
امنيت ارجاع شوراي به را ايران پروندة رژيم
از ايران را خلق مجاهدين سازمان و نام دهيد
ميدانيد نماييد. شما تروريستي خارج ليست
حقوقبشر بر منطبق مقاومت  اين كار اگر
اينهمه اجازة هرگز نبود ژنو كنوانسيون و
گوناگون كشورهاي در را بزرگ تجمعات
به حقوقبشر نمييافت. بنابراينوظيفةخودرا
بايد گفتهايد كه بارها كه آنگونه كنيد و ادا
برقرار دنيا كشورهاي تمام در دموكراسي
يك حد در آنرا و كنيد عمل آن به شود،
هم ما  فرزندان بگذاريد نگذاريد. حرف 
خاطري با صبح روز هر شما شهروندان مانند
سر راحت شب و كنند شروع را آسوده روز
امروز ميخواهيم ما از شما بگذارند. بالين بر
شهر اين در حكام  شوراي مهم  جلسة كه
اتمي پروندة كه ميدانيم و است شده برقرار
به فكر دارد قرار شما ميز روي رژيم ايران
از اين بيش باشيد و نگذاريد ما مردم دربند
رژيم اين شما مورد تهديد خود كشورهاي
قطعنامة در گيرد. اميدوارم قرار ديكتاتوري
به رژيم پرونده ارجاع شاهد ما شما امروز

شورايامنيتباشيم.
شرف شهر درود به شهروندان با جا اين در
آزادي هر رزمندة شرف پايداري خود با كه
با كه مزدوراني بر با ننگ و كردهاند تثبيت را
رژيم پا رويخون جوانانما همكاريخود با
اين برگزاركنندگان از تشكر با و ميگذارند
در كه هموطناني همه از تشكر و تظاهرات
اينجاحضورداريدتا صدايمردمدربندمان
آزادي آرزوي برسانيد. جهانيان گوش به را

دارم. ايران را ملت

روحاني: رضا محمد
جهاني، تروريسم با مبارزه

از بنيادگرايي با مبارزه
ميگذرد  ايران

ياران و دوستان سخنرانی  در  اينجا در ما
رجوی مريم خانم  پيام  در  مقاومت،
همة ايران، برگزيدة مقاومت رئيس جمهور
ماهيت يک مسأله مطالبی که میشنويم در
نيست سخن عشق است. «يک جمله بيش 
می شنوی نامکرر که هرزبان از عجب  وين
بيانگران سخنگويان،  شما زبان اين  است».
سرمای اين در ايران، ملت رنجهای و دردها
همان تالش ماهيتًا و دقيقًا در اينجا شديد
تاريخی بزرگوستايشانگيزیاست کهدر
بهترين فرزندان اشرف، از شرف، شهر شهر
همة ماهيت میشود. ديده خاک و آب اين

در  پيش آزادی.۸۴ سال چيز است. يک اينها
که همانی آيرونسايد ژنرال زمستان سرمای
در خاطراتش می نويسد: را کاشت شاه رضا
را (آزاديخواهان رفتهها، فرنگ به خطاب
فرنگرفتهها میناميد)، میگفت فرنگرفته
دموکراسی لياقت ايران مردم بدانندکه بايد
چهارچوب که کنند بايد تالش ندارند.  را
چهار که ايران جامعة در قدرت مواضع سنتی
بزرگ تجار مالکين، آنرا روحانيون، رکن
چنين شود. حفظ میدهند تشکيل اشراف و

است که در۸۰ سال از ۱۲۸۵ تا ۱۳۵۷ بهمدت 
روحانيون،  بهکمک غارتگران سال  ۷۲
را ايران بزرگ ملت مالکين و تجار اشراف،
سلب ايران ملت از را امنيت و کشيدند بهبند
کرمانی، رضاخان ميرزا که روزی از کردند.
حکام ديگر کرد، مجازات را شاه ناصرالدين
امنيتنداشتند.همان طورکهملتايرانامنيت
تبعيد در شاه محمدعلی نداشتند. آزادی و
تبعيد کودتاچی يک بهوسيلة احمدشاه مرد.
اربابانش مرد. رضاشاه بهوسيلة تبعيد در و شد
فرزندش محمدرضا تبعيدشد ودرتبعيدمرد.
تمام مبارزه در بنابراين مرد. ننگ تبعيد و در
که امروز در چيزی داشت. اين سالها ادامه
مبارزة صدسال تبلور است، ايستاده اشرف
تکرار دهيد همين جا است. اجازه ايران ملت

هفده زمان، نخستوزيران بين در که کنم
ترور شدنديا بهوسيلةمخالفين نخستوزيريا
شدند يا زندان رفتند، يا تبعيد خودشان از بين
خودکشی کرد. هم همينها از يکی رفتند و
که مختلفی اقتصادی-اجتماعی تحوالت

۵۰ سال  عرض در افتاد، اتفاق ما جامعة در
صحنة حيات را از و مالکين گذشته اشراف
و روحانيون کرد. اخراج ايران اجتماعی
يکی همين  در  ماندند. باقی بزرگ  تجار 
فشار کمی شما، با همت که گذشته ماه دو
شد. تهران غارتگر  رژيم متوجه بينالمللی 
شاهرودی سابق، هاشمی محمود سيد اين
حزب مجلس سابق دبيرکل يعنی جديد، 
او حاال خامنهای اسالمی که انقالب اعالی
که می کند اعالم کرده، قضائيه قوة را رئيس

کرده.  فرار کشور از پول دالر ميليارد ۶۰۰
علمای که مشغولند هم بزرگ تجار بنابراين

تنها بگذارند. مقابل ملت را در اعالم
اتکای  به در درون فقط فقط و اينها  حال
به اتکای بيرون در  و  سرکوبی دستگاه
حال میکنند. حکومت خارجيان حمايت
بهعنوان وقتی احمدینژاد وين شهر همين در
اگر کرد، شرکت قاسملو قتل در رزرو تيم
که را اگر قاتلی بودند، دستگير کرده را او
بودند، برده به پليس بودند و کرده دستگير
اگر بودند، برده پليس  به  که را بزرگيان
نتايج اگر بودند، گرفته را صحرارودی
اگر میکردند، نگاه  را ميکونوس  دادگاه
امروز نمیشدند، بينالمللی باجگيران تسليم
بمب با جهان را که جرأت نمیکردند اينها
جرأت امروز اينها بيندازند. بهوحشت اتمي
ايران ملت از را نه تنها امنيت که نمیکردند
بربايند. مسلماننشين  ازتمام کشورهای كه
برنامههای کشف از تلويزيون  صبح امروز
مونروال متروی  در ترور برای تروريستی 
قطار را ديديم، لندن میکرد. متروی صحبت
بر جانيان را کسی اين ديديم. چه مادريد را
به که هستند آنهايی داد؟ حکومت جهان
باجمیدهند.چهکسیجنايتدسترسی اينها
ما اين کرد؟ به جهانيان اعالم به بمب اتمي را

تروريست می خوانند. ما را که بوديم
امروزصحبت ازايناستکهاينها میخواهند
سه دو بيندازند. راه اسالمی اتحاد جماهير
گردن کلفتهای از آملی جوادی پيش هفتة
قم آخوندهای حاکم در قم، در نماز جمعة
پيشزمينة تشکيل عراق که رفراندوم گفت
دو يکی است.  اسالمی جماهير اتحادية
به ما  دسترسی که  گفت رضايی  بعد روز 
جهان در ما آقايی ضامن هستهيی فنآوری
بهعنوان بايستی را اسالمی جمهوری است.
متحد ملل  امنيت  شورای  عضو  ششمين 
اخراج بايد را مجاهدين بشناسند. بهرسميت
به دست شيعه کشورهای  رهبری  و کنند
چيزهای اينها بيفتد. اسالمی جمهوری رهبر
میدانيم. ما همة که است نوشتهشدهيی
لبنان در تنشها نيست كه اين بيخود بنابراين
خليج و در عراق، در کشورهای افغانستان و
آنهايی باجدهی محصول همه و همه فارس،
اين با میخوانند و تروريست ما را که است
بعدپاسدار رژيمآدمکشبهمعاملهمینشينند.
آسيب پذير نقاط تمام ما میگويد کوثری
افراد ما کشور در و  میشناسيم  را دشمن
بهايننقاطضربه شهادت طلبآمادههستندتا
تهديد را  جهان تمام روشن به طور بزنند. 
می خواهند اگر میگويد الريجانی میکند.
ارجاع امنيت  شورای  به  را ايران  پروندة 
نداريم، نفت می شود ما هيچ مشکلی دهند

احمدی نژاد  اين خوششانسی  و دالر ۱۵۰
که احمدی نژادی احمدی نژاد؟ کدام است.
همين قاسملو در قتل در پشتيبانی بهعنوان تيم
تعقيب اينجانيانرا شهرشرکتداشت.چرا
بختيار خانة پاريس به وقتی در نمیکنند؟
میشوند، کشته فرانسويان و میشود حمله
قاتل وقتی ومیبخشند. برمیگردانند را قاتل
در پاريس می گيرندبرخالف دکتررجویرا
قاتل فرانسه،  قضايی کشور دستور مقامات
در که را گرجی برمیگردانند. تهران به را
دهها و زخمی شدن قتل باعث  رن  خيابان

فقطزخمی  فرانسویشده،۲۰۰ نفردرآنجا
را گرجی کشته شدهبودند. نفر دهها شدند،
به را مقاومت ياران و تهران به میفرستند
اعالم رفيقدوست وقتی میفرستند. گابن
بيروت در  که  بوديم ما اين که  میکند 
افتخارمیکند،گردن کلفتیمیکند کشتيم،
باج و میشوند ساکت بينالمللی صحنة در
امروزبمبهسته يیآخوندهادرراه میدهند.
قرارداد شاهد که دوباره اميدواريم ما است.
دوبارهشاهدنباشيمکه مونيخديگرینباشيم.
سرزمينهای تمام بر حاکم را اسالمی فاشيسم
ايران، مقاومت امروز بکنند. مسلماننشين
اشرف، بهترين شهر فرزندان فرزندان شرف،
جنايتکاران اين مقابل در ايران، فرزندان
اين جنايتکاران تاريخی شرکای ايستادهاند و
میبندند. را ايران مقاومت پای و دست
صدسال فرزندان شما خوشبختانه ولی
بيداريد، هستيد، زنده  ايران  ملت مبارزة
ايران ملت شکايت آنجا و اينجا هرروز

و شعلههای میبريد عمومی بهنزد افکار را
امروز نگهمی داريد. زنده را آزاديخواهی
تنها نداريم. هيچکس از درخواستی هيچ ما
مردم برای اين که صلح جهانی، حفظ برای
از ترور، وحشت از گوناگون سرزمينهای در
از کنند، پيدا نجات آدمکش آخوند وحشت

۱۸ سال  پاسخ که میخواهيم شورای حکام
و بدهد کرديم ما علنی که را مخفیکاری
دسترسی اتمي بمب به جانيان اين که نگذارد
و دو حمايت با شرف ارتش امروز کنند. پيدا
دهها معلم، دانشجو، يک ميليون ميليون نيم
زنانتحت ميليونکارگروکارمندوگرسنه،
درهم را جانيان اين تومار تا است آماده ستم،
نگذاريد. باز پای آخوندها را و دست بپيچد.
ارتجاع مذهبی بساط ما نبنديد. را دستهای ما
با مبارزه می سپاريم. خاک به ايران در را
از بنيادگرايي با مبارزه بينالمللی، تروريسم
دقيقا ما ازجای ديگر. نه و  میگذرد ايران
خمينی را فکری پدر پيش سال شش نود و
زنجانی ابراهيم بهرياست شيخ دادگاهی در
آن فرزندان به کرديم. محکوم مجازات به
مسلط شدند. ما بر تا کردند ارتجاع کمک
تا تمام آمادهاست ايران ملت امروز آمادهايم،
ما تنها نياز زبالهدان تاريخ بفرستد. را به اينها
اجرایحقوقبينالمللياست.رعايتاحترام
حقوق و امنيت رعايت پناهندگان، حقوق
همة با مبارزة خود به ما بينالمللي. بههرحال
داد. خواهيم ادامه دارد وجود که مشکالتی
خواهد پيدا آزادی دسترسی به ايران ملت
من سينة در که نهفته آتش «زين کرد.
آسمان در که است شعله يی خورشيد است.

گرفت».

رايتر: بوگن هانس
باستاني، بايد تمدن ايران با

دموكراتيك رژيم يك
داشتهباشد

تحت خلقهاي از «حمايت انجمن بهنام
از شهرهاي كه ميكنم تشكر از شما ستم»
در ميخواهم آمدهايد. اين جا به مختلف
و حقوقبشر نقض  موارد افزايش  مورد

پشتسرخودداردبايددرجهتدموكراسي
آزاد و دموكرات رژيم يك و كند حركت

داشته باشد.
 

آثار: عليرضا
درسهاي دنيا اميدوارم

تجربههاي تلخ از الزم را
رژيم با رابطه در خود
باشد گرفته آخوندي

تجمع كرده ديگر در اينجا بار امروز يك
خود را با شديد مخالفت صدا يك ايم تا با
برنامههايصلحستيزانهوضدبشريهستهيي-
آژانس از و كرده  اعالم مالها نظامي
فوت بدون بخواهيم اتمي انرژي بينالمللي
براي را مالها هستهيي پروندة بيشتر، وقت
تصميمگيريجدي، قطعيو نهاييبهشوراي

ارجاع دهند. ملل امنيت سازمان
فعاليتهاي غيرقانوني با رابطه ما در دوستان،
راه تاكنون رژيم آخوندي نظامي-هستهيي
در به خصوص ايم.  كرده  طي  را درازي
عرضيكسالگذشتهشورايمليمقاومت
پنهان كاريهاي و  تخلفات افشاي  در ايران
اساسي سهم آخوندي رژيم نظامي-هسته يي
كه ميكنيد مشاهده  امروز اگر  و داشته
راجع حاضر است اتمي آژانس انرژي حتي
رژيم شود و شور وارد پروندهيي چنين  به
دهد، قرار قانوني فشارهاي تحت را اسالمي
ملل سازمان است كه مقامات اين خاطر به نه
خواسته چنين خود  غربي كشورهاي  يا و
روزي زحمات شبانه نتايج بلكه اين بودند،
افشاگريهاي با كه بوده مقاومت ملي شوراي
بهموقعخودباعث شدهكه حتيدولتهاييكه
مينمودند اصرار و ميكردند اظهار هميشه
به يكنوع ديالوگ ادمهدهند(از مالها با كه
در دولتها همين بريتانيا)،. امروز دولت جمله
صف در داده و جهت تغيير سياستهاي خود
جبههگيري آخوندي رژيم جدي مخالفين
و آن زحمات نتايج از همه اينها مي كنند! 
بوده صحنه در عزيزان شما حضور همچنين

است.
اماكارمادررابطهبا ماجراجوييهايهسته يي-

مقاومت برگزيدة جمهور رئيس پيام
يارانمقاومت،

بههمةشمادرودمي فرستم.
و سرنوشت و ايران مسألة هركجا كه ميفرستند درود شما به ايران مردم تمام و آزادي مشتاقان
شما صداي جا تا وين، همه ميان است، حاضريد. از نيويورك تا بروكسل، از لندن در آن آيندة
آزادي سرزمين بايد و ايران شود كشيده زير بايد به ارتجاع هيوالي ميگوييد شنيده ميشود كه

ودموكراسيشود.
بلند صداي با را ايران اتمي، خواست مردم انرژي برابر آژانس بينالمللي در شما امروز گردهمآيي

كوتاه كنيد. اتمي سالح از دست ماليان را كه ميكند اعالم
اين رژيم زيرا بحران اتميرژيمآخونديدرماههاياخير،وارد مرحلةبسيارخطرناكيشدهاست.
نابودي فراخواندادنبه با پساز سرفصلانقباضويكپايگي،تالشبرايكسبسالحهستهيي را
تركيب بلكه بمب اتمي، فقط نه است، خطرناك آنچه است. درهم آميخته ديگر كشورهاي
است رژيمي دست در اينهمه است. و عراق دستاندازي به تروريسم و از فعال حمايت با آن
فروگذار خود حفظ براي ضدبشري از هيچ اقدام بهسيم آخر زده خود، كار پاياني دوران در كه

نميكند.
خواهيم رفت، به باال يك پله زمان بگذرد، ما رئيسجمهور ارتجاع تصريح ميكند «هرچه امروز
بيندازيم بدون شكهمهچيزمتحولخواهد شدو راه وقتيچرخة سوخت را كوتاه نخواهيمآمد،

ميدهد». است كه نشان از آن چيزي سستتر غرب
بايدبهچالشطلبيد، اعالمميكند:«همهبايدبفهميمكه تأكيدبراينكه جهانرا با ورهبرآخوندها

راجريميكند». آنها درمقابلقدرتها... عقبنشيني
توليد ازپروژة بنيادگرايي، ازجامعةجهانيباجبگيرند. آنها با حربةتروريسمو برآنندكه آخوندها
امتيازها از انواع و گرفتن جريان مذاكره حفظ براي حال در همان نمي آيند. البته كوتاه بمب اتمي
اروپاوآمريكابه اغواگري مشغولند.آنهابههمانروشهاييمشغولندكه تاريخچة ديپلوماسي شاندر
مقدمة را امتيازي گرفتن گرفتن، براي امتياز است: فريبكاري آن از آكنده گذشته سال بيستو پنج

كردن. خالي شانه تعهدات اجراي شدن اما از متعهد و كردن باالتري امتياز
دراوضاعكنوني،گستاخيوتهديدهايآخوندها،باسودبردنازسستيونرمشوتعللسياستهاي
برروي سياستمماشات بناكردهاند. امادرمقابل آنها استراتژيخود را غربامكانپذير شدهاست.
اينسياستعميقًاغيرمسئوالنهاست رژيميكهشمشير ماجراجوييوآتشافروزيازنيامكشيده،

وپيامدهاي شومي دربردارد.
بهخاطر۱۸سالپنهانكارياشتباهمهلكياست. بهجاي حسابرسيازآنها باآخوندها مذاكره

زمان فقطبرايآخوندها موعظه كردناينرژيمبه جايواداشتنآنبهپذيرشبازرسيهايسرزده،
ميخرد.

فعاليتهاي تعطيلي بيدرنگ تمام به جاي ملزم كردن رژيم به و مشوقهاي گوناگون امتيازها دادن
اتمي،فاجعهبهبارمي آورد.

مسكوت گذاشتناغلباطالعاتافشاشدهتوسط مقاومت ايراندربارةفعاليتمحرمانةاتميرژيم،
آخوندهاست. از عملي حمايت آن، به فوري رسيدگي جاي به

کامل و دائم تعليق بر شوراي حكام سپتامبر قطعنامة تأكيدات و بهرغم تجربهها، اين همة بهرغم
تمامي فعاليتهاي مربوط به غنيسازيوفرآوريوتعطيليراکتور آب سنگين دراراکو تصويب
اتحادية و آمريكا بازهم اخير، اجالس تشكيل آستانة در متأسفانه الحاقي، پروتکل اجراي کامل و
اروپاتسهيالتو جايگزينهايمختلف رابهديكتاتوريآخوندي پيشنهادميكردند تاشايدازسالح
اماحتياگر اينطرحهابهاجرادرنيايد،آخوندها رادرمسيرماجراجوييهايشان اتميدستبردارد.

جريترمي كند.
است نور هيچ غيرممكن آن در كه مماشات انجام ميگيرد تاريك تونل در تمام اين سياستها
جنگ و آتشافروزي كام منطقه در كل آن فروبردن انتهاي كه تونلي است اين بتابد. راهحلي

است.
ايران است. به سياست مربوط در كلي نظر تجديد مسير و تغيير چارة كار

برابرمقرآژانسبينالمللي انرژياتمي نمايندگانشانهماكنوندر ايرانكه بنابرايناز جانبمردم
و اروپا عضو اتحادية دولتهاي هم چنين به آژانس اين شوراي حكام به اجالس كردهاند، اجتماع

اعضايشورايامنيتمللمتحداعالممي كنم:
پروندة اتميرژيم آخونديبايدبدونتعلل بهشوراي امنيتارجاعشودوبيش ازاينبه آخوندها ـ

نشود. برايپيشبرد پروژههاي اتميفرصت داده

شود. تحريم كامل طور به بايد آخوندي رژيم ـ
بينالملليمحاكمهشوند. ـسردمداراناينرژيمبه خاطرجناياتشانعليهبشريتدردادگاه

مذهبياز مللمتحد وديگر ارگانهاي بينالمللياخراجشود. ديكتاتوري ـ
نام مجاهدين از شود و شناخته به رسميت مذهبي فاشيسم عليه مقاومت مردم ايران براي ـ حق

ليستهايتروريستيحذفگردد.
تأكيد خود بيانية در اروپا پارلمان و اروپايي ۲۲كشور از ۲۶۰نماينده پيش هفتة سه كه همچنان
كردند«قربانيكردنهمان كسانيكه جهانرا نسبتبه خطرمسلح شدنيكديكتاتوريمذهبي
ادامة براي آخوندها به امتياز را بيشترين همان رژيم، با معامله يك كردند، در آگاه اتمي، سالح به
برنامهاتميشانداده است. حذفمجاهدينازليستتروريستيمؤثرترين عامل درواداركردنرژيم

ايران بهرعايتقوانينبينالملليخواهد بود».
هموطنان،

اتمي انرژي بينالمللي آژانس اجالس شوراي حكام محل برابر ساختمان در امروز كه شما
مذهبي يوغ فاشيسم زير آنان رنجها و دردهاي ايران و هم مردم خواست آمدهايد، هم گرد

فريادميكنيد. را
اين استمرار از مصائب ناشي ايران مقاومت و مردم اندازة به شما يعني اندازة به هيچكس
حاكميتارتجاعيرااحساسنميكند. دولتهاوافكار عموميجهانبهدرستيازتهديدهاي
اينرژيم عليهصلحوامنيت منطقهوجهان نگرانند. اماكمتركسي توجهداردكهاين تهديدها
درآتش ميليون ايراني را عمليشدهوزندگيدهها ساليانسال استدر موردمردمكشورما

است. بيداد فروبرده ستم و و اختناق
ازاينرو كوشششماوهمة اعضاياينمقاومتبرايمقابلهبااين رژيموطرحهاو نقشههاي

پليد آنبيشازهرعاملديگرياثرگذاروتعيينكننده است.
تمام با بازهم كرد، آگاه آخوندها سري اتمي فعاليتهاي به نسبت را جهان كه مقاومت اين
و گرفتارشده بنبست در آخوندها امروز مي كند. ممانعت آنان شوم روياي تحقق از قوا
خود تزلزل و بنيادگرايانه ضعف تحريكات و تروريستي تاختوتاز با ناتوانند. اگرچه عميقًا

راميپوشانند.
جهان كه را دارد خودگذشته از فرتوت، ملت ايران شما ياران ديكتاتوري رودرروي اين اما

بههمبستگي باخواستهاي عادالنةخودبرميانگيزيد. را
و خود هستند سرنوشت گرفتن بهدست شايستة آزاديستانشان مقاومت و مردم ايران آري

به بامدادآزاديميرسانند. ظلمتاستبدادحاكمرا
بهياريمي طلبم برايتحققاينسرنوشتتابناكهمةمشتاقانآزاديرا

آزادي بر سالم
بزرگ ايران ملت سالم بر

و بشر حقوق قوانين كلية آشكار نقض
دموكراسيباعث شدكهاخيرًادوبارهپروندة
محكوم ملل سازمان در رژيم بشر حقوق

شرايطي هستيم كه: شود. اكنون در
كشور  در آخوندي حكومت ۲۷ سال بعد از
 ۱ ، معتاد جوان ۵ميليون از بيش عزيزمان 
ميليون چندين خودفروش، جوان زن ميليون
صدهزار ، سرپرست بي و گرسنه كودك

ميليون   ۳ از بيش باالخره و  زنداني سياسي
داريم. آواره در خارج از كشور ايراني

اينارمغانياستكهرژيمبنيادگراياسالمي
ما وظيفة ملت ايران آورده. براي -آخوندي
گذران تنها آيا چيست؟ شرايطي چنين در
به زمان، دست  به وقايع دادن صبر،  وقت،
باشد؟ كارساز ميتواند  معجزه  يك اميد
، نكنيم اصرار فرياد نزنيم، نخواهيم، ما اگر
دارد مطلق حكومت سرمايه، كه دنيايي در
و است سياست كنندة تعيين اقتصادي منافع
اين را در غرب دنياي ريش آخوندها هم،
ما داد به كسي آيا دارند، دست در رابطه

خواهد رسيد؟
دولتهاي مادي منافع كه سالهاست دوستان،
مجاهدين نام سازمان كرده كه ايجاب غربي
قرار تروريستي گروههاي ليست در خلق
غرب دنياي كه است حالي  در اين گيرد.
بزرگترين عنوان به بنيادي اسالمگرايي با
است دستبهگريبان بشر جامعة براي تهديد
وهمهنيزميدانندكهپشتيبانيماديومعنوي
طريق از تروريستي گروههاي اين از بسياري

ميشود. تأمين آخوندي رژيم
وحشتناك تضاد يك قرباني ما اين بنابر
هم و با همه  بين المللي هستيم. در سياست 
بينالمللي، جامعة از جدًا بايد صدا يك با
باعث خود كه آمريكا  دولت  بهخصوص
تاريخ بدبختيهاي بسياري برايملت ايران در
روي و مماشات از بخواهيم كه بوده، معاصر
خونآشام آخوندهاي به دادن نشان خوش
زودتر چه هر و گرفته  درس  جنايتكار و
ايران ملت واقعي اپوزيسيون گروه تنها نام
خارج كند ترور ليست از را عليه آخوندها
مزدوران مغرضانة گزارشهاي تأثير تحت و
ديدبان سازمان جمله از آخوندي، رژيم
كه برود را  راهي قرارنگرفته، بشر  حقوق

انجمن رئيس رايتر، بوگن هانس
ستم تحت خلقهاي از حمايت

محمدرضاروحاني، مسئولكميسيون
امورمليتهادرشورايمليمقاومت

از که  آخوندی بربريت  با  مماشات شرم 
خاتمی از رفسنجانی و تا خامنهای و خمينی
و ضدانسانی  تماميت يک احمدینژاد، تا 
غيرعاقالنه شرم از سياستی است. ضدايرانی
با را بنيادگرايی  آنتی تز پای و دست  که
با تا میبندند  تروريستی مارك راهبند 
سازنده گفتگوی وسطايی قرون هيوالی
بهفعالترينحامی تروريستدر داشتهباشد. تا
جهانعالمت حسننيتبدهند. يکسال پيش
قوس مذاکرت و کش در کشور اروپايی سه
ننگ بروکسل، و وين و پاريس و سعدآباد
نام که پذيرفتند را غيراصولی  معاملة اين
اتحادية تروريستی ليست در را مجاهدين
آخوندها آن ازای در  تا  دهند.  قرار اروپا
امروزه کنند. متوقف را خود اتمی طرحهای
زدند. فعاليت برهم را معامالت ميز آخوندها
در و گرفتند سر از را اصفهان اتمی مرکز
راهاندازی از احمدینژاد اخير تهديدهای
نطنزصحبتمیکنند. آيا دولتمرداناتحادية
دارندکهباحذف اروپاشهامتاخالقیآنرا
تروريستی ليست از مجاهدين نام بالدرنگ
ناحق به برچسب زدن و ننگ شرم مماشات
پاسخ ازخود بزدايند. برحق را مقاومت يک
مصممند ايران مقاومت و مردم باشد هرچه
و چنگ با ولو  را خود ميهن آزادی  راه
را مذهبی فاشيسم و بگشايند دندان و ناخن
مشکل راهحل کنند. ريشه کن ايرانزمين در

مسالمت استمرار خارجی و نه جنگ نه ايران
برای رژيم البی قالبی تبليغات اين  است.
مقابل نقطة گويا که است مسالمت استمرار
در ديگری جنگ ماليان، رژيم اتمی برنامة
تأييد مورد طبيعتًا که منطقه است. آيندهيی
مقاومت ايران و مردم هيچکس بهخصوص
تنها که  کنيم تأکيد بايد به عکس نيست. 
منطقه، در بحران بروز از جلوگيری راهحل
برنامة اتمی مورد در قاطع سياست اتخاذ يک
میباشد. شود، دير خيلی آن که از پيش رژيم
هرگونه مهلتدادنبهاينرژيموعدم ارجاع
اتمی آنبه شورای امنيت سازمانملل پروندة
بهواسطة يا آن اتمی سياست تغيير بهاميد
اقتصادی، روابط و منافع به بخشيدن اولويت
رژيم ديکتاتوری حاکم دادن به بازهم زمان
عليه و بينالمللی امنيت و صلح عليه ايران بر
بحران راهحل است. ايران ملت عالی مصالح
طريق از ايران در دموکراتيک تغيير فعلی
از لذا و مقاومت آنهاست. مردم از حمايت
ارجاع لزوم تأکيد بر ايران ضمن مردم سوی
آخوندی رژيم اتمی پروندة قطعی و فوری
بهدور خواستار متحد، ملل امنيت شورای به
سازمان عليه تروريستی  برچسب  افکندن
يعنی ايران ملت رهاييبخش مقاومت پيشتاز
درودبرشما سازمانمجاهدينخلقمی باشم.
بنيادگرای حاکم آخوندی رژيم مرگ بر و

ايران. بر

قبل صفحة از بقيه

دموكراسي خاورميانه و به منطقه را آرامش
آورد. ارمغان به ايران ملت براي را آزادي و
از آمريكا  دولت پشتيباني همانا راه اين 
مقاومت ملي شوراي يعني ايران، اپوزيسيون
اميدوارم كهجهانيان بهخصوصدولت است.
با دررابطه خود تلخ تجربه هاي  از آمريكا
باشد. را گرفته درسهاي الزم رژيم آخوندي

منوچهر فخيمي:
عفريتفاجعةآخوندي
ميكند تهديد را جهان

عفريت و خواهران. عزيز، برادران ...دوستان
بنيادگرايی صدور جهت در آخوندی فاجعة
و صلح اتمی، بمب دستيابی به و تروريسم و
از میکند و تهديد بهشدت را آرامش جهان
را ميليونها ايرانی زندگی قرن پيش ربع يک
غربی دولتمردان می فشارد. خود چنگال در
عام، شکنجه قتل و کشتار دهه دو بيش از که
و حيثيت به  روزمره اهانت و سنگسار  و
مماشات به را ميليونها ايرانی انسانی حقوق
و پرسود قراردادهای به تا کردند برگزار
برای اکنون  برسند، خود خون به آغشته 
اگر دارند؟ پاسخی چه ايران مظلوم ملت
به نفت و و مرگ تجارت و منفعت منطق
انسانی سرشت از که پاسخی رود، کناری
باشد. نمیتواند  شرم جز چيزی برخيزد 

تمام نشده است. هنوز نظامي رژيم آخوندي
رژيم رسيده ايم. اكنون راه به نيمة فقط بلكه
ترفندهاي بهكارگيري با كه ميكند سعي
گنگ نكات از استفاده جمله از گوناگون
از ارجاع بينالمللي، آژانس مبهم قوانين و
براي ميتواند كه امنيت، شوراي به پرونده
جلوگيري باشد، داشته مهلكي عواقب آنها
بيشتر وقت  آوردن بهدست  با و  كرده
و كرده تكميل را خود پنهاني برنامههاي
انجام با شرايط جديد و نهايت جهان را در
راهي اگرچنينشودجهان كند. روبهرو شده
شوم و اهداف برابر در آوردن جز سرفرود
شك وبدون داشت نخواهد آخوندها پليد
طور به بشر حقوق و دموكراسي آزادي،
گرفت. خواهد قرار مالها گروگان در كامل
پروفسور پاسدار كه تهديدهايي توجه به با
اظهار اسرائيل به راجع احمدينژاد مجنون
از طرف وگريخته جسته كه سخناني كرده و
به راجع پاسداران سپاه مقامات از برخي
بهدست آوردن براي تالش در رژيم حقانيت
به ميتوان است، شده اظهار هستهيي سالح
سياستهايي كه عواقب چنين دريافت راحتي
چقدر ايران آخوند زده و بيچاره ملت براي

مهلكخواهدبود.
بعدتهديدات خارجي اينتنها دوستان عزيز،

است. آخوندي رژيم
كه داريد توجه داخلي، شرايط با دررابطه

جنايتهايوحشتناكايرانبرايشماصحبت
آمدن كار روي از بعد همه مسائل اين كنم.
كرده پيدا افزايش  جديد جمهور  رئيس
قومي و مذهبي مختلف گروههاي است.
هستند. شكنجه و خطر معرض در ايران در
است. رو به افزايش حقوقبشر در ايران نقض
تحت اعدام، مختلف،  افراد كردن  زنداني
افزايش پيدا آزاديخواهان دادن تعقيب قرار
است. ايران در موجود آمار اين است. كرده
توسط آزاديخواهان دانشجويان و از بسياري
و هستند تعقيب تحت ايران دولتي نيروهاي
در بهويژه ميخواهم من شدهاند. دستگير
ايران نيروهاي كه وحشتناكي جنايت مورد
سپتامبر سوم در كنم. صحبت دادهاند انجام
كه پدر محمدي اسماعيل بهنام آنها فردي

او  به مرگ محكوم كردند. بود را ۵ فرزند
كردستان دموكرات حزب عضو بهعنوان را
وحشتناكي تحت شرايط او را كردند. اعالم
براي بسياري نگهداشتند. تالشهاي زندان در
فقط گرفت. انجام فرد اين اعدام حكم لغو
اين لغو در ميتواند بين المللي فشارهاي
ايران رژيم وحشيانه مؤثر باشد. مجازاتهاي
جامعة تروريسم و بنيادگرايي افزايش با
مي اذيت قرار آزار و را بهشدت تحت ايران
محروم خود بديهي حقوق از را زنان دهد.
شيوهها وحشيانه ترين  به را آنها سازد.  مي
را باستاني تمدني كه ايراني ميكند. مجازات
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كنفرانسمطبوعاتيمقاومتايراندرواشينگتن

افشايجزئياتجديديازبرنامههايمخفياتميوموشكيرژيمآخوندي
(٢١نوامبر) آذر اول دوشنبه عصر
در مطبوعاتي كنفرانس يك در
سياست كميتة توسط كه واشينگتن
جزئيات گرديد، برگزار ايران
اتمي مخفي  پروژههاي از جديدي 
توسط آخوندي رژيم  موشكي و

. شد افشا ايران مقاومت
كه مطبوعاتي كنفرانس اين در
ايران، و اتمي  «سالح عنوان تحت
شد، برگزار راهحلها»  و  افشاگريها
ارشد عضو تنتر، ريموند پروفسور
و آمريكا ملي امنيت شوراي پيشين
لونتال، پل جرج تاون، دانشگاه استاد
كنترل انستيتوي رئيس و بنيانگذار
امور كارشناس و آمريكا در اتمي
عليرضا آقاي و هستهيي حفاظت

پرداختند. سخنراني به جعفرزاده
ارائة با جعفرزاده عليرضا آقاي ابتدا
جزئيات جديد،  اطالعات و اسناد
گستردة سيستم دربارة را دقيقي
شركتها تهران، اطراف در تونلسازي
موشكي پروژة دستاندركار مراكز و
پروژه اين گردانندگان  و  مقامها و

نمود. فاش
سپتامبر «در گفت: جعفرزاده آقاي
تمركز كه كرديم اعالم ما  گذشته 
پارچين در ايران رژيم تونلسازي
به دست اطالعاتي اكنون اما است.
بسيار ابعادي بيانگر كه آوردهايم
ايران رژيم است. پارچين از فراتر
و هم پيوسته به تونلهاي از سريالي
براي را  متمركز زيرزميني  اماكن 
حمل توان با موشكهايي نگهداري
و جنوب شرق در كالهك هستهيي
منطقة و ري شهر  تهران،  شرقي
پارك است. كرده ايجاد پاكدشت
توچال روستاي پارچين، اتوبان غزال،
قرار محدوده  اين در خاك سفيد و

جلسةنمايندگانوشخصيتهايسياسياستراليادرمحلپارلماناينكشوردرحمايتازمقاومتايران
دفاع كنيم آن دموکراتيک اپوزيسيون از ايران بايد بر حاكم ضدبشری رژيم با برای مبارزه

از  يکی در آبان،  ٣٠ دوشنبه روز
در نيوسات ولز پارلمان  سالنهای
حضور با  جلسهيی استراليا، سيدنی 
استراليايي شخصيتهاي  و  نمايندگان
برخي جلسه اين  در شد.  برگزار
ايران به مربوط مسائل مهمترين از
هستهيی پروندة موضوع ازجمله
مداوم نقض آخوندی، رژيم
بنيادگرايی خطر درايران، حقوقبشر
از بهنابودی کشورها ساير تهديد و
ايران بر حاکم بنيادگرای رژيم سوی
داخلی امور در دخالت همچنين و
مخفی زندانهاي کشف و عراق
يکی نظارت زير که  کشور اين در
بهرژيم وابسته اطالعاتی افسران از
و بحث مورد  میباشند، آخوندی 

گرفت. قرار بررسي
از بودند عبارت جلسه سخنرانان
اعضای از يکی  مورفی، پيتر  آقاي
دموکراسی و صلح  ائتالف  ارشد
برگمن، مريديث دکتر استراليا، در
کارگر حزب از پارلمان نمايندة
ايالتي مجلس مجرية قوة رئيس و
استراليا)، (سيدنیـ  ولز  نيوساوت
حزب رئيس  بريج،  نينا  دکتر 
نيوساوتولز ايالت در دموكرات
اول مسئول جکسون، ری استراليا،
و استراليا بوميان سراسری انجمن
حقوقبشر سرشناس فعاالن از يکی
اسکات، جاسلين دکتر استراليا، در
فعاالن از يکی و نويسنده حقوقدان،
آقاي استراليا، در حقوقبشر باسابقة
انجمن اعضای از صادقپور، محمد
در بشر حقوق  و آزادی از  دفاع

استراليا. ايران-

پيترمورفي
دموكراسي: و صلح ائتالف از

سازماني كه چرا بايد
برنامههايهسته ييرژيمرا

در ليست   افشا كرده
تروريستيباشد؟

برنامه، اعالم از پس مورفی پيتر آقاي
فعاليتهای درمورد را خود سخنرانی
وي نمود. آغاز ايران، رژيم هستهيی
عملکرد روند از  مبسوطی  گزارش
و رژيم هستهيی برنامههای پنهانی
هستهيی بهسالح دستيابی برای تالش

ارائه نمود.
سازمان اين گفت مورفي آقاي
اولينبار برای که بود، خلق مجاهدين
برای ماليان پنهانی اهداف از پرده 
هستهيی برداشت بهسالحهای دستيابی
تهديد و  خطر يک  از  را جهان  و
در وي  ساخت. مطلع و آگاه جدی 
با اکنون چرا سخنانش، گفت:  ادامة
اما نمیشود؟ جدی برخورد رژيم اين
فعاالن صلح ما برای برانگيزتر سؤال
است اين حقوق بشر و دموکراسی و
برنامههای كه  سازماني بايد  چرا که
ليست در را افشا نموده، رژيم هستهيی
شود؟ گنجانده تروريستی سازمانهای

رئيسانجمن بريج، نينا
دموكراتهاياستراليا:

حزب اساسي هدف
براي تالش دموكرات

خارجنمودنناممجاهديناز
ليستتروريستياست

خود سخنراني  طي بريچ،  نينا خانم 
امور در آخوندی رژيم بهدخالتهای
قول نقل با و كرد اشاره عراق داخلی
بهبررسی گوناگون و مستند منابع از

پرداخت. موضوع اين
حزب اساسی و اول هدف گفت: وي
پيش سال چند از استراليا دموکرات
شورای دموکراتيک اهداف با که
شديم، آشنا نزديک از مقاومت ملی
سازمان نام خارجنمودن برای تالش
ليست از ايران خلق مجاهدين

است. سازمانهای تروريستی بوده
بهايران عراق اشغال كرد: اضافه او
کردن بیثبات در بتواند تا داد فرصت
دارد پيش توان در که جايی عراق تا
با توسل به بتواند طريق از اين رود و
نيروهای خود،  اطالعاتی سرويسهای
کند. ساماندهی عراق در را نفوذيش
احمدی نژاد پاسدار انتخاب از پس
دخالتهاي و نفوذ ميزان ژوئن، ماه در
شتاب عراق،  در رژيم عوامل 
است، گرفته  مضاعف  شدت  و
در که  چنان  احمدینژاد که  چرا 
پيداست تهديدآميزش، سخنرانيهای
با اما میباشد. افراطی بنيادگرای يک
اپوزيسيون نام هنوز تفاصيل اين تمام
مجاهدين سازمان يعنی  ايران اصلی
تروريستی گروههای ليست در خلق
حاليست در اين و است باقيمانده
ايران رژيم  که میدانيم ما همة  که
صلح در خاورميانه عمل عليه پروسة
نمی توانيم، ما خاطر بههمين و میکند
تروريست مجاهدين که بپذيريم
رامسفلد همانطور که دونالد هستند.
ماه اکتبر در رايس خانم کاندوليزا و
سپاه طريق  از ايران کردند، اعالم 
بهصورت عراق داخلی امور در بدر
در بلر تونی و دارد نفوذ فعالی بسيار
در که  داد اخطار بهايران اکتبر ماه 
ننمايد. مداخله عراق  داخلی امور
اين واضح به بهطور نيز پارلمان اروپا
نيروهای که است کرده اشاره مهم
دخالت عراق داخلی امور در ايران

مینمايند.
ديگر يکی از گذشته روز چند طي
افتاده، اتفاق عراق در كه جناياتي از
زندان کشف آن شد و برداشته پرده
جادريه در کشور  وزارت  مخفی
توسط واقع در  زندان اين  که است
ايران امنيتی  و اطالعاتی  دستگاه
رابطه همين در است. میشده کنترل
که کرد اعالم آزاد»،  «ايران  کميتة
عراق جادرية  در واقع  مخفی زندان 
بوده سپاه بدر نظارت کنترل و تحت
را موضوع  اين به روشنی که است 
نزديک رابطة يک که میکند ثابت

مذهبی حکومت و عراق دولت بين
واقعيت اين مؤيد دارد وجود ايران در
کليدی نقش  ماليان رژيم كه است
عراق کنونی اوضاع بی ثباتکردن در

دارد.
سخنانش پايان در بريج نينا دکتر
مقاومت ملی  شورای از ما  گفت:
هم چنان و کردهايم حمايت ايران
معتقديم زيرا که خواهيم کرد حمايت
و آزادی و دموکراسی آيندة نماينده
میباشد. جهان از بخش اين در صلح

مسئولانجمن ريجكسون،
سراسريبومياناستراليا:

مالهاي هر تالشي عليه از
ايرانازجملهفعاليتهاي

مجاهدينپشتيبانيميكنم
سخنراني خود در جکسون، آقاي ری
رژيم محكوميت دومين و پنجاه به
كميتة در حقوقبشر نقض بهخاطر
اشاره متحد ملل عمومي مجمع سوم
مخالف من که نمود تأکيد و کرد
نوع از افراطی  بنيادگرايی هرگونه 
يادآور و  میباشم سياسی و  مذهبی
رژيم عليه تالشی نوع از هر من شد:
و میکنم پشتيبانی ايران در آيتاهللاها
مجاهدين مردمی سازمان از ازجمله

خواهم نمود. و حمايت کرده

دكترجاسليناسكات،حقوقدان:
گزارشديدبان
است مغرضانه

حقوقدان، اسکات، جاسلين دکتر
معروف نويسندة زنان، نشريات ناشر
و مقاومت حاميان از و استراليايي
و پرداخت سخنراني به مجاهدين
ارشد اعضای از  يکی  «من گفت

کانبرا در جرمشناسی انستيتوی
در و بودهام استراليا کشور پايتخت
با نزديک از مختلف جلسة چندين
مجاهدين سازمان هواداران  و اعضا
ديدار و مالقات داشته ام. ايران خلق
دربارة حقوقبشر ديدبان گزارش
نمودم مشاهده را خلق مجاهدين
به اصطالح از ١٢نفر با آن در که
مصاحبه خلق مجاهدين جداشدگان
نموده اند که بيان گويا که شده است
آزار و اذيت مورد سازمان اين توسط
گرفتهاند. البته قرار روحی فيزيکی و
هرکدام و تلفن  طريق از افراد  اين
مصاحبه ساعت يک ميانگين بهطور
گزارش اين از  من  بودند.  شده
تصميم دليل بههمين و شدم شوکه
ديدبان سازمان به نامهيی که گرفتم
اطالعات آنها واز بنويسم بشر حقوق
اما نمايم. کسب مورد اين در بيشتری
از پاسخی هيچگونه االن متأسفانه تا

نکرده ام. دريافت سازمان اين سوی
با خانم البته زمانیکه من در پاريس
توضيح ايشان داشتم مالقات رجوی
حقوق بشر، ديدبان سازمان که دادند
سقم و صحت تا گرفته تماسی ما با نه
حتی نه شود و موضوع مشخص اين
اشرف ما از قرارگاه حضوری دعوت
پی نزديک از تا است،  پذيرفته را
هزاران نظر و ببرد موجود بهواقعيات
نسبت قرارگاه اين در شاهد نفر

بفهد  و شود  جويا را  نفر  ١٢ اين به
زمانیکه چيست.  امر واقعيت  که
مطالعه را ديدبان گزارش دقيقتر
از اين هريک که شدم کردم متوجه
قرار تلفنی  مصاحبة مورد که افراد 
مصاحبه نوبت، چندين در گرفتهاند
در که است گرفته انجام آنها با
در برخی ٥دقيقه بوده و موارد بعضی
کمتر بوده است. يا موارد ديگر بيشتر

دارند.
اين منطقه مجتمع صنايع موشكي در
شاخة مهمترين كه  دارد  قرار همت
است. رژيم  فضاي هوا مؤسسة 
ُخجير منطقة به همت  صنايع اكنون
اين اهميت است. يافته  گسترش نيز
همت صنايع كه است  اين موضوع
را دارد موشكهايي توليد اكنون توان
هستهيي برنامة با را آن ميتواند كه
روي هستهيي و كالهك كند تلفيق
حال همت در مؤسسة سوار نمايد. آن
شهاب٢، شهاب١، موشكهاي ساختن

اهميت  ميباشد.  قدر  و شهاب٣ 
برخالف كه است اين در قدر موشك
١٥٠٠كيلومتر آن  برد  كه  شهاب٣ 
دارد برد ٣٠٠٠-٢٥٠٠كيلومتر است،
كشورهاي از بسياري ميتواند و

قرار دهد. هدف منطقه را
٧بخش جعفرزاده عليرضا آقاي
موشكي صنايع مجموعة  مختلف
ميباشند، سّري همگي كه را همت
گفت: و داد ارائه آنها جزئيات با
بخش سّريترين كريمي، «مؤسسة
كالهك مسئوليت كه است برنامه اين
كالهكها اين  دارد. بهعهده را  اتمي

قرار  قدر ٣ يا شهاب موشكهاي روي
با رابطه در ارتباطات تمامي ميگيرد.
ميشود. انجام كد بهوسيلة مؤسسه اين
بهنام پاسداري دست در آن فرماندهي

است». قليزاده
در خود توضيحات ادامة در وي
واشينگتن مطبوعاتي كنفرانس
پروژه اين كنترل دربارة بهتوضيح
و پرداخت پاسداران  سپاه  توسط
و بينالمللي جامعة «براي كرد: تأكيد
است حياتي اروپا اتحاديه  و آمريكا
حكام شوراي  آيندة  اجالس  در كه
در اتمي انرژي بينالمللي آژانس

رژيم ايران هستهيي ٢٤نوامبر پروندة
اين دهند. ارجاع امنيت بهشوراي را
بر رژيم فشار اعمال براي اولين گام
ايران خواهد بود. در همين رابطه بايد
رژيم، اين اپوزيسيون از حمايت با
افزايش آن  بر را  سياسي  فشارهاي 

داد.
رئيس انستيتوي و لونتال بنيانگذار پل
سخنراني در آمريكا، در اتمي كنترل
خوددركنفرانسمطبوعاتيواشينگتن
ايران رژيم سابقة به توجه «با گفت:
در مخفيكاري از تاريخچهيي كه
است، داشته  اتمي پروژه هاي زمينة 
كه امكان پيشنهادي و هرگونه طرح
سوخت بهچرخة ايران رژيم دستيابي
است. خطرناك بدهد، را هستهيي
بهسالح كه است مصمم رژيم اين

كند. پيدا دست هستهيي
سوي از سند آخرين گفت وي
براساس است. ارائه شده ايران رژيم
غنيسازي طرح ايران رژيم سند اين
شكل كروي دستگاههاي در اورانيوم
دريافت عبدالقادرخان شبكة از را
غني سازي نوع اين است. كرده
سالح توليد براي  جز  كاربردي

هستهيي ندارد».
در اتمي كنترل انستيتوي رئيس

 ٢٠٠٢ سال تابستان در افزود: آمريكا
جعفرزاده آقاي بار  اولين براي
نطنز در اورانيوم غنيسازي سايتهاي
اراك در آبسنگين توليد سايت و

كرد. فاش را
بازرسان سوي از افشاگريها اين
تأييد اتمي انرژي بينالمللي آژانس
تحقيقات آژانس كه شد باعث و شد
ايران با رابطه در را خود سالة سه

سپتامبر٢٠٠٥  در نهايتًا كند. آغاز
را ايران رژيم آژانس، حكام شوراي

منع پيمان قبال در تعهداتش بهنقض
متهم هستهيي  سالحهاي  گسترش
ارجاع براي زمينهيي  را  آن و كرد
ملل بهشوراي امنيت اين رژيم پروندة

دانست. متحد
آژانس متأسفانه افزود: لونتال پل
تمامي هنوز اتمي انرژي  بينالمللي
درسالهاي كه را افشاگريهايي
شده، انجام اپوزيسيون توسط اخير
از است. نداده قرار بررسي مورد
بررسي هنوز ١٥مورد ٢٢افشاگري،
آقاي كه اميدواريم ما است. نشده
اين و بدهد به ما پاسخي البرادعي

. نمايد پيگيري را موضوع
پيشين عضو تنتر، ريموند پروفسور
استاد و آمريكا ملي  امنيت شوراي
سخنان در نيز تاون جرج دانشگاه
مقاومت افشاگريهاي به اشاره با خود
كه گفت: «امروز بهنظر ميرسد ايران
بنبست و باشكست ديپلوماسي، راه
نظامي راه حل است. شده روبرو
برنامة جلو كه بود نخواهد قادر نيز

بگيرد. را ايران رژيم هستهيي
نه تنها ايران مقاومت ملي شوراي
مسائل دربارة  را گزارشها بهترين 
داراي بلكه داده،  ارائه  ايران
اوضاع از تحليل و تصوير واقعيترين

است. ايران
ميتواند  اپوزيسيون اين و راهحل  اين
بنابراين شود. نظامي راهحل مانع
مقاومت آنها و ايران مردم حمايت از

است. راهحل بهترين
شوراي خلق و از مجاهدين حمايت
تهديد بيشترين كه ايران مقاومت ملي
خارج هستند، ايران حكومت براي
ليست از  سازمان اين نام ساختن 
خارجة وزارت تروريستي سازمانهاي

ميسازد. ضروري را آمريكا

اطالعاتي اكنون اما است. پارچين در ايران تونلسازي رژيم كه تمركز كرديم ما اعالم گذشته «درسپتامبر جعفرزاده:
و اماكن همپيوسته به تونلهاي از رژيم ايران سريالي پارچين است. بسيار فراتر از ابعادي بيانگر كه بهدست آوردهايم
و ري شرقي تهران، شهر جنوب و در شرق هستهيي كالهك حمل توان با موشكهايي نگهداري براي را متمركز زيرزميني
دارند» قرار اين محدوده در سفيد خاك و توچال روستاي پارچين، اتوبان غزال، پارك است. ايجاد كرده پاكدشت منطقة

اجالس شوراي برگزاري با همزمان
اتمي انرژي بينالمللي آژانس حكام
ملي شوراي هواداران وين، در
هواي در استكهلم، درشهر مقاومت
صفر، آكسيوني در دماي زير سرد با
كردند. برگزار سوئد پارلمان مقابل

آغازشد ايران اي  سرود  با مراسم
در و شعار دادن با حاضران و
و جنايات پالكارد،  دستداشتن
و افشا را ضدبشري رژيم توطئههاي

كردند. محكوم
توسط متخصصين انجمن پيام سپس
شد. قرائت انجمن اين ازاعضاي يكي

قرائت تظاهرات قطعنامة پايان، در
سياه كارنامة  آن طي كه گرديد 
بيش از شامل احمدينژاد چند ماهة
اعدام، حكم و حلقآويز  ١٠٠فقره
نيز و ١٨سال زير عليه جوانان ازجمله
عراق در آخوندي  رژيم دخالتهاي 
كشور اين در شكنجهگاه ايجاد و
گرديد. محكوم رژيم ايادي توسط

و بينالمللي جامعة از تجمعكنندگان
قاطعي موضع خواستند اروپا اتحادية
پروندة رژيم ايران اتخاذ نمايد و عليه
بهشوراي را بالدرنگ اين رژيم اتمي

دهند. ارجاع متحد ملل امنيت

حذف خواستار  همچنين  آنها 
ليست از مجاهدين سازمان نام

شدند. تروريستي
اعتراضي، آكسيون اين حاشية در
جنايات و سركوب  از نمايشگاهي 
جوانان، حلقآويز و وحشيانه
كه و اعدام برگزار شد سنگسار زنان
روبهرو سوئدي شهروندان استقبال با

شد.
نمايشگاه، ازاين بازديدكنندگان
از و كرده محكوم را رژيم جنايات
اعالم اپوزيسيون و مقاومت جنبش

كردند. حمايت

تـظاهرات ايـرانيانآزادهدر استكهلـم

هسته يی برای دستيابی بهسالحهای ماليان اهداف پنهانی از اولينبار پرده برای که بود خلق مجاهدين سازمان اين
ساخت مطلع و جدی آگاه خطر و تهديد يک را از جهان و برداشت

برنامه های بايد سازماني كه چرا که است، اين حقوقبشر و دموکراسی و صلح فعاالن ما برای برانگيزتر سؤال
شود؟ تروريستی گنجانده سازمانهای ليست در نموده افشا رژيم را هسته يی

شود؟ گنجانده تروريستی سازمانهای ليست در را افشا نموده، رژيم هستهيی برنامههای كه سازماني بايد چرا

گفت میتوان بهسادگی بنابراين
مغرضانه بهگونهيي گزارش اين که
دکتر يافته است. انتشار و  شده تهيه
سخنان از ديگر قسمتی  در اسکات
انسانی و هر  گفت هر سازمان خود
پس حساب خود اعمال بابت بايد
بشر حقوق  ديدبان سازمان و بدهد 
مستثنی عمومی قاعدة اين از هم

نمیباشد.

از دفاع انجمن از صادقپور، محمد
ايران: در حقوقبشر و آزادي
حذف مقابله با رژيم، راه
برچسبتروريستياز

ارجاع پروندة مجاهدين و
است امنيت بهشوراي رژيم

اعضای از يکی صادقپور،  محمد
در بشر حقوق و آزادی از دفاع انجمن
فوق انجمن سوی از را بيانيهيی ايران،
بهنقض خود سخنان در و نمود قرائت
ماليان، حکومت در حقوقبشر مداوم
جهانی، و منطقهيی بحرانسازيهای
بهسالحهای دستيابی برای تالش
کشورهای تهديد جمعی، کشتار
تروريسم صدور بهنابودی، ديگر
بیثباتکردن برای بنيادگرايی و
دسيسه منطقه، در همسايه کشورهای
درمورد آدمربايی و ترور و توطئه و
فضای ايجاد نظام، واقعی مخالفان
داخل و خفقان و سرکوب در سانسور
نمود اشاره عراق در رژيم دخالتهای و
برچسب حذف كه گرفت نتيجه و
و مجاهدين سازمان از تروريستی
بهشوراي ماليان اتمي پروندة ارجاع
ضروري گامهاي متحد ملل امنيت
مقابل در قاطع سياست  يك اتخاذ

ميباشد. ماليان رژيم

نمايندةپارلماناستراليا: دكترمرديث،
تكرار كنم دائم را بايد اين
مجاهدينبودندكه كهتنها
را ايران رژيم اتمي موضوع

افشاكردند

خانم جلسه،  اين سخنران آخرين 
نمايندة برگمن، مريديث دکتر

بود. از حزب کارگر پارلمان
از خود حمايت اعالم ضمن  وي 
بايد ما گفت: ايران  آزادي  مبارزان
کنيم که تکرار مکررًا را موضوع اين
ايران خلق مجاهدين سازمان تنها اين
ماليان را رژيم اتمی موضوع که بود
است. نموده جهانی افشا جامعة برای
آن که ايالت متحدة آمريکا سازمانی
تروريستی سازمانهای ليست در را
شرايطی در اين و است داده قرار
رسيده که نتيجه بهاين جهان است که
اتمی بهسالح دستيابی رژيم ظرفيت
که سؤال دارد دارد. بنابراين جای را
دموکراتيک سازمان اين بايد چرا
سازمانهای ليست  در  همچنان

بماند؟ باقی تروريستی
از بايد آمريکا که میکنم فکر من
پشتيبانی دموکراتيک سازمان اين
در آمريکا مردم ميكنم فكر و نمايد
میباشند. عقيده هم من با زمينه اين
که گردهمايی دريک  من زيرا
نام خارجساختن برای آمريکا در
سازمانهای ليست  از  مجاهدين
در و کردم شرکت بود، تروريستی
که شدم مواجه واقعيت اين با آنجا
آمريکايي سياستمداران  از  بسياری
مجاهدين نام خارج ساختن مورد در
همعقيده بامن تروريستی ليست از

هستند.

رژيم با مبارزه برای که معتقدم من
اپوزيسيون از بايد ايران ضدبشری
اين و نماييم دفاع آن دموکراتيک
کنيم. تعقيب آن را بايد که مسيريست
نزديک حال در نيز  اروپا  اتحادية
نام بايد که است مهم اين به شدن
ليست از خلق مجاهدين سازمان

شود. سازمانهای تروريستی خارج
که نقض اضافه کنم نيز را  اين بايد 
رويكارآمدن از پس حقوقبشر
بهطور ماليان جديد رئيسجمهور

يافته است. مضاعف افزايش
نظامی تهاجم  نه راهحل رو، اين  از
است، رژيم اين با  مماشات نه و
نمودن خارج نجات راه تنها بلکه
ليست از مجاهدين سازمان نام
که چرا است تروريستی سازمانهای
حکومت يک خواهان مجاهدين
میباشند. غيرمذهبي و دموکراتيک

سؤاالتي حاضران جلسه پايان در
ايران، در  حقوقبشر نقض درمورد 
داخلي عراق امور در ماليان دخالت
زندانيان شكنجة در دستداشتن و
مطرح رژيم هسته يي سالح پروندة و
پاسخ سخنرانان توسط  كه نمودند

داده شد.
جلسه اين در كه  است  ذكر قابل
سازمانها از  زيادي تعداد نمايندگان 
مدافع و بشري حقوق انجمنهاي و
شخصيتهاي از شماري و صلح

داشتند. شركت استراليايي
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تروندهايم

سالگرد  با همزمان نوامبر،  ١٩ شنبه روز
انقالب وكشور رهبر عرفات  ياسر درگذشت
شهرهاي از  يكي مارانو، شهرداري فلسطين، 
حضور با  مراسمي طي ايتاليا  ناپل نزديك 
از يكي ايتاليايي، و  فلسطيني شخصيتهاي
عرفات ياسر بهنام را شهر اين خيابانهاي

نمود. نامگذاري
حضور  با شنبه ١١ روز ساعت مراسم اين
وايتاليايي فلسطين عرب دوستداران تن از صدها

شد. شروع شهرداري شهر مارانو سالن در
دوساعت ادامه به مدت كه اين جلسه در
فلسطيني وايتاليايي شخصيتهاي تعدادي از يافت
ونقش كردند سخنراني پارلمان ونمايندگان
مردم حقوق احقاق در را عرفات ياسر بيبديل
شهردار را جلسه اين ادارة ستودند. فلسطين

داشت. به عهده مارانو شهر
اسقف مراسم، اين سخنرانان  جملة از
بود فلسطين مدافع مشهور شخصيت كاپوچي
عرفات ياسر شخصيت از سخناني طي كه
مرحلة دو هر  در را  وي  نقش  و كرد  تجليل

وچه در دوران جنگ دوران حياتش، چه در
با بارها  كاپوچي  اسقف سخنان ستود.  صلح 
يكي گرديد. قطع حاضران ممتد كفزدنهاي
سفير فلسطين نمر حمد از سخنرانان آقاي ديگر
از فلسطين دولت  طرف از كه بود ايتاليا  در
شهر واز شهرداري شركت كنندگان درمراسم
روسو آقاي نمود. تشكر ابتكار اين بهخاطر
برنامه سخنرانان از نيز ايتاليا پارلمان عضو اسپينا
پارلمان در مارانو شهر نمايندة همچنين بود.

كرد. نيز سخناني ايراد ايتاليا
شركتكنندگان سخنرانيها، ايراد از پس
ياسر نام تابلو از پرده برداري مراسم براي
محل به اين جنب  شهرداري در خيابان عرفات
مارانو شهردار مراسم نيز بار ديگر اين در رفتند.

كردند. ايراد سخناني كاپوچي، اسقف و
مراسم هيأتی بهدعوت برگزاركنندگان
دکتر به سرپرستي ايران مقاومت سوي از
قضايي كميسيون  مسئول زاهدي، سنابرق 
شركت برنامه  اين در  مقاومت  ملي شوراي 
مراسم اين  در ايران مقاومت هيأت داشت. 

ديدار شركتكننده شخصيتهاي با
كميسيون مسئول نمود. وگفتگو
كوتاه ديداري  در شورا قضايي 
خانم سالمهاي كاپوچي اسقف با
شوراي منتخب جمهور رئيس رجوي
رساند وي به را ايران مقاومت ملي

شركتهيأت مقاومت ايراندرمراسمتجليلاز عرفاتدر ايتاليا

در محل سخنراني حال در فلسطين مدافع معروف شخصيت اسقف كاپوچي،
است شده نامگذاري عرفات بهنام ياسر كه تابلوي خياباني از پردهبرداري مراسم

كه داشت اظهار كاپوچي وآقاي
حمايت ايران  مقاومت از همواره 
در نيز ميكند. سفير فلسطين و كرده
گفت ايران مقاومت نمايندة به ديدار
فلسطين عزيز دوستان هميشه شما

بودهايد.

وين در ايران مطبوعاتي مقاومت كنفرانس در

طـرحهاي فـريب رژيـمآخـونديبرايمخفيكردنفعاليتهاي اتـمي افشاشد
داده است را پارچين بخشهاي دوازدهگانة از يكي از بازديد تنها اجازة بهبازرسان رژيم علي صفوي:

شوراي آذر، دوم چهارشنبه روز
كنفرانس يك در ايران مقاومت ملي
گوشههاي وين، در مطبوعاتي
رژيم اتمي  مخفي برنامة  از جديدي 

كرد. افشا را آخوندي
آقاي كنفرانس مطبوعاتي اين در
طرحهاي از ديگري ابعاد صفوي علي
افشاي جلوگيري از رژيم براي فريب
گفت: و نمود افشا را اتمي برنامه هاي
از بهدستآمده  اطالعات طبق
سال افشاگري  بهدنبال ايران، داخل 
ايران مقاومت ملي شوراي گذشتة
زمينة در مشخص فعاليتهاي درمورد
ازجمله نظامي، سايتهاي  در اتمي
لويزان، شيان و پارچين سايتهاي
را خود تالش تمام  آخوندي  رژيم
مشخصشدن مانع تا است برده بهكار
آژانس بازرسان براي فعاليتها اين
درمورد گردد. اتمي انرژي بينالمللي
اجازة تنها رژيم عمًال  پارچين سايت
بخشهاي از يكي از محدود بازرسي
درحاليكه است. داده را پارچين

هم و جغرافيايي بهلحاظ هم پارچين،
گسترده بسيار مجتمع يك تأسيساتي
١٢بخش به پارچين مجمتع ميباشد.
بهآن اصطالحًا كه ميشود تقسيم
مركز اين ميشود. گفته طرح دوازده
صدها و  نظامي مجتمع دهها داراي 
عالوه ميباشد. تأسيسات  و سوله
تأسيسات و تونلها داراي اين، بر
مثال بهعنوان است. متعدد زيرزميني
طرح تأسيسات محل گستردگي فقط
حال در ميباشد. ٦٠هكتار آن، شش
فرمانده قيطاني بهنام فردي حاضر

ميباشد. پارچين قرارگاه
مطبوعاتي، كنفرانس ادامة در
اطالعات مطابق افزود: صفوي آقاي
رژيم، درون از  بهدست آمده 
فعاليتهاي اصلي  بخش درحاليكه 
اين جنوبي  قسمت در پارچين اتمي 
يك با ماليان رژيم دارد، مجتمع قرار
بهبخش را بازرسان حسابشده، طرح
و بازرسي براي  مجتمع اين  شمالي

است. برده نمونه برداري

بهدست كه اطالعاتي مطابق
بر عالوه است، رسيده ايران مقاومت
لورفتن از جلوگيري  براي اقدام،  اين
براي عالئم مشخصشدن و اطالعات
قبل مدتها  از آژانس، بازرسان هيأت 
بخشهاي بهكلية  بازرسان، ورود  از
آمدن و شده آمادهباش داده پارچين
مختلف به بخشهاي را مزبور هيأت
همچنين آنها دادهاند. اطالع پارچين
فعاليتهاي مخفي رد اقدام بهپاكسازي
مدت اينكه علت بودند. نموده خود
هيأت بازديد مانع رژيم زمان طوالني
پاكسازي اقدامات تكميل شد، آژانس
اين بنا بر است. بوده داخل پارچين در
بازرسي اجازة فقط  رژيم  گزارشها،
از محدود بسيار مجموعة يك از
از شاهآبادي، صنعت بهنام پارچين

مجتمع  طرح١٠  زيرمجموعههاي
قسمت بسيار داده است كه پارچين را
پارچين مجتمع كل از كوچكي بسيار
بازديدشده قسمت ميشود. شامل را
طرحهاي از  يكي  از  قسمت  يك

تحقيقات عمدة رژيم سال٢٠٠٣، مارس در لويزان شياِن در منطقة واقع اتمي رژيم سالح ساخت افشاي مركز از پس
طرِح يِك پارچين در مخفي تونلهاي از اين يكي دريافتي، اطالعات طبق است. كرده منتقل مخفي بهتونلهاي را خود هستهيي

اختصاص دارد اتمي ليزري تحقيقات امر به كه قرار دارد
استفاده سرب اليه از يك تونلها اين در زمين، بهسطح اتمي تشعشعات نفوذ از جلوگيري اطالعات براي آخرين مطابق

شوند محيطي زيست نمونهبرداريهاي بهنتيجهرسيدن مانع تا ميشود

آكسيونايرانياندركشورهايمختلف
عراق در آخوندي رژيم بهدخالتهاي اعتراض در

كپنهاگ و تروندهايم استكهلم، اسلو، وين، بروكسل، اتاوا، رم، شهرهاي لندن، در مقاومت هواداران
عراق کشور نيروهاي وزارت توسط شده ربوده مجاهدين دست داشتن عکسهاي در با خود، تظاهرات در

شدند آنها درنگ بال آزادي خواستار پويان، حسين و زاهدي محمدعلي آقايان
شكنجهگاه يك كشف خبر انتشار بهدنبال
در عراق كشور وزارت ساختمان در بزرگ
توسط مقاومت ايران اين پيش از بغداد، كه
شده ربوده مجاهد دو انتقال سرپل بهعنوان
قرارداد امضاي پي در  و  بود گرديده افشا
يك پادوي و جنايتكار بين الريجاني امنيتي
توطئه به منظور عراقي طرف در رژيم ديگر
انزجار و خشم اشرف، قهرمان شهر عليه
برانگيخته شد. خارج و داخل شديد ايرانيان
در كشورهاي ايراني مختلف متعاقبًا جوامع
فوري براي آكسيون بهيك مختلف فراخوان

دادند. شنيع عمل اين محكومكردن
پارلمان مقابل در لندن در آكسيون اين
اتاوا رپوبليكا، در ميدان در رم انگلستان، در
مقابل در بروكسل در عراق، سفارت مقابل
مقابل در وين در بلژيك، خارجة وزارت

استكهلم در  متحد، ملل سازمان نمايندگي 
مقابل اسلو در كشور، اين مجلس مقابل در
در كپنهاگ و تروندهايم در نروژ، پارلمان 
برگزار دانمارك خارجة وزارت مقابل در

شد.
كشورها همة در كه آكسيونها اين در
ايرانيان شد، برگزار  سرد بسيار  هواي در
قراردادي هرگونه رد ضمن شركتكننده
آخوندها توسعهطلبانة مطامع تأمينكنندة كه

باشد،  ژنو  ٤ كنوانسيون ناقض و عراق در
و عراق در آخوندي رژيم گستردة دخالتهاي
را محكوم كرده شكنجه و ايجاد مراكز ترور
ائتالف نيروهاي قاطع برخورد خواهان و
شدند. آخوندي رژيم توطئهچينيهاي  عليه
و سيستم برچيده شدن خواستار همچنين آنها
عراق رژيم در جاسوسي و ارگانهاي جنايت

گشتند.
ميدادند: شعار تظاهركنندگان

بايد عراق در مالها رژيم شكنجهگاههاي ـ
شوند تعطيل

شده ربوده مجاهد دو فوري نجات ـ
عراق در رژيم دخالتهاي توقف ـ

هستند مالها واقعي تروريست ـ
نه مالها بله مجاهدين ـ

بروند بايد و هستند تروريست مالها ـ
تروريستي مجاهدين از ليست خروج ـ

هستند مالها آنتيتز مجاهدين ـ
رجوي، مريم با آزادي، دموكراسي ـ

سرودهاي و شعارها ميان در آكسيونها اين
از قاطع حمايت بر مبني  شركتكنندگان
شهر در خلق مجاهد قهرمان رزمندگان

رسيد. به پايان شرف

مقاومت جديد افشاگري از پس رژيم سوزش
بينالمللي حكام آژانس برگزاري شوراي آستانة در
شديد نگراني  حكومتي خبرگزاريهاي اتمي، انرژي 

كردند. بازتاب را آخوندها
٢آذر ساعاتي پس روز در مهر حكومتي خبرگزاري
فريبكاري فاشكردن و وين در ايران مقاومت افشاگري از
عنوان سراسيمه تحت آژانس، بازرسان در قبال آخوندها
بياثرماندن دروغپردازيهاي از گروهک نفاق «استيصال
مدعي «منافقين  داد: نشان واكنش چنين مضحک» 

اين است». داده فريب پارچين رادر بازرسان ايران شد
به تأثيرات اعتراف با درعين حال حكومتي خبرگزاري
ازمدتها که نفاق «گروهک افزود: مجاهدين افشاگريها
تصور ايران در مخفي تونلهاي وجود ادعاي طرح با پيش
بر به بيگانگان خوشخدمتي با توانست خواهد ميکرد
نشست آستانة در بگذارد تأثير ايران هستهيي پروندة روند
ادعاهاي جديد مطرح و افتاده شوراي حکام بهاستيصال

ميکند».

است. مجموعه اين دوازدهگانة
پدافند  بهگروه پارچين طرح١٠ مجتمع
موشكهاي و داشته اختصاص هوايي
توليد ضدزيردريايي و ضدهوايي
سرهنگ صنعت اين مدير ميكند.
در سال  دو  مدت كه دارد نام  ونك 

است. داشته قرار سمت اين
حفاظت مسئول ميرزايي،
بازديد موضوع  طرح١٠، اطالعات
دنبال را اتمي انرژي آژانس بازرسان
بوده بازرسي هيأت بههمراه و كرده
فقط رژيم  نيز گذشته سال است. 
بهبازرسان محدودي بازرسي اجازة
گذشته سال بازديد  در داد.  آژانس
شهيد صنعت از آژانس بازرسان نيز

طرح١٠  زيرمجموعههاي از بابايي
بودند. كرده بازديد  پارچين  مجتمع
سالحهاي به ساخت نيز صنعت اين
و دارد اختصاص هوايي پدافند
مدير بيادي، سرهنگ درحالحاضر
است. بابايي  بهشهيد موسوم صنايع 
در منتشرشده گزارشهاي مطابق

اجازة  فقط رژيم ژانوية٢٠٠٥  بازديد
مجتمع اين  ساختمان پنج از بازرسي 

است. داده را
گروه رئيس درحالحاضر،
فوق صنعت دو كه  هوايي  پدافند
ميشوند، محسوب آن زيرمجموعة

تقيزاده است. سرتيپ پاسدار
كنفرانس ادامة در صفوي، آقاي
استفادة درمورد  وين مطبوعاتي 
بهمنظور تونلها از آخوندي رژيم
تشعشعات، خارجشدن از جلوگيري
ساخت مركز افشاي  از  پس گفت:
منطقة در واقع  رژيم  اتمي  سالح
سال٢٠٠٣، مارس در لويزان  شياِن
خود هستهيي  تحقيقات عمدة رژيم 
كرده منتقل مخفي به تونلهاي را
يكي دريافتي،  اطالعات طبق است.
يِك طرِح در مخفي تونلهاي اين از
تحقيقات امر به كه دارد قرار پارچين
يكي دارد. اختصاص  اتمي  ليزري
بهنام رژيم هستهيي  دانشمندان  از
را تحقيقات اين بصام،  محمدامين

دنبال ميكرده است.
براي اطالعات  آخرين مطابق
اتمي تشعشعات نفوذ از جلوگيري
يك از تونلها  اين در زمين، بهسطح 
مانع تا ميشود  استفاده سرب  اليه
زيست نمونهبرداريهاي بهنتيجهرسيدن

شوند. محيطي
اين پايان  در صفوي  علي آقاي 

بهتوضيحاتي مطبوعاتي كنفرانس
آخوندي حكومت  اصرار  پيرامون 
بهويژه اتمي بهسالح دستيابي  براي
پاسدار رويكارآمدن از پس
رژيم يكدستشدن و احمدي نژاد
تنها دستيابي كرد: تأكيد و پرداخت
بينالمللي تروريسم جدي حامي رژيم
فاجعه يك سالح، بهخطرناكترين

آرامش و صلح و جهاني جامعة براي
بود. خواهد منطقه در

اتمي برنامة مخالف ايران مردم
نوامبر اوايل در هستند. آخوندها رژيم
هوادار ايرانيان از ٣٥هزارتن امسال
اروپا اتحادية  مقر مقابل در مقاومت 
رژيم اتمي پروندة به ارجاع فراخوان

دادند. متحد ملل امنيت بهشوراي

گزارشجلسةهمبستگي با مقاومت در استانمركزيفرانسه
حقوقبشر مدافع  انجمنهاي بهابتكار 
شب يك ٢٤نوامبر، تاريخ در فرانسوي
استان در ايران مقاومت با همبستگي

شد. برگزار فرانسه مركزي
از شركت كنندگان ابتدا جلسه اين در
داده ترتيب مناسبت بهاين كه نمايشگاهي

آوردند. بهعمل بازديد بود شده
حكم دربارة فيلمي برنامه اين در
مالها حاكميت  تحت ايران در اعدام 
شركتكننندگان كه شد گذاشته بهنمايش
داده تحتتأثير قرار را بهشدت جلسه در

بود.
بزرگ گردهمايي از فيلمي سپس
در فرانسوي شهروندان و ايرانيان

نمايش  به سرژي در ١٨ژوئن٢٠٠٥ 
شد. گذاشته

«مجاهدين كتاب دو  جلسه اين در
نوشتة آيت اهللاها»، عليه مقاومت خلق
چشم در  «چشم و ابريشمچي مهدي 
معرفي حاجحسن هنگامه  نوشتة  هيوال» ،

گرديد.
دوران در كه جوشقاني معصومه خانم
با همزمان خميني زندانهاي در اسارت
خميني بهسر زندان در هنگامه حاجحسن
مترجم فتحپور، هلن خانم است، برده
افشين و هيوال» چشم در «چشم كتاب
شوراي خارجة كميسيون عضو علوي،
«مجاهدين كتاب مترجم و مقاومت ملي
جمع براي آيتاهللاها»، عليه مقاومت خلق

كردند. ايراد سخناني حاضر
وضعيت درمورد فتح پور خانم ابتدا
و و سركوب حاكميت مالها تحت زنان

و كرد صحبت ايران در جنسي آپارتايد
مقاومت در زنان  برجستة بهنقش  سپس

پرداخت. ايران
جوشقاني، معصومه خانم سپس
اوين زندانهاي  در  را  خود  فردي تجربة 
كرد. بازگو حاضرين براي قزلحصار و
قهرمانان مملو از خاطرات كه وي سخنان
آنها شجاعانة  پايداري و خلق مجاهد 
آخوندهاي مخوف سياهچالهاي در
تكان را حاضران  به شدت بود جنايتكار 
از بسياري پايان جلسه كه در بهطوري داد،
اين جنايات رژيم ابراز حاضران نسبت به

ميكردند. انزجار
دربارة علوي افشين آقاي آنگاه
سخن مالها رژيم با غرب سياست بنبست
سياست بهشكست اشاره ضمن و گفت

مقابل در  راهحل تنها كه مماشات گفت
مقاومت ملي شوراي آلترناتيو مالها رژيم
حقانيت خود و اصالت كه است. مقاومتي
آن در قلب كه مقاومتي است. نشان داده را
با پايداري كه دژي دارد. اشرف قرار شهر
مقاومت و اميد سمبل مجاهد مردان و زنان
بايستي جهان بهزودي و است ايران مردم

نمايد. اعتراف حقانيت بهاين
بهسؤاالت سخنرانان آن از پس
مالها رژيم وضعيت درمورد حاضران
پاسخ ايران مردم مقاومت چگونگي و

گفتند. 
برجستة هنرمندان جلسه پايان در
محسن و آقايان گل دره خانم فريده ميهنمان
را حاضران اسماعيل زاده فرامرز و جمشيدي

كردند. آشنا ايراني اصيل موسيقي با

سخنراني جلسة  يك شنبه  روز
«زوترمير» شهر در  وپاسخ وپرسش
و مقاومت هواداران شركت با هلند
جلسه اين شد. برگزار آزاده ايرانيان
داشت. ادامه ساعت ٢٠ تا ١٧ ازساعت
پرويز آقاي  جلسه  اين  در
مقاومت ملي شوراي نمايندة خزايي،
بهسخنراني نورديك كشورهاي در
سؤاالت به  آنگاه و پرداخت 

داد. پاسخ شركت كنندگان
بيان ضمن خزايي، آقاي
سرفصلهاي در  مقاومت پيروزيهاي 
بسيار شرايط در بهويژه  و مختلف
حساسوتعيينكنندة اخيربهتوطئه هاي
آخوندي براي رژيم اطالعات وزارت
مجاهدين نام خروج از جلوگيري
آقاي پرداخت. تروريستي ليست از
شركت كنندگان همة از خزايي

هلند و پايداري، اشرف در از شهرشرف برگزاري جلسة حمايت
توطئههاي با مبارزه در كه خواست
اين در آخوندها اطالعات عوامل
و باشند كوشا پيش از بيش شرايط
شهر از سياسي و  مادي  بهحمايت
گفت كه خزايي آقاي شرف برخيزند.
به خدمت كه بهمقاومت خائنان اعمال
شبيه درآمدهاند،  اطالعات وزارت
ضدفاشيستي بهمقاومت خائنان اعمال

اروپاست. در
از تعدادي پاياني، قسمت در
تجارب بيان ضمن شركتكنندگان،
وزارت ايادي  با مقابله در  خود
كه كردند خاطرنشان اطالعات،
سر از آخوندي اطالعات توطئه هاي
كه در است رژيمي درماندگي عجز و
تروريست پاسدار يك پاياني، مرحلة
است. گمارده جمهوري به رياست را
و تاريخي مقاومت شركتكنندگان

و فشارها برابر در آزادي رزمآوران درخشان
را اشرف شهر در آخوندي رژيم توطئههاي
عموم مقاومت تبلور عاليترين را آن و ستودند

بر حاكم مذهبي فاشيسم برابر در ايران مردم
پيروزي حتميت بر و كردند توصيف ايران

كردند. مقاومت ايران تأكيد و مردم

سخنگوي آژانس بينالمللي انرژي اتمي:
ميدهيم قرار بررسي مورد و كرده مطالعه را آن ما ميكند، مطرح را موضوعي مقاومت ملي شوراي كه هروقت

آژانس فلمينگ، سخنگوي مليسا
درمورد اتمي، انرژي بينالمللي
بهخبرگزاري ايران مقاومت افشاگري
ملي شوراي كه «هروقت گفت: فرانسه
ميكند، را مطرح موضوعي  مقاومت
آن را مورد و ميكنيم مطالعه آن را ما

كه را هركاري و ميدهيم قرار بررسي
خبرگزاري مي دهيم». انجام باشد، الزم
مقاومت ملي شوراي افزود: فرانسه
عليه متعددي افشاگريهاي تاكنون
كرده مطرح ايران رژيم هستهيي برنامة

سال٢٠٠٢ در  افشاگري شامل كه است

مخفي تأسيسات يك وجود خصوص
در غنيسازي سانتريفوژهاي حاوي
تحقيقات شروع  موجب بود كه نطنز
اتمي انرژي  بينالمللي  كنوني آژانس 
اين كه فرانسه خبرگزاري گرديد.
مخابره ٢آذر روز در را  اظهارات 

يك از بهنقل همچنين ميكرد،
سرب گفت: هستهيي، امور متخصص
راديو اشعة مقابل در حفاظت براي
ايكس، اشعة باال مانند شدت آكتيو با
كار در ميتواند  كه ميشود استفاده 
رود. خبرگزاري موشك بهكار ساخت

تحت روز همين در نيز آسوشيتدپرس
عنوان «مخالفان ايراني ميگويند رژيم
انرژي بين المللي آژانس بازرسان ايران
كرده گمراه اخير سفر در را اتمي
را ايران مقاومت افشاگري است»،

منعكس كرد.

استكهلم

لندنرم

اتاوا

كپنهاگ اسلو

بروكسل
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انرژي بينالمللي آژانس حكام شوراي
نوامبر٢٠٠٥ خود، بار ديگر  ماه اجالس اتمي، در
امنيت به شوراي ايران رژيم اتمي پروندة ارسال
در شورا اين عضو قدرتهاي انداخت. بهتعويق را
توقف درمورد  روسيه همكاري جلب سوداي 
حكومت تحت ايران در اورانيوم غنيسازي كار
اين داده اند. رضايت تعويق بهاين پاسدارها،
مي شود داده بهرژيم  شرايطي در  جديد مهلت
اتمي، انرژي بين المللي آژانس حكام شوراي كه

حكمي  ٢٤سپتامبر٢٠٠٥ خود مورخ قطعنامة در
براين كه: مبني كرده صادر

توليد منع پيمان مقررات ايران حكومت ١ـ
كرده «نقض» را اتمي جنگ افزارهاي گسترش و

است.
رسيدگي دارد و امنيتي بار نقض پيمان اين  ٢ـ
ملل سازمان امنيت شوراي صالحيت در بهآن

اتمي. انرژي بين المللي نهآژانس و است متحد
اصلي علت حقوقي استناد هر وراي در
كه است آن  حكم اين صدور سياسي  و
بردهاند پي ايران رژيم خارجي طرفحسابهاي
رژيم اين مخفيانهيي كه و تداركات تأسيسات كه
برخالف فراهم آورده، غنيسازي اورانيوم براي
سوخت مورد توليد براي نه ميكند، آنچه وانمود
بمب توليد  براي بلكه  نيروگاههاي هسته يي نياز 
حكومت خطرناكترين مجهزشدن است. اتمي
تروريستي ابزار بهخطرناكترين جهان تروريستي
قابلتحمل جهاني جامعة براي اتمي بمب يعني
اين صدور  علت كه مادامي روي اين از نيست 
لغو آن بهسمت ميتوانند نه نشود، حكم برطرف
مهلتي بگذارند. مسكوت آنرا پيگيري نه و بروند
اقدامات ديپلوماتيك به ادامة اجالس اخير در كه
در جهت بهپيش محتوا گامي است در داده شده،

٢٤سپتامبر٢٠٠٥  قطعنامة سختتركردن و سفت
گرفتن برسر روسيه با اجماع بهنوعي رسيدن و
غني سازي يعني اتمي، بمب توليد امكانات و ابزار

حكومت پاسداران. دست اورانيوم، از
امتيازدهي و سازش  سياست آنكه  از بعد
نشد، واقع مؤثر واليتفقيه رژيم اروپاييها روي
دستيابي خطر رفع براي شد مجبور اروپا اتحادية
يك صف در آمريكا با اتمي بهبمب اين رژيم
با امنيت شوراي در آن كه براي اينها گيرد. قرار
اتمي به پروندة رسيدگي مشكل نظير مشكالتي
هستند در سوداي آن نشوند مواجه  شمالي  كرة
بينالمللي آژانس تصميمگيري چارچوب در كه
همراه خود با نيز را روسيه پيشاپيش اتمي، انرژي
پيشنهاد جديد از حمايت اروپا و آمريكا كنند. 
جواب منفي رژيم به آن از اينكه اعم روسيه را،
از ضروري مرحلهيي  مثبت، جواب يا  و بدهد
برآنند و ميكنند تلقي رژيم اتمي پروندة پيگيري
جواب منفي بدهد، پيشنهاد اين اگر رژيم به كه
پروندة ارسال كه با وساير كشورهايي روسيه براي
براي چنداني بهانة مخالفند، امنيت بهشوراي رژيم
حكام اجماع احتمال  نميماند، باقي  مخالفت
اورانيوم كارغنيسازي از برسرممانعت آژانس
باال امنيت به شوراي  پرونده ارسال و  ايران در
كند، موافقت روسيه پيشنهاد با رژيم اگر ميرود.
در اورانيوم امكان غنيسازي تئوريك، بهصورت
او به بمب اتمي دستيابي راه كه مهمترين ايران را،
بهظاهر رفع مسأله و داد خواهد دست از است، 
اينست روسيه بهرژيم  رجوع ميشود. پيشنهاد و
پايگاه اتمي نظير پايگاههايي با تعطيلكردن كه
در اورانيوم  غنيسازي  از دست نطنز،  در خود 
اتمي سوخت  توليد مقدماتي كار بردارد، ايران 
در اورانيوم زرد كيك از گاز توليد همانا كه را

گاز دهد و انجام در ايران باشد، پايگاه اصفهان
بفرستد بهروسيه پايگاه اصفهان را در توليدشده
در و تبديل گردد غنيشده درآنجا بهاورانيوم تا
بهايران بوشهر، نيروگاه مثل نيروگاههايي نياز حد

تحويل داده شود.
دولت ديپلوماتيك دستگاه مقابل، طرف در
سرگذراندن از و وقتكشي هواي در پاسداران
بهحال تا حكام آژانس، شوراي ٢٤نوامبر اجالس
خودداري روسيه بهپيشنهاد رسمي پاسخ دادن از
از حاكم پاسداران آنكه حال است. كرده
و نطنز اتمي  پايگاه اطراف در بسيجي نيروهاي 
درست انساني» «حلقة اراك سنگين آب نيروگاه
خارجي بهمخاطب سمبليك بهطور تا ميكنند
نطنز در اورانيوم غنيسازي از ما كه بفهمانند خود
نيستيم! دستبردار اراك در پلوتونيوم توليد و
احمدينژاد اين واقعيت را اين نيز پاسدار پيش از
خارجي مخاطبهاي بهگوش ملل سازمان تريبون از
غنيسازي بهشرط  كرد تأكيد و رساند  خود
با كار اين در  است حاضر ايران در  اورانيوم
اخير اندام عرض باشد. داشته مشاركت خارجيها
همين نيز خارجي  طرف مقابل رژيم در مجلس

آژانس حكام شوراي حاليكه در دارد. را معنا
ژاپني رياست بيانية در اتمي،  انرژي بينالمللي
دولت كه  كرده تكرار خود نوامبر ماه اجالس 
سالحهاي گسترش منع پيمان الحاقية بايد ايران
مجلس برساند، مجلس به تصويب را هستهيي
اجالس تشكيل آستانة در مصوبهيي طبق رژيم
اگر كه كرده موظف را دولت آژانس، ٢٤نوامبر
بهشوراي را پرونده اين آژانس حكام شوراي
ايران دولت داوطلبانة» «همكاري بفرستند امنيت
تكثير منع پيمان الحاقي پروتكل اجراي درمورد
غيرمعمول و سرزده بازرسيهاي از جلوگير و

شود! متوقف آژانس، بازرسان
كه ميشود مالحظه اوصاف اين با 
در دعوا طرف دو اصلي  خواست  و جهتگيري
يكديگر با واليتفقيه، متضاد رژيم پروندة اتمي
امنيتياش نگراني رفع براي خارجي طرف است.
اين توسط  اورانيوم غنيسازي توقف راهي جز
رژيم پاسداران و نميبيند  خود  پاي پيش رژيم
رسيدهاند نتيجه به اين واليتفقيه ضدتاريخي 
طريق از جز  رژيم اين  موجوديت  ادامة  كه
دستيابي تا در ايران كارغنيسازي اورانيوم ادامة
كه آن جا تا بنا براين  نيست. ميّسر اتمي،  بهبمب
شرايط در برميگردد دعوا طرف دو بهجهتگيري
و ديپلوماسي مسير از سازش براي راهي فعلي
طي مراحل منطقي، بهطور نيست. مذاكره متصور
اتمي پروندة ارسال ازجمله و دعوا اين ديگر
امنيت بهشوراي آژانس از پاسداران حكومت

جامعة جهاني براي ناخواه و خواه ملل، سازمان 
زيرا: است. اجتنابناپذيرشده امري

انرژي بينالمللي آژانس فني بازرسيهاي ١ـ
اين حّكام  شوراي حقوقي تذكرات و اتمي 
بهموازات گذشته ونيم سال دو طي كه آژانس
سياستهاي پيگيري  و ديپلوماتيك فعاليتهاي 
مؤثر يافته، ادامه بهرژيم امتياز دادن و تشويقي
به سالح رژيم مجهزشدن خطر است. نشده واقع
امنيتي بهمسألة و ميشود نزديكتر و نزديك اتمي
امنيت شوراي اعضاي است. شده تبديل جهان
جز هستند كه روياروي حكومتي با سازمان ملل
فشار راند. بهعقب  را آن نميتوان زور  زبان با
حكومت روي شورا اين مادي و جانبه همه
واقع مؤثر خود به خودي اگر حتي پاسداران،
را آنها ماجراجوييهاي و زورگويي نشود،
وفصل حل براي را راه و مي كند بيپشتوانه
ايران توسط مردم حذف صورت مسأله و نهايي
دفع مينمايد. سازمانيافتة آنان هموار مقاومت و
مسألة آنكه از و بيش واليتفقيه پيش رژيم شّر
اين است. ايران جامعة مسألة باشد، خارجيها
كه است انتظار فرصتي در و مقاوم هشيار جامعة

مسأله اين نهايي وفصل بهحل مساعد شرايط در
بپردازد.

۲۴سپتامبر قطعنامة در  حکام» «شورای  ١ـ
حكومت تحت ايران متهمكردن ضمن خود
و توليد منع  پيمان مقررات به"نقض" پاسداران 
بهاين رسيدگي اتمی، افزارهای جنگ گسترش
امنيت «شوراي صالحيت  در را مقررات نقض
خواستار ايران از و دانست متحد» ملل سازمان
نيز و بهغنیسازی مربوط فعاليتهای تمام شد آن
تعليق بهحال  را اصفهان در اورانيوم فرآوری 
آب تحقيقاتی رآکتور ساخت در درآورد،
مفاد از  فراتر و کند بازنگری اراك سنگين 
و نمايد بهشفافسازی اقدام الحاقی، پروتکل

کند. اجرا و تصويب را الحاقی پروتکل
البرادعي آقاي كه  گزارشي  مطابق ٢ـ
سه اجراي از ايران داده، آژانس حكام بهشوراي
فعاليتهاي تعليق يعني قبلي قطعنامة مقاد از فقره
تصويب همچنين و واراك اصفهان در اتمياش
مجلس، در  تكثير منع پيمان  الحاقي پروتكل 
ناقص شفافسازي  نظر از است. زده سرباز 
امكان آنكه با وجود  و كرده عمل  ناكافي و
يكي با بازرسان مصاحبة و پارچين از بازرسي
از كرده، فراهم  را دستاندركاران از  نفر دو
شيان و لويزان تأسيسات بازرسي اجازة دادن
دستاندركاران همة با بازرسان گفتگوي و

است. كرده خودداري
را بهبازرسان سندي رژيم كارگزاران اتمي ٣ـ

ساختن هستة چگونگي درآن كه آژانس دادهاند
فلز اتمي از كالهك توليد و بمب اتمي انفجاري

است. شده تشريح اورانيوم
اجالس دو بين سياسي ـ تحوالت ب
پايگاه كرده  پيشنهاد بهرژيم روسيه  ١ـ
كند، تعطيل را نطنز در اورانيوم غنيسازي
كه در فلورايدي هگزا گازهاي كار غنيسازي
و گيرد انجام ميشود در روسيه توليد اصفهان
بهايران روسيه در غنيشده اورانيوم سوخت
و بوشهر اتمي نيروگاه  در تا شود  برگردانده
بهمصرف ميشود ساخته كه بعدًا نيروگاههايي
بوش كه مالقاتي ضمن ميشود يادآور برسد.
پوتين با جنوبي كرة در آمريكا رئيسجمهور
پيشنهاد اين از داشته روسيه رئيسجمهور
تشويق كرده براي را ايران رژيم حمايت كرده و
وجود اين با  بپذيرد. را آن بحران فرونشاندن 
نداده رسمي پاسخ پيشنهاد  اين  به هنوز رژيم
رد را آن رسمي وغير پراكنده  هاي ودرپاسخ

است. كرده
موضعگيري اجالس  دو درفاصلة ٢ـ
نقشة از اسرائيل محو درمورد احمدي نژاد
را اسرائيل كه عربي كشورهاي تهديد و جغرافيا
تازة دور شروع هم چنين و بشناسند، بهرسميت
پايگاه در اورانيوم  زرد  كيك ٥٠تن فرآوري
اتمي به پروندة رسيدگي فضاي اصفهان، اتمي
جديد عضويت و داده تغيير رژيم بهزيان را رژيم
سوريه، كوبا، بالروس مثل متحدان سياسي رژيم
حكام شوراي ٢٤نوامبر دراجالس آنها حضور و
انجام رژيم به سود كه است تحوالتي ازجمله

گرفته است.
دعوا اصلي طرفين موضعگيري ـ ج

اجالس از پيش
مبني گذرانده قانوني رژيم مجلس ١ـ
را ايران اتمي پروندة آژانس اگر براينكه
ايران دولت همكاري بفرستد، امنيت بهشوراي
منع پيمان الحاقية داوطلبانة اجراي درمورد
از آژانس بازرسان سرزدة  بازرسيهاي  و تكثير
تبليغاتي بهلحاظ قطع شود. ايران اتمي تأسيسات
«بسيج تشكيل كرده در سالروز اعالم رژيم نيز
پايگاه بهدور  بسيجي ٨/٥ميليوني  مستضعفين»
ايجاد انساني» «زنجيرة اراك و نطنز اتمي

كرد! خواهند
خارجة وزير رايس، خانم مقابل طرف در ٢ـ
ناقص بهاجراي كه است كرده اعالم آمريكا،
ايران توسط حكام  شوراي سپتامبر ماه  قطعنامة
كشور اين كامل بههمكاري جز و است ناراضي
دبيركل آنكه حال نميدهد. رضايت آژانس با
همكاري كامل انجام زمان كه كرده اعالم آژانس

است. شده سپري ايران تمامعيار شفافيت و
بهصورتی مورد بهچند ايران فوق، موارد از
است، ندانسته کامل را آن البرادعی محمد که
حساس، بهويژه موارد اجرای از کرده اما عمل
که اصفهان تأسيسات در اورانيوم فرآوری تعليق
اروپايی کشور سه با مذاکره  ازسرگيری شرط

زده است. باز بوده، سر
پنجشنبه روز  نشست در  اروپا و  آمريكا
ايران هستهيي ارجاع پروندة براي حكام شوراي
اين از تا آورد نخواهند فشار امنيت بهشوراي
ايران كه بدهند بيشتري فرصت بهروسيه طريق
هستهيياش فعاليتهاي دربارة كند متقاعد را

برسد. بهمصالحه

عراق آخوندي در مداخالت رژيم ازارسالپروندةاتميرژيمبه «شورايامنيت»گريزينيست!
حاجحمزه يزدان

بهمسألة ميشود و نزديكتر و نزديك اتمي بهسالح رژيم مجهزشدن خطر
با ملل سازمان امنيت شوراي اعضاي  است.  شده تبديل جهان امنيتي
بهعقب راند. را آن نمي توان زور زبان با جز كه هستند حكومتي روياروي
به اگر حتي پاسداران، حكومت  روي شورا اين مادي  و جانبه همه فشار
بيپشتوانه ماجراجوييهاي آنها را و زورگويي مؤثر واقع نشود، خود  خودي
مردم توسط صورتمسأله حذف و نهايي وفصل حل براي را راه و ميكند
واليت فقيه رژيم شّر دفع مينمايد. هموار آنان سازمانيافتة مقاومت و ايران
اين ايران است. جامعة مسألة باشد، خارجيها مسألة آن كه بيش از و پيش
بهحل مساعد شرايط در كه است فرصتي انتظار در مقاوم و هشيار جامعة

بپردازد مسأله اين نهايي وفصل

بهتبع و مديريت سياسي شيوة پاسدارها، كارآمدن دولت روي با
رژيم حكومت تحت ايران در اقتصادي، كالن مديريت  شيوة آن
درعرصة جديد حاكميت سياسي شعار است. شده متحّول واليتفقيه،
خاتمي و دولت جديد ادعاي مغلطهآميز عوض شده خارجي و داخلي
نظام در دموكراسي» و با«جمهوريت «اسالميت» همسازي درمورد 
كارآمدن روي از نظام اين رهبر است. كرده مهروموم را، واليتفقيه
و باشد احمدينژاد پاسدار دولت همان كه اسالمي»، «دولت اولين
مقابلة عمل، عرصة در ميزند! دم ايران در «اسالميت» حاكمشدن
كار دستور در واليتفقيه، نظام سازشناپذير مخالفان با جنگ گونهيي
سازماندهي ملموس در واقعيت اين است. حاكم قرارگرفته پاسداران
است. حذف شده بارز جديد دولت اقتصادي سياسيـ جديد مديريت
پيشبرد براي الزم صالحيت كه اقتصادي و سياسي مديران گستردة
و امنيتيها و پاسداران بهجاي آنان آغازشده و ندارند را سياست اين
وهوا حال اين در دارند، اين سياست تجربه پيشبرد در كه زندان باناني
شده اند. گماشته دارند، بهكار تشكيالتي كار سابقة يافتهاند و پرورش
است. روبسته از نظامي را مقابلة خنجر رژيم بينالمللي نيز، عرصة در
سرعت مثل واليتفقيه، ضد تاريخي نظام نهاد از برآمده شگردهاي
لشكر آمادهسازي اتمي، جهت دستيابي بهسالح در بهحركت بخشيدن
برايانجامعمليات انتحاري،سرعتگرفتهاست(منابع «استشهاديون»،
در «استشهادي» نيروي ٥٠هزار ثبتنام از آشكار به صورت داخلي
از اين نيروها تحت ١٠هزار نفر و ميگويند ميدهند كشور خبر داخل
آماده سازي اسالمي سايركشورهاي در قرارگرفتهاند. مستمّر آموزش

دارد). ادامه غيرعلني بهصورت «استشهاديون»
كه در را نظام تنظيمشدة ازپيش كلي سياستهاي اين سمتگيري،
تحت الشعاع آمده، چهارم» پنجسالة «برنامة و ٢٠ساله» چشمانداز «سند
مديريت از شديد انتقاد ضمن حاكم پاسداران است. داده قرار خود
سياستهاي اين عمل در خاتمي، دولت و رفسنجاني دولت اقتصادي
رفسنجاني ميدهند. سوق خود  خاص  سياستهاي  به سمت را كلي
عمًال دستشان قواي جديد درون حكومتي تعادل  در كه خاتمي و
خود دولت اعضاي خود و از سرنوشت هراس نيست، در بند بهجايي
حاكم پاسداران برخورد شيوة و ظاهر شكل از شكايت و بهشكوه
خامنهاي، حال آنكه پرداختهاند. رژيم و خارجي داخلي مسائل با
رژيم حمايت موضع رهبر از دارد، دست در سرنخها را درحالي كه
را انتقادها از بسياری و کرده اعالم احمدینژاد را از دولت خود قاطع

«غيرمنصفانه» ميداند. دولت وی عليه
يعني نظام» مصلحت تشخيص مجمع  «رئيس وجود، اين با
كلي سياستهاي براجراي نظارت مأمور خامنهاي ازجانب كه ارگاني
اجتماع در و ميدهد ادامه خود غيرمحتوايي به ايرادهاي است، نظام
بهشكوه زبان رژيم امنيتي الزامات بهعدمرعايت نسبت جمعه» «ائّمة
از مديران احمدينژاد دولت تصفية درمورد و شكايت مي گشايد و
دولت و او خود دولت در گذشته ١٦سال طي كه تكنوكراتهايي و
و ارزش با افراد «اگر كه مي دهد هشدار بودند، افتاده جا خاتمي
خواهند پيش تهاجمی در رفتار شوند، منزوی و شايسته، طرد مديران
دولت برخورد شيوة جمعه» «ائمة اجتماع در رفسنجاني گرفت».
و ميكند تلقي خارجي تهاجم خطر باالرفتن را باعث احمدينژاد
که است خارجی و تهاجم توطئهها جدی ديگر، «تهديد ميگويد:
اين و بهخصوص شرايط داخلی مسائل ويژه وجود داشته و هميشه
و عراق در دشمنان حضور فلسطين، مسألة میکند. جدی تر را خطر

عليه برای توطئه واحدی اهداف بيانگر همه لبنان و مسألة افغانستان
است، نظام  بارانديدة گرگ رفسنجاني، وجود اين با است». ايران 
بهجايي رسيده واليتفقيه ضدتاريخي رژيم كه مي داند همه از بيش
ندارد. بقا امكان بحراني شرايط در زيستن و بحرانآفريني با جز كه
به «اوجب عمل جز وظيفهيي حكومتي نظام اين شركاي ساير مثل او
باشد نظام حفظ همانا كه كارهاي واجب واجبترين يعني واجبات»
اساس «حفظ كه ميچيند اينطور خميني مثل را نظام مصلحت ندارد.
واجبتر اسالم حفظ احكام حتي از] [همة امور حكومت] از [يعني اسالم
مصلحت تشخيص «مجمع كه گوياي آنند زير جديد شواهد است».
شورايعالي با را مشتركي كلي سياستهاي عمل در رفسنجاني، و نظام»

ميكنند: دنبال احمدينژاد دولت و رژيم امنيت
كلي سياسي فضاي درمورد نظام» مصلحت تشخيص «مجمع ١ـ
ازجمله سياست حساس و خارج حاكم است با بر روابط رژيم كه
سياست اين كه داده رضايت واليتفقيه، رژيم اتمي فعاليتهاي 
پاسداران كنترل تحت  امنيت شورايعالي كه به صورتي  خطرناك
دراين مورد بهاجرا در آيد. ميكنند دنبال ودولت احمدي نژاد آن را
در نميدهد، نشان امنيت شورايعالي و دولت با اختالفنظري كمترين
گذاشته برآن صّحه و نظام منطبق ميداند كلي با سياست را آن عمل

است.
عجالتًا آورده، بهوجود احمدينژاد دولت كه سياسي فضاي ٢ـ
اين در سرمايهگذاري ثابت خارجي در ايران را منتفي كرده است.
«برنامة و ٢٠ساله» «چشمانداز سند در رژيم كه كلي سياستهاي فضا
كرده خارجي پيشبيني سرمايهگذاري جلب چهارم» براي پنجسالة
چشم انداز برنامة اساس  بر است. قرارگرفته تحّول  معرض در بود
رژيم مجريه قوة کرده، تعيين دولت برای خامنهای که ۲۰سالهيی
احداث توسعة ميادين نفتو گاز، موظفشدهطي دهسال آينده، برای
کارخانجاتپتروشيمیوساختوتقويتظرفيتپااليشگاههاحداقل
٧٠ميليارد که کند جذب خارجی سرمايهگذاری دالر صد ميليارد 
دالر ۳۰ميليارد از و بيش سرماية خارجي آن بهصورت جلب دالر
فضاي اما شود. تأمين بهره) با پرداخت  (وام فاينانس به صورت آن
براي سرماية خارجي  جلب درمورد رژيم سياسي حاكم، پيشبيني
قرارداده خود و گاز ايران را، تحتالشعاع نفت توليد ظرفيت افزايش
خارجي سرمايه گذاري بلكه دائمي و ثابت سرمايه گذاري نهتنها است.
كه (قراردادي متقابل بيع يا بك» به روش«باي ايران نفت صنعت در
كار از محصول برداشت با  فرع سرمايهگذاري و آن اصل برمبناي
چندفقره داده است. دست از خود را جذابيت مي شود) نيز مستهلك
خارجي منعقد با سرمايهگذاران دولت خاتمي در قرارداد اين نوع از
قرارداد امضاشده نظير قراردادهاي اين از برخي درحال حاضر اما شد
وجود با ژاپن است. آمده در تعليق بهحالت دشت آزادگان نفتي
ايران بزرگ نفتي ميدان از  بهرهبرداري قرارداد و عقد براي آنكه
كرده قابلتوّجهي مالي سياسيـ مايهگذاري اهواز دشتآزادگان در
و بهعذر درآورده تعليق بهحالت را دالري ٤ميليارد اين قرارداد است،
زمينهاي اين ميدان كار آغاز براي بايد قرارداد اينكه طرف ايراني
مربوطه عمليات اجرايي شروع از مينزدايي كند، ١٠متري عمق تا را
مالي حسابهاي طرف سياسي، فضاي اين در ميكند. خودداري
وام پرداخت جز ديگري مالي دادوستد نيستند حاضر رژيم خارجي
داشته باشند. ايران باشد، با شده تضمين بازگشت آن كه باال بهرة با
احمدينژاد دولت با همراه نظام» مصلحت تشخيص «مجمع رو اين از

بهمصوبة رضايت داده خارج با مالي رابطة از اين شكل بهبرقراري
بهره بهصورت «فاينانس پرداخت و وام مجلس درمورد دريافت اخير
است، داده نشان همراهي و همرأئي احمدينژاد دولت و مجلس با
گرفته شرعي» «ايراد مجلس مصوبة براين نگهبان شوراي آن كه حال

است.
مشترك سياست درمورد نظام»  مصلحت  تشخيص «مجمع ٣ـ
شركتهاي قرارداد لغو  بر مبني احمدينژاد دولت  و هفتم مجلس
منفي واكنش  دارد، امنيتي شك بهآنها نسبت رژيم كه خارجي 
مثال است. شاهد داده رضايت سياست بهاين درعمل نداده و نشان
خاتمي دولت كه تركيهيي شركت قرارداد لغو آنكه رضايت اين
كرده واگذار آن به را ساوه جادة جديد فرودگاه مديريت و نگهداري
سل» كه «ترك به شركت موسوم شركت قرارداد لغو همچنين بود و
مطرحشدن بهعهده داشت و را همراه تلفن خدمات شبكة دوم ارائة
وثق مورد كه جنوبي آفريقاي شركت بهيك قرارداد اين واگذاري
سكوت اين با و نياورده درپي واكنشي است، حاكم پاسداران امنيتي
امنيتيچيدن بر مبني پاسداران دولت سياست كه داده نشان «مجمع»
نظام كلي سياستهاي با خارجيها، با ايران همكاري قراردادهاي

مطابقت دارد.
آييننامةتهيهشدهتوسط «مجمع اين اوصافموافقتخامنهايبا با
حكومتي، نهادهاي برساير مجمع  اين  برنظارت مبني تشخيص…»
ايجاد پاسداران حكومت ويژة  سياستهاي پيشرفت  مقابل در مانعي
اعتبار موقعي مجمع تشخيص احتمالي و ايرادات نظارت كرد. نخواهد
و مقننة قضاييه مجريه، قوة سه رؤساي اوًال كرد كه خواهد پيدا اجرايي
حاكم پاسداران با بوده و اين مجمع كميسيون نظارت عضو كه رژيم
اساسي مخالفت آن با بپذيرند و را دارند، آن واحدي سياسي خط
اصلي پيشبرندة و رژيم رهبر موضع از خامنه اي ثانيًا نداشته باشند(١)،
رفسنجانی رو شخص از اين بگذارد! جديد برآنها صحه سياستهاي
ميكند تلقي فاقد اهميت اجرايي را محدود و تشحيص مجمع نظارت
«مجمع كه: ميكند تأکيد جمعه» اخير«ائمة اجماع در مورد اين در و
در است. ناظر کلی نظام سياستهای بر از رهبری بهنيابت تشخيص،
باشد، مجمع تصويب شده آن کلی سياستهای هرنهادی که هرکجا و
سياستهاي بنابراين کند». نظارت آن بر بايد نظام مصلحت تشخيص
پاسداران حكومت جهتگيري  با كامل انطباق بهسمت  نظام كلي
تشريفاتي نظارت و نه متمايل شده شورايعالي امنيت رژيم وتصميمات
سياستهاي كند تغيير بايد چيزي اگر و نظام مصلحت تشخيص مجمع

بالعكس. نه است و جهتگيري اين همخوان با نا كلي
پانويس:

کميسيون نظارت اعضای که کرده اعالم تشخيص، مجمع دبير ١ـ
تشخيص مجمع رئيس از هستند که عبارتند نفر پانزده تشخيص مجمع
احمدینژاد، (محمود قوه سه سران رفسنجانی)، هاشمی (اکبر
از نفر ده حداد عادل)، غالمعلی شاهرودی، هاشمی محمود آخوند
اضافه او مجمع. دبير به عنوان او خود و مجمع پنجگانة کميسيونهای
انتخاب مجمع کميسيونهای اين اعضای از نفر هشت كه ميكند
محمد ميرسليم، مصطفی واليتی، علیاکبر از: عبارتند که شدهاند
نبوی، مرتضی  انصاری، مجيد نجفآبادی، دری قربانعلی هاشمی، 
ديگر نفر دو و رضايی آقای ايروانی. محمدجواد و زنگنه نامدار بيژن

شد. خواهند انتخاب بعدًا مجمع. كه کميسيونهای از اعضای

حاجحمزه يزدان

صفحة٢ از بقيه
دستگيريهاي جمعي نتيجة در  بازداشتشدگان تعداد 
بينالمللي فشار با هماكنون عراق، و است كرده نگراني ابراز
ما گفت به حامد احمد ميباشد. روبهرو آنها با براي برخورد
زدند. وي را شالق او كابل با بيايد زندان اينكه به اين از قبل
نشان را خود  بدن روي  شالق آثار زد و باال را خود بلوز
ريختند. نمك زخمهاي او روي شالق از وي گفت بعد داد.
از بازداشتشدگان كه چند نفر ديگر بهاين سؤال پاسخ در
باال را خود دست اتاق در زندانيان همة شدهاند شكنجه

بردند.
نيويورك تايمز:اتهامات شكنجهشكافبينآمريكا

ووزير كشوركنونيعراقراعميقتر ميكند
وقتي نوشت: ٢٧آبان٨٤، روز نيويوركتايمز روزنامة
گزارشهايي ارزش از عراق وزراي قدرتمندترين از يكي كه
كردند شكنجه را زندانيان عراق پليس افسران اينكه بر مبني
كه داد هشدار عراق بيپرده آمريكا در سفارت نمود، كم
مقامات بين شكاف  شد.  نخواهد تحمل  رفتاري  چنين
اين مجموع، در گرديد.  وسيعتر وزير، اين  و آمريكايي
بر بوش دولت اصرار بهرغم كه ميدهند نشان رويدادها
آمريكا كشورشان دارند، امور بر كامل عراقيان كنترل اينكه
در اين اعمال ميكند… عراق دولت وسيعي در هنوز نفوذ
و بودند عرب سنيهاي زندانيان تمامي عمًال شكنجهگاهها 
ميگويند است و برانگيخته را سني غضب گروههاي امر اين
كه تأييد ميكند را مدت آنها طوالني ظن كشف كه اين
است. يا كشته كرده شكنجه و ربوده را شيعه، سنيها دولت
مليشياي بدر، سازمان اعضاي كه گفتهاند عراقي مقام چندين
در است، آموزش ديده ايران در كه اسالمي عراق انقالب
جبر بيان پنجشنبه  روز مي كردند. عمل مخفي زندان  اين
هرگونه دستداشتن عراق) شيعه كشور محافطه كار (وزير

كرد. رد را مليشياها يا ايران
گفتاررسميراديوآمريكا:

باتوجهبهحمايترژيم ايرانازبمبگذاريهاي
انتحاريبهدشواريميتوانمحكومكردن
گرفت جدي را اين رژيم توسط تروريسم

٣آذر٨٤، روز در يك گفتار رسمي آمريكا طي راديو
اشاره با ميكند، منعكس  را اين كشور دولت مواضع كه
عراق، در شيعيان مساجد در جنايتكارانه بهبمبگذاريهاي
از قسمتي در داد. بهعوامل رژيم در عراق نسبت را آن تلويحًا
مساجد انتحاري در بمبگذاريهاي در است: گفتار آمده اين
جان ٨نفر به نزديك شرقي عراق، شمال بهشيعيان در متعلق
آصفي، حميدرضا شدند. زخمي ١٠٠تن از بيش و سپردند
بيدفاع مردم كشتار گفت: ايران، خارجة وزارت سخنگوي
نشان را تروريستها غيرانساني ماهيت مقدس مكانهاي در
بمبگذاريهاي ايران از ديني رژيم توجه بهحمايت با ميدهد.
را سخني چنين ميتوان بهدشواري ديگران، عليه انتحاري
ديگري قسمت در گرفت. جدي تروريسم محكومكردن در
انتحاري بمبگذاري احمدينژاد،  آمده است: گفتار اين از
خداييتر زيباتر، چيزي گفت و ستود هنر يك بهعنوان را
از او دولت افزون بر اين ندارد. از آن وجود جاودانيتر و
سازماني است. كرده پشتيباني انتحاري بمبگذاران استخدام
اسالم جهاني حركت شهداي بزرگداشت ستاد را خود كه

داوطلب  هزاران ٢٠٠٤ از مه ماه از مدعي است كه نامد، مي
و عراق ثبت اسرائيل در انتحاري حمالت در شركت براي
بمبگذاري انتحاري بوش ميگويد پرزيدنت كرده است. نام
ديگر همانند و نيست  ديگري  چيز ترور  جز  مذهب بهنام
قهرمانانه دانست. عملي نميتوان آن را اقدامات تروريستي
بولينگ هوايي پايگاه در سخناني در ٢٥اكتبر روز بوش
اتومبيلهاي با سالمندان و بچه ها كشتن كه است روشن گفت:
اسير يك گلوي بريدن است، سفلگي و رذالت بمب، حامل
مسجد از كه نمازگزاراني هدفگرفتن و است رذالت دربند
مورد در  ايران حكام نظر است. چنين نيز مي آيند بيرون 
خاورميانه در كه آن چه از بهروز روز انتحاري بمبگذاريهاي

ميگيرد. فاصله بيشتر ميگذارد روبهتغيير
سخنگويهيأتعلمايمسلمينمواردوحشتناك

كرد را افشا عراق در زندانهاي شكنجه
دارو  غذا و شكنجه كشته شدهاند، اثر  تعدادي در
و قلب مانند بيماران مزمن  براي  بهخصوص  نيست
هستند كساني شده اند. كشته ١٢نفر به حال تا و غيره
نفر ده از بيش معلول شده است، بدنشان نصف كه
دست است. شده قطع چپشان پاي و راست دست

كردهاند قطع نفر را به شش نزديك
بشر  كه است، شده صحبت شكنجهيي وسايل  از

نمي رسد انسان به فكر حتي و نمي زند بهآن دست
علماي هيأت سخنگوي الُكبيسي، عبدالسالم شيخ
از بهنقل مطبوعاتي، كنفرانس يك طي عراق، مسلمين
از گزارشي كردهاند، امضا را آن ١٥زنداني كه نامهيي
كه گرگ بهتيپ معروف  مقر  در  را زندانيان  وضعيت
افشا كرد. بودند،  آن  عوامل رژيم آخوندي دستاندركار
كشته شكنجه در اثر تعدادي كه اطالعات داريم گفت: وي
مزمن بيماران براي بهخصوص نيست دارو و غذا شدهاند،
كساني شدهاند. كشته ١٢نفر بهحال تا و غيره و قلب مانند
نفر ده از بيش شده است، بدنشان معلول نصف كه هستند
نزديك است. دست شده قطع چپشان و پاي راست دست
مسلمين علماي هيأت سخنگوي كردهاند. قطع را نفر بهشش
روي آن  در جنايات اين كه زنداني محل در مورد عراق 
اعصاب نزديكي بيمارستان در محل افزود: اين است، داده
٧٥٠نفر به نزديك بازداشتشدگان تعداد است، بغداد در
در شدهاند تقسيم ٤سالن در بازداشتشدگان ميباشند
سرما در در اين بقيه به١٦٠نفر ميباشند و نزديك هر سالن
هستند. بازداشت بنگال در ١٦٥ تا ١٧٥نفر بين هستند، بنگال
مديران دانشگاه، استاد مهندس،  دكتر و افراد، اين بين در
وجود دارند. پيرمرداني و كل مديران و و معلمان مدارس
دستگيرشده بهفرد ليستي بازداشتگاه اين در گفت: الُكبيسي
ليست اين در مثًال كند، اعتراف به آن بايد فرد كه ميدهند
و فالن شخص كردي منفجر را محل فالن كه است آمده
جز راهي فرد هيچ و نوشتهيي را شعار فالن و را كشته يي

 ٣٠ بين بازداشتگاه اين در ميگويند ندارد. بهآنها اعتراف
نزد كه وقتي كردهاند، اما شكنجه اعتراف زير در ٣٥نفر تا
بوده شكنجه زير در ما اعترافات كه گفته اند رفتهاند قاضي
بر بهبازداشگاه وقتي ميگرداند، باز را آنها قاضي كه است.
افزود:در ميزدند. وي  را  آنها مرگ  تا سرحد ميگردند، 
بشر كه است، شده صحبت شكنجهيي وسايل از نامه اين
سخنگوي نميرسد. انسان بهفكر حتي و نميزند بهآن دست
خود، افشاگريهاي ادامة در  عراق  مسلمين علماي هيأت
در خان سعاده  روستاي در بزرگ جنايت گفت: در يك
پوشيده بودند، بهمسجد ملي گارد لباس بنيسعد، افرادي كه
را شيخ هنگاميكه و كردند حمله ابنابي طالب جعفر جامع
بهمسجد پدرش به همراه كه را ١٣ساله پسر يك نديدند، 
دو ببرد. شيخ بهخانة را آنها كه ميكنند دستگير بود آمده
شود… پيدا مي مسجد نزديكي در شيخ بعد جسد ساعت
را مسلمين  علماي هيأت  عضو شاهين، ابراهيم  خليل شيخ 
علماي هيأت عضو و خطيب امام و كردند. ترور بصره در
مدرسه اسالمي بود در تدريس كارش هيت كه مسلمين شعبه

نيست. خبري او از هنوز و شد دستگير هيت
بهخانة ويژه نيروهاي ٤صبح ساعت اقدام ديگري در در
پسر سه و و او كردند حمله بطاوي شيخ عشيره كاظم شيخ
در الكبيسي عبدالسالم  شيخ رساندند. قتل به را دامادش و
پناهگاه در آنچه گفت: خود  مطبوعاتي  كنفرانس ادامه
گفت كشور وزير اما شنيدهايد نيز داد رخ كشور وزارت
است بوده نفر هفت شكنجه تنها و است ساده يي موضوع كه
واقعيت ولي نكرده ايم… قطع را كسي بدن از عضوي ما و
موضوع اطالع از كشور وزير كه است اين چيست؟ واقعيت
كه و ميداند بازداشتگاه دارند چند و ميداند كه دارد كامل
در وزير كشور ميداند كه نفر كشته ميشوند. روزانه چند
همة نقشة و مي گذرد وزارت كشور چه پشت و نسور ميدان
با درونش زبان نگاه كند، بهكل نقشه لذا اگر و دارد را اينها
است. بله ساده مسأله شد كه اين خواهد يكي زبان بيرونش
ساده ميگذرد مناطق ديگر در كه بهآنچه نسبت مسأله اين

آذر ٨٤). ٢ العربيه است(تلويزيون
تجاري توسعة مناسبات زمينة رژيم: در تلويزيون
نشده حاصل عراق توفيق چنداني با اقتصادي و
اخير بهسفر اشاره با گزارشي طي رژيم تلويزيون
٥يادداشت از بيش امضاي و به ايران عراقي مختلف مقامات
چند گفت: «هر دو طرف، بين در زمينههاي مختلف تفاهم
مناسبات براي گسترش كشور دو قوي از عزم ديدارها اين
زمينة در دستكم اما دارد، حكايت اقتصادي و سياسي
چنداني حاصل توفيق اقتصادي و تجاري مناسبات توسعة 
رژيم مشترك بازرگاني اتاق رئيس فزوني، است». نشده
ميزنيم، «حرف زياد كرد: تأكيد اين گزارش در عراق، و
اتفاق نزديك آيندهيي در ميگوييم، زياد شد خواهد
اتفاق بايد كه چيزي عمًال آن ولي ميگوييم، زياد ميافتد

نميشود». انجام بيفتد،
«هر گفت: نيز رژيم توسعة  سازمان  رئيس غضنفري
عراق دولت طرف از مسائل  اين حل براي  ارادهيي چند
باعث هم بيشماري موانع همانجا، در ظاهرًا اما وجود دارد،
اينجا در كه را تصميماتي نتواند دولت اين كه ميشوند
اول رژيم كنند»(تلويزيون اجرايي آنجا در ميشود، اخذ

آذر٨٤).
دخالت عراق در ايران رژيم الغد: عراق

است نشسته خانة ما بلكه در نمي كند
درمورد مقالهيي طي الغد عراق اطالعرساني مركز
اين و ستم رسوايي نوشت: عراق در ايران دخالتهاي رژيم
رفته كنار آنها از برخي از روي پرده و است بسيار دخالتها
عراقي نويسندة پيش يك روز چند اين منبع بهنوشتة است.
هزار روزي حاكم، شيعة شبهنظاميان رهبران اگر حتي نوشت
تكذيب را عراق در ايران رژيم دخالت و خورده قسم بار
از بعد ميكند. رد را اين شهادتها موجود واقعيتهاي اما كنند،
استاندار جانب از اقدامي در ثاراهللا تروريستي گروه رسوايي
جنايتهاي روي از پرده امروز وي، الفضيلة حزب و بصره
اطالعات وزارت  افسران نقش  و بغداد  قلب در بزرگتري 
وزارت و بدر سازمان در نفوذشان و آن در ايران رژيم
در عراقالغد مي رود. كنار ملي، امنيت وزارت و كشور
تروريستي گروههاي ميان مستقيم رابطة ديروز افزود: ادامه
و دستورالعملي مالي، تسليحاتي، ازنظر ايران، رژيم با بصره
شد فاش ميگردد، انجام آنها، بهدست كه سلسلهترورهايي
توسط آن ادارة و بغداد در مخفي زندان رسوايي نيز امروز و
محكمي سيلي دو) (اين ايران، رژيم اطالعات وزارت 
ايران رژيم دخالت تكذيبكنندگان ادعاهاي تمامي به
مقالهاش طي عراقي ديگر نويسندة يك كه حقيقتي نواخت،
بلكه نمي كند دخالت عراق در ايران «رژيم كرد: بيان چنين

آبان ٨٤). ٣٠ الغد است»!(عراق نشسته ما خانة در
كشنده اثرات بمبهاي جديد با نيوزويك:
ائتالف استفاده ميشود نيروهاي عليه كه
است اطالعات ايران توسط ساختهشده

دست عراق سياست در آمريكايي كه ارشد مقام يك
دربارة ميكرد، صحبت ناشناس ماندن شرط به و دارد
عراق كنوني دولت امنيتي مشاور ُربيعي، موفق توافقات
آيا كه مشخص نيست «اين گفت: به نيوزويك تهران، در
بهنوشتة نه». يا دارد مذاكركردن براي آتوريته شخص اين
سفير حتي تهران، در ُربيعي گستاخ ديپلوماسي نيوزويك،
شگفتزده هم را عراق، زلماي خليلزاد در آمريكا قدرتمند
كه گفت تلفني به نيوزويك يك مصاحبة در خليلزاد كرد.
است. كرده  پيدا اطالع آن وقوع از بعد قرارداد اين  از او
ساير مقامات صداي پژواك كه خليلزاد، نيوزويك نوشت:
مهم» نيروهاي «خروج براي او گفت: هست، آمريكايي نيز
دولت ولي است. اميدوار آينده سال در عراق از آمريكايي
رهبري با يك يك عراق پرشكاف كه نگران است بوش
عراقيان بسياري بود.  خواهد تهران بازي  زمين ضعيف،
براي كليدي حمايت ايران، رژيم اطالعات كه  معتقدند
ايرانيان دستهاي برخي،  ميكند.  فراهم  شيعه  شبهنظاميان
ساختمان زير گذشته هفتة كه  شكنجه جوخههاي در را
مرتبط شيعه توسط مقامات گفته ميشود كه كشور وزارت
در حاليكه بيشتر شورشيان تهران اداره ميشود، مي بينند. با
ايران دارد كه وجود قابلتوجهي شواهد سني هستند، عراقي
كه ميگويد خليلزاد ميكند. كمك جنگ اين بهاستمرار
در را آمريكا كه باشد اين است ممكن كوتاهمدت «هدف
آنها بلندمدت هدف  حاليكه در دارند نگه  مشغول عراق
معتقد هستند غربي مقامات برخي است». منطقه هژموني در
با عليه نيروهاي ائتالف جديدي كه كه بمبهاي شكلدار و
انفجاري شكلدار موشك و ميشود استفاده كشنده اثرات
ساخته و شده طراحي دقيقًا  ميشود اي.اف.پي خوانده يا
لبنان حزباهللا و به است ايران اطالعات رژيم شده توسط

امنيتي  منبع يك براساس است. شده داده سال١٩٨٠ نيز در
شبهنظاميان همچنين ايران رژيم عراق، ميسان استان در ارشد
ميكرده بههوا تأمين زمين موشكهاي با مهدي را ارتش شيعة
در كه ايران با رژيم عراقيها روز مذاكرة سه از پس است.
موضوعات دربارة و داشته شركت  بلندپايه مقامات آن
يادداشت شب يك طول در كردند، و جدل بحث زيادي
از موضوعات مواردي اين ميان  در  شد. امضا ديپلوماتيك 
كه مجاهدين كنند موافقت عراقيان داشت: قبيل وجود اين
عراق در كه را تهران ضدرژيم بحثبرانگيز گروه خلق،
ربيعي كه وارد كند يادداشت در جمله بندي است، مستقر
از فعاليتهاي حمايت در را خود نقش ايران و اينكه نپذيرفت.
انكار پس از يك بررسي كند. سرانجام حزب اهللا در عراق
دو مي گويد: «هر كه را امضا كرد عبارتي عصباني، تهران
غيررسمي، يا رسمي گروههاي،  از  حمايت بايد كشور
متوقف ميكنند، ايجاد مشكل  كه را  نمايندگاني ازجمله
بودند، دنده ايرانيها يك ابتدا) «(در ُربيعي گفت: نمايند».
آنقدر عراقيان براي بند آن اما  كنند»، امضا نميخواستند
دهد اطمينان تا ماند ٥صبح يكي از هيأتهايشان تا كه مهم بود
شود. مقامات عراقي وارد نهايي پيشنويس اين عبارات در كه
عميقًا در حد چه تا ايران رژيم كه آگاهند حد از بيش همه
كه توسط ويژه يگان يك ميگويند بعضيها دارد. بغداد نفوذ
وزارت محل در زندانيان با المهندس،  احمد بهنام مردي
هفتة است. ايران رژيم با ارتباط در كرد بدرفتاري كشور
زندان در شكنجهها تحقيقات دولت حاليكه در گذشته
بهنيوزويك عراقي مقام ارشد مي كرد، سه آغاز را جادريه

ميباشد. ايران در اكنون مهندس كه گفتند



صفحة ٨ ١٣٨٤	
شما	� ٧٧٧ ـ سه شنبه٨� سياسي

 �� شهرستا�   
���گا شنبه ۲۲نو�مبر  سه 
شهر كلن، ��عاها� مجعو� ۲مز��� ����� 
 � جو�هر� يا�  فرها�  نامها�  به  �طالعا� 
مجيد مشعو+ �� گر��نندگا� شعبة ����� 
��شنا  �نجمن  به  موسو/  كلن   �� �طالعا� 
مجاهدين  سو�   �� خشونت  �عما�  بر  مبني 
�� �� كر� � پر�ند
 هايي كه به تال3 �يا�� 
�>يم عليه :قا� �حسا� �جايي پناهند7 ��بسته 
به مقا�مت �ير��، با� شد
 بو� �� بر�� هميشه 
تصميم  ترتيب  بدين  نمو�.  �عال/  مختومه 
طر�حيها�   � موBيانه  تالشها�  كلن   
���گا
�يا�يشا�،   �  �� 
<� :خوند   � يونسي  :خوند 
بر�� «خشونت گر�» جلو
 ���� مجاهدين خلق 
�� �فشا كر�
 � با يك ناكامي جد� مو�جه 

ساخت.
�� ۲۸سپتامبر سا�۲۰۰۴ مز����� فرها� 
جو�هر� يا� � مجيد مشعو+ كه به جاسوسي 
هو������   �� �طالعا�  كسب   � تعقيب   �
طي  ���ند،  �شتغا�  كلن  شهر   �� مقا�مت 
:قا�  كه  شدند  مدعي  صحنه سا��  يك 
 �  
شد  «�� «حمله  جو�هر� يا�  به  �جايي 
قصد «:�/ �بايي» ��شته �ست. :نها با �ظها��� 
� سندسا�يها� ���N طي يك سا� گذشته 
نشاند�  كرسي  به   � پر�ند
 سا��   �� سعي 

��عا� مجعو� خو�  ��شتند.
 �B: ���  كه ��� سه شنبه 
�� جلسة ���گا
تشكيل شد، �حسا� �جايي � �كال� مد�فعش 
 
با �ظها��� �قيق � ���ئة مد��R متقن، ���گا
تنها  �ين صحنه سا��  متقاعد ساختند كه   ��
 
بو� سياسي  شو/  �نگيز
 ها�  با  ترفند  يك 

�ست.

�جايي،  :قا�  �ظها���   �� پس 
جو�هر� يا� به جايگا
 شهو� فر�خو�ند
 شد. 
�ظها��� �� به قد�� ضد � نقيض � ساختگي 
 �� جو�هر� يا�  �ظها���  ���ستا�  كه  بو� 
ختم   � عقب نشيني  پيشنها�   � كر�  متوقف 
پر�ند
 �� ���. �ما �ين پيشنها� �� �كال� :قا� 
�جايي قبو� نكر�
 � خو�ستا� �ين شدند كه 
كلية مخا�Y ���گا
 � هزينة �كال� �جايي �� 
نيز شاكي به عهد
 بگير� كه ���ستا� پذيرفت 

� بدين ترتيب پر�ند
 مختومه گر�يد.
جو�هر� يا�   ��  
���گا نتيجه،  �ين  با 

 �� ���غين  ��عا�  مجد�  هرگونه حق طر] 
�� :يند
 �� سلب كر�. �ين نتيجه هم چنين �ين 
�مكا� �� بر�� :قا� �جايي  با� مي گذ��� تا �� 
 ،N��� يك پر�سة مدني به �ليل �فتر� � ��عا�

خو�ستا� جبر�� خسا�تها� ����
 بشو�. 
�ين   �� حاكي   
پر�ند  �� �يا��  �اليل 

پيشبر�  پي   �� فو_ �لذكر  عو�مل  كه  بو� 
تهر��   ��  
�يكته شد  � سياست كثيف  يك 

مي باشند.
....سايتها� �نجير
 يي ����� �طالعا� �� 
�ينترنت پيش �� صحنه سا�� ۲۸سپتامبر۲۰۰۴، 
۲۷سپتامبر۲۰۰۴   �  ۲۴ تا�يخ  به  �طالعيه   ��
«كشاند� خشونت  پيشاپيش   � ساخته  منتشر 
عليه  ���پا   Rخا به  مجاهدين  توسط 
مخالفينشا�» �� �عال/ كر�
 بو�ند. جو�هر� يا� 

خو� �� �مضاكنندگا� �ين پيشگويي بو�. 
شها��   N��� به  هم چنين  جو�هر� يا� 

 �� ��گير�  �ين  جريا�   �� كه  
 بو� ���
 
خو�� كتك  �جايي  :قا�   �� ۲۸سپتامبر 
 fست. شها�� شاهد�� :لماني � پليس �قيق�
هم چنين  كر�.  �ثبا�   �� مسأله  �ين  عكس 
گو�هي پزشك � يك پير�هن خونين �حسا� 
�جايي ثابت مي كر� كه �� توسط جو�هر� يا� 

مضر�i شد
 �ست.
صحنه سا��   �� بعد   ��� ��ست 
 ����� �نجير
 يي  سايتها�  ۲۸سپتامبر۲۰۰۴ 
�طالعا� گز��شها� يكدستي منتشر ساختند 
كه �� :نها عكسي �� �حسا� �جايي متعلق به 
۲۰سا� پيش �� ��Y كر�
 بو�ند. �ين عكس 
�� جريا� يكي �� خانه گر�يها� پاسد���� � 
����� �طالعا� �� تهر�� به �ست گشتاپو� 
:خوند� �فتا�
 بو�. �سترسي باند ��شنا � ساير 
�نجمنها� پوششي به :�شيو ����� �طالعا� 
:� هم ظر+ كمتر �� ۲۴ساعت بر�� ناظر�� 

سر�مد����  كه  مي ساخت  :شكا�   
پر�ند
�ين صحنه سا�� �� :� ����تخانه بدنا/ قر�� 

���ند.
به  �طالعا�  �بله  مز���  جو�هر� يا�، 
 ��� �جايي  �حسا�  كه  شد
 بو�  مدعي   N���
نا�� شبستر�  محسن  :قا�  توسط  ۲۸سپتامبر 

همر�هي مي شد
 �ست. �� حالي كه همه مي ��نند 
� مد��R ���ئه شد
 به ���گا
 نيز به �ضو] نشا� 
مي ��� كه :قا� شبستر�، �� قبل �� �قوk جنگ 
عر�_ (ما�۲۰۰۳l) پيوlته �� قر��گا
 �شر+ 

�� عر�_ بو�
 �ست.
 �� تناقض گوييها   
�نبو �ينها  بر   
عال�
�ظها��� جو�هر� يا� � مشعو+ نشا� مي ��� 
كه همه چيز �� قبل طر�حي شد
 بو� تا با به 
حكم  يك  :لما�،  قضايية  قو7  گرفتن  با�� 
�طالعا�   ����� ��عا�  �ثبا�   ��  
���گا
به �ست بيا��ند � با برچسب «خشونت گر�يي» 

���گـا0 �لمـا, �عا-% مز�-	�, �طالعا( �خوند% عليه مجاهدين 	� 	� كر� 

حكم ���گا
 كلن يك با� �يگر ثابت مي كند مز����� ����� �طالعا� �� :لما� � �� سر�سر ���پا مأمو�يتها� �طالعاتي � جاسوسي ���ند � �� شر�يط ضر��� به مثابه سرپلها� 
تر��يستي بر�� �>يم :خوند� عمل مي كنند، به كشو�ها� ���پايي نسبت به :���� عمل مأمو��� �طالعاتي �>يم :خوند� كه تحت عنو�� «�پو�يسيو�» � «�عضا� سابق مجاهدين» 

فعاليت مي كنند هشد�� ���
 � خو�ستا� جمع كر�� بساp مأمو��� �ين ����تخانه � تعقيب � �خر�Y :نها �� ���پا مي باشد

��» �� حسـر� گـنـد� ��� ��»
به  موسو/  :خوند�  �طالعا�   ����� شعبة 
«�نجمن نجا�» ���جيف � الطائالتي به عنو�� 
خاطر�� �� مز���� بنا/ حميد �هد��حسني 
منتشر كر�
 �ست كه با �جالگر� :خوند�، 
به قضا�� مي طلبيد! �   �� �نسانها� منصف! 
هشد�� مي ��� كه تشكيال� مجاهدين يا��� 
�ين موضع   �� �يستا��   � «پرسشگر� شد�» 
بي خبر»  �عضا�  كه  �ست   ���  �» ند���   ��
مجاهدين چشم حقيقت بين خو� �� بگشايند 
تيغ  بر خويش  تيغ كشيد�  به جا�  با�  �ين   �
حقيقت �� صيقل بدهند! � البد مانند �� �ست 
 � (
�� مبا��
 با ��تجاk :خوند� شسته (بريد
خلق  عليه   � شوند  �طالعا�   ����� مز��� 
قهرما� �ير�� � ميهن �سيرشا� �� هيچ �B�لتي 

فر�گذ�� نكنند!
چو� ��] � �يح �اليت فقيه �� �ين شر�يط 
��ميا� ���فته � عنقريب �ست كه قالب تهي 
كند. چو� خشم خر�شا� مر�/ �ير�� چونا� 
بر   ����: ��تش  پرتو��  �ست  به  گر�گر�� 
توما� حكومت   � فر�� خو�هد:مد  :نا�  سر 
پيچيد �  �� ��هم خو�هد  منحوl :خوند� 

بر�� هميشه �� ميا� برخو�هد كند .
�هد��حسني  مسعو�  مجاهدخلق  شهيد  يا� 
كه  مي گفت   � مي بو�  �� كا3  با�.  گر�مي 
�ين بريد7 سابق � مز���فعلي ����� �طالعا�  
چگونه با سوw�ستفا�
 �� نا/ � جايگا
 �� به عنو�� 
بر���3 بر�� پوشاند� بريدگي � نكشيد� �� 

مبا��
، :ستانبوl ��تجاk شد
 �ست.
من به عنو�� يك شاهد :� ����� بايد گو�هي 
 �� شهيد  �ين  خفتة  به خو�  پيكر  �قتي  بدهم 
�� ���� هر تير ۳۰هز��توما�، پد� � ما��3 
تحويل گرفتند چه كشيدند � �� :� صحنه 
چه كساني پيما� بستند � پا� پيما� �يستا�ند 
شدند.  تفاله   � پيما� شكستند  كساني  چه   �
پاسد��  چطو�  كه   /��� يا�  به   �� لحظا� 
قاتل � جنايتكا�، ما�� شهيد �� ُهل مي ��� � 
مي گفت �ين كفا�7 گناهانتا� �ست. :�� من 
هيچ �قت �ين جمال� يا�/ نرفته � پا� تعهد 
مجاهديم �يستا�/ � هم چنا� مد�فع :�ما� :� 

:خرين  تا   � نفس  :خرين  تا  شهيدگر�نقد� 
قطر
 خونم خو�هم بو�. 

�هد��حسني  حميد  مز���  كه   lفسو� �ما 
�� ۸۰�B:۳۰ به  �ليل بريدگي � نكشيد� �� 
�� خر�جي فضوال� سا�ما� �� ���   
مبا��
فرماندها�  �ما�   �:  �� شد.   Yخا�  ۸۰��
مسئوالنه به �� توصيه كر�ند كه �� �ين پس 
با  �نبا� �ندگيش باشد � حساi خو�3 �� 
��تجاk :خوند� � قاتال� حر| � نسل مر�/ 
� مقا�مت �ير�� جد� كند � به ��
 � �سم � 
:�ما� شهد�� ��المقا/ مجاهدين خيانت نكند، 
�ما هيها� كه پشت كر�� به مبا��
 برحق مر�/ 
�ير�� عو�قب خو� �� ���� � �� �� ����ني كه 
مجاهد�� �> شر+ � پايد���، پرچم هيها� 
قلل  �فيعترين   �� تما/  �فتخا�  با   �� منا�لذله 
 � �هتر�� �� :���
 �ند  به  پايد���   � مقا�مت 
�>يم پس ماند7 ��تجاk خميني �� بيش �� پيش 
�� سر�شيب سقوp � سرنگوني قر�� ���
 �ند، 

به �ستخد�/ ����� �طالعا� ��:مد.
چر� كه ����� �طالعا� :خوند� بر�� فريب 
� نيرنگ �كنو� چا�
 يي جز �ين ند���كه با 
�جالگر� :موخته �� �ما/ ملعونش �� فضوال� 
�ين   � كند  ��تز�_  مجاهدين  گذشتة  ساليا� 
مز��� �� كه نه �ين � :يين ���� � نه شر+ 
به   
يكبا� به   �� همه   � مي شناسد   lنامو  �
�مين گذ�شته به �ستخد�/ خو� ��:���.جالب 
�ين جاست كه شعبة نجا� �>يم، �� �با� �� به 
 � 
�عضا� مجاهدين ��l «پرسشگر�» ���
خو�سته كه «چشم حقيقت بين خو� �� بگشايند 
به جا�«تيغ {شيد�»برخويش (��  با�  �ين   �
صيقل   �� حقيقت»  جا��)،«تيغ  عمليا� 

�هند».
بنا�/ مجاهدين �� كه فضوال� �فع شد7 چند 
 kسا� قبل :نها هم چقد� بر�� �لي فقيه ��تجا
 �� �: �غبتي   � ميل  با چه   � �ست  �كل  قابل 
�فتخا�   �: به   �  
نمو� خو�  �يا��   R�خو�

مي كنند!
به :خوند شيا� � هر�7 �ئيس ����� �طالعا� 

 �� بايد گفت �گر جانيا� � جنايتكا��� قبلي <�

فالحيا� � يونسي �� �ين توطئه ها طرفي بستند 
تو هم خو�هي بست. �ما هيها� كه ��� �ست 
 ��  �� 
نو�سيد  ����� كرسي   �� تو  توما� 

 �ما/ شياطين به �ست پرتو�� ��تش :���� ��
��هم پيچيد
 شو� � �يش � �يشة تا�يخيتا� �� 

�ير�� �مين بر�� بركند
 شو�.
فتربصو� حتى يأتي �هللا بأمر
 ��هللا ال يهد� �لقو/ 

�لفاسقين (توبه :يه۲۴).
تشبثا�  �ين  كه  �ست  ��شن  همگا�  بر 
سرفصل   �� :� هم  :خوند�  جنايتكا��نة 
يكپايه گي �>يم �� :� جاست كه خو� �� �� 
 � مجاهدين  سا�ما�  بز��  كمين   �  
چنبر
 �: �� � هيچ گريز�  �ير�� مي بيند  مقا�مت 

ند���. 
� �ما چند نكته �� مو�� ��جيف سرهم بند� 
خاطر��  عنو��  با  �طالعا�   ����� شد7 
بي خبر  �عضا�  به �صطال]  بر��  مز���  �ين 

مجاهدين! ال�/ �ست يا�:�� شو/ كه: 
�طالعا�   �����  ��  �� 
<� :خوند  بر��   .۱
غلط �ضافي �ست كه سر خط �خطوp سا�ما� 
� �هبر� شايسته :� يقه ���ني كند، :� هم �� 
شر�يطي كه حقانيت �ستر�تژ� مجاهدين بر�� 
��بابا� � حتي مدعيا� :كا�ميها� سياسي به 
�ثبا� �سيد كه �� �ير قبا� مال فيگو�كبوتر� 
به نا/ :���� پر نكشيدكه هيچ، بلكه �فعي يا 

بو�ينه يي به نا/ عنتر� نژ�� ��ييد.
 �  /�ُ  � فقيه چال_  �لي   �� غير  به  ��ستي   .۲
ُ�نبالچه هايش � نيز ��بابا� مماشا�، چه كسي 
بها�:���� �� �� �صطبل �اليت :خوند� � �� 

�ير قبا� مال� كال3 �ستشما/ مي كر�؟
 �� بي خبر��  نجا�  مسئو�  ��ستي     .۳
مال�   ��  kفا� يا�  كه  شد  چه  �شر+  شهر 
 ،
با�نشستگي شد مدعي  كه  �ماN سوخته يي 
 iچو 
مر� �ين جسد  به  � مي خو�هد   
�فتا�
حيا� بزند؟! بهتر�ست چشم حقيقت يبنش �� 
با� كند � به �ين سؤ�� پاسخ بدهد كه ۸سا� 
���جيف جامعة مدني � گفتگو� تمدنها� مال 
فيگو� با عبا� سفيد � �لف پريشا� چي شد؟ 
۴. مدعي شد
 كه :خوند خاتمي جمهو�� 

جهل � جنايت �� �� عرصة بين �لمللي �� �نفعا� 
� �نز�� بير�� بر� � سيما� «مقبو�» نز� �تحا�ية 
���پا � بقية حاميا� خط �ستحاله ���ئه ���. بايد 
به �ين �بله گفت: خوشرقصي ��بابا� مماشا� 
مال   iحسا به   �� مقبو�»  «جمهو��  بر�� 
فيگو� نگذ��� بلكه نتيجة حر�Y ميليا��ها �ال� 
كه  �ست    
ستمكشيد خلق  يك  سرمايه ها� 
به كمپانيها� مربوطه سر��ير شد
 �ست، ملت 
نگونبخت �� �ير خط فقر � �� �نج ما��/ �لعمر 

هستند. 
۵. :قا� باخبر! بايد چشم حقيقت بينش �� با� 
كند � ببيند كه «بها� �ستحالة» :خوند سوسو� 
چطو�� با عربد
 كشي عنتر� نژ�� به گو�ستا� 
تا�يخ �فت � چطو� ��خشش �ستر�تژ� شير 
هميشه بيد�� مر�/ �ير�� �مر�� تمامي چشمها 
�� خير
 كر�
 �گوشها� كر � چشمها� كو� 
�� به حقانيت مجاهدين ����شته كه مجبو�ند 
فيگو� مدعي  �� مال  بزنند كه   ��� بپذيرند � 
عنتر� نژ��  بنا/  پاسد���   .  .  .� مدني  جامعة 

بير�� :مد
 �ست. 
مز���  بر��  كه   �� 
<� :خوند  �ما    .۶
 �� مي خو�هد  البد  كه  پاچه ��ماليد
 يي 

 ����» به «�ستا� ����» برسد، �نشاw �يانت �»
:خوند�  نظا/  مقبوليت   �� منظو�3  نوشته، 
بر�� ��لت فخيمه،كه به �� ما مي كشد � به 
:يت �هللا بي.بي.سي �… مي نا��، �� من بي خبر 
 � 
بشنو� � سر3 �� �� منقل � ��فو� بلند كر�
ببيند كه جيغ ��لت فخيمه � بي.بي.سي هم �� 
�ين بو�ينه بلند شد
 � مجبو�ند با يا�:��� تقيه 
�� �ما/ معلو�، به ���جيف عنتر� نژ�� �عتر�� 
كنند � بگويند «مقبو� نيست». �ست مريز�� به 
حاجي خاتمي كه پرچم �صالحا� �� به سمبل 
مهر���� «مر� هز��تير» سپر� كه فر�مايگاني 
 �� �: هم   «��� 
�» مز���  سوسو�  هم چو� 
به �� ما بي خبر��! �� شهر قهرمانا� �شر+ 

بكشد.
 ����� بر��  شتر�  غمز
 ها�  �ين  �لبته   .۷
به مجاهدين  بخو�هد  بي قو��
 كه  �طالعا�  
كه :�مانشا� :���� مر�/ �� شر :خوندها� 

خميني صفت �ست ��l :���� بدهند، فقط 
باعث خند
 شنوندگا� �ست.  

۸. �ما عناصر �ست �پاچلفتي � ضعيف �لنفس 
جو�نا�  سا�گي   � «�عتما�  كه  نمي ��نند 
 �� نمي شو�   �� تشكيال�»   ��  
فريب خو��
 � �طالعا�   ����� �B�لت پيشگي  �نيا� 
حو�7 :خوند� � پا� منقل � ��فو� �لي �قيح 
تحليل � تفسير كر� . مجاهدين �� �� پاكبا�� 
مي شو�  بي چشمد�شت  فد��   � �هبريشا� 
تفسير كر� � �لبته �ين بر�� عناصر فر�مايه كه 
:���يشا� نشخو�� �� �صطبل :خوند� �ست 
قابل فهم نيست � �ظها�نظر �� مو�� ما «جو�نا� 

فريب خو��
» غلط �ضافي �ست. 
۹. به �ين غال/ حلقه به گو3 :خوندها، كه 
مدعي �ست �� تشكيال� مجاهدين كسي �� 
يا��� پرسشگر� نيست �لي �� چر�گا
 نجا� 
پرسشگر�  يا���  كه  �طالعا�   �����  �
نجا�  منجي  هم  �يشا�   � همايشها هست   �
سؤ��  شد
 �ست،   «
فريب خو�� «جو�نا� 
مي كنم كه مجاهد شهيد مسعو� �هد�� حسني 
به چه جرمي مثله شد � �� چه منطقي �� ���� 
بابت  سوخته �3  جگر  ما��   �� پاكش  پيكر 

هرگلوله ۳۰هز��توما� مي خو�ستند؟
قاضي  هم  شكنجه گر  قانو�،  كد�/   ��   .۱۰
هست هم ���ستا� � هم �كيل مد�فع؟ � �� 
گا/ بعد� هم مجر� جوخة �عد�/ � بدتر �� 
همه مدعي گفتگو� تمدنها � سمبل مهر���� 

�… ؟!
۱۱. بنابر�ين بهتر �ست به جا� ��l فد�كا�� 
تيغ  «به جا�   
شد مدعي  كه  مجاهدين  به 
كشيد� �� Y .k. . .» كه �� سر� �نقالبيگر� 
مجاهدين �ست، تيغ حقيقت نا��شته �� صيقل 
:خوندها  بر��  ��يو�گي   i�خو  ��  �  
���
بزند   �� بر���� � �� بي غيرتي خو�3  سر 
كه شايد تنها خدمت به مجاهد شهيد مسعو� 
خانو��
 ها�  تا  باشد  همين  �هد��حسني 
مجاهدين � شهد�� ��المقا/ :نها �� �� ننگ 

�جو� خو� پاR كند.

بعد �� پير��� �ير�نيا� :���
 �� بر�{سل 
بر�� حذ+ نا/ مجاهدين �� ليست تر��يستي 

� ��جاk پر�ند7 �>يم به شو��� �منيت،
بعد �� �فشا� �عما� � عو�مل :خوندها 
�� عر�_ � �قد�ما� ننگين � �سو�يشا� بر�� 
�شر+  شهر   ��  ����:  ����: /�� با  مقابله 

توسط مسئولين مقا�مت � مجاهدين،
{ثيف  {ا�ها�  �فشاگر�   �� بعد   �
ما��   ���  �� ساليا�  �ين   �� :خوند� 
شد/   متوجه  تا�گي  به  مجاهدين  به 
 � �طالعا�   ����� عناصرخو�فر�ختة 
 �� مد�خالتشا�  �فشا�  قبا�   �� :�م�شي 
 kشر� (۱۹۹۰ميال��)   ۱۳۷۰ سا�   �� عر�_ 
به سو� � گد�� {ر�
 � چندين فقر
 يا�
 ها� 
صدبا� نشخو�� شد
 �� تحويل سايتها� پليد 

خو�3 ���
 �ست.  
 �لبته ناگفته پيد�ست كه �ين با� بدجو�� 
چنين  {ه  من   �  
خو�� :خوندها   Yمال به 
مطالبي �� خو�ند/، به خو� گفتم كه :خوندها 
�� �جاليت � ���غگويي �ست گوبلز �� هم 
بايد   ��  N��� بسته �ند كه مي گفت �� پشت 
Bهنش  به   
شنوند {ه  گفت  بز��  :� قد� 
خطو� ن�ند  (نقل به مضمو�) �لبته �ين جمله 
نظا/  سياسي  موضعگيريها�  تما/  سرلوحة 
جديد  {ه  :� چه  �لي  �ست  :خوند�  پليد 
 iين كه خد� �� شكركر�/ كه خو� �ست، 
�گرنه  مي �نم  �حر+  هستم   
�ند من  شد 
�ين مز����� حتمf ��ستانها� �يگر� ��ست 
مي {ر�ند {ه چند فيلم سينمايي مو�� پسند 

 �� � پو�محمد� � فالحيا� � يونسي �. . . <�

�� :�  مي شد ��ست {ر�. 
عمليا�  {ه  مر���يد  عمليا�  ��ستا� 

 با ساللة خو�شيد � با نسل �يما چه خو�هند�ر�؟�بيچا�' شب پرستا تيغ به �ف هلهله 
 مهر��� ساغرچي

 � مقابل حمله   �� :���يبخش  ��تش  تد�فعي 
 �� سپا
 پاسد����  لشكرها�   � يگانها  هجو/ 
����� جنگ {ويت بو�، بر{سي پوشيد
 نيست 
هما� موقع  �فسنجاني  {ال3  (:خوند 
 �� بلندتر  �يو��   �� مي خو�ستيم  گفته بو�كه 
خو�بها�  {ه  بو�  چيز�  بر�يم)  باال  قدما� 

پنبه ��نه يي :خوندها �� پر�ند. 
����نه  نعل  �� ي�  �خير�  مز�����  �ما   
��عا {ر�
 �ند مسأله {ر�{شي توسط مجاهدين 
صو�� گرفته  � سپس �� مر� چند پسر بچة 
��خل   �� مجاهدين   Bنفو تيم  توسط  بسيجي 
هم  بعد   � شدند   
�بو� عر�_  به  �ير��  خا� 
تحت ش�نجه مجبو� به مصاحبه بر�� گفتن 
سپس   � شدند  مجاهدين  نظر  مو��  مطالب 
  ...� بمانند  مجاهدين  نز�   �� شدند  مجبو� 
شو��  �عضا�  حضو�   �� �عتر�+   � ش�نجه 
نقد�، محمد�ضا  هز��خاني، (شهيد) حسين 
سامع  مهد�   � گنجه ��  جال�  ��حاني، 
 ����� ��: kهما� ��ستانها� تهو � 
�….بو�
�طالعا� .... � من هم يكي �� :� پسر بچه ها 

هستم!!
يا��� عزيز ��   �� با عر� پو�3  �بتد�   
شو�� �� �ين {ه چنين سطو�� �� نوشتم. چو� 
حرمت شما �� نز� ما مجاهدين خيلي باالست 
� �گر چيز� هست قصد بر ��شنگر� �ست 
��ال �صًال �� خو� ت�ر��:� {لما� � عنا�ين 

نيست. 
�ما ن�تة مهم ��ًال �ين مز����� به �سم   
�يدئولو>� {ثيف �لي فقيه {ه همه �� «صغير» 
مي ��نند ف�ر مي {نند من هما� پسربچه هستم 
بايد بگويم �� خا�Y حيطة ح�ومت :خوند� 
هر{س به سن ۱۸ سا� مي �سد �نسا� بالغ �ست 

 Yقد�� تصميم :گاهانه � :����نه ����،خا� �
�� سيطر7 حر�ميا� عمامه به سر، �نسانها نيا� به 
�لي، �كيل � قّيم ند��ند �ما  مقولة :���� �� 
فرهنگ � قاموl �يدئولو>� :خوند� �جو� 
ند��� � من با گوشت � پوستم :� �� �� طي 
نز�ي� به ۴ سا� لمس {ر�/ يعني �ماني {ه 

�� ميا� :� �>يم بو�/، مي �يد/.
لحظه يي   �� بگويم   �� �ين  مي خو�هم   
 ۱۵ fتقريب �ستگير شد/،  عمليا�   �� من  {ه 
نز�ي�ي   �� عر�_  خا�  ��خل  {يلومتر� 
خانقين بو�/ � ۶ نفر بو�يم {ه ۳ نفر �� موقع 
 �� :نها  نفر  {ه ي�  برگشتند  به �ير��   ����:
(به �سم  نها�ند   �� �طالعا�   ����� عو�مل 
حسين شهبا��) �ست {ه به سر�N خانو��
 ها� 

ما مي ��� �:نها �� تحت فشا� مي گذ��ند.  
با� هم بعد �� نز�ي� به ۱۵ سا� ���ند �� 
من به عنو�� بچه نا/ مي برند.  �� صو�تي {ه 

بيشتر �� ۳۴ سا� �� عمر/ مي گذ��. 
 ن�تة ��/ �ين {ه بعد �� ۷با� {ه ��مندگا� 
تحقيق  مو��   �  
شد مانيتو�  �شر+  شهر 
�همين طو� �نتخاi قر�� گرفتند. من با توجه به 
خو�فر�شي خائنا�، شايد بيش �� ۱۲ با� مو�� 
سؤ�� � مصاحبه ها� گوناگو� قر�� گرفتم � 
���جيفي  چنين  نمي ��  Bهنم  به  هرگز  لي�ن 
سنا�يو�  قبو�  به خاطر   �  ��� «به  {ه  بشنو/ 
 �� گفتيم»  نخست   ���  �� {ه  ميل  خال+ 

 ./� 
صف مجاهدين ماند
 � �شر+  به شهر  مجاهدين،  ما  {ه  �لبته 
صفو+ مجاهدين بر�� خوشگذ��ني نيامد
 �يم، 
بلكه :مد
 �يم تا صد�� مر�مما� باشيم.  �ين جا 
هم هميشه �نبا� �ين هستيم چطو� ي� ��� 
���تر مر�/ خو�ما� �� :��� {نيم � به خد� قسم 

�گر به خاطر مسئوليتم نبو�،  هرگز �ماني بر�� 
پاسخ به چرنديا� �شمن �ختصا� نمي ���/ � 
�گر نبو� به خاطر :� چه {ه به شو�� � سا�ما� 
محمدحسين  سرفر��  شهيد  به   �  
شد توهين 
نقد�،  هرگز به خاطر خو�/ � �ين {ه به فر� من 

چه گفته �ند،  {لمه يي نمي گفتم � نمي نوشتم.
ي� ��� �� ي� نشست با حضو� بر��� 
 ،
مسعو� بو�/ {ه مي گفتند ما هرگز � هيچ گا
حتي �� گفتن �لقاi � {لما� به �شمنانما� 
�غر�_ نمي كنيم چو� �� :يين �نساني � �سالمي 
مثا� �� �����  بر��  �ست،   به ���  � علو� 
سلطنت هرگز به :نها �جا� نگفتيم بل�ه گفتيم 
خميني   �����  �� �يا  خائن   ،
نشاند �ست 
ملعو� هرگز به :نها �ست نشاند
 نگفتيم، بل�ه 
گفتيم �جا� � �ينفر�3 � ضدبشر � :� چه {ه 

با ماهيتش تطابق ��شت …
 :�� ما فر�ند� مسعو� � مريم،  چنين 
نسلي هستيم � من به �ين �فتخا� مي {نم � �� 
:� طر+ به �شمن نگا
 مي {نيم �� گفتن هيچ 
���N � تهمتي مر�� ند��� � هيچ چيز� �� 
�نسانيت � �سال/ � قر:� … ند��� � خد� �ين 

�ينفر�شا� �� لعنت {ند. 
 �ما �� جايي �� لجن نامة �>يم �� هما� 
 � �يدئولو>يك  نشستها�  به   
�شا� سايت 
من  �ين {ه   �  
شد مجاهدين  ���ني   iنقال�
سو>
 يي �� �ين بحثها بو�
 �/. ��ًال {ه هيچ ي� 
 
�� �سامي � محلهايي {ه �� :� جا نامبر�
 شد

من نه مي ��نم {جاست � نه حضو� ��شته �/. 
 �لي �� بابت ثبت �� سينة تا�يخ تمامي  
نشستها� ���ني مجاهدين سند �فتخا� � �مز� 
�� �مزها� ماندگا�� مجاهدين �� ����� �فو� 
� غر�i سايرين �ست. چه �فتخا� بز�گي بر�� 

هر �ير�ني {ه بگويد فر�ند�ني ��شته � ���� {ه 
�� شر�يطي �� ي� بيابا� بي :i � علف � �� 
�>يم جنايت�ا� {ه عصا�7  با ي�  ��يا��يي 
همه پليديها� تا�يخ �ير�� �مين � شايد جها� 
 <� {ه  نها�ند  بنا  شهر�   � ���فتا�
 �ند   ،
بو�

شر+ �پايد��� شد. 
شهر� �� :هن � فوال� � عشق، شهر� {ه 
نو�� �� �� تا�ي�يها� شب ميهن بو�، تا سال] 
��شتند ساليا� جنگيدند �لي تسليم نشدند، �قتي 
هم {ه سال] ند�شتند با قلب � جگر � با ��] 
� ضمير � �با� � قلم � پايد��� � صبر جميل 
جنگيدند � هر ��� خو�شا� �� پير�يش {ر�ند 
� پا{يز
 {ر�ند هر ��� � هر ���
 ��i �ين 
شهر بر�� هر {س كه �هل پايد��� �گذشتن 
�� همه چيز نبو�، با� بو� � هر ���شا� جها� 
�{بر� بو�. نسلي كه به خميني � خميني صفتا� 
 Yمز����� �طني � �جنبي �3 «نه» گفت � با �
ند��، چوبة ��� � هر شر�يطي �� �نتخاi كر� � 

به Bلت خميني � خميني صفتا� تن ند��.
مز����نشا�   � خلق   � خد�  �شمنا�  :يا 
�ين  مي {نند  ف�ر  {شو�  ��خل   �  Yخا�  ��
يا�
 ها ما �� �� مسيرما� سست ����
 مي {ند؟ 
به قو� قر:� «يريد�� ليطفئو� نو��هللا با فو�ههم 
��هللا متم نو�
 �لو{ر
 �ل�افرين» يعني ستمگر�� 
مي خو�هند نو� خد� �� با �هانهايشا� خامو3 
{نند �� حالي {ه خد��ند نو� خو� �� به كما� 
مي �ساند �گر چه ستم پيشه گا� حقپو3 خو3 

ند��ند. 
جملة  به يا�   
��با� {ه  �ين جاست   ��:
بر��� مسعو� �فتا�/ {ه بيچا�
 شب پرستا� تيغ 

به {ف.....

بعضي چيزها خندِ
 :��ند � بعضي چيزها� �يگر عكس :�، بعضي چيزها �نگيزشي جز نفر� 
� �شمئز�� �� �فر�� ند��ند � بعضي �يگر، بهت، ترl، تعجب، خشم � به همر�
 مي :��ند �لي 
به �غم كثر� ظاهر� نامحد�� پديد
 ها � �قايع، �نعكاسا� :�مي �� بر�بر :نها به غايت محد�� 

� �نگشت شما� �ست.
فقط گاهي ��قا� � به ند�� با تأثرهايي �� خو� ��به �� مي شويم كه �� ��ير7 �حساسا� فو_ 
بير�نند، � بايد بر�� بيا� :نها �نبا� كلما� مناسبي گشت كه توضيح �هند7 :نها باشد. �ين تأّثر�� 
به شد� عميق كه �غلب غيرقابل توضيح � به �غم همة �ضوحشا�، ممتنع �لبيا� هستند حاصل 

برخو�� با يك حا�ثه يا پديد7 نامتعا�+ هستند.
��مثل �قتي خائن بز�لي مانند ناصر ���يي كه خو� �� به �شمن ��گذ�� كر�
 � مشاطهِِ گر 
چهر7 كريه :�مكشها� شكا�چي(كه �� :� ��حد به �تها/ جر�ئم ناموسي مر�/ �� مثله مي كنند، 
هم �ما� خو�شا� به حر�Y نو�ميس خلق �� با���ها� بر�
 فر�شي :� چناني شيخ نشينها، پاكستا� 
� . . . مي پر���ند) مي شو�، جز تهوk � نفر� �� شنوند
 برنمي ��نگيز�. يا �قتي پر� � پالگوييها� 
نامتعا�� �� �� مي بينيم كه �� يك صفحه هم �� �ين كه مجاهدين �شر+ همه چيزشا� �� ���ند 
خرY �هزينة :�ما� � ��هشا� � سا�مانشا� مي كنند � هم �� چند خط بعد، هما� مجاهدين �� �� 
قياl به نفس با خو�3 متهم به �ندگي :��/ مي كند، نمي تو�� چنين :شفته گوييهايي �� خو�ند 
� به �ين همه گيج � �يجي نخنديد � يا �� يك نظر كلي، كولي ���� �� �� به �حو3 �طالعا� 
:خوند� �يد، توبه � ند�متش �� پيشينة خو� � سقوطش به ��طة پفيو�� سياسي �� �يد � مشمئز 
نشد. فر��3 به �ير پرچم �جنبي � ��نو ��نش �� مقابل قصاi ملت �ير��، :� هم �� بحبوحة 
خطيرترين نبر� ميهني بر�� بو� � نبو� �ير�� � �ير�ني (�� نابر�برترين صو�� ممكن) �� �يد � بر 

�ين همه جبن � بي شر�فتي لعنت نفرستا� � �حساl خشم � نفر� نكر�.
�ما قبح � پليد� �ين چيزها �� �گر بخو�هيم بهتر بفهميم بايد به نامه يي نگا
 كنيم كه يكي �� 
ساكنا� �شر+ �� �فشا� توطئه � تطميعها� ����� �طالعا� بر�� جد�كر�نش �� مجاهدين، 
 iست. نامه يي كه طي :� مز��� خائن مرجا� ملك خو� �� (به مثابة طعمه يي به قال� 
علني كر�
�>خيما� �طالعا� �>يم) عرضه كر�
 تا مجاهد� �� بر�� صيا�� :�مكش � سربا��� بدنا/ 

خميني ملعو� بكشاند.
چيز� كه  �� �ين نامه تكاندهند
 �ست تالشي �ست كه مز��� فو_ �لذكر مي كند تا به بها� 
�نكا� عفت، �فا���� � پاكد�مني خو� � �ندگي شخصي سابقش، مأمو�يت محوله �� با موفقيت 

به �نجا/ برساند.
�ين يكي به �نكا� عفت سابق خو� مي پر���� � :� يكي (���يي كثيف) با ند�مت �� گذشته، 
شر+ خو� �� �نكا� مي كند � خو�نند7 مطلب باقي مي ماند � موجي �� �حساسا� متالطم ���ني 

غيرقابل توضيح �لي مملو �� تأسف، �شمئز��، خشم، نفر� � . . .
�ما چند سو��:

۱-به ��ستي پس �� گذ�� سنگين قد/ :� �حساسها � تأثر�� نبايد پرسيد كه چگونه �فر��� به 
�نكا� عفت �شر+ سابق خويش :� هم �� مأل عا/ مي پر���ند؟

�ين خيلي غريب �ست كه كساني بيايند � جا� بزنند كه: �گر كسي هست كه فكر مي كند �يشا� 
حد�قل �� �ندگي شخصي �... سابق خو� ��جد عنصر� �� شر�فت � عفت بو�
 �ند، �شتبا
 نكنند 
� بد�نند كه كذi محض �ست � به شها�� بيانا�، نامه � �فاضا� فعلي خو�شا�، :� موقع هم 

چشم ناپاR �  . . . بو�
 �ند � خالصه خرشر+ � عفتشا� �� ُكّرگي ُ�/ ند�شته...
۲-چگونه �ينها به �ين نقطه �ساند
 مي شوند؟ چنين خو��نيهايي حد�قل شايا� �ين �ست كه 
نيم نگاهي به �بعا� تر�� شخصيت � نابو�� هويت �نساني به ����� بدنا/ �طالعا� �ند�خت كه با 
�ستفا�
 �� ضعف، ترl � . . . چنين عناصر فر�مايه يي :نها �� به نقطه يي مي �ساند كه بر�� �مي 

�ند
 ماند�، گذشته شا� �� هم �� �نظا� عمومي به لجن مي كشند.
۳-�� پايا� شايا� تأكيد �ست كه: �تفاقf �شر+ مي �يستد (به قو� ���يي مز��� با همة تال3، 
همة �نر>�، همة ��بطه ها، محبتها � با گذشتن �� همه چيز3) تا ��جمله با چنين غبن � �جحافي به 
ساحت �نسا� � �نسانيت، بجنگد � �� �ين ��
 بذ� جا� � ما� � خانما�، كمترين �ست، چر� كه به 

قو� قر:�: �� نيكيها بهر
 يي نخو�هيد بر� مگر �ين كه �� هر:� چه ��ست ���يد بگذ�يد:
 َلن َتنالو� �لِبّر َحّتى ُتنِفقو� ِمّما ُتحّبو�

 ���� �خـو��ني، مجا�
جـو� خيانت

�بو�لفضل فوال�-ند

طالعا� بر� متهم كر�� مجاهدين به خشونت گريي شكست خو�� ��باحكم ��گا� كلن طر. ��

 �� �پو�يسيو�  محد��يت   iسبا� مجاهدين 
فر�هم سا�ند.

�سنا� مز���� فرها� جو�هر� يا� ��لين با� 
�� نشرية مجاهد شما�
۵۹۲ مو�� ۱۱تير۱۳۸۱ 
شما�۵۹۷7  مجاهد  نشرية   � شد  منتشر 
مو��  شما�۵۹۹7  مجاهد   � ۱۷مر���  مو�� 

 �� بيشتر�  �سنا�   � جزئيا�  ۳۱مر���۱۳۸۱ 
 �� �طالعا�   ����� با  مز���  �ين  ��تباطا� 
۱۲شاهد   �� يكي  جو�هر� يا�  نمو�.   Y��
�يدبا� حقو_ بشر بر�� تهية گز��3 ننگينش 
�ين  بو�.  �ير��  خلق  مجاهدين  سا�ما�  عليه 
مز�����   �� �يگر�  شما�   
همر� به  مز��� 
�� فر���ين ما
 گذشته بر�� لجن پر�كني � 
به  مقا�مت  عليه  �غتشا3  �يجا�   � جاسوسي 
پا�يس � به شهرR ���سو����� محل �قامت 
برگزيد7  �ئيس جمهو�  �جو�  مريم  خانم 

مقا�مت �ير��، �فت. 

مز���� مجيد مشعو+ بر�� �ير�نيا� �� 
:لما� شناخته شد
 �ست. �� �� كساني بو� كه 
 
به همر�
 مز����� كريم حقي � مسعو� خد�بند
 �� يونسي  :خوند  �يا��   �� �يگر�  � شما� 
فرستا�
 شدند  پا�يس  به  سا�۲۰۰۳  :��يل 
 � لجن پر�كني   � برگز��� يك سمينا�  با  تا 
���غپر���� عليه مجاهدين � مقا�مت �ير��، 
 �� ننگين � شكست خو��7 ۱۷>�ئن  يو�3 

�مينه سا�� كنند.
شو��� ملي مقا�مت با تأكيد بر �ين كه 
ثابت  �يگر  با�  يك  كلن   
���گا تصميم  
مي كند مز����� ����� �طالعا� �� :لما� 
 � �طالعاتي  مأمو�يتها�  ���پا  سر�سر   ��  �
جاسوسي ���ند � �� شر�يط ضر��� به مثابه 
:خوند�  �>يم  بر��  تر��يستي  سرپلها� 
عمل مي كنند، به كشو�ها� ���پايي نسبت 
�>يم  �طالعاتي  مأمو���  عمل   ����: به 
 � «�پو�يسيو�»  عنو��  تحت  كه  :خوند� 
مي كنند،  فعاليت  مجاهدين»  سابق  «�عضا� 
 pبسا كر��  جمع  خو�ستا�   �  
��� هشد�� 
مأمو��� �ين ����تخانه � تعقيب � �خر�Y :نها 

�� ���پا مي باشد
�بيرخانة شو��� ملي مقا�مت

 ۸۴�B: ��� 

حميد	ضا محمد:��0

به �نبا� صد�� حكم ���گا
 كلن كه �تها/ �� مأمو� �طالعا� :خوند� عليه يكي �� �عضا� 
مقا�مت �ير�� �� باطل �عال/ كر�، �نجمن عد�لت (همبستگي بر�� عد�لت عليه جاسوسي � 
تر��يسم)  طي نامه يي به ��ير كشو� :لما� خو�ستا� تعطيل شد� �� �نجمن پوششي ����� 
�طالعا� �� :لما�  به نامها� :�� � ��شنا كه �� كلن فعاليت ���ند گر�يد. �نجمن مزبو� 
هم چنين خو�ستا� �خر�Y �� مأمو� يا� شد
 ����� �طالعا� � همكا��� :نها ���ين �� �نجمن 

�� :لما� شد
 �ست. 
�� �ين نامه :مد
 �ست: «�سنا� ���ئه شد
 به ���گا
 ثابت كر�ند كه فرها� جو�هر� يا� � مجيد 
مشعوفي �� حا� جمع :��� �طالعا� پناهندگا� �ير�ني بو�ند � �� :�شيو ����� �طالعا�، 
 iسركو 
عكسها� پناهندگا� �� بر ��� سايتها� خو� ��Y كر�
 � باعث فشا� �ستگا

برخانو��
 ها� :نها مي شدند.
�� شما مصر�نه  «ما  به ��ير كشو� :لما� :مد
 �ست:   iنجمن عد�لت خطا� نامة  ���مة   ��
 
مي خو�هيم �جا�
 ندهيد كه مأمو��� �طالعاتي �>يم �ير�� خاR :لما� � ���پا �� به جوالنگا
فعاليتها� خو� تبديل كنند. هرگونه كوتاهي �� �ين �مينه مي تو�ند ��
 با�كن فجايع تر��يستي 

�� خاR :لما� باشد.
�نجمن عد�لت بر�� ���ئه �سنا� � مد��R مربوp به همكا�يها� �ين �فر�� با سر�يس مخفي 
�ير�� � سو�بق فعاليتها� :نا� به مقاما� ����� ��خله فد��� � �يالتي �عال/ :ما�گي مي كند.

نجمن عدلت � ��ير كشو� 3لما� خوست 
مشغو4  كه   � 3خوند�  طالعا�   �مأمو�
 �جاسوسي �توطئه چيني عليه مقا�مت هستند،

ين كشو� خر; نمايد

�طــالعيــة �بـيــرخــانـة شــو	�% مــلــي مــقـــا-مــت



صفحة ٩ ١٣٨٤
شما
� ٧٧٧ ـ سه شنبه٨�� سياسي

يك  �باني  بلبل  �ها، � �ين 
�طالعا�   ���� �يگر  پرپاگاندچي 
 �� خو�  كه  بني صد�  مسعو�  نا&  به 
سابق»  «شو�شي  �لبته    «شو�شي»، 
���يوها,  توسط  مي كند،  توصيف 
«فا�سي �با4» ��� با��� شد3 �ست. �ين 
 تحفه كه با �يگر خائنا4 مشابه قديمي 
 ���با ?نچه ���� يونسي-�>3 �, تا�3 
با��� مي كنند مو نمي �ند، خو� �� يك 
«شو�شي» توصيف كر�3  �ين عنو�4 
 توجيه  Aنا& كتابي نها�3 كه �� شر ��
«بريدگي»  �لبته «خيانت» خو� به «�با4 
�نگليسي»  بر�, مشتريا4  «مخاطبا4 
 �نگليسي �با4» �ين نوE كاالها نوشته 
يك ناشر «خّير» هم ?4 �� �� لند4 «في 
سبيل �هللا» منتشر كر�3 بو�، تا كه به تا�گي، 
 ،Iكتا  Aبه �صطال �ين  فا�سي  نسخة 
به  پا�يس  توسط يك «خّير» �يگر �� 
�يو� طبع ?��سته  به با��� فرستا�3 شد، 
هما4  توسط  �يگر  با�  يك  بتو�ند  تا 
 Nهد�� بر�,    �با4»  «فا�سي  بوقها, 

مشخص، معرفي  تريج شو�. 
�ين �قم كتابها كه طبق قاعد3 پر 
�ست �� �نبوهي ��R بي پايه  يا مسخ 
��جمند،  �خد��ها,  �>گونه نمايي   
مبا���تي،  ���شها, �ال,  به  تاختن   
تا  ند��ند  پاسخگويي   S��� معموًال 
عين   �� بكنيم.  ?نها   Nصر  �� قت 
ترفندها كه  به گما4 من، برخي   ،Vحا
 Nهد  �� �ال  ���شها,  �قعي  گوهر 
بز�گو���نه  سكو�  به  نبايد  گرفته �ند، 
كه  فضيلتهايي  يعني  �گذ�شته شو�. 
به طو� خا[ �� تجربة ��جمند جنبش 
مجاهدين  سا�ما4  يا    �ير�4  مقامت 
خلق �ير�4 �حيا شد3  يا بر�, نخستين 
�ين   �� بشر,  فضايل  تا�يخ   �� با� 
بر�,  �سيد3 �ست.  ظهو�  به  مقامت 
�شا�3  مطلبي   � به  تنها  �ين جا  همين، 
مي شو� كه با صد�, نامبر�3 توسط يك 
 ،(,�.N�.��)،«4لتي «فا�سي �با���يو �
تعديها,  �متد��  پخش شد3  البد �� 
ئن۲۰۰۳  �� ��ستا, سياستها, <۱۷
لت مربوطه �� قباV با��� � gشناخته شد
ماليا4،  حاكم  �>يم    �ير�4   �سو�?
 برضد مقامت سا�مانيافتة �ين ميهن 
به طو�  مقامت،  �ين  محو�,  سا�ما4 
يك جانبه  ناقض بي طرفي �سانه، ال�& 

 ضر�, تشخيص ���3 شد3 �ست.
گفتگو,  �ين   �� يا�شد3،  خائن 

�جاالنه مدعي شد كه:
 S� همانند  مجاهدين  يكم: 
عرفاني قديم كه فر� �� به تبعيت كامل 
�فر�� �� ��  «پير» �هنمو4 مي شدند،   ��
 �ين سا�ما4 سياسي �� هرگونه �نديشه 
يا �حساسها, فر�, نسبت به �بستگا4 
 خانو��3 تهي كر�3  ?نا4 �� به تبعيت 
كو�كو��نه  بي چو4  چر� �� «�هبر,» 

مي كشانند.
�: �نا4 كه به �اليل تا�يخي، ��
 4��  �� ند��ند،  خو�   �� چيز, 

سا�ما4 مجاهدين بيشتر �� مر��4 تسليم 
�ست  بابت  �ين   ��   شد3  تبعيت  �ين 
 Iنقال� جريا4   �� به خصو[  كه 
�يدئولو>يك مجاهدين، �� �ين جنبش 

به پستها, كليد, �سيد3 �ند.
 �� كه  خو�خو�ند3»،  «شو�شي 
عضويت قديمي �� مجاهدين ��� سخن 
�ين  ?يا  كه  نمي كند  شن � مي �هد، 
همه مد� �� تنها يك «شو�شي پخمه» 
 �غل  Rبو� كه خو� �� با �نبوهي ��
 �� مناسبا� مجاهدين جا كر�3 بو�، 
يي ��   mنفا پوشانيد4  بر�,  �ينك 
ترها� مطنطن كنوني  به  چندين ساله، 
هم چنا4  كه  به خصو[  �ست  نيا�مند 
كه  �ست  صد�قت  مختصر  �ين  فاقد 
به «خيانت»  «بريدگي» بكند   Nعتر��
 ،mنفا يا  پخمگي  پوشاند4  بر�,   
هركد�& كه ��ست باشد، �� ?مد4 به 

سلك مأمو��4 �عز�مي يونسي-�>3 �, �� 
با عنو�4   Eكر�3 كه �� مجمو Iنتخا�
�>يم   Aطر مجاهدين»،  سابق  «�عضا, 
 Vمت �ير�4 �� �نبا?خوند, برضد مقا

مي كنند.
مسعو�  شخص  �ين كه  با  من 
پخمه»  «شو�شي  يك  گو  بني صد�، 
 �� خو�  كه   «Vجا� غپر���, ��» يا 
 S��� ،«شو�شي» مي خو�ند،  يا هر�
بحث كر�4 ند��ند، مخالفتي ند��& �ما 
مبا���تي  ���شها,  تا  مي بينم   ��سز�
��جمند, �� كه , �� گفتگو با ���يو, 
فوm �لذكر، خائنانه به �>گونه نمايي ?نها 
 كمر بسته �ست، تا حد, با�گو كر�3 
تفا� حقيقت با �>گونه نمايي �� بيا4 

كنم: 
%فتر% به عرفا�

, �� پست جديد نخست يك 
�فتر�, ظالمانه به تا�يخ عرفا4 بسته �ست. 
«پير»   �� تبعيت  تبليغ   �� عا�فا4  منطق 
«سالك  كه  مي شو�  خالصه  �ين   ��
 «4�� «تزكية    «عرفا4»   3�� طريقت» 
�� برگزيد3،  تضمين نيفتا�4 به �طة 
�نتخاI «نفساني» �ين �ست كه همو��3 �� 
«پير» �هنمو� بگير�  �ين تنها خا[ �ين 
 طريقت عا�فانه نيست  «شو�شي  3��
خو� خو�ند3»، �گر كمتر صد�قتي ��شت 
 مي تو�نست بيا� بيا�� كه هر ��نشجو 
 حتي ��نش ?مو�, كه قصد موفقيت 
��يافت پايا4 نامة شايسته يي ����، نيا�مند 
قتها,  يا  كه  �ست  مشابهي   Iنتخا�
 r�� Nمناسبي صر gخويش �� به شيو
 مطالعه كند  �� �ين صو�� بايد �� 

نوجو�ني    جو�ني  خوشيها,  بسيا�, 
 ،,ليا  خيرخو�ها4 � صرفنظر كند 
 ,��� مو��� �شتبا3  تخلف به , يا�?

كنند كه به فكر ��سش باشد.  
�ما �� مجاهدين، «شو�شي» هوچي 
 �� مجاهد,  هر  كه  مي ��ند  �غل،   
مي ��ند  عضويت  ��خو�ست  هنگا& 
حرفه يي»  «�نقالبي  يك  «مجاهد»  كه 
حرفه يي»  «�نقالبي  سا�ما4    جمع   ��
 Nست. يعني كه پذيرفته �ست �� صفو�
چندهز�� نفر, مجاهدين، با تما& جو� 
 ظرفيت خويش مبا��3 كند به طو�, 
 gفد�شد نفر  ۱۲۰هز��  خالي  جا,  كه 
  �يد3  �ين  مي تو�4  شو�.  پر   ،3�� �ين 
به  يا    سنگين،  ناممكن،   ��  Sمو�?
گو�  �ين   ���   ناميد  �يگر,  هرنا& 
مبا��  هز��  �هها  چنا4 كه  نشد.  �شو�� 
مقامت  هو�����4  �ير�ني،  شر�فتمند 

با همة �حتر�&  �ير�4  مجاهدين خلق، 
«�نقالبي  عناصر  �ين  به  عالقمند,   
كمك  هز���4  مجاهدين،  حرفه يي»، 
  مجاهدين   3�� به  فد�كا��نه  �قع  به 
 �� �ما ?گاهانه  �ير�4 مي كنند،  مقامت 
���شد4 به �ين �نتخاI –�لبته سنگين 
مي كنند. كساني   �شو��- خو����, 
 Eنو�� نيستند،  حرفه يي  هرچند  كه 
بر�,  –به حق-  يا�يهايشا4    خدما� 
كه  ?4 قد�  �ست.  حياتي  مقامت  �ين 
 ،,� 3<� ��بابا4 ?قا, «شو�شي»، يونسي 
 منصرN كر�4 هريك  Iبر�, مرعو
بسيا�  عاليقد�،  مر��4    �نا4  �ين   ��
 ���?   ترفند  هز���4    نقشه مي �يزند 
ناجو�نمر��نه  كثيف به كا� مي برند، با 
هنو�  ��جمند،  شر�فتمند�4  �ين  �ين كه 
�ندگاني شخصي    نيستند  «حرفه يي» 
 شوهر  بچه  مشاغل علمي يا  4� 
بسيا�  �لبته    ���ند،   �� تجا�, خويش 
مو�� �حتر�& مجاهدين هم هستند چر� 
  �ست  خو�شا4   Iنتخا�   حق  كه 

گو���يشا4 با�.

صفو+ %نقالبيو� 
حرفه يي

با  مجاهدين  خو�   4��  �� �ما 
  حرفه يي»،  «�نقالبي  خصوصيت 
مبا��g «�ستجمعي»، بايد گفت كه طبق 
ضرI �لمثل معرN «شترسو��, �ال 
ال�&  �گر  �ين جا،  ند���.  معني  ال» �
بو�، بايد جا4 نا�نين �� هم به پا, حرفة 
ساير  به  چه �سد  تا  كر�  نثا�  مبا���تي 
مشغوليا�  تفريحا� معمولي كه ?نها 

�� با ���m عنو�4 «عو�طف» بسته بند, 
 �� خو�   rسالو   �يا  گند  تا  مي كند 
�ستتا� نمايد. �گر به �يرفهمي «شو�شي 
پخمه» مبتال نباشيم، بر�, هركسي بسيا� 
شن �ست كه به مجر� يك �ستي �
سا�3، كه به كسي «عو�طف �ستانه» پيد� 
كني، تكليف تو �� بر�بر �شمن كينه تو� 
ستت �شن �ست. حاV بايد پرسيد �
كه �گر چنا4 سعا�تمند بو�, كه نسبت 
به سرنوشت يك «خلق  ميهن» عو�طف 
مقدr مبا���تي ��شتي، تكليف �� بر�بر 
�شمن «خلق  ميهن» چيست؟ البد كه 
عميقترين    عامترين  عو�طفي،  چنين 
�نساني �ست، چر� كه همگي  عو�طف 
 �� �� ...ستا4 � �بستگا4  كسا4 
چونا4  �نساني،  �قعي  همبستگي  يك 
قطر�� �الV هما4 ��يا، �� بر مي گير�، 
كه �لبته به �� �� تفكيك  ترجيح ���4 

كه  �ست،  «�يگر�4»  بر  «ما»    «من» 
  ��سيستي  يا  قبايلي   ,گند ماهيت 
  ند���.  تشريح  به  نيا�   4? فاشيستي 
به «شو�شي  بالنسبت  �ين صو��،   ��
سابق»، عو�طف مبا���تي  �لبستگي به 
يك «خلق  ميهن» چه حكم مي كند، 
به خصو[ قتي كه �شمن مو�� بحث، 
ميهن»    «خلق  هما4  بر  بالفعل  به طو� 
سلطه  حاكميت ����  هر �� طرحي 
فر�ند�4  غا��    شكنجه  بر�,  تا�3 

«خلق  ميهن» سا� مي كند. 

-
قو%عدسا-ما� مبا
�� �يربا� بر همگا4 �شن بو�3 كه 
مبا��  سياسي  سا�ما4  يك  مجاهدين 
بو�3 �ند  ناگزير با �ين چند يژگي كا� 

مي كر�3  مي كنند:
سا�ما4  يك  سا�ما4  �ين  �لف: 
�نقالبي �ست كه �صوV تشكيالتي خو� 
 �� «سانتر�ليسم �موكر�تيك»  پاية  بر   ��
�يربا� �عال&  �� جز�� متعد� منتشر 

ساخته �ست. 
 3: �ين سا�ما4 مبتني بر �سال& 
 &��   موجو�يت  �سالمي  ���شها, 

 .����
�عضا,  سا�ما4  �ين  �عضا,   :4
فا���    ملي  ?���يبخش  ��تش  يك 
��تشي  چنين  مقتضيا�    �لز�ما�  به 

هستند. 
سا�ما4  �ين  �عضا,  تمامي   :�
باال   Vصو� ?مو�شها,  گذ��ند4  با 
طلبانه ��  ،Vصو� �ين  به  ?گاهي   
با    مي كنند  عضويت  ��خو�ست 

شــو�شـي پـخـمـه � ���غــگـو...

«شو�شي خو�خو�ند3»، كه �� عضويت قديمي �� مجاهدين ��� سخن مي �هد، �شن نمي كند كه ?يا �ين همه مد� �� 
 mينك بر�, پوشانيد4 نفا�  �غل �� مناسبا� مجاهدين جا كر�3 بو�،  Rتنها يك «شو�شي پخمه» بو� كه خو� �� با �نبوهي ��
 يي چندين ساله، به ترها� مطنطن كنوني نيا�مند �ست هم چنا4 فاقد �ين مختصر صد�قت �ست كه �عتر�N به «خيانت» �� 
«بريدگي» بكند  بر�, پوشاند4 پخمگي يا نفاm، هركد�& كه ��ست باشد، �� ?مد4 به سلك مأمو��4 �عز�مي يونسي-�>3 �, �� 

�نتخاI كر�3 كه �� مجموE با عنو�4 «�عضا, سابق مجاهدين»، طرA �>يم ?خوند, برضد مقامت �ير�4 �� �نباV مي كنند.

�ئيس جمهو�  مخمل  پاال4 
نو�سيد3 بر�, حما� �� حاV �حتضا�, 
�فاقه نمي كند، چه �سد  مثل لي  فقيه 
به قبا, مند�سي مثل علي بر�تلو كه �� 
�عم  به  ��هم شكستگي  �نفسا,  �ين 
خو�S به كمك لي فقيه  �طالعا� 
?خوند, شتافته كه �V حاجي �>3 �, �� 
 .��بر�, حيا� yليالنة خو� به �ست ?

قوV شاعر: كي شو�  به   هر چند 
��يا به پو� سگ نجس. 

 Vبز� خائن  كه  شنيد3 �&  �لغر}، 
كه هرگز �تها& مبا��3 به � نمي چسبد 
 �� تنش   ��  rلبا گويا  كه  كر�3  ��عا 
��3 بو� كه به � تهاجم شد3. هرچند ?
�يا�  �يگر�4   �� الطائال�  �ين  كه 
 Nشر rلي بايد بگويم كه لباگفته �ند 
سفله يي  به     ���� قيمت  مجاهد�   
 rلبا �ين   �� بو� كه  نيامد3   ,چو4 
نفهميد&  كه  چيز,  �ما  بماند.   rمقد
تن  هز��  حضو�   ��  ��  � چر�  �ين كه 
  خفقا4  عجب  كر�3 �ند؟!  محاكمه 
�ختناقي! �� ���گا3 چندصد نفر3. ظاهر~ 
�ين يكي �� ترها� بقيه چيز, نفهميد3 

 بي چش �& كر�3 ؟
�نتقا&  مدعي   �مز� �ين  طرفي   ��
�ما  شد3،  ند�يي  حسين  بر���&  خو4 
معلو& نيست �� چه كسي؟ ظاهر~ حسين 
?خوند  �عز�مي  عو�مل  به �ست  شهيد 
  خائنا4  همة  قديمي   Iبا�� يونسي 
تو  تا�3  �سيد،  شها��  به  تر�يستها 
جا4   rتر  �� ��گير,  �ما4   �� كه 
حتي �� ماشين پيا�3 نشد,  فكر جا4 
كه  شد3  چطو�  بو�,  خو��  كثيف 
حاال هو�, �نتقا& گرفتن كر�,؟ بر�, 
�ها4 يا3 گوياني مثل تو خيلي �يا�, 
�ست كه چنين ��عايي بكنيد، شهد�, 
مقامت  �� جمله بر��� شهيد& حسين 
صاحب ����  به ��, �نتقا& خو4 ?نها 
 gبا �� هم شكستن بقايا, �>يم ��ماند

?خوند, با� ستاند3 خو�هد شد.
همين جا ال�& مي ��نم بر�, ?گاهي 
 Nمخو چنگالها,  �سير  كه  جو�ناني 
حكومت  گزمگا4   ���?    Iسركو
يژگيها,  جال��4 هستند �� موقعيت 
بر��� شهيد& حسين  �نتخابي كه كر�، 

مختصر~ بگويم.
�4 جو�ني يعني �ماني كه � �� �

 غالب� جو�نها به سو, �ندگي ��حت 
بي ���سر مي گر�ند ��3 مبا��3 مقامت 
 �� پيشه كر�. �� ?4 جا كه �� �حساسا� 
عو�طف پاكش نسبت به سرنوشت مر�& 
 ميهن محبوبما4 ?گاهم، شاهد بو�& 
جامعه  نه تنها  ?خوندها  مي گفت:  كه 
كشاند3 �ند  فحشا    فسا�    فقر  به   ��
شر�فت    حيثيت   4?  �� باالتر  بلكه 
�نسا4 �� لكه ���كر�3 �ند. بر�, �لين با� 
سيما,   ��  �� مسعو�  بر���  تصوير  كه 
مقامت �يد با چنا4 شو�  هيجاني به 
صحبتها, بر��� گوS مي ��� كه گويي 
پاسخ ���  �نجهايش �� مي شنو�. بعد 
 خر� � �ين كه  به �غم  بو� كه   4? ��
خانه �� تأمين مي كر�  نا4 ?� خانه بو�، 
با عشق به ?���, ��3 �ندگي شر�فتمند�نه 
�� برگزيد  �ين گونه بو� كه بر�, ?�ما4 
 هدفي كه به �نبالش بو�، �ست �� خانه 

 خانو��3 كشيد. 
�ين ��3 ��  با شو� ��يد�لوصفي   �
�نتخاI كر�  من  ساير �ستانم �� نيز 
�� پيوستن به �ين ��3 تشويق  ترغيب 
مي كر�. حسين بر�, من جايگا3 بسيا� 
 كمك  بر�با�,  با    ��شت  يژ3 يي 
به  عالقمند  شديد~  مر�  همنوعا4  به 
قتي �� مغا�3  �خو� مي كر�. يك �
مشغوV كا� بو�& �يد& كه � ?مد. �بتد� 
� به �ليل � Vتعجب كر�&، چو4 �� طو
�ين كه هر� سركا� مي �فتيم همديگر 
بر�يم غير معموV بو�،   �� نمي �يديم 
 گفت يك چيز مي خو�هم بگويم كه �
نبايد به كسي بگويي  بعد ���مه ��� كه 
�ندگي   Nشر با  ما3  شش  مي خو�هي 
جا  كه  من  بشو,؟  شهيد  بعد    كني 
گفت  شد3؟  چي  گفتم  بو�&،  خو��3 
مي خو�هي بيا, سا�ما4 مجاهدين؟ من 
كه بر�, �لين با� نا& سا�ما4 �� مي شنيد& 
 توضيح � پرسيد& سا�ما4 كجاست؟ 
��� كه سا�ما4 مجاهدين �� عر�m �ست 
 عليه �>يم ?خوند, مي جنگد  من 
هما4 جا �نتخابم �� كر�&. �ليل �نتخابم به 
 خاطر كينه �& به �>يم ?خوند,  عشق 
عالقه �& به حسين به عنو�4 همه چيز& بو� 
 به �ليل ��بطه هايما4 �حساr كر�& كه 
��3 ��ست  حقيقي �� پيد� كر�3 �ست. 
جو�نا4  �يد4  با  �لش  كه  حسين 
جو�4  هز���4    كا�تن خو�بها  معتا� 

�>يم  جز  مسببي  كه   3��?   بيكا� 
?خوند, ند�شته  ند��ند به ��� مي ?مد 
 بر�نگيخته مي شد، تنها ��3 �� ��مقامت 
 مجاهدين مي �يد  به �غم موقعيتها, 
فر��ني كه بر�, �فتن به ��پا  �مريكا 
 ��شت، �ست �� �ندگي عا�, كشيد 
 S4 خو��با خريد4 �نج  محنت فر�

�� به سا�ما4 مجاهدين �سانيد.
 V� �ها, �  �� هست  يا�& 
مي گفت با ��شتن سمبلهايي چو4 بر��� 
مسعو�  خو�هر مريم �� صد�قت  فد� 
 �هايي، هر �� �� مبا��3 �& �ستو��تر 
?خوندها  با  جنگ   ��   مي شو& 
خو,    خلق    �ال  منش  بيقر��تر&. 
پسنديد3  عو�طف پا� � �بانز� همه 
به   ,���? ��تش   �� همر�مانش    بو� 
خوبي مسئوليت پذير,، سخت كوشي، 
مي �يدند.   ��  � فد�كا�,    جديت 
بر���  بر   3عال من  بر�,  �ين كه  كما 
بز�گتر به عنو�4 حامل ���شها, �نساني 
  بو�  �لگو    سرمشق  نيز  مجاهد,   
?خرين صحنة ��&  شها�تش،گو�3 �ين 

���شها مي باشد.
 قاحت  ��يدگي  ��ما �� �
�� عجايب ��گا� �ين �ست كه كسي 
پيوسته،  شهيد&  بر���  قاتال4  به  كه 
كه  پيد� كر�3  فرصت   Sخو�  Vبه قو
ياللعجب  كند!  �قد�&  هم  من  نجا�  به 
�ين �� مي گويند تف سر باال به �يش 
لي فقيه. �� كي تا حاال �عو� به خيانت 
 پشت كر�4 به ?�ما4 مر�& �سير �ير�4 
 ... نجا�  �ين  شد3؟!  نجا�  �سمش 
با�.  همپالگيهايش    خو�  پيشكش 

پــا� شـر� � قـبـا� مند��!
 شهر%� ند%يي 
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مجاهد شهيد حسين ند�يي

قتي حرفها, مأمو� ���� �طالعا� به نا& جو�� فير�مند �� ���يو ?مريكا  
��مو�� تظاهر�� بز�� بركسل  هم چنين ��مو�� گر�همايي مر�& تهر�4 
�� �مجديه �� تيرما3 ١٣٥٩ �� شنيد&، خاطرg ?4 گر�همايي عظيم بر�يم �ند3 
شد  به نظر& �سيد كه �ين خاطر3 �� با ��� به هموطنا4 عزيز, كه ��بركسل 

گر� ?مدند، بنويسم.
گر�همايي �مجديه نقطه عطفي ��تحوال� سياسي �ير�4 بو�، يا�& هست كه  
با مسعو� خرشيدند  توطئة خميني ��  �نبو3 عظيم مر�& تهر�4 �� �مجديه 
 Eتجا�� Iلي به نا& «مر�& هميشه ��صحنه» سركومي خو�ست با چماقد��, 

�� مستقر كند، نقش بر?I كر�ند. 
 چماقد���4  پاسد���نش �� بر�, برهم ��4  Sبا�  Vy��� همة �خميني ?4 �
 ��فش  قمه  >ـ٣ به جا4  R�� با گر�همايي مجاهدين به صحنه فرستا�3 بو�، 
 �� جو�ناg���? 4 ميهن �فتا�3 بو� تا بتو�ند گر�همايي مجاهدين �� برهم بزند 
طنين صد�, مسعو� كه بر قلبها مي نشست  �� فضا, ميهن گستر�3 مي شد، 
جلوگير, كند. �ما جو�ناg���? 4 ميهن  ميليشيا, مجاهد خلق با بدنها, خو� 
?4 چنا4 سد, �� مقابل �باS خميني  پاسد���4 >ـ٣ به �ستش كشيدند، كه 

جز yلت  خو��, �سو�يي نصيبي نبر�ند.
برگز��, ميتينگ �مجديه، تهاجم نيرمند سياسي �جتماعي مجاهدين عليه 
خميني  پديدg خميني ساختة چماقد��, بو�  تأثير�� ?4 �� صحنة سياسي، 
يكي پس �� �يگر, با��  گر�يد. به طو�, كه گرهي �� نمايندگا4 مجلس 
�ير كشو� قت �>يم، مجبو�شدند ��� صحنه  4�>يم، �حمد خميني، معا

شوند   چماقد��, �� ناگزير محكو& كر�ند.
 �ين تحوال� به قد�, مهم بو� كه به فاصلة � هفته خميني �� مجبو�كر� شخص� 
به صحنه بيايد  ?شكا�� عليه مجاهدين موضعگير, كند  تصريح نمايد كه 
 نه �� كر�ستا4 �ست، بلكه �� مقابل  ,«�شمن نه �� ?مريكا، نه �� شو�

چشما4 ما، �� همين تهر�4 �ست».
طي همين سخنر�ني بو� كه خميني حشت  گزيدگي خو� �� �� نقش مسعو� 
�جو, �� ��r �پو�يسيو4 ترقيخو�3  جبهة گستر�g مر�مي عليه ��تجاE حاكم 
به �ين  �بر�� كر�  گفت: مجاهدين بدتر �� كفا�ند.  به ?شكا�ترين صو�� 
 ���ترتيب �يا�يي مجاهدين با خميني بر سر مسألة ?���يها  حقوm مر�& 
��4 جديد, شد كه هنو� ���مه ����  �كنو4 خميني تفالة مز��, �� فرستا�3 �
تا سو�S مستمر خو�  �>يمش �� گر�همايي �مجديه  تظاهر�� بركسل 

باهم نشا4 بدهد. 
 يا�& هست كه ?4 ��ها پس �� سخنر�ني «چه بايد كر�» مسعو� �� �مجديه، 
مر�& تهر�4 فريا� مي ��ند  خو�ستا� پخش سخنر�ني مسعو� �� تلويزيو4 بو�ند، 
كه �جاV ضدبشر با �A خبيثش مي ��نست شنيد4 صد�, مسعو� توسط ميليونها 
�ير�ني هما4  خطرجا� شد4 حكومت ننگين �S هما4. لذ� هرگز حاضر نشد، 

سخنر�ني مسعو� �� ���يو  تلويزيو4 �ير�4 پخش شو�. 
 Sخميني �� �� �ها4 جرثومه يي �� تبا� g�حاال ٢٥ساV بعد �� ?4 سالها، هما4 �
يعني ?خوند �>3 �,  باصد�, مز�� پليدشا4 جو�� فير�مند �� بخش فا�سي 
صد�, ?مريكا مي شنيد& كه با سو� گد�� �� تظاهر�� بز�� بركسل  با 
پايگا3  �ساس�   ... پايگا3 �جتماعي مجاهدين مي گويد: «سا�ما4 مجاهدين   ��

�جتماعي ند��3 �� �ير�4» !
مز�� �طالعا� ?خوندها بر�, پوشاند4 يكي �يگر �� �فتضاحا� لي فقيه �>يم 
 تظاهر�� سي  پنج هز�� نفرg �ير�نيا4 ?���3 �� بركسل ��  3��� Nكه گا
هفتم نو�مبر �� ٢٠ نفر �� خانو��g مجاهدين yكر كر�3 بو�، �V تظاهركنندگا4 
 بركسل �� ١٥٠٠ نفر yكر كر� لي بعد گاN بدتر, ��� بر�, ?��4 �ليل 
�جر�, مامو�يتي كه �>3 �, به عهدS� 3 گذ�شته بو� گفت: « �ستا�يو& �مجديه 
 �� بيش  �عال& شد كه  موقع   4� ند��3   �قعا گنجايش  نفر  �� ٣٠هز��  بيش 

١٠٠هز�� نفر ?4 جا �� �مجديه بو�ند». 
شد3  شگفت ��3  ?خوند,  �طالعا�  بالهت  ��شد�   ،Nحر �ين  شنيد4  با 
خند3 �& گرفت كه ?خر هركسي مي ��ند ٣٠هز�� جمعيت �� �مجديه مربو� به 
قتي �ست، �مين چمن محل با�,  مسابقه �ست  ٣٠هز�� جمعيت ��جايگا3 
تماشاچيا4 مي نشيند لي قتي سخنر�ني �ست، بخش عمدg جمعيت �� �مين 
� گر�همايي � �� چمن گر�هم مي ?يند �لبته جايگا3  �طر�N هم پرمي شو� 
مجاهدين ��٢٥ساV پيش هم �نبو3 عظيم مر�& تهر�4 تمامي �مين فوتباV �مجديه 
 جايگا3 تماشاچيا4 �� پركر�3 بو�ند! بنابر�ين ��عا, مأمو� �طالعا� ?خوند, 

فقط بيانگر سفاهت  �ستيصاV سا�� �بله ?خوند, �ست. 
با خو�& گفتم سو�S بيست  پنج سالة خميني هنو� �لتيا& نيافته  بعد ��  �ين كه 
  � پاسد���S نتو�نستند با قمه  پنجه بوكس  گا� �شك ? Sچماقد���
ميليشيا,  �ساند4  به شها��    ميليشيا  صدها  مجرA كر�4    گلوله  �گبا� 
 ١٧ساله مصطفي �yكر, كا�, �� پيش ببرند  بعد �� �ين كه  تبليغا� ���يو 
تلويزيونش ��تما& �ين سالها به جايي نرسيد  نسل مجاهد �شد كر�  ��قلب 
مر�&  تا�يخ �ير�4 جا, گرفت، حاال ���� با�هم عليه تظاهر�� صد پنجا3 

هز�� نفرg مر�& �� �مجديه ��3 مي كشد.
بعدهم به نظر& �سيد كه چه گلي كاشتند �ير�نيا4 ?���3 �� بركسل، كه عو�مل 
 3��>يم پس ماندS� 3 يك هفته  �ست ���ند عليه تظاهر�� ٣٥هز��نفرg ?نها �
مي كشند  حتي خميني معلو4  بعد�� ٢٥ ساV با��يگر �� خرS ?���يخو�هي 
 �� �� � Sنش فرما4 مي �هد كه سو���مسعو� �� قبرS ���� مي لر��  به مز�

�قباV �جتماعي مجاهدين �له كنند. 
�ير�4 سالهاست كه  �ما مر�&  پليد خميني هم چنا4 ��3 بكشد،   Aبگذ�� �
جو�I خميني �>يمش �� ���3 �ند  �� تظاهر�� بركسل هم خرشيدند كه 

مسعو� جا4 جانا4، �ميد خلق �ير�4.

٢٥ سـا�  پس �� خـر�� 
(���يخو�هي مسعو�  ���مجديه، 
خميني  با� �يگر �� گو�خو� لر�يد 

مسعو� كالني     

جديدترين تئو�� �1يم بر سر پايد��� مجاهدين: 
تو
4 سليميفقط به خاطر گيتا� � ��5! 

كه  تئو�,  جديدترين   �� �>يم 
به نا&   ��با4 يك مز�� جديد�لو�  ��
كه  كر�3 �ست،  علم  شعباني  ها�, 
ساير  مانند  �ست  طنز  يك  بيشتر  �لبته 
  سا�ما4  عليه  كه  مضحكي  طنزها, 
�يستا�گي �S �� تما& بحر�نها, منطقه 
 علم كر�3 �ست، مدعي �ست كه من 
�مثاV من فقط به خاطر سرگرمي  گيتا� 
ماند3 �يم!   mعر�   سا�ما4   ��  ���  
�ين حرفها، يك   gگويند شما،  نظر  به 
كه  تخته  �لبته  ند���؟  كم  تخته جد, 
 �� كلي  به   Iجنا كنم،  عر}  چه 

��من ����، شعو�S �� �� �ست ���3 
�ست. 

��ستش نيا� نمي �يد& به مزخرفاتي 
كه �ين مز�� ��با�g بچه ها, سا�ما4 
�قع�  چو4  بدهم.  پاسخي  گفته �ست، 
كسي كه �� �ير عكس خميني نشسته 
 ��با�g سا�ما4 صحبت مي كند خيلي 
پاسخ  به  نيا�  كه  �ست  �ين   �� �سو�تر 
 4��� �ند��gيك  به  �گر    ��شته باشد. 
كس  هر  باشد،  ��شته  جو�  شعو� 
مي فهميد كه حرفهايش فقط ��يو�گي 
�� بر�بر ���� �طالعا�  فاقد هرگونه 
�عتبا� سياسي �ست. �ما �� ?نجايي كه �� 
بر�,  �يد&  ال�&  بر�3 �ست،  �سم  من 
���� �طالعا� ��  ,�فشا, �ين پا�

مقابل مر�& حتم� پاسخي ���3 باشم.
�ير  شعباني  ها�,   �مز� بريد3 
 S���? كه  خميني  «�مامش»  عكس 
با   �� پشه ها   نمي �سيد  پشه يي هم  به 
�ست به بير4 �� �تاm هد�يت مي كر�! 
 Vمسئو كه  خامنه �,  عكس  كنا�   
 بدبختي مر�&  مسئوV �عد�& جو�نا4 
�ختر�4  ۱۶ساله (عاصفه) �ست، �شك 
تمساA �يخته  نگر�4 ضعيت بچه ها, 
سا�ما4 �ست  مدعي �ست �ين بچه ها 
   ��� بر�يشا4  �ين كه  به خاطر  فقط 
گيتا�  كامپيوتر خريد3 �ند، �� مبا��3 

ماند3 �ند!

ًال كه حاV ما بسيا� خوI �ست �
�طالعا�   ���� �لسو�,  به  نيا�,   
عاقبت    ?خر  به  بهتر�ست    ند��يم 

سياهي فر��يش بينديشد.�  ,�مز�
 ثاني� �گر كه مي شد �� �ين شر�يط 
   ��� با  محد�يتها،  همه  �ين  با   
گيتا�، عناصر ?گا3 �� نگه ��شت، حتم� 
ما هم به �ين مز�� يك ?I نبا� چوبي 
مي ���يم يا �گر �ست ند�شت، به � كه 
گفته �� تر�بر, بو�3 يك ماشين بوقي 
مي ���يم كه باهاS با�, كند  خالصه 

به يك بهانه يي نگهش مي ��شتيم! 

كه   � �ين جاست  عجيب  �ما 
هم  من   ��   هست  ما  �لسو�  ?4 قد� 
مي شناسد  به خوبي  كه  كسي  به عنو�4 
مر�  فاميل    �سم  حتي  بر�3 �ست،  �سم 
هم �شتبا3 گفته �ست! شايد �� كنا� به 
فر�موشي سپر�4 گذشته �S، �ين �� هم 
 Vشايد هم �� هو فر�موS كر�3 �ست 
گرفتن �ستمز� سريع، فر�موS كر�3، يا 
���� �طالعا� ��ست  Nشايد �� طر

توجيه نشد3 �ست!.
�ين   Vسؤ� من!  �لسوختة  �ين   ��
مانديم، چو4  �ين جا  ما  چر�  كه  نيست 
مگر �>يم عو} شد3 كه ما بريم؟ ما 
بچه ها! برسر پيما4 با خد�  خلقما4 تا 
�ينش هستيم، �ما سؤ�V �ين جاست كه 
 Sچه كسي �� ?غو Vبعد �� �ين همه سا
  حقوm بشر  نقض  سمبل  كه  �>يمي 
تر�يسم �ست، �فته �ست؟ �>يمي كه 
بيش �� ۱۲۰هز�� �� پاكترين  �شيدترين 
 ,���? بر�,  فقط  ��كه  �ير�4  فر�ند�4 
مي جنگيدند، تيربا��4 يا حلق ?يزكر�، 
�>يمي كه  فقط به علت  �صر�� �ند�نيا4 
بر نا& مجاهد، قتل عا& خونين ۱۳۶۷ �� 

�نجا& ���. 
بله �شن �ست كه هر �نسا4 باشرفي 
 �� مقابل چنين �>يمي حتم� مي �يستد 
  Nشر rبنابر�ين بر�, كساني كه لبا
��3، مقامت ? 4�نسانيت �� �� تن بير

مجاهدين،  سا�ما4   �� پذيرفته شد4 
تمامي ?4 چه كه �� سا�ما4  به  نسبت 
���ند  مسئوليت    متعهدند  مي گذ��، 
�شكاال�  كه  متعهدند  پايه،  �ين  بر   
�شكاال�     3��� قر��  «�نتقا�»  مو��   ��
فر� فر� خو�شا4 �� هم ��طلبانه مو�� 

«�نتقا� �� خو�» قر�� بدهند.
مجاهدين خلق �ير�4، �لبته بر پاية 
 فضايل �نساني،  به خصو[  mخال�
�خالقيا� ناشي �� �يانت �سالمي  �لها& 
 (E)حسين �ما&  مبا����  مير�ثها,   ��
خويش  �هبر,  به  نسبت  يا��نش،   
به  حقشناسي  �ين    بو�3   rحقشنا
مبا���تي  شيرين  عو�طف  صو�� 
�ين  كه  كساني  بر�,  مي كند.   �بر
سا�ما4 �� تنها �مر� نديد3  مختصر, 
موجو�يت    پيد�يش  تا�يخچة  به 
�جو,  مسعو�  باشند،  ?گا3  مجاهدين 

سا�ما4    مجاهدين  تمامي   gحياكنند�
مربوطه �ست، ?4 گا3 كه �پو�تونيستها, 
 خائن با غصب نا& مجاهدين، سرمايه 
�عتما� �جتماعي سا�ما4 �� به يغما سپر�3 
مهم  �ين  به  �جو,  مسعو�    بو�ند. 
طافت فرسا �� شر�يطي همت گماشت 
كه خو� ميا4 «پتك  سند�4» كوبيد3 
مي شد، يعني ميا4 حمال� ناجو�نمر��نة 
��تجاE مذهبي  ?خوند, �� يكسو, با 
 ،rشعا�ها, «سپا فتو�ها, ��تجاعي 
با  �يگر  سو,   ��   ?�يامهر�»   ،rسپا
فشا�ها  شكنجه ها, سا�� شا3 خائن 
خوبي  به  ۵۳تا۵۷  سالها,  �ند�نيا4  كه 
به يا� ���ند. �ما مسعو�، ��ست �� ميا4 
با�نويسي  به  سند�4»    «پتك  همين 
توحيد,  �يدئولو>,  با�?مو�,   
مجاهدين مبا��� كر�  كا� �� چنا4 به 
بلوR �سانيد كه قتي با چند �3 نفر عضو 
 Iند�4 خا�� شد، خو�� �� مجاهدين 
�� چشما4 حاكميت ��تجاعي، بر?مد3 
�� �نقالI ۲۲بهمن۵۷ به �هبر, خميني 
�بو�، چر� كه بر�, �نبو3 جو�نا4 �نقالبي 
 نيرها, ترقيخو�3 يك سرپنا3  محو� 
كه  مستحكم  چنا4    كر�3 بو�  �يجا� 
 Iتا�3 نفس حاكم با تمامي �سلو Eتجا��
سياسي يا شيا��نه �� عهدS� 3 بر نمي ?مد 
 , بر نيامد  چنين بو� كه به كشتا� �

.��?
عناصر    مجاهدين  گنا3   ،Iخو
نسبت  كه  چيست  غيرمجاهد  �نقالبي 
 ��  �   بو�3   rحقشنا �هبر,  �ين  به 
به گرمي �ست ���ند. �ين گناهي �ست 
كه به جز مجاهدين، �نقالبيو4 �القد�, 

گر�4  به  هم  پا� نژ��  شكر�هللا  مانند 
سياهچالها,   4��  �� حتي    ���ند 
خميني هم سفا�شها, خويش �� �ين 
بابت �� به بير4 پيا& ���3  �سانيد3 �ند. 

«شو�شي  كه  نيست   �� تعجبي 
 (,?.N�.��)  mبو مقابل  قتي  سابق»، 
قر�� مي گير� �� پاسخ به پرسش مربو� 
مجاهدين،  سا�ما4   ��  Vمسئو �نا4  به 
بيخر��نه  خند3 ?� بگويد چو4 �نا4 
سر  بو�3 �ند،   &محر تا�يخي  به طو� 
مسئوليت  به    نها�3  باالييها  به فرما4 
�سيد3 �ند. �ما نبايد فر�موS كر� كه، �� 
 Iين مو�� به خصو[، بيش �� ��تكا�

فر�كني، ��R مي گويد. چر� كه:
بمبا��4  به �غم  �نا4  �ين  يكم: 
 به �غم  mمر�كز ��تش ?���, �� عر�
ناهنجا� ۱۷>ئن، �� � عرصة  هجو& 
 Iغر   كنوني   mعر�  ،�متفا بسيا� 
پس �� ما�� تر�يستي به مجاهدين، 
 ،�� مقامت  �ين   Nكا�كر�ها, شگر
�هبر,  شايستگي  به   ،��  3��  �� گا3 
�يگر  �ينك،  كر�ند.پس  فرماندهي   
گفتة �بلهانه مبني بر �ين كه �نا4 مجاهد 
كم  �ست   �� خو�  تا�يخي  �اليل  به 
ند���.  مصد�قي  كمترين  مي گيرند، 
چو4 �يگر با به �ست گرفتن فرماندهي 
 4مر��4 �ستو�� مجاهد، عمًال نه تنها بد
كاستي، بلكه با كيفيتي به غايت متعالي، 

�مو� �� ����3 مي كنند. 
۱۵ساله  ?�مو4   �� پيش   :���
�نا4  �خير  سالة  سه  به خصو[   
تحصيلكر�3 �� مهمترين ��نشگاهها, 
 Nجها4 با مد��� باال, علمي، �� صفو
فعاليت   Vمسئو مو�ضع   �� مجاهدين 
مي كر�ند.  �� �ين مهمتر، مگر ?�مايش 
قد��  �يستا�گي �ين خو�هر�4 �ال, 
معلو& �لحاV خميني،  �>خيما4  بر�بر  ما 
بسي �شو��تر  شكوهمندتر �� مقامت 

مر��4 نبو�3 �ست. 
به خاطر  تقصير  عذ�  با  پايا4،   ��
ماند4  ناگفته    نوشته  �ين  �ختصا� 
 �� حتي   ،4�فر� حقايق    ���شها 
�مينه يي كه به ?نها �شا�� �فت، شايد 
«مسعو� بني صد�» �ين تفا� �� با �يگر 
�عز�ميها, جديد ���� يونسي-�>3 �, 
(�طالعا�) ���� كه �ينا4 �� ��3 نرسيد3 
يكي   4?   �فتا�3 �ند  «پا�r كر�4»  به 
سالها سر �� گريبا4  يك بريد3 مانند 

�يگر �مثاV بو�. 
شايد طولي نكشد تا همگا4 بد�نيم 
كه �ين ��خر، ���� مربوطه  �عو�4 
غير�نگليسي    �نگليسي   gشناخته شد
تو�يع سيع    بر چا�   4�فز ماليا4، 
 ترجمة سريعتر �� �نتشا�  Iيك كتا
نسخة فا�سي، چه بر� سوسه �نگيز, 
بريد3»  «شو�شي   Iجنا كه  كر�ند   �

��من ���ست بد��.  �هللا �علم.... 

 پايد��, معني  مفهومي ند���  گيح 
 ما�  مبهو� مي شو�.

 �� قبل   ،�مز� �ين  بو�   Iخو
ما  ?مد4    خا�� كشو�   gبا��� �ين كه 
هم   Sخو� كند،  �ظها�نظر  �ين جا  به 
به نظر  به ?نجا مي ��، چو4  يك سر, 
خا�� كشو�،   �� بر��شتش  كه  مي ?يد 
�فته بو�. �ال  پاكستاني �ست كه  هما4 
هر كسي �� كه �� خا�� كشو� �ندگي 
كر�3 باشد، مي ��ند كه �� ?4 �نيا ?4 قد� 
 جاyبه بر�, ���مة �ندگي  mبر  m��
به خصو[ بر�, يك جو�4 جو� ���� 

 �كه نمي شو� كسي ��كه حتي يك �
?4 جا �ندگي كر�3 باشد، به بهانة �ست 
�� ?4 جا  �ين حرفها   يا ما��  پد�   
 Vسا كه ۱۰  ما  به  �سد  چه  كر�،  جد� 
  بز�� شديم  ?4 جا   ��  �� جو�نيما4 
�صال با جامعه ?4 جا عا�� كر�3 بو�يم. 
�گر چنين بو� �مر� همة نفر�� خا�� 
�ين جا بو�ند، چو4 خيليها �ين جا �ست 

 فاميل ���ند!
 ها�, شعباني مز�� حتي نمي ��ند 
  �يپلم  �� گرفتن  بعد  بچه ها   �� خيلي 
هم  شايد  ?مد3 �ند.  �ين جا  به  ليسانس 
كه   3�� حماقت  به   ��  Sخو� ?4 قد� 
�گر  مي كند  فكر  �قع�    شد3   S�با
كسي حوصلة ��r خو�ند4 �� ند�شته 
باشد، حوصلة مبا��3 �� خو�هد ��شت؟!

يك �ماني به كسي كه تحت فشا� 
شكنجه �� �ند�4 مي بريد  �� تلويزيو4 
مصاحبه مي كر�، خائن مي گفتند. حاال 
 4نمي ��نم به موجو��� �بوني كه بد
�ين طو�  خو�شا4  فشا�,  كوچكترين 
كاسه ليس ?خوندها شد3 �ند  �� ��yلت 
نگذ�شته �ند،  باقي  مر�,  فرمايگي   
�ينها مشابه �ستمالها,  بايد گفت؟  چه 
يك با� مصرفي هستند كه جنايتكا��4 
�ستا4 كثيفشا4 �� با ?4 تميز كر�3  به 
�باله ��ني مي �ند��ند  چقد� �نيا, �ين 

�فر�� حقير  پست �ست....

�گر ��3 نجا� سر�R ���� بر�, ��بابش 
 �� لي فقيه جستجو كند كه     ,� 3<�
بين �لمللي    ��خلي  بحر�نها,   gچمبر
گير كر�3 �ند  فغانشا4 به ?سما4 بلند 

شد3 �ست. 
تما&   فقط يك جمله مي گويم 
�ير�4  مر�&  ?�ما4  به  خائنا4  مي كنم، 
, فر�ند�4 �شيد ?4 يعني ���كه �

كسي كه �� �ير عكس خميني نشسته  ��با�g سا�ما4 صحبت مي كند خيلي �سو�تر �� �ين 
�ست كه نيا� به پاسخ ��شته باشد.  �گر هر كس به �ند��g يك ���4 شعو� ��شته باشد، مي فهمد كه 

حرفهايش، فقط ��يو�گي �� بر�بر ���� �طالعا�  فاقد هرگونه �عتبا� سياسي �ست

 �� �Vy ترين  به حمايت   مجاهدين 
يعني  �ير�4  مر�&  �شمنا4  كثيف ترين 
�نبالچه هايش     &�   ?خوند,  �>يم 
 هرگز �, ?سايش ... نخو�هند �يد 
به ��, مر�& �ير�4 بين ?نها  قهرمانا4 
مقامت     Nشر  <� شكست ناپذير 

�شرN قضا� خو�هند كر�
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باندهاي مذهبي،  فاشيست  حكومت  در
همه و تروريستي، تبهكار،آدمكشي، جاسوسي
«وزارت نام تحت حكومتي تشكيالت يك در
متمركز و  فعال  كشور» امنيت و  اطالعات 

هستند.
كالن بودجة كه ارگان اين مورد در
از يكي به را آن حسابش، و بيحد قدرت و
اصليحكومتماليانتبديلكردهاست اركان
و تكاندهنده ترين شهادتها اما گفته شده، بسيار
خود بوده كه كساني سوي از گزارشها بارها
كاركرده آدمكشي ارگان اين درون در ساليان

اند. آن همكاري كرده با يا و
قرار وقايع از بسياري پشت در ارگان اين
و اجتماعي مملكت سياسي و نهتنها نبض دارد
نبض بلكه دارد، خود خونين چنگال در را
تا و... اداري  آموزشي، فرهنگي، اقتصادي، 
آحاد كلية خصوصي زندگي پنهان زواياي
ساز وكارهاي و مكانيسمها ايجاد را با جامعه
سركوبي خود كنترل و قانوني تحت رسمي و

گرفته است.
مورد در گذشته  هفتة نمونه، عنوان  به
در خبري عفاف» و حجاب «كميتة تشكيل
كميتة ايجاد خبر اين برطبق بود. آمده رسانهها
سازمانهاي دولتي و ارگانها در و عفاف حجاب
اصلي از تشكيلدهندگان يكي ميشود. فعال

اطالعات ميباشد. وزارت كميته اين
بهاينترتيببعداز بحثايجادحراستدر
تمامارگانهايكشوري،كميتهييبهنامعفافو
گسترش هدف با كه ميشود ايجاد حجاب،

ميباشد. بيشتر چه هر كنترل و سركوب
ارگانهاي و بانكها آخوندزده،  ايران در
امان در اطالعات مافياي چنبرة از اقتصادي نيز
تن بهتازگي شش كه بهگونهيي نمانده است.
مديران آنها از كه چهار نفر بانكها مديران از
نفرات و بركنار بودند، كشور اصلي بانكهاي
برآن، عالوه شدند. آنها جايگزين ديگر
تغييركرد. نيز اقتصاد معاونت مديران از تعدادي
از دست داشتن تعدادي باند غالب، از اگرچه
داده خبر اقتصادي مفاسد در بزرگ بانكهاي
تغييرات اين علت مخالف باند عوامل اما است
ميخواهند گفتهاند كه و ذكر كرده امنيتي را
ارگانهاي در را  اطالعاتي نفرات بهانه اين به

اقتصاديبگمارند.
پاسدار كارآمدن  روي از پس همچنين 
يكپايهكردن منظور به احمدينژاد، تروريست
ميان از رژيم استانداران از تعدادي قدرت، هرم

شدند. منصوب اطالعاتي مهرههاي و پاسداران
بههمين اينامرباعث اعتراضباندمخالف شد.
فالحيان علي  آخوند گذشته هفتة طي  دليل
گماشتن خواستار رژيم، پيشين اطالعات وزير
كه وي شد. استاندار عنوان به امنيتي مهرههاي
عزلونصبهاياخيرتوسطآخوندپورمحمدي
وزارت سابق مقام قائم و كشور كنوني وزير

آنجا از گفت: ميكرد، توجيه را اطالعات
استاندار مسئوليت حوزة در امنيتي مسائل كه
آشنا امنيتي مسائل استانداران بايد با دارد، قرار

باشند.
باالگرفتن بحران دنبال به ديگر سوي از
آخوندها اطالعات وزارت رژيم، هستهيي 
انعكاس نحوة به نسبت را حكومتي رسانههاي
محسني كرد.  توجيه آن به مربوط خبرهاي 
آخوندها، اطالعات گوشخوار وزير اژهاي،
شكل به را حكومتي  مطبوعاتي گردانندگان 
آفتاب حكومتي سايت كرد. توجيه جمعي
مطبوعات مسئول مديران از اژهاي نوشت:
كردن منعكس در جدي رعايت خواستار
نشريات در هسته يي  فعاليتهاي مربوط به اخبار
نشريات که به عملکرد برخي نسبت شد. وي
را هستهيي پرونده در اسالمي جمهوري مواضع

داد. تذكر نميکردند، رعايت کامل طور به
از تركيبي كه شد  اعالم  هم چنين
ارتباطات، و ارشاد اطالعات، وزارتخانه هاي
در برعهدهدارند. را سايتها فيلتركردن وظيفة
كميتة شدهاست كه درگيريهاي جناحي،گفته
فيلترينگ سايتها،مسئوليتفيلتركردن سايتهاي
محول ارگانها و شركتها برعهدة را غيراخالقي
كميته، اين را سياسي سايتهاي ولي كرده
سياسي فقط سايتهاي و مسألهاش ميكند فيلتر

ميباشد.
وزارت (ارگان حراست ايجاد ارائة اليحة
با كه مجلس به دولتي) نهادهاي در اطالعات
شد روبه رو رژيم مجلس مخالفت نمايندگان

اجرا حال در عمًال ماندهاست، ظاهرًا متروك و
ميشود: فاكتها آورده برخي از ذيًال است.

-معاونپشتيبانيسازماننظارتپرستاري
ايستگاههاي در بسته مدار دوربينهاي نصب از
داد. خبر تهران بيمارستانهاي برخي پرستاري
حراست، پرستاران توسط مستقيم كار كنترل

مي باشد. بيمارستان و مدير رئيس

زمان در كه نفراتي از متشكل تيمي -
اطالعات تصفيه وزارت از زنجيره يي، قتلهاي
نظر زير گذشته سالهاي  در  و شدهبودند
اصلي مسئول ميكردند، كار پورمحمدي
وبالگنويسان و روزنامهنگاران با برخورد
اطالعات وزارت در دوباره  تيم  اين شدهاند.
مستقرشدهوباحراستوزارتارشادهمكاري
حراست وزارت ارشاد، واقع تنگاتنگ دارد. در
بوده برخوردهايي  تمامي ميزبان و واسطه 
اطالعات، وزارت سابق  تصفيه شدگان  كه
انجام روزنامهنگاران با گذشته هفتههاي در

دادهاند.
كادر كنترل فقط وظيفة حراست قبًال -
حاضر حال در  داشت.  برعهده را  دانشگاهها 
كه دانشگاهها انضباطي كميتة كه شده مقرر
انتظامات و وظيفة دانشگاه مستقر بود از خارج
بگيرد قرار دانشگاه حراست نظر زير داشت، را

ميشود. دانشگاه از جزئي و
اطالعات، وزارت مسئوليت مهمترين اما
مجاهدين و مقاومت عليه رواني جنگ
جاسوسي وزارت دليل همين به ميباشد.
سختي بهدليل كه مجاهدين تفاله هاي اطالعات
خروجي به اشرف از مبارزه دشواريهاي و
تحتكنترلآمريكاييهاميروندوسپستحت
كنترلصليبسرخبهداخلكشوربرميگردند
ابرازندامت در مأموريتهايضدانساني پساز را
و خانوادههاي مجاهدين عليه سركوبگرانه  و
معركهگيريهاي از پس و مي گيرد بهكار آنان
رژيم، نجات انجمن جلسه هاي در زنجيره يي

سپس و هلند ميكند و فرانسه و آلمان روانة
براي بهويژه و مقاومت ايران عليه مصرف براي

بهخدمت ميگمارد. رديابيهاي تروريستي،
در اطالعات وزارت كه است روشن
عليه رذالتي و هيچ توطئه از نيز كشور داخل
مجاهدين فروگذار نميكند. يادآوري ميشود
كهدرجريان جنگباندهايرژيم، گنجياقرار

كردهبودكهوزارت اطالعاتنهتنهاسهروحاني
اسقفهائيكهوسپيان مهر، نامهاي مسيحي به
مهدي كشيش ميخائيليان و تاتائوس  كشيش
قتل به مجاهدين كردن بدنام بهمنظور را ديباج
نيزبه همين منظور را رسانده بلكه حرمامامرضا

بود. بمبگذاري كرده
دراجراي همينسياست،يكياز جديترين
اطالعات عهدة وزارت بر كه پروژههايي
اعزامي مزدوران گماشتن  با  تا شد گذاشته
كند؛ اجرا مجاهدين عليه كشور خارج به
ترتيب اين بود. به برگ حقوق بشر برگرداندن
خارج كشور به شده داده فرار وظيفة مزدوراِن
اعدام در و دربارة «زندان، شكنجه كه اين بود
شهادت آزاديبخش» ارتش و مجاهدين درون
و خانوادهها «وضعيت مورد در همچنين بدهند.
دروغپردازي مجاهدين كودكان» بهخصوص
كنندومدعينقضحقوقبشرتوسطمجاهدين
به دليل آخوندها  محكوميت مانع تا  گردند
اما شوند. ملل سازمان توسط حقوقبشر نقض
روز چند همين مزدورانه، تشبثات اين بهرغم
مجمع توسط آخوندي ضدبشري رژيم پيش
پنجاهودومين براي متحد ملل سازمان عمومي
نقض قبل بهدليل دفعات تمامي شديدتر از و بار

حقوقبشرمحكومشد.
موظف اطالعات كشتار وزارت همچنين
شدتا در همينزمينه طرح بهرهبرداري از تهمت
عراق» در  شيعيان و اكراد شورش «سركوب 

و  پيش ببرد ۱۹۹۰ را در سال توسط مجاهدين
دولت با مجاهدين سازمان كه كند تبليغ چنين

آن توسط يا و ميكرده همكاري عراق سابق
است. هدف وكمك قرار گرفته مورد حمايت
مجاهدين و كه مبادا اين است طرحها از اين
تروريستي ليست از خروج با ايران مقاومت

شوند. نازل آخوندها سر بر سيالب چون
رژيم سركوب و  ترور كه  است واضح
بلكه نيست محدود ايران داخل به تنها ماليان
و دادهاست بينالمللي را نيز هدف قرار جامعة
بهويژه جهان از گوشهيي در كه نيست روزي
انفجاري و ترور و قتل عراق، همسايه كشور در
نپيوندد. بهوقوع اطالعات وزارت توسط
كشف مركز آن رسوايي بزرگ آخرين نمونة
عوامل به متعلق كشتار و شكنجه بازجويي،
عراق است در وزارت كشور رژيم آخوندي
اطالعات وزارت توسط مستقيم طور به كه

است. ميشده اداره آخوندها
در نه تنها اختاپوس، اين خونين پنجههاي
جامعة گلوي در بلكه ايراني  و ايران گلوي
برجهاي انفجار از است. رفته فرو نيز جهاني
اقتصادي در مركز انفجار تا عربستان خبر در

جهان... نقاط اقصي و آرژانتين
عملكردهاي كاركردها و شمهيي از اينها
كه آنرا معاصر دوران در دولتي دستگاه امنيتي
ارتجاع وليفقيه  ترور»  و  جاسوسي «مافياي 

ميناميم،است.
اين از پيش ايران مقاومت  همچنان كه
متمركز با ارتجاع وليفقيه كرده است، اعالم
وزارت و سپاهپاسداران دست در قدرت كردن
اطالعاتودژخيمانقوةقضاييه،تالش ميكند
بخشيده و جديدي ابعاد اختناق و به سركوب
و تروريسم  صدور  براي  شومش  رؤياهاي  به 
سالح به دستيابي و عراق بر تسلط بنيادگرايي،

اتميجامةعملبپوشاند.
و عيني تجربة به بنا آدمخوار هيوالي اين

يك پاشنه آشيل  ۲۷ سالة گذشته فقط عملي
ايدئولوژيكي اين و سياسي هماورد تنها دارد و
مجاهدين و مقاومت مذهبي، فاشيست رژيم
اين با براي مقابله بنابراين، است.  ايران خلق
نام سازمان مجاهدينخلقايران رژيمفاشيستي؛
حذف شود تروريستي سازمانهاي ليست بايد از
مقاومت راه سر بر شده اعمال محدوديتهاي و

شود. برداشته بايد ايران

وآدمكشيآخـونـدهـا اخـتـاپـوس وزارتاطالعـاتوزارتجـاسوسي

جاسوسي وزارت دليل همين به ميباشد. مجاهدين و مقاومت عليه رواني جنگ وزارت اطالعات، مسئوليت مهمترين اما
و مي روند آمريكاييها كنترل تحت خروجي به اشرف از مبارزه دشواريهاي و سختي به دليل كه مجاهدين تفالههاي اطالعات
سركوبگرانه مأموريتهاي ضدانساني و در ندامت ابراز از پس را برميگردند كشور داخل سرخ به كنترل صليب تحت سپس
عليهمجاهدين وخانوادههايآنانبهكارميگيرد وپسازمعركه گيريهاي زنجيرهييدرجلسههايانجمننجات، روانةآلمان
بهخدمتميگمارد. برايرديابيهايتروريستي، وفرانسهوهلندميكندوسپسبرايمصرفعليهمقاومت ايرانو بهويژه

آمريكاييان كنترل تحت عراق در بلكه ايران در تنها نه كه هستند رژيمي مأمورين افراد اين
مي كنند را انسانها پوست و كرده درست شكنجه گاه نيز

آقايان محترم خانمها و
آمريكا: راديو فارسي بخش در

از بسياري و خانواده همراه به من
قديمي شنوندگان از دوستانم و همكاران
و بوده ايران در آمريكا صداي راديو
را متنوعتان برنامههاي عالقه با همواره
طبيبي يك اينجانب كردهايم. گوش
و ميكنم زندگي تهران در كه هستم
گردش براي ساله  همه  روال  طبق  اخيرًا
هم را نامه اين و آمدهام اروپا به ديدار و
حتمًا شما مينويسم. برايتان برلين شهر در
من داريد كه بسياري از هموطنان آگاهي
گوش راديو آمريكا به برنامههاي ايران در

ميدهند. فرا
را نامه  اين شدم مجبور  اينكه علت 
پريروز كه مي باشد اين بنويسم شما براي
فردي كه شدم مطلع شما راديوي طريق از
برلين در  ظاهرًا طهماسبي جمشيد اسم به
هم گزارشگر شما و انداخته تظاهرات بهراه
به اطالع قبًال داشتهاست. مصاحبهيي وي با
دوستان خيلي از هم مثل من برسانم كه شما
و بوده آگاه مسائل به ايران در آشنايانم و
استحضارتان به ذيًال كه نكاتي  از جداي
در طهماسبي خانوادة چون رساند، خواهم

با كه بودم خيلي مشتاق مي شناسم و را ايران
كنم سؤال و از وي ديداري هم داشته ايشان
همكاري ايران اطالعات وزارت چرا با كه
از خانواده شان كه بود سؤالي ميكند؟ اين
ديدن به موفق اگر كه بودند خواسته من
ايشان به را  صحبت اين شدم  جمشيد
را پيدا طهماسبي آقاي ولي گوشزد بنمايم.
وي تظاهرات خبر شنيدن با كه نكردهبودم
در را او كه  كردم تالش شما راديوي از 
روي كه اداراتي به حتي و كنم پيدا برلين
در شكلي اين برنامه هاي و تظاهرات هرگونه
و كرده مراجعه دارند اشراف و كنترل شهر
دنبال انجمن قلم همينطور سؤال نمودم و
چه هيچكس ولي رفتم. شدهبود كه اعالم
چنين وجود يك از قلم انجمن و چه مقامات
آقاي طهماسبي ثانيًا و خبر نداشتند تظاهراتي

نبود. يافتن قابل
كردم فكر و شده شوكه وقايع اين از بعد
طرفي از چونكه داده است، رخ اشتباهي
در آمريكا روشن بسيار مواضع از همگان
آگاهي جنايتكار ايران تروريسم رژيم قبال
شكهاي افراد اين به هم طرفي از و داشته
جديتر موقعي شكها اين دارد. وجود جدي
دولتي كه ادارههاي قابلانكار مي شوند غير و

افراد اين همكاري روي اروپايي كشورهاي
گذاشته انگشت ايران اطالعات وزارت با
از ديگر بسياري و  آنها ماهيت  از پرده و
من ميدارند. بر همانديشان شان و همكاران
ازبسياري از ايرانيانمقيمبرلين خودمشخصًا
دست در كه انكار قابل غير و رسمي اسناد با
كريم هلند مثًال در كه شدم متوجه داشتند،
سرويسهاي كارمند  بهعنوان رسمًا  حقي
در يا و شدهاست  شناخته ايران اطالعاتي 
اين اساسي قانون از حراست ادارة آلمان
و دوستان كه همگي افراد بسياري از كشور،
و عليشاهي بهزاد يا طهماسبي آقاي همكاران
ايشان مصاحبههاي كه اخيرًا فيروزمند جواد
بهعنوان نفرات ميباشند، پخش كرديد، را
ياد كرده ايران مخفي سرويسهاي مرتبط با
دارند. قرار نيز امنيتي كنترل تحت حتي و
گزارشهاي نقل از توجه تر اين كه به جالب
با كه حقي كريم همسر هلند، در اداري
اطالعات وزارت براي شوهرش فعاليتهاي
تحت و را كشته خودش مخالف بوده، ايران
ديوانگي مرز تا شوهرش سخت فشارهاي

داشتهاست. قرار
آمريكا قاطع از مقاصد كامل اطمينان با
پدرخواندهاش كه بين المللي تروريسم عليه

درايرانمستقرميباشد،ميخواهمبهسمعتان
چهرة كه نيست خوب بهنظرمن كه برسانم
نزد ايرانيان در شما راديوي از طريق آمريكا
بدهد. از دست را اعتبارش گشته و مخدوش
كه كاري كه آمريكا بهترين نكنيم فراموش
كه ميباشد اين كرده است اخير ساليان در
نگرديدهاست، مرتكب را قبلياش اشتباه
شاه سلطنتي حكومت از حمايت منظورم
حال مي باشد. ميكرد، سركوب را مردم كه
افرادي ميان، در روز يك شما راديوي اگر
ميدانند همگان كه  بياورد برنامهاش  به را
رژيمي هستند كه همين اين افراد مأمورين
كنترل عراق تحت در بلكه در ايران تنها نه
درست شكنجهگاه و زندان نيز آمريكائيان
طريق از پوست انسانها را ميكنند يا و كرده
ساتور با را آمريكاييان كلة زرقاوي شبكة
با وسيله بدين  تا و.....  ميكنند  جدا  تن از
نيز را شما حتي ترور به تهديد و فشار اعمال
سپس و عراق كنترل بدينوسيله و ترسانيده
برقراري را جهت اسالمي كشورهاي ساير
ديگر بگيرند، دست در اسالمي امپراطوري

ميماند؟ باقي اعتباري چه
مزدوران اين اگر است اشتباه اين
گمراهي به در كه سعي اطالعات، وزارت

ايرانيها كنند فكر دارند، رسانهها كشاندن
نميشناسند. را خودشان دشمن و دوست
شهر آگاه كامًال شهروند يك عنوان به من
مردم كه  مي كنم  گزارش شما به  تهران 
خوردة خودشان دشمنان قسم آخوندها را
هزار كه دهها را مجاهدين اتفاقًا و ميدانند
ديكتاتوري مذهبي اين با مقابله قرباني براي
دوستان شايد تنها و بهترين به عنوان دادهاند،
اين با حال ميشناسند. خود واقعي حاميان و
را به مردم خودش ميتواند معيار هر كسي
مردمي مردم، از  منظورم من  كند. عرضه
ايران شهرهاي  ساير و تهران در كه  است
شدن و حلقآويز شالق معرض در هرروز
در كه مردمي و نه بدوي هستند اعدامهاي و
و در رفاه لس آنجلس و و واشينگتن برلين
كه مردمي همان مي كنند. زندگي آسايش
در كردم، عرض حضورتان به هم ابتدا در

گوش مي دهند. آمريكا به صداي ايران
افشاي پيشگامان  كه نرود هم يادمان 
تروريست و پليد رژيم اين اتمي شوم مقاصد
كه بودند مجاهدين  همين قبل ساليان  از
دارد تالش مزدورانش توسط ايران رژيم 
براي اين مسائل و كند را خراب چهرهشان

است. كامًال روشن مردم ايران

آلمان از سعيد

بــزرگ جـنـگ
كثيف تـرفنـدهاي

مجاهدين و ايران مقاومت براي پرشي سكوي شد ۱۷ژوئن خميني، روزگار رژيم بد از
قضاوت براي نيروها از خيلي امروز كه مجاهدين انقالبي ديپلوماسي  ايران.  خلق
شيادي با خاتمي كه را توانستند بنبستهايي خجالتزده هستند. آن به راجع عجوالنهشان
ساية ببرند.در بين از يكي يكي آوردهبود. بهوجود برايشان ملت كيسة از وپرداخت
با خود را جهان آزادانديشان اتفاق به قريب اكثريت توانستند پرقدرت همين ديپلوماسي
بسيار خلع سالح، بعداز مجاهدين تصور آخوندها خالف نيز عراق درجبهة كنند. همراه
قبل از برندهتر بسيار عراق سالح سياسي آنها اكنون در بهطوريكه درخشيدند بيشتر
دهن عراق بلعيدن براي كه اسالمي جمهوري رژيم است. انداخته وحشت به را آخوندها
دربرابر مستحكمي سد و چشم در خاري صورت به را مجاهدين اكنون كرده بود باز
آنها موقعيت تثبيت و نيرو اين از عراق مردم ميليوني حمايت ميكند. حس كامًال خود
اينكه بنابراين فهم يكسره مختل ميكند استراتژيك رژيم را اشرف منافع شهر در
بسيار جداكنند، جمع را از اين يكنفر حيلهها حتي كه با انواع مي كنند تالش آخوندها

ساده است.
به واقع كه رئيسجمهور اين با اظهارات سفيهانة و احمدينژاد آمدن رويكار بعداز
اگر شد. راحتتر مجاهدين براي بينالمللي سطح در پيشروي است، رژيم همين برازندة
چهرة كردهبود، امروز سكوت زنداني سياسي ۳۰هزار درمقابل قتلعام ديروز دنيا تا
كه فهميدهاست دنيا ميگذارد، نمايش به را آخوندها واقعي نماد احمدينژاد، عريان
فكر به همين روست كه از كردهاست. باز دهان جهان همة بلعيدن بنيادگرايي براي 
ابلهانه كساني كه هنوز هستند چه اگر افتادهاند تاريخي هيوالي اين درمقابل چارهانديشي

بازداشت. زدن مزرعه از شخم را گراز ميتوان و سازش با نصيحت ميكنند فكر
گرفتهاست. خود به چهرة جديدي آخوندي رژيم و مجاهدين  جنگ سابقة اين با
در معامله كنند كه تفهيم غرب به ميكنند تالش ديپلوماسيشان ظرفيت باهمة مجاهدين
آن به كمكم غرب كه امري باختهاند امروز به تا را قافيه اسالمي جمهوري با رژيم
همةمهرههاي با و ضدانقالبيش ظرفيت باهمة رژيم مقابل طرف در ميكند. اما اعتراف
حتي مجبور رابطه اين در دهد جلوه وارونه را واقعيت كه ميكند تالش پنهانش و پيدا
تلويزيون بياورد. بهميدان كند. تاكنون ميكوشيد پنهان كه را دستگاههايي و مهرهها شده
و.... انبوهي عليشاهي بهزاد حقي، كريم بشر، حقوق ديدبان چپ، رنگارنگ چالشگر
سرپا را آخوندها وحشي ديكتاتوري بسيج شدهاند تا همه و همه خودباخته مزدوران از
وزارت به وابستگي افكار سابقش در همكاران كه همان وقاحتي با آخري نگهدارند.اين
را من آره ميگويد پوستكنده صاف و افتخاري مشمئزكننده با مي كوشيدند. اطالعات
وبقية زندان از فرار مثل مبهم بافي الطائالتي هم براي نيازي و اطالعات فرستاده وزارت

نميبيند. قبلياش دوستان مزخرفات
زندگي  كه شهري يك سرقت مسلحانه در اتفاقي شاهد به طور ۲۰۰۲ من سال دراواسط
بين جواني و را برداشتهبود نقابش كه سارق، چهرة از نيمرخ من گرفتم، قرار ميكنم

ادارة  به كه كرد دعوت من از روز پليس اسلو آن فرداي ديدم. را بود، ۱۸ تا ۲۲ ساله
وقتي كمك كنم سارق شناسايي درزمينة آنها به عكسهايي، ديدن ضمن بروم و پليس
خالفكاران و گفتند اينها گذاشتند عكس جلو من آلبوم رفتم مقداري ادارةپليس به
عكسهاي بين در كني پيدا نفررا ميتواني اينجا ببين آن هستند شدهيي شناخته جانيان
رژيم اطالعات وزارت پيش چندي بودند. نيز بقالنژاد فرزندان عكسهاي جانيان اين
بود ازمجاهدين اطالعيهيي صادر كرده جداشده از اعضاي عدهيي زبان از آخوندي
مزخرفات كلي كنند و ترور اروپا در جداشدةخود را اعضاي قصد دارند مجاهدين كه
روز آن زادههايش بودند آقا بقالنژاد و جفعر اين بيانيه جمله امضاكنندگان از ديگر.
وقتي بهخودم گفتم تقسيمبندي ديدم، با آن پليس و ادارة را در اين آقازاده ها عكس كه
بايد بكند الجرم بچهاش و ارتزاق زن وسيله ملت را يك شهداي بخواهد خون كسي
اين امضاي كه امروز بگيرند. جايگاهي قرار در چنين فرزندانش كه داشتهباشد انتظار
روي از و دچار شده فالكتي چه رژيم به گفتم ديدم بهخودم اطالعيه پاي را آقازاده ها

متوسل شدهاست. آشغالهايي به چه ناچاري
آقاي  كه مستقيم ارتباط برنامة يك در قبل دوهفته حدود يعني اكتبر  ۲۸ تاريخ در
خط رفتم روي من داشتند، حضور دربرنامه ارجمندم همرزم و دوست جمشيد پيمان
دوستانم يكي از با اينترنت طريق از وقتي بعد روز چند كردم. بيان مطلب را همين و
سالم و آمد روي خط فردي اينترنتي معمول عرف خالف ناگهان بودم درحال چت

كرد.
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مي شويم. آشنا و نداشتم افتخارآشنايي بله اطالعات: وزارت مزدور

آورديد. بهدست آيدي را اين كجا از .tofan
مهمي نيست چيز اين بگويم؟؟؟ بايد حتمًا چي؟؟ نگويم اگر اطالعات: وزارت مزدور

دارم. هم ديگري اطالعات است، سهل كه آيدي كه ميفهميد بعدا
بفرماييد. .tofan

يا خارج؟ هستيد داخل فعالين از نگفتيد خوب اطالعات: وزارت مزدور
نمي دهم. ادامه نگوييد اگه .tofan

نگويم؟ را چي مزدور وزارت اطالعات:
آورديد؟ بهدست را آيدي كجا از .tofan

آوردم؟ به دست كجا از را شما آيدي اطالعات: وزارت مزدور
بله .tofan

اطالعات ج.ا.ا  وزارت ۱۷ از واحد اطالعات: وزارت مزدور
هستش؟؟؟؟ سؤالي هم باز اطالعات: حاال وزارت مزدور

بپرس. همانها از هم سؤاالتت بقيه پس برو .tofan
كنم. صحبت خودتون با ميخوام اطالعات: وزارت مزدور

بيخود. .tofan
از ديگه دو تا و تو كه دنبال وقته خيلي ؟ چنده ساعت اونجا اطالعات: وزارت مزدور

رفيقات هستم.
دستمون متأسفانه هم گرفتيم اما را داخل ايران فعاالن از يكي اطالعات: مزدور وزارت

نميرسه. تا سه شما به
را  شما خانمهاي همكار يكي از پيش، ۸ ماه ما عريز دوست اطالعات: وزارت مزدور

ميشناسيش. حتمًا گرفتيم كه هم
اما را گرفتيم همكارتان البته براي شما نامردها مهم نيست كه اطالعات: وزارت مزدور
پيدا آيدي تو را اما باالخره نبرد، تو از اسمي هرچي زديمش گرفتيم كه خانمي آن

كرديم.

از  را عكس سه و زير گذاشته پيام روي كامپيوترمن مزدور همان ۱۲ نوامبر در دوباره
را شانتاژ قصد تهديد و بدينوسيله وي ميباشد. چپيه و با عينك است كه زده خودش

مي بينيد: مزبور را در اينجا متن دارد.
بزني؟ نميخواهي حرف روز، اون رفتي رفيق كجا سالم

است والغير. سكوت تهديد به برخوردها اصلي اين پيام محتواي و
خط اما  ميكنم پيگيري را مطلب اين ذيصالح مقامات طريق  از من كه چه  اگر
از كشتار و قمع و قلع مجاهدين، با رابطه در اول روز از آخوندي رژيم استرتژيك
است. بوده ديگر طرف از نيروها  جدا كردن بهخاطر ارعاب  و تهديد و يكطرف
كه ضعيف ازعناصر بعضي لجن كشيدن به و زندان داخل در توابسازي عظيم پروژة
شهادت به قابل ارزيابي است. راستا همين در ديگر طرف جدا شدهاند از مجاهدين از
در نقطهيي هر در هركجا و كشيده اند رژيم را اين زندان همةكسانيكه طعم تجربة و
پيش دروجودت انسانيت ذرات همة كامل محو تا بدهي نشان ضعف رژيم اين مقابل
بالفاصله شوي منكر هويت خودت را رژيم اين مقابل ديگر وقتي در زبان به ميرود.
بهزادي و جعفر و تو كريم و از ميكند در وجودت جاري را خودش شيطاني روح
نعره را پيام منحوسش سردنيا دنيا به آن سر بهفرمان از اين گوش مطيع و كه ميسازد
عظيم انسانيت سرمايهگذاري تهيشده از اين آدمهاي روي روست كه ازهمين ميزني

بيان ميكند. اينها زبان از را خودش و اراجيف ميكند
به آخوندها مي خواهد، كه رژيم چيزيست همان تهديدها شدن اين مرعوب بنابراين

بايد  پس ببريم بين از را مجاهدين نتوانستهايم ۲۵ سال بعداز االن كه رسيدهاند نتيجه اين
درهمين همه و همه ترفندهاي كثيف اين كنيم. خالي دوروبرشان را كه كنيم تالش

هستند. ارزيابي قابل راستا
مالهاي  به ميدان شومان بروكسل در نوامبر ۷ در آزاديخواه  ايرانيان انبوه خروش عظيم
رژيم به نهايي ضربة براي مجاهدين داشت واضح و روشن پيامي كشورمان بر حاكم
و نيستند نبوده رژيم اين مرعوب هيچگاه آزاده و شريف ايرانيان برداشتهاند. آخر را خيز

ميكنند. پشتيباني توانشان و توش باهمة مجاهدشان برادران و خواهران از و

راديوآمريكا: فارسي به بخش آلمان  از هموطن يك نامة

رژيم اطالعات وزارت پيش چندي 
خانوادههاي از تعدادي آخوندي درماندة
و شيطاني نيرنگ و فريب با را مجاهدين
معاويهگونهاش،بهپاي امضاينامهييكشانده،
به خيال و كند ارسال بينالمللي به مجامع تا
پرشكوه زيبا،  تابلوي از گوشهيي به  خود،
پاكبازي و پايداري و  مقاومت عظمت با و

كنند. وارد لكه يي مجاهدين
قيام از بعد روزهاي ياد بياختيار

شاه  كه وقتي افتادم، تبريز سال۵۶  ۲۹بهمن
خود سرنگوني نگونبختش، نخستوزير و
خلق ديده بود، بعدي قدمهاي عيان در به را
و كرده تعطيل و...را ادارات و مدارس همة
از تهديد و تطميع و نيرنگ و فريب هزار با
شرقي، آذربايجان روستاهاي و شهرها تمام
كرد، جمع محدودي را زياد، تعداد خرج با
تبريز از طرف نيروهاي اعالم كند كه قيام تا

است؟! برونمرزي انجام شده
و هزاران ترفندها اين اگر خودم گفتم با
بشود، سقوط شاه مانع ديگر توانست نيرنگ
و مفلس و درمانده رژيم اطالعات وزارت
خائن ممبيني محمدرضا مثل بريده مزدوراني
زندگي صباحي چند براي كه وامانده، و
خفتبار،بهمعركه گردانياينخيمه شببازي
رفتهبود،خواهندتوانستمانعسرنگونيرژيم

بشوند. آخوندي بحران در غرق و پوسيده

است آسمان تا زمين از تفاوت آنها، «بند» تا من «وصل» ميان
نعلبنديان كريم

را خواندم، چند اين عريضه وقتي متن
كه آنجا از كرد. جلب  را توجهم نكته
چند است الزم است» حافظه دروغگو كم

يادآوي كنم: نكته را
توصيف صفت دربند را با مجاهدين .۱
تفاوت «بند» ما تا او «بند» از بود. ولي كرده
دربند مجاهدين بله است. آسمان تا زمين از
جان پاي هستند وتا و مردمشان خلق به عشق
آن به تف و بود، خواهند وفادار آن به هم
آخوندهاي عباي زير  در نكبتبار  زندگي
مجاهدين ما كردهاند. حرامزاده و كثيف
امثال بهخاطراميالكثيفنفساني،كه هيچگاه
و خلق به برميگزينند، را آن بريدهمزدوران

مردممانپشتنخواهيمكرد.
بودند خواسته بينالمللي سازمانهاي از .۲
با بي واسطه خانواده ها كه بدهند ترتيبي كه
و واقعًا اين رژيم نمايند. مالقات خود فرزندان
باعينكاحمقانة خود مي بيند. ايادياش همه را

اشرف  به  ۸۲ سال در من خانوادة كه چرا
در پيش من بودند، كه و طي مدتي آمدهبود
صحبت هرچه خواستيم هم روز با و شب تمام

ساعتها گشتيم. را و اشرف كرديم
تماس خانوادهام با نامه، اين ديدن از بعد
را جريان احوالپرسي اوليه بعد از وقتي گرفتم.
افتادند. گريه اهل خانواده به كه ديدم گفتم،
به صدبار و شد  كباب وضع اين  از جگرم

پدر، يكطرف از فرستادم. لعنت رژيم اين
فرزند ديدار شوق به خواهرم و برادر مادر،
تالشي و از هر مي زنند دري مجاهدشان به هر
ديگر طرف از ولي نميكنند، فروگذار
محبت و ضدعاطفه رژيم  اين  كه ميبينند
است بسته آنها راهها را به روي تمام انساني،
كه سراب يك نيرنگ و فريب با نهايت در و
ممبيني، محمدرضا بهنام خائن يك توسط
خانوادهها به اطالعات، وزارت  آلتدست
مجامع به ميگويد آنها به ميدهد، نشان
سازمان طريق اين از و بنويسند نامه بينالمللي

بگذارند. فشار زير را
رژيم افالس نهايت اين بيشرمي، زهي
سادة رابطة ميدهد كه حتي از يك نشان را
بهخود مي لرزند. هم با خانوادهشان مجاهدين

اطالعات وزارت دروغ نامه، اين در .۳
خانوادة به مالقاتي تا كرده درخواست 
و وضعيت جسمي مجاهدين دادهشود كه از
آغوش به را آنها و شوند باخبر آنها روحي
گرمخانواده برگردانند!خوباست بدانيدبعد

داشتم،  خانوادهام ۷۹ با سال در كه تماسي از
و را دستگيركرده اطالعات خانوادهام وزارت
را تهديدها آنها انواع شكنجههاي روحي و با
به سر را نهايتًا سالح دادهبود و قرار فشار تحت
فرزندشان مبادا سراغ گرفته كه تكتكشان
عاطفه و ياد به كه شد چه حال بگيرند. را 

مجاهدين جسمي و روحي وضعيت فكر به
پايان اينكه جز نيست چيزي اين افتاده اند؟
بهدست فقط را خودشان ظالمانه حكومت
اين ميبينند. آزاديبخش ارتش رزمندگان
تاريخ قساوت و بيرحمي دجاليت، اوج رژيم
نمايندگيمي كندواالچگونهاينوضع بشر را
مجاهدين رابطة وتفسير است؟ هم تبيين قابل
كرده قطع  خانوادهاش  و اجتماعي مأل  با را
فشار تحت را  آنها  تماس  يك  بهخاطر  و
آغوش فكر به آنطرف  از اما  ميگذارد
واقعًا كه است؟ عزيزان اين و خانواده گرم
اين فرد به منحصر ويژگي دجاليت و وقاحت

است. بيشرف رذل و آخوندهاي
را خانواده» «آغوش گرم من هروقت .۴
وجودم تمام ديگر ايراني هر مثل ميشنوم،
مگر رژيم اين كه چرا  ميگيرد. آتش
ايراني ميليونها گذاشتهاست؟ باقي خانواده يي
در را وتحصيلكردهها متخصصين از عمومًا و
و...آواره و استراليا اروپا،آمريكا، آسيا سراسر
با كشورمان ثروتهاي كردهاند، بيخانمان و
بردهاست، يغما به را و... نفت درآمد اينهمه
با بي ناموسي عربي را دركشورهاي دخترانش
را جوانش فرزندان ميرساند، فروش به تمام
از بيش مي نشاند. سياه خاك به و اعتياد به

پيرو جوان  از شريفترين پاكترين، ۱۲۰ هزار از
شهيد مقاوم را آزاده نوجوانان تا مرد و... زن و

و... كرده
برآمده از و ضدبشر رژيمي اين كارنامة
در تاريخ ايران كه و اعصار گذشته است قرون
عاطفه و محبت مدعي حاال نداشته ، سابقه 

است. شده خانواده گرم وكانون
در را ميتوان اين رژيم و روز حال البته
عنصر دامان دو به ديد كه عيان صحنه به اين
بهارتش آزاديبخش،كهشرايط جديدالورود
و خلق به و عراق را نكشيده در مبارزه سخت
روزگار روسياه و وخائن كرده پشت آرمانش
ناتوان دستهاي واسطة به تا شده آويزان شدند،
خدا ابدي  نكبت و  ننگ افرادي(كه  چنين 
نصيب رژيم اين كاسهليسي براي را وخلق
جلوگيري خود سرنگوني از كرده اند)، خود

كند.
مجاهدين نصيب بزرگي افتخار چه و
و درافتاده ضدانساني رژيم چنين با كه است
اخالص گذاشتند تا طبق در را خود چيز همه
خونخوار رژيم اين چنگ از را خويش مردم

كنند. رها تبهكار و
براي ارادة آنها و برعزم تشبثات تنها اين
ميافزايد. ضدانساني  رژيم اين  سرنگوني
بايد بدانند رژيم مزدوران اين همه آخوندها و
دمي رژيم اين وتمام تام سرنگوني تا ما كه
آنها به بايد بنابراين نشست. نخواهيم پاي از

بدمد. دولتش صبح تا باش گفت

توتونچيان حسين
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فرهنگ؟ يا طبيعت تجاوز؛ و خشونت
محمداسفندياري

تروريست بنيـادگرايي با (٩)مـرزهاي اسـالم

جيرفت تمدن
شهر سوي اين سه است. كرمان استان شهرهاي از كوچك جيرفت شهر
تنگةهرمز بهسمت  سوي آن، يك تنها و فراگرفته بلند  بسيار كوههاي  را
كهنترين از هليلرود، در كنارة تمدن جيرفت، است. باز فارس، خليج در
سال هشتصد هفتصد، و هزار حدود دو تمدن به اين است. ايران تمدنهاي
چند است. مربوط پيش سال هشتصد هزار و چهار حدود يعني ميالد پيش از
آثار آنها در آورد كه خاك بيرون زير را از هليلرود گورهايي پيش سال
تمدن از نشاني هيچ كس زمان آن تا بود. پنهان جيرفت ديرينة بسيار تمدن
گورهاي پيداشدن با نبود. آن نيز نامي از كتابي هيچ در و نداشت جيرفت
زمين كندن به هليلرود جلگة نزديك و دور ساكنان از تن صدها باستاني
ميان هزاران اين در و پرداختند بود، گورها در كه اشيايي بيرون آوردن و
ميان آثار رفت. از جيرفت به غارت كهن از تمدن باقيمانده آثار  نمونه از
كوزة و صدها گلدان شد، كشيده بيرون كهن گورهاي دل كه از بهجامانده
كاوشهاي در ميشود. ديده مسي مجسمههاي مرمرين، و سفالي نقاشيشدة
باروي كهن و ديوار و جيرفت خشتي ساكنان اقامتگاه بعدي باستانشناسان،

آمد. بيرون خاك زير از خشت خام، از عظيمي بناي و شهر اين
            

«شهر سوخته» زابل
از يكي از ميالد، سال پيش هزار سه حدود در شهر سوخته، كه خرابههاي

زابل  جنوب ٦٠ كيلومتري در ِمفرغ بود، عصر در مهم شهرنشيني مراكز
قبرستاني با منطقة اين باستانشناسان در زاهدان) قراردارد. ـ زابل راه (بر سر

بيرون آوردند.  ماسه شن و و خاك از زير قبر ٢٠ هزار حدود
در  شهر دوبار اين شد. ق.م، آغاز ۳۲۰۰ سال از سوخته» «شهر بناي
سوخته»  اينرو «شهر افتاد و از بهكام آتش ٣٢٠٠ تا ٢٧٥٠ ق.م، سالهاي ميانة
آن پس و از بود از ميالد آباد نهصد سال پيش هزار و تا شهر اين گرفت. نام
اكنون كه  منطقه اين در  سپردهشد. بهخاك روان شنهاي  از تلي زير  در
چند در نمي شود، ديده ديگري چيز «گز» كويري درختان جز و است بيابان
كامًال بود، منطقهيي كه رودخانة هيرمند، پرآب ميالد، از پيش سال هزار
پاگرفتن اين شهر، بههنگام داشت. حاصلخيز بسيار زميني و و خرم بود سبز
«شهرسوخته» كاوشهاي پرآب. در و بزرگ درياچه يی بود هامون درياچة
و حصير و رنگ چند و يكرنگ پارچههاي سنگی، و سفالي ظرفهاي انواع
سوخته شهر كه بودند باور بر اين آمد. پيشينيان به دست ماهيگيري قالبهاي

است. ايرانزمين جهانپهلوان رستم، زادگاه
                

كهن دنياي در خط توّلد
آنچه نوشتن براي كرد، اختراع بشر كه است خطي نخستين تصويري خط
كه است تصويري كهن، خط مصر «هيروِگليف» ميانديشيد. خط كه را

برميگردد. ميالد از پيش سال هزار چهار به سابقهاش
از كه  يونانيان  بود. مصر  مذهبي پيشوايان و  كاهنان ويژة خط  اين 
مقّدس) (نشانه هاي «هيروگليف» را آن سردرنميآوردند، تصويرها اين

ناميدند.
روي «پاپيروس»، بر قرمز سياه يا و مرّكب ني قلم با هيروگليف را خط
مينوشتند. كلمة چپ به راست از ميآمد، بهدست ني نوعي از ساقة كه

شد. كلمه زاده اين از «پي ِپر» (كاغذ)
               

ميخي خط
در اينها كردند. اختراع ميخي را خط بودند كه كساني نخستين سومريها
دادند تشكيل حكومتي (بينالّنهرين) ميانرودان در ميالد از پيش هزارة سوم

ازميان برد.  را اين دولت آشور، ٢١١٥ ق.م، دولت در سال و
 ٦٠ به ساعت هر تقسيم و هندسه َوزنها، نجوم، علم كه بودند سومريها

كردند.  كشف را ٦٠ ثانيه به دقيقه هر و دقيقه
بود. تصويري خط مصري، هيروگليف خط مانند سومري ميخي خط
و درآمد ميخ بهصورت را تشكيل مي داد، خط اين كه عالمتهايي بعدها
نرم لوحههاي بر روي قلم چوبي  با را گرفت. خط ميخي  نام ميخي خط

ميپختند. آتش را در ِگلي و لوحة مينوشتند ِگلي
بهخط را ايالم، جايش دولت فرمانروايي دورة در سومري، ميخي خط
«َاّكد»ي ميخي خط مينوشتند. را ايالمي زبان آن با كه داد ايالمي ميخي
بابِليها فرمانروايي زمان در كه پديدآمد سومري ميخي خط از (بابلي)
با هخامنشي باستان) (فارسي كتيبههاي ميخِي خط داشت. رواج بابل در

پديدآمد. و ايالمي بابِلي ميخي خط از روي كپيهبرداري
با مردم و داشتند سروكار ميخي خط با دربار «ُمنشيان» و «دبيران» تنها
آن كاهنان فقط كه «هيروگليف» خط مانند نداشتند، آشنايي هيچگونه آن

بهكار ميبردند. را
«َاّكد»ي ميخي خط نمونه يي است از نگاره يي است كه سنگ جمله از

ميخي  خط به است بزرگ داريوش دعاي ٥ ستوني، نوشتة آن روي بر و
از را كشور «خداوند اين مضمون: اين با جمشيد در تخت هخامنشي دورة

نگه دارد» درامان دروغ و خشكسالي دشمن،
فينيقي خط

سرزمين در ميالد از  پيش  دوم هزارة در ميخي، خط  تكامل  با  همزمان 
«خط فينيقي» كه پديدآمد خطي مديترانه، درياي شرقي كنارة فينيقيه، در
كهن شهرهاي از سوريه)، (شهرك كنوني ُجَبل در گوَبل شهر گرفت. نام
يونان مصر و ِسَتِد و داد مركز ميگفتند، بيبلوس آن به يونانيها فينيقيه، كه
كهنترين نمونة ميشد. يافت شهر اين در نيز مصري پاپيروس بهترين و بود
از (كتاب) بيبلوس يوناني كلمة شد. پيدا شهر اين ويرانههاي در فينيقي خط

ناميدند. «بيبل» را «انجيل» و «تورات» بعدها و شده گرفته شهر اين نام
عالمت خطِي صاِمت  ٢٢ و ميشد نوشته چپ به راست از فينيقي الفباي
رخنه مردم ميان بود، به آسان يادگرفتنش و چون نوشتن و داشت (بيصدا)

و گسترش يافت. كرد
راه يونان به داشتند، ستد و داد آنها با كه يونانيها طريق از فينيقي خط

آشنا نبود. هيچگونه خطي با هنوز روزگار تا آن يافت. اروپا
ـ بِتا» ـ  «آلفا ـ آن اسم دو حرف آغازين به  را فينيقي الفباي يونانيها 
فينيقي خط در كه مصّوتها را آن دادند، در تغييراتي و  ناميدند (آلفاِبت)
تبديل «آوايي» به خط  را «صامت» خط  و افزودند آن  به  نداشت، وجود

نوشتند. راست به چپ از دادند و تغيير را نيز آن نوشتن َسمت كردند.
پديدآمد آن از التين» آن جا «الفباي و در رفت روم به يونان از خط اين

است. اروپايي خطهاي همة مادر كه
زاده خط اين از هند برهمايي خط كرد و سفر نيز هند به فينيقي الفباي
ميشود. نوشته خط اين هندي با زبانهاي ديگر «سانسِكريت» و زبان كه شد
دارد ادامه

زبان در اسالم» «جهانيبودن دعوي 
بهمعني تروريست، اسالمي  بنيادگرايي
كه است بنيادگرايي اين جهانخواربودن
مورد در داشته و اذعان اين امر به خود
مرزهاي و مسلمان كشورهاي تعدد
دارند اذعان بهصراحت آنها، ميان كنوني
نميشناسد». مرز ميگويند كه: «اسالم و
ماليان رژيم كه است ادعايي همان اين
بيان بيپرده  گذشته قرن ربع ايران طي
سياست خارجي اصول شمار و در كرده
برخي است(١). داشته  اعالم  رژيم
اين سلسله نوشتهها را در نمونههاي آن

خواندهايم(٢).
در  خميني، شخص گفتيم  چنانكه  
مورخ خود، رسمي وصيتنامة متن
واحد» «حكومت ايجاد به ٢٦بهمن٦١،

دادهبود(٣). فراخوان اسالم جهان در
اين معني كه است روشن بسيار
لزوم و  مشروعيت عدم  همانا دعوي، 
و ٥٧كشور مجموعة –حداقل- نابودي
يعني كنوني، جهان در موجود دولت
را خود كه است كشورهايي  تمامي
بهصورتي مسلماندانستهوعضو «سازمان
در هستند. «(OIC) اسالمي كنفرانس 
ماليان كنوني تنها، رژيم مجموعه، اين
اجراي مدعي خود كه است ايران
با مستقيم بهطور و بوده شرع» «احكام
نيست. مواجه فوقالذكر نابودي حكم
بخشي رژيم هم، همين تغيير مرزهاي اما
است، تروريستي بنيادگرايي پرژة از
بلعيدن كه جز تغيير توسعهطلبانه، يعني
ماليان هاضمة در همسايگان سرزمينهاي
است روشن بسيار . نميدهد معني ايران
جريانهاي و كه دولت تحولي چنين كه
بهطور تروريست اسالمي بنيادگرايي
معني به ميگويند، سخن آن از رسمي
سياسي جغرافياي سيماي در كلي تغيير
كه را خطري كمترين و است جهان
جنگ يك برافروختن ميدهد، عالمت
صليبي جنگهاي همانند مذهبي، جهاني

(از١٠٩٦  وسطي، قرون در ٢٠٠ساله
ابعادي با  بود، خواهد تا١٢٩١ميالدي) 
ويرانكنندهتر و خونين تر بسيار بسيار
اول جهاني جنگهاي از حتي و آنها از
به يكصد نزديك  نابودي به دوم كه  و
٦٠ميليون (تنها انجاميد.  انسان ميليون 
جدا از اين دوم). جهاني جنگ نفر در
است ادامهداري و برجايمانده زخمهاي
خاورميانه و نقاط مختلف در جمله كه از
همچنان حوزة كشورهاي اسالمي، كل

است. باقي مانده خونين

عراق ايران جنگ آيينة در
عنوان به عراق، و ايران ٨سالة جنگ
«حذف مرزها» دعاوي آنچه نمونهيي از
اسالمي بهاصطالح حاكميت گسترش و
سر واحد»، بر «حكومت بههدف ايجاد
خواهد بشري خانوادة عموم و مسلمانان
بررسي و تحقيق يك  شايان آورد،
رويدادها چرا كه است. جداگانه  دقيق
نشان بهروشني جنگ اين تحوالت و
جنگافروزي نيات نوع اين كه ميدهد
مسلمانان، موطن سرزمينهاي قلمرو در
كنوني جهان نقاط  حساسترين  كه
عليه فجايعي چه به ميروند، بهشمار
ميانجامد مسلمانان مظلوم تودههاي
جهانيان تمامي كجا تا  اين، از فراتر و
چنانكه مي دهد. قرار تهديد مورد را
به جنگافروزي نوع اين كه داد نشان
براي «جهاد» بهاصطالح دين و دستاويز
اسالمي»، گسترش «حكومت و برقراري
و ارزشهاي به واژگونگي مفاهيم چگونه
قرآن صريح احكام حتي و اسالمي

انجاميد. خواهد
حاضر دوران در مطالعه يي  چنين
اسالمي بنيادگرايي كنوني خيز به نظر و
و جهان، مختلف نقاط در تروريست
كشورهاي كنوني شرايط در بهويژه
براي منطقه، اين در غيرعراق و عراق
ضرورت يك مسئول نيروهاي تمامي
ما امروزه، كه چرا است. حياتي و مبرم
متعددي مدعيان با جهانيان و جهان و
عوامل عنوان به خواه كه هستيم روبهرو
امتداد در خواه و تهران  ماليان رژيم
قدرت از كه بنيادگرايي الگوي اين
برقراري است،  برخوردار حاكميت  و
رژيم قماش از اسالمي» «حكومت
اسالمي «حكومت  و ايران آخوندي 
ترويج را مسلمانان تمامي براي واحد»

ميكنند.

جنگ تا كشور دو جنگ
منطقهيي

نوشتهها سلسله اين قبلي قسمت در
ليكن بهاختصار هرچند «قسمت٨»،
اين از كه مستقل مستند، خوانديم بهطور
عمًال شروع كنندة طرف كدام كه بحث
هر در  اما بوده، ويرانگر جنگ اين 
ايران ماليان رژيم انگيزة و نگاه حال،
و توسعهطلبي ٨ساله، جنگ اين در

است بوده خود قدرت قلمرو گسترش
ادامهيافتن بر خميني شخص اصرار و
كوششهاي تمامي  ردكردن و  نبردها
و آتشبس براي بينالمللي و اسالمي
همين تنها  ويرانگر، جنگ اين پايان 
عنوان تحت كه بوده توسعهطلبي نوع
و ميكرده مطرح انقالب» «صدور
نفوذ قلمرو گسترش آشكارا، وي هدف
و در اسالمي، كشورهاي ديگر به خود
طرح اين است. بوده عراق به اول گام
جنگ شروع  از پيش كه است همان 
بهرهبري رژيم، سران تمامي يادشده،
جناحهاي همة همكاري با و خميني
موقت، دولت  ليبرالهاي  شامل  دروني، 
نقشههاي و زمينه سازي آن بوده مشغول
و را مشخص اين برنامه و نظامي سياسي
مربوطه ابالغ مسئوالن به نموده و توزيع

بودند(٤). كرده
وقتي از جنگ، اين ميدان دامنة اما
«فتح شعار بهخصوص كه شد علنيتر
رژيم توسط ميگذرد»، كربال از قدس
دميده بوقها در گوناگونش عوامل و
اين شعار، بهاين رويآوردن دليل شد.
توسط لبنان جنوب زمان، آن در كه بود
عمومي و افكار شد اسرائيل اشغال ارتش
كشور دو كه  ميكرد طلب مسلمانان 
جنگ بهجاي عراق، و ايران مسلمان
بشتابند. لبنان به كمك  خودشان، ميان
بهخصوص و  ايرانيان كه درخواستي 
مقاومت در  خميني مخالف نيروهاي 
جنبش يك و پاي فشرده آن بر ايران،
كشور دو ميان برقراري صلح براي وسيع
از بهخصوص نمودند. پايهگذاري را
دوم سال در عراق حكومت كه هنگامي
عراق رسمي مرزهاي  پشت  به جنگ

كردند. عقبنشيني
از قدس (فتح تازه، شعار اين پيام
كشورهاي به نظر مي گذرد)،  كربال
قدس تا تهران فاصلة در كه متعددي
عراق، (دستكم، دارند، موجوديت
ناگزير تأثيرهاي با لبنان)، و سوريه اردن،
كه همسايه  كشورهاي ديگر بر جنگ 
به همگان ميشد، كشيده به ميان پايشان
جنگ افروز ماليان كه داد نشان آشكارا
كشورها، كدام بلعيدن براي هماينك
ميكنند. زمينهسازي و برداشته خيز
ساليان براي  جنگ چندين كه  طمعي
جنگ وسعت به هركدام و طوالني
چشمانداز را در عراق ايران و ويرانگر
خميني كه نكشيد طولي اما ميداد. قرار

شوم نيات تهران، در حاكميت ماليان و
شعار كرده و آشكارتر را بازهم خويش
را عالم» از فتنه رفع  تا جنگ، «جنگ،
پيروزي» جنگ، تا شعار «جنگ، بهجاي
خود كه يعني بهجاي شعاري سردادند.
ميانجيگريهاي و دعوتها با مقابله براي
سرداده جنگ پايان هدف به جهاني
اين ميان عمل ميدان تفاوت ميشد.
به جهاني، نياز به منطقهيي شعار، از دو

ندارد(٥). بيشتري توضيح

و جنگ عملي گسترش
تروريسم

دارودسته اش شوم خميني و نيات از جدا
شده برمال رژيم اين شعارهاي در كه
به طور كه عراق و ايران جنگ بود،
داشت، جريان دو كشور ميان تنها رسمي
اولين همان از و عمل ميدان در ليكن
كشورهاي به شعله ورشدنش سالهاي
در بود. شده كشيده  همجوار  ديگر
و تبليغاتي و سياسي به لحاظ خواه واقع،
تبديل نظامي، و عملياتي بهلحاظ خواه
عوامل و سربازان كه شد جنگي به
فعالي حضور آن در متعدد كشورهاي

داشتند.
همسايه كشورهاي برخي يكسو، از
عراق، وقت دولت به  كمك بهاتهام
ايران رژيم موشكهاي پرتاب هدف
عوامل توسط تروريستي  عمليات  يا و
عمليات حد تا گرفتند،  قرار  رژيم اين
امير ترور كه به هدف ناموفقي و حساس
اندكي و گرفت(٦). صورت كويت
خميني رژيم رسمي  سخنگوي  بعد،
كمك به توجه «با كه داشت اعالم
به عراق، كويت نظامي و گستردة مالي
كويت كه دولت است اين ايران  تلقي
داده جنگ اعالن  ماليان رژيم عليه
كه ميداند مجاز را خود رژيم اين و
را محموالتشان و كويتي باري كشتيهاي

كند.(٧). مصادره
در ارگان رفسنجاني ماه از چند بعد
كه: داشت اعالم رژيم رسمًا پاسداران
كه فارس خليج  جنوب  «كشورهاي 
نفتي منابع از عراق و هستند عراق حامي
كه اگر بدانند بايد ميكند، تغذيه آنها 
و عربستان نفت پول از عراق باشد بنا
بخرد اسلحه ديگر كشورهاي با و كويت
بدهد، قرار هجوم مورد را نفتي مراكز و
گذاشته آنها حساب به تجاوزات اين
وزير بعد، اندكي  و شد»(٨). خواهد

داشت: اعالم خود بهنوبة خارجة كويت
به ورود براي احمقانهاي نقشة «ايران
دولتي برقراري و عراق و كويت خاك

دارد»(٩). دست در را ايران رژيم تابع
بنادر به رژيم توپخانة شليكهاي
كشتيهاي به يا و  كويت جزاير و
جمله، از بنادر، اين مقصد به تجاري
كه خميني رژيم موشكپرانيهاي
بهعنوان آنها از خويش تبليغات در
ميكردند، ياد سرگردان» «موشكهاي
ُكد، يك مثابه به رفسنجاني كه عبارتي
شخصًا جمعه نماز رسمي خطبة در
پيام گوناگون مخاطبان تا برد، بهكار
ديگر، سوي از و كنند. دريافت را الزم
كشورهاي برخي عراق، دولت مقامات
و مشوق را ليبي و سوريه  مانند ديگر،
كمكدهندةرژيمخمينيشناختهوحتي
اعزام و تسليحات تحويل از گزارشهايي
تقويت براي كشورها اين توسط سرباز

ميخواندند. خميني جنگي جبهة

و جنايات رنگارنگ فجايع
از اندك نمونههاي در كه بهطوري
بنيادگرايي انقالب» «صدور جنگهاي
كرديم، مالحظه خميني تروريستي و
حاكميت و قدرت توسعهطلبي
شدن شعلهور به ناگزير بنيادگرايي،
ميانجامد فزاينده تروريسم و جنگ
ديني دستاويز با كه ويژگي اين با و
آرامش ضد بر ناگزير ميگيرد، صورت
مسلمان تودههاي  مصالح و امنيت  و
عالية مصالح همزمان،  و ميكشد  زبانه
را آماج جهاني امنيت و صلح بشريت و
ميان، اين در ميكند. خود حمالت
مسلمانان، ارزش و  سرمايه  گرانترين
به شدت اسالم، مقدس ديانت اصل يعني
از تابعي و  قدرت بازيچة  بهصورت  و
مسخ و وارونه حاكميت، مقتضيات
براي كه  دردناك واقعيتي خواهد شد.
در تأمل به بازهم نمونههايش، مشاهدة
انقالب» «صدور به اصطالح رخدادهاي
داريم. (ادامه نياز و بنيادگرايي، خميني

دارد)

پانويس:-----------
نوشتههاي  سلسله از ششم قسمت -  ١
بنيادگرايي و اسالم  «مرزهاي
شمارة٧٧١. مجاهد، نشرية تروريست».

٣آبان٨٤. مورخ
سلسله  همين از هشتم قسمت -  ٢

شمارة٧٧٦. مجاهد، نشرية نوشته ها،
آذرماه٨٤. يكم مورخ

ششم. همان قسمت - ٣
قسمت  همان مرور سندها به براي -  ٤

هشتم مراجعه شود.
خميني  كه داريم  بياد همگان  -  ٥
كوشش و ميانجيگري هرگونه با همواره
و كرده مخالفت آتشبس يا صلح
كه مشهورش عبارت  با  بهخصوص
است». اسالم دفن «صلح ميگفت:
موسوي، ميرحسين  راستا، همين  در
«خطامامي» بهاصطالح نخستوزير
سالروز مناسبت  به سخنراني در  وقت،
جهاني دعوتهاي با  رابطه  در ١٥خرداد
بهابتكار صلح  جهاني جنبش  و صلح
«آنان داشت:  اعالم ايران، مقاومت
بكشانند سازش به را ما ميخواهند
ارتجاع زبان سازش  اين  فرداي تا
تجربة يك عنوان به اسالم عليه منطقه 
را... اسالمي  انقالب و باشد باز ناموفق
نابودي به را كنند و آن فرسايش دچار
كجا تا كه روشن اعتراف يك بكشانند».
رهين خويش را و موجوديت سرنوشت
ميدانستند. انقالب» «صدور  و جنگ
١٥خرداد٦٤. سخنراني، تاريخ

٥ژوئن١٩٨٥ميالدي.
اوايل  در كويت امير ترور عمليات -  ٦
و ژوئن١٩٨٥ميالدي رخ داد خرداد٦٤،
اسالمي» جهاد «سازمان  نام  به گروهي
كه ساختگي نامي گرفت، برعهده را آن
بهخاطر خصوص به را آن عامل همگان،
رسانههاي در اين رويداد جانبدارانة تبليغ
بازگو را آن و مي شناختند خميني، رژيم

كيست. اصلي عامل كه ميكردند
كمال  توسط جنگ اعالم اين - ٧
در بعدي خارجة وزير خرازي،
وقت رئيس  بهعنوان خاتمي، دولت 
رسمي بهطور جنگ،  تبليغات  ستاد
تاريخ٢٨شهريور٦٤. به گرفت. صورت

١٩سپتامبر١٩٨٥ميالدي.
ارگان  اسالم» «پاسدار مجلة - ٨
٥مرداد٦٥، تاريخ به پاسداران. سپاه

٢٧ژوييه١٩٨٦.
جابر،  صباحاالحمد شيخ - ٩
خارجة وزير و نخستوزير نايب
٩مرداد٦٥، تاريخ به كويت وقت

٣١ژوئيه١٩٨٦ميالدي.
در متحد، ملل عمومي مجمع
زنان» عليه خشونت حذف «اعالمية
زنان عليه خشونت (٢٣فوريه١٩٩٤)،
روابط از نابرابري تاريخي «نمايشي را
ميداند مردان» و زنان ميان قدرت
و تبعيض سلطهکشيدن «به تحت كه
پيشگيري و مردان توسط زنان عليه
انجاميده»، زنان کامل پيشرفت از
از يکي زنان عليه همچنين«خشونت
که است اجتماعي مهم مکانيسمهاي
در فرودست موقعيتهاي  به  را زنان

ميکند». مجبور مردان با مقايسه
تعبير خشونت اعالميه، اين نظر از
نه اما زيرـ  شامل موارد زنان بايد عليه

ـ باشد: موارد اين محدود به
و جنسي جسمي، خشونت ـ الف
ميافتد، اتفاق خانواده در که رواني
جنسي آزار کتکزدن، جمله از
مربوط خشونت خانه، در دختربچهها
ختنة شوهر، تجاوز توسط جهيزيه، به
زنان به ديگر رسوم عملي که و زنان
رابطة در خشونت ميرساند، آسيب
به مربوط خشونت و ازدواج بدون

زنان. استثمار
رواني و جنسي جسمي، خشونت ـ ب
ميافتد، اتفاق عمومي جامعة در که
جنسي، سوء استفادة تجاوز، جمله از
کار، محيط در ارعاب و جنسي آزار
ديگر، جاهاي و آموزشي مراکز در

اجباري. تنفروشي و زنان قاچاق
و جنسي جسمي، خشونت ـ ج
توسط که جايي، هر در رواني،
گرفته ناديده يا شود انجام دولت

شود».
امروز زندگي تصوير فهرست، اين
بايد البته آنها به است. ايراني زن
زن بودن، بهخاطر شدن افزود: تحقير
و بودن زن بهخاطر  ديدن  اهانت
كه دائمي ناامني  و ترس  احساس
و سيگار آتش با سوختگي از گاه
بيشتري درد و سوز بدن كبودشدگي

دارد.(١)
انقالب وقوع ما،  كشور در
وسيعًا زنان آن  در   كه  ضدسلطنتي
فرصت يك كردند، شركت
ميتوانست كه كرد فراهم استثنايي
فرهنگ با مبارزه سوي به را جامعه
تجاوز و خشونت  و مردساالر 
رژيم اما كند. هدايت آن از ناشي
معكوسي حركت سبب آخوندي
را جامعه مناسبات و فرهنگ و شد
به و فرو برد مردساالري در انحطاط

كشاند. واگشت
بسياري برخالف كه هرچند
به مربوط و اطالعات آمارها كشورها،
پنهان ايران در زنان ديدگي خشونت
شواهد بسياري اما  شده،  نگهداشته
اين حاكميت  در  كه  ميدهد  نشان 
ازنظر هم وتجاوز، خشونت رژيم،
آن نظرتنوع اشكال از هم  و كميت
شده بيشتر مراتب به جامعه كل در
وحشيانه تجاوزهاي بر عالوه است.
بهصورت ايران سراسر در تقريبًا كه

مزاحمتهاي است، درآمده اپيدمي
يافته گسترش زيادي بهميزان جنسي
طرز به  زنان به گفتن متلك است. 
همة شهرها در و آزاردهندهيي موهن
كار، محيط در  است. يافته  رواج
طمعورزيهاي يا تعرضات بهخاطر
در دائمًا زنان كارفرمايان، رذيالنه
شغلي خود امنيت و معرض تهديدند

داده اند.(٢) دست از را
رژيم سياستهاي و قانونها
خشونت ارتكاب براي واليتفقيه
با يا گشوده راه  زنان  به نسبت
عمًال خشونتها، شمردن  كماهميت

است. ترغيب كرده آنرا
تأليفات اخير سالهاي در
پژوهشگر زنان  توسط  ارزشمندي 
تأثيرات دربارة ايراني آكادميسين و
در آخوندي رژيم قوانين عملي
آن دادن رسوخ و  خشونت ترغيب
شده و فرهنگ ايران منتشر جامعه در

است.
ارزش كه قوانين، از آن جا اين
مي داند، مرد  نصف را زن  انساني
نمي كند، مهار را زنان عليه خشونت
نقص نظير جنايتهايي براي بهعكس
عمًال زنان عليه  تجاوز و  قتل عضو،
در را  زنان عالوه مي كند.به باز راه
و ممنوعيتها انواع مختنق چارديواري

كردهاست. زنداني قانوني اجبارات
به تنهايي قوانين اين، وجود با
و تجاوز و خشونت همه اين سبب
عامل نيست.  ايراني زن عليه تحقير 
عمومي سركوب ديگر مهم بسيار
سركوبي اساس بر  كه  است جامعه
نيروي سركوبگر شكل ميگيرد. زنان
مردان از محدودي بخش البته رژيم
اين اما ميدهد.  تشكيل را  جامعه
ايجاد را  كاري و ساز سركوبي 
زورگويي و پرخاشگري كه ميكند
وسيع طور به را مردساالر نظام در

است. داده رشد

خشونت و تجاوز نظام
خشونت كه مردساالر فرهنگ 
و وجودي ابزار مردانه، قلدرمنشي و
آن است، ارتجاعيترين عريان چهرة
نسبت رفتارها ضدانسانيترين و
شنيع ترين ميگيرد. دربر را زن به
است. جنسي تجاوز خشونتها،
مردساالري روح و جانمايه اين
جنسيت ايدئولوژي اصلي ركن و
و جنسي تجاوز با “مردانگي” است.

مييابد. كه فعليت است پرخاشگري
بهرهكشي و رساندن آزار ساديسم،
همين از بخشي  همه ... و ازديگران 

است. عقبمانده فرهنگ
فيزيكي حملة در  خشونت اما
بلكه نميشود. محدود  تجاوز يا
ايدئولوژي، پندارها، از سيسمتي
تلقي و تربيت، حقوق، قانون اخالق،
وسيلة به كه اسالم است از ارتجاعي
نگهميدارند. انقياد تحت را زن آن
تجارت زنان، قاچاق پورنوگرافي،
تعدد جنسي،  آيارتايد فحشا، 
عوامل متعه،  و صيغه زوجات، 
و توهين و تهديد و ترس ايجادكنندة

است. نظام همين اجزاء ....همه

ارتجاعي پندارهاي
فرهنگ به وابسته  ديدگاههاي 
مردان ذاتي را  خشونت  حاكم،
طلبي ميگويند خشونت ميانگارند. 
منشأ ژنتيك دارد، هورمونهاي مردان
موجد تستوسترون ويژه به مردانه
ميگويند است. مردان پرخاشگري
مردان و  زنان مغز  عملكرد  اختالف 
مردانه خشونتهاي بروز سبب

ميشود.
است كه آن حاصل تجاوز آيا 
را كنترل خود لحظه در يك مردان
پرخاشگري، آيا ميدهند؟  كف از
و عنان گسيخته غضب شدن، براق
است؟ مردان چارهناپذير عارضة ...
زيستشناسي به مربوط امري اين آيا
ساخت محصول آنكه يا است؟
عقبماندگي و نشانة ما جامعة مردانة

مردان است؟ فرهنگي فكري و
ارتجاعي پندارهاي برحسب
و خشونت (قربانيان زنان گويا
خشونتند. طالب خودشان تجاوز)
قرباني زنان نمايندگي كه تفكر اين
است مدعي ميگيرد، عهده بر هم را
كه ميپسندند را مرداني زنان، كه
داشته بزن” و “دست باشند “باعرضه”
كه ميدانند موفق را مردي و باشند.
تهديد و زن را بر اقتدار با خود روابط
كشته دم حجله” را “ گربه و بناكرده

باشد.
مذكرگرايي، نظريهپردازان
مردان نياز از بخشي را خشونت
رديف در را آن و ميكنند قلمداد
و ميدهند قرار مردانه” “عواطف
براي تا  ميكند  ترغيب را  مردان 
زنانگي، پرتوان تأثير زدودن

دوباره را درونشان مردانه خودهاي
كنند.(٣) كشف

اين تا كه ديگري تفسيرهاي
براي مردان ويژة حقوق از پايه
فقر نميكند، دفاع زنان سركوبي
سببساز را جوامع عقبماندگي يا

مي كنند. معرفي خشونت
عواملي و عقب ماندگي و فقر
كشورهاي در بهويژه دست اين از
پديدة درتشديد البته توسعهنيافته،
آن ريشة اما دارد. سهم خشونت
اين درحقيقت است. ديگري جاي
و زنان از بهرهكشي  بر مبتني  نظام
اختصاصي حقوق و نگرشها ارزشها،
را بودن كه مرد آن است از برآمده
كرده يكي سركوبگري و استثمار با

است.
ميل «برخالف مشهور كتاب در
ميلر براون  ، تجاوز»  و  زن  مرد، ما:
«اسطورة است: معتقد آن نويسندة
به كه متهور جنسي  تجاوزگر
مردانگي، از نادرست تصورات
كه مردي تا موفق اغفال كنندة از
صاحب بخواهد را  هرچه هروقت
آغاز همان از ميزند. دامن ميشود،
مذكر درمييابند جوان پسران كه
برخي به داشتن دسترسي يعني بودن
جمله از مرموز، امتيازات  و حقوق
القا آنها به زن، يك تن خريدن حق
دريابند جوان مردان وقتي ميشود.
خريد، و پول با ميتوان را زنها كه 
را قيمتها  تركيب جنسي عمل نوع 
است ممكن دارد، چطور كنترل در
كه چيزي را كه نرسند اين نتيجه به
تن بدون ميتوان است، خريد قابل
گرفت(٤ ).  هم پولي مبادلة به دادن
مرد و زن ميان قدرت روابط
فرودست موقعيت آن طبق بر كه
مردان به شدهاست، تحميل زنان به
اين است.  داده زورگويي «حق» 
است ساالر مرد فرهنگ استثمارگري
چنان انسانيشان ذات از را مردان كه
خشونت و تجاوز به كه دوركرده
مي كنند. جان ميل خود عليه همنوع
ايدئولوژي كه است اين مطلب
قلب و احساسات بهرهكشي و جنسيت
نتيجه در است. كرده مسخ را آدمي
گرفتن فاصله (يعني خودبيگانگي از
رسوخ آنجا تا انساني) خويشتن از
روزگار اين مردان  كه  است كرده
در خشونت به مستقيمًا خود يا 
از يا دست مييازند مختلف اشكال

جامعه در حاكم تجاوز و خشونت
زنان بر خود سلطة تحكيم براي
پسافتاده، نظام اين در ميبرند. سود
مي آيد جوش به جا آن مردان غيرت
خود انحصاري امتيازات و حقوق كه
ميبينند، خود مالكيت در كه زني بر
خشونت درقبال  اما  بيفتد.  خطر  به
محيط در و جامعه در كه ستمي و
ساير به  نسبت زندگيشان و  كار
غيرتي و برانگيختگي ميشود، زنان

ندارند.
هر كه است اين حقيقت
فرهنگ داراي درجهيي به جامعهيي
زنان رفتار با آن در كه انساني است
و خشونت از زنان و ميشود انساني
درجهيي به و درامانند. ستم و آزار
كه شده برخوردار واقعي پيشرفت از
به نسبت تجاوز و خشونت آن در

يافته است. زنان كاهش

تجاوز قربانيان تهديد به
ميل برخالف » مشهور كتاب در
ميلر براون  ، تجاوز»  و  زن  مرد، ما:
اين مي كند كه استدالل آن، نويسنده
و تجاوز ويژه به و جنسي خشونت
سلطة به  كه  است تجاوز به  تهديد 
معتقد او ميدهد. معني زنان بر مردان
رنج مسأله زنان از اين همة كه است
مستقيم اين كه قربانيان ولو ميبرند.
قربانيان آنها زيرا همة نباشند. تجاوز
ناشي ترس  اين تجاوزند. به تهديد 
در را زنان  كه است خطر تجاوز از
برعكس، تمامي ميدارد. انقياد نگه
ميبرند. سود تجاوز نفس از مردان
تجاوز مرتكب خودشان كه اين ولو
را زنان همة تجاوز نظام زيرا نشوند.
مي دارد. نگه مردان تابع و بيمناك
بين تجاوزگران ميلر مقايسهيي براون
مزدوران (دارودسته ميرميدونها و

به عمل مي آورد: آشيل)
يوناني، جنگجوي «آشيل،
داشت ميرميدون، مزدور، گله يك
و ميرسيد  مورچه به نسبشان كه 
فرمانش به گوش نبرد  هنگامة در
و وفادار ميرميدونها، اين بودند.
اربابشان خدمت در كامًال مطيع،
به صورت گمنامي در و بودند
وظيفه انجام وحشت واقعي عوامل
كه جنسي متجاوزان ميكردند.
انتظامي نيروهاي  وقايع ثبت  دفتر
بسيار معنايي در  پرميكنند،  را
ما جامعه مردان  همة براي  دقيق

ميكنند. ايفا ميرميدوني نقش يك
كه اسطورههايي در  پنهان  نيز، آنها
مثل ميكند، نامشخص را هويتشان
وحشت و  ترور ناشناختة عوامل 
هستند آنها گرچه مي كنند. عمل
عمل سوء، به اين پليد، به اين كار كه
ديگر، مردان  ميورزند، مبادرت 
جايگاه و طبقه حيث از آنها مافوقهاي
شرارتهاي پايدار  منافع از  همواره

شدهاند». بهرهمند آنها ابلهانة

بر مبتني سركوبي
زنستيزي

خصلت بر پرتوي توضيح، اين
ايران در عمومي سركوبي ويژة
چرا كه ميسازد روشن و مياندازد
شده بنا زنستيزي بر سركوبگري اين

است:
آخوندها دشمني نخست آنكه ـ
خود قواي انگيزة منبع را زنان با
از تهيشده مزدوران براي كردهاند.
رو آن از خصومت با زنان انسانيت،
زنان كه است برانگيزنده و جذاب
ميكنند وتجاوز خشونت طعمة را
عقدههاي نيز و جنسي پليد اميال و
را زنان بر تفوق براي آنان بهيمي

ميكنند. برآورده
براي كه جنسي تجاوز حربة ـ
زنداني زنان مقاومت شكستن درهم
عمدهاش تأثير ميشود، گرفته كار به
مردم همة زيرا است. جامعه سطح در
دخترانشان و دستگيري زنان بيم از را
دائمي نگراني و  ترس حالت در

نگهميدارد.
حفظ دستاويز با  آنكه  ديگر ـ
مبارزه در (كه جامعه اخالق و عفت
مييابد) مادي شكل «بدحجابي» با
اختناقآفريني براي بهانهيي پيوسته
وسيله، جامعه دارد. بهاين سراسر در
زندگي زواياي پنهانترين  در
رعب مردم دخالت نموده خصوصي
كل كه زنان فقط نه و ميكند ايجاد

ميكشد. به بند را جامعه
روابط كه وقتي سرانجام و ـ
فاحشي طرز و مرد به زن بين قدرت
و زورگويي  ميشود،  زن  زيان به 
به زنان نسبت قلدرمنشي خشونت و
خود نوبة  به اين  و مييابد  رواج 
اختناق خدمت در است جرياني

حاكم.
مردان چنانچه است كه روشن
شورش ضدانساني منش اين عليه
فرهنگ به  آلوده  به درجات  نكنند، 
صورتي در  تنها آنها خشونتد. 
رفتار اين در مشاركت از ميتوانند
نسبت انفعال و سكوت يا ضدانساني
اين خود كه بگيرند  فاصله  آن به
برآن و برنتابند  را  ظالمانه  مناسبات 

بشورند.
١٥ صفحة در             بقيه

دورانكهـن
ساساني) پايان دوران پيشداديان تا (از

(٨)
معصومي                                                         عبدالعلي

تاريخايـرانزمين 

است جنسيت ايدئولوژي ركن اصلي و مردساالري روح جنسي،جانمايه و تجاوز
مييابد فعليت كه است پرخاشگري و جنسي تجاوز با “مردانگي”

گنجهاي جالل



صفحة ١٢ شمارة ٧٧٧ ـ سه شنبه ٨آذر ١٣٨٤ شهيدان

گلفرش بر مزار شهيدان خاوران

همبنديهايم  از  يكي  وجود  اوين  زندان  در 
خيلي مغتنم بود. به خصوص كه مادر هم بود. 
بعد  مادر رضوان صدايش می كرديم و من 
از شهادتش فهميدم كه اسم كاملش رضوان 

رفيع پور بود.
مادر رضوان هرازگاهي به مدت چند روز 
پيدايش مي شد.  بعد دوباره  غيبش مي زد و 
هربار كه بر مي گشت از ديدنش دچار حالت 
عجيبي مي شدم و زيرلب مي گفتم: يك روز 
و  همه شكنجه  اين  جانيان جواب  اين  بايد 

آزار خودشان را بدهند.
و  داشت  ٤٥سال  از  بيش  رضوان  مادر 
جرم او اين بودكه دخترش مجاهد بود و او 
را به خاطر دخترش دستگير كرده بودند. يك 
بار در بند كه دخترم سحر را بغل كرده بودم، 
را  نشست، سر صحبت  مادر رضوان كنارم 

باز كرد: 
از  كه  دارم  ٥ساله  دختر  يك  هم  من    -
ازش خبرندارم. چون  وقتي دستگير شده ام 

ممنوع المالقات هستم.
-  مادر مي توانم سؤالي از شما بكنم؟

-  بپرس.
-  وقتي مدتي نيستيد شما را كجا مي برند؟

-  مرا به آسايشگاه مي برند.
-  آسايشگاه ديگر كجاست؟

-  يك ساختماني است همين جا در داخل 
براي  مي كنند  شكنجه ام  خيلي  چون  اوين. 
آن جا  بيايم  در  حالت  اين  از  كمي  اين كه 
بند  به  مرا  بتوانند  و  شوم  بهتر  كه  مي برند 

عمومي بياورند.
-  چرا شما را مي زنند؟

-  از من مي خواهند مصاحبة تلويزيوني كنم و 
در مقابل دوربين تلويزيون كابل دستم بگيرم 
و به دخترم پيام بدهم كه خودش را معرفي 
كند و اگر نكند و دستگير شود، خودم با اين 
حاال  بميرد.  كه  مي زنم  را  او  آن قدر  كابل 
هربار مرا مي برند كه ببينند تصميمم عوض 
نمي شود،  چيزي عوض  و چون  يانه؟  شده 

دوباره شكنجه مي كنند.
قانون  همان  كه  شرم آوري  سناريوي 
اساسي و پايه يي دربارة ماهيت رژيم را برايم 

برجسته تر مي كرد.
در صدد  مادر رضوان  با  از صحبت  بعد 
چون  برآمدم.  آسايشگاه  به  راجع  تحقيق 
حرفهايش سربسته بودند مرا كنجكاو كرده 
خودش  به  محل  اين  را  ذهنم  تمام  بود. 
افراد مختلف كم و بيش  مشغول كرده بود. 
مي دانستند.  چيزهايي  غيرمستقيم  و  مستقيم 

ازجمله اين كه: 
از  بعد  كه  است  جديد  ساختمان  يك 
ساختنش  به  شروع  اوين  داخل  در  سال٦٠ 

كرده اند. استفاده از آن در حوالي ٦٢- ٦٣ 
شروع شده بود. زيرا بند٣١١ كه به عنوان بند 
انفرادي از آن استفاده مي شد ساختماني بود 
كه براي اين كار ساخته نشده بود و شرايط 
مجبورشان  آن جا  استقراري  و  ساختماني 
زندانيان،در  توالت رفتن  براي  مي كرده 
مي شده  باعث  همين  و  كنند  باز  را  سلولها 
كه زندانيها با هم ارتباط برقرار كنند و ديگر 
انفرادي مفهوم نداشته است. از طرفي آن قدر 
دستگيريها زياد شده بود كه ديگر نمي شد 
را  زنداني  همه  اين  قبلي  ساختمانهاي  در 
و  وسيله يي  خودش  نياز  اين  نگه داشت. 
هم  با  زندانيان  ارتباط گرفتن  براي  امكاني 
است  ٧طبقه  آسايشگاه  بند  ساختمان  بوده. 
قرار  زيرزمين  در  طبقه اش  دو  گويا  كه 
دارد. همة سلولهايش انفرادي و آن هم در 
حدي است كه فرد مي تواند درازکش باشد. 
توالت و روشويي هم در داخل سلول است. 
نتوانند  آن جا  زندانيان  كه  است  اين  هدف 
به  را  هركس  كنند.  برقرار  ارتباط  كسي  با 
را  وسايلش  تمام  مي برند  آن جا  سلولهاي 
مي گيرند تا خودكشي نكند. البته نمونه هاي 
با  زندانيان  بعضي  كه  مي شد  نقل  متعددي 
پاره كردن لباسشان و تبديل آنها به طناب و 
انداختن به دور گردنشان، خود را حلق آويز 
زير  اطالعاتشان  دادن  براي  تا  كرده بودند 

شكنجه هاي وحشيانه قرار نگيرند.
از  رضوان  مادر  كه  ديگر  بار  يك 
جسمي  وضعيت  در  و  برگشت  بازجويي 
بسيار نگران كننده يي بود گفت: براي اين كه 
كابلها بيشتر درد بياورد، روي تمام بدنم آب 
ريختند و سراسر بدنم را به شالق بستند. وقتي 
بدنش را نگاه كردم، از نوك پايش تا روي 

شكمش را با كابل زده بودند.
تا دوهفته  بردند  را  او  بار ديگر كه  يك 
برنگشت. فكر مي كرديم اعدامش كرده اند. 
ولي دوباره او را به بند آوردند و خودمان به 
او رسيدگي كرديم. وضعيت او طوري شده 

بود كه تا يك ماه نمي توانست راه برود.
روزي كه من بعد از مدتها تالش توانستم 
از  وقتي  بفرستم.  زندان  بيرون  به  را   سحر 
حوالي  بودم  برگشته  سحر  تحويل دادن 
غروب مادر رضوان آمد كنارم نشست و سر 

صحبت را باز كرد:
بيرون  را  سحر  كه  ناراحتي  نجمه    -

فرستادي؟
ولي  هستم.  مادرش  چون  البته!    -
هركس  كه  زندان  اين  در  نمي خواهم 
به اندازة كافي در اين بندها و سلولها تحت 
تازه يي هم  فشار هست، درد و فشار رواني 

به خاطر من تحمل كند؟

-  مي خواستم بگويم ناراحت نباش، من 
هم درد تو را دارم، چون مدتهاست دخترم را 
نديده ام. نجمه بگو ببينم شوهرت كجاست؟

-  با هم دستگير شديم.
ـ اين جاست يا اعدامش كرده اند؟

-  اعدام شده است.
براي لحظه هايي چهرة مادر رضوان در هم 
فرو رفت و گفت: نمي دانم چرا اين قدر خدا 
صبر دارد؟ چرا كساني كه اين همه جنايت 
و شكنجه و اعدام مي كنند باز هم حكومت 

مي كنند؟
بعداستغفار كرد و گفت: خدايا مرا ببخش 
كه از ستم اينها بهم مي ريزم و اين حرفها را 
مي زنم. آخر تو عادلي و عدل تو در همين 
است كه اگر يك عده از انسانها چاه باطل 
را عميق مي كنند، هستند بندگاني از تو كه 
ستيغ قلة حق را باالتر مي برند. دنيا را كه تو 
براي وحوش خميني نساخته اي؟ براي همين 

بچه هاي مجاهد ساخته اي.
از  بسياري  بر  رضوان  مادر  شب  آن 
حقيقتهاي مبارزة مجاهدين و رژيم انگشت 
شده بودم.  صحبتهايش  غرق  من  گذاشت. 
ودر اين فكر بودم كه اين زن تا چه اندازه 
نبود،  اگر چنين  فهميده است و  هوشمند و 
چرا چنان سناريويي براي استفادة تبليغاتي از 

او خواسته بودند؟ 
دست آخر مادر رضوان گفت: به زودي 
خواهي ديد كاري مي كنم كه داغ تا ابد بر 
فكر  به  مرا  اين جملة آخرش  بماند.  دلشان 
فرو برد و حساس شده بودم كه بفهمم مادر 

چه طرح و برنامه يي دارد؟
چند روز بعد يك بار ديگر او را به شعبه 
صدا كردند، به خاطر حرفي كه زده بود، خيلي 
بازجويي  در  بار  اين  مبادا  كه  بودم  نگران 
وقتي  اما  كنند.  تمام  را  كارش  شكنجه،  و 

برگشت گفت: چندسؤال بيشتر نكردند!!
مشغول  و  نداد  توضيح  كه  آن جا  از 
خبر  شايد  زدم  حدس  شد.  كارهايش 
ناگواري به او داده اند و او كه مي خواهد ما 

را ناراحت نكند موضوع را نمي گويد.
و  بياورم  گيرش  كه  بودم  فرصتي  منتظر 
بپرسم چه اتفاقي افتاده است. حوالي ساعت 
به دست  قرآن  رضوان  مادر  ديدم  ١١شب 

گرفته و سخت مشغول قرآن خواندن است.
-  مادر وقت خواب است. چرا االن داريد 
استراحت  نمي خواهيد  مي خوانيد.  قرآن 

كنيد؟
نياز  و  راز  خدا  با  مي خواهد  دلم  خيلي    -
كنم. امشب يك حالتي دارم كه هيچ وقت 

نداشته ام!
كه  بود  نشده  گرم  مادر  با  هنوز صحبتم 

برويد  بيداريد؟  چرا  و گفت:  آمد  زندانبان 
بخوابيد!

خوابم  ولي  رفتم  خودمان  به اتاق  من 
نمي برد. مدتي گذشت و داشتم سقف سلول 
بودم  را نگاه مي كردم و مشغول فكركردن 
كه ناگهان صداي يك جيغ شديد و كشدار 
مرا از جا پراند. به سرعت از اتاق بيرون زدم 
و با چند نفر ديگر هم كه مثل من سراسيمه 
از اتاقها به راهروي بند آمده بودند، به سوي 
آن جا  از  جيغ  صداي  زيرا  رفتيم  بند  حمام 

مي آمد.
در  هم  بند  حمام  و  بود   L شكل  به  بند 
تعداد  برسيم  ما  تا  داشت،  قرار   L تقاطع 
زيادي از بچه ها در آن جا جمع شده بودند. 
حلق آويز  حمام  در  را  خودش  مادررضوان 
كرده بود و رنگ صورتش كبوِد كبود شده 

بود.
صحنه يي كه قرآن خواندنش و حرفي را 

كه آن شب زده بود به هم پيوند زد:
-  «داغ بر دلشان خواهم گذاشت»

لحظه ها  آن  در  كه  حدسي  بيشترين 
مي زدم اين بود كه دوباره به او پيشنهاد همان 
او هم  بودند و  تلويزيوني را كرده  مصاحبة 
مطرح كردن  شانس  حتي  اين كه  به خاطر 
چنين چيزي را براي دشمن بسوزاند دست 

به چنين كاري زده بود.
از سروصداي ما زندانبانها هم رسيدند و 

يكي شان گفت: او را پايين بياوريد.
آوردند،  پايين  را  مادررضوان  وقتي   
زنده  و  نكرده  تمام  هنوز  كه  بود  مشخص 
به  مربوط  گويا  كه  پاسدار  مرد  دو  است. 
بهداري بودند، آمدند و پيكر مادر را الي پتو 

گذاشتند و بردند.
همه دعا مي كرديم كه مادررضوان تمام 
كند. چون اگر زنده مي ماند دوباره شكنجه  
و دوباره شالق و زجر و جز اعدام يا شهادت 
انتظارش  در  ديگري  چيز  شكنجه  زير  در 
را  انتقام همين كارش  به خصوص كه  نبود. 

هم دوباره از خودش مي گرفتند.
از وضعيتش مشخص بود كه مادر طناب 
را از بند رخت داخل حياط آورده و آن را 
روي ميلة صافي كه به صورت L روي ديوار 
قرار داشت بسته بود. براي اين كه طناب روي 
ميلة صاف ليز نخورد ابتدا يك پارچه روي 
بعد طناب را آويزان كرده  بود و  بسته  ميله 
بود. يكي از سطلهاي بزرگي را كه درحمام 
داشتيم، زير پايش گذاشته بود تا بتواند طناب 
را به دور گردنش بيندازد. در روزهاي بعد 
خبر  داشتند،  تردد  بهداري  به  كه  آنهايي 

آوردند كه مادر رضوان شهيد شده است.

بعد از ظهر يكي از  پنجشنبه هاي شهريور 
ماه سال ٧٢ براي اولين بار به همراه عمو، 
خاوران  گلزار  به  خواهرم  و  دخترعمو 
رفتيم  سالروز شهادت پسر عمويم بود 
دژخيمان  زيرشکنجة   ٦٠ سال  در  كه 

خميني به شهادت رسيده بود.
بهت زدة  چهرة  با  ورود  به محض 
اين  علت  شدم،  مواجه  همراهانم 
مي خواستم  نمي فهميدم.  را  وضعيت 
بپرسم جريان چيست، كه صداي گريه 
من  تعجب  بر  فريادهاي دخترعمويم  و 
افزود، او با گريه، همراه با شعار، فحش 
مي کرد،  خميني  نثار  که  بود  ناسزا  و 
بود  ايستاده  او  كنار  در  كه  هم  عمويم 
با بغض فروخورده و قطره يي اشک، او 
را به آرامش دعوت مي کرد و مي گفت 
اين  ،آنها که  را مي خواهند  اينها همين 
ندارند  اين  جز  هدفي  کرده اند  را  کار 
که ما را درهم بشکنند و صداي ناله هاي 

ما را بلند تر ببينند.
رفته  آن جا  که  بود  بار  اولين  چون  من 
داستان  كه  شدم  متوجه  تازه  بودم، 
کار  به  گويي  رژيم  عوامل  چيست، 
ديگري مشغول بوده و مدتي كه ازگلزار 
خاوران غافل بوده اند، خانواده ها به قبرها 
شکل داده وآنها را تزيين کرده بودند، 
برخي قاب عکس صاحب مزار را روي 
را  اطراف سنگ  برخي  و  آن گذاشته، 
آن جا  تا  خالصه  و  بودند  كرده  تزيين 
بودند مزار شهدا را آراسته  توانسته  كه 
با  رژيم  روزها  از  يكي  در  ولي  بودند 
گلزار  تمام  گريدر،  و  لودر  از  استفاده 

خاوران را با خاک يکسان کرده بود. 
دخترش  کردن  آرام  از  بعد  عمويم 
با قدم شمار مزار عزيزش را  راه افتاد و 
نکنم ١٦٠قدم در  اشتباه  اگر  پيدا كرد. 
در  و ٢٣قدم  عنوان رديف ٨٠  به  طول 
عرض به معناي قبرشمارة ٢٣ و هم آن جا 
نشست. ما هم هم آن جا  که او نشست، 
که  را  قاب عکسي  و  شيريني  و  گل 
طبق  و  گذاشتيم  را  بوديم  برده  همراه 

انتخاب سرنوشت !

بود.  کرده  کالفه ام  پاريس  سوزان  آفتاب 
سرم  باالی  را  چترش  مهربانی  با  معصومه 
گرفت  و گفت گرما اذيتتان می کند. تشکر 
کردم. اما انگار نمی توانست آن طور که دلش 
داشته  و تحرک  می خواست جنب و جوش 
باشد. با صدای گرفته اش چتر را به من تعارف 
يک  من  تا  داريد  نگه  «اين را  افزود:  و  کرد 
بعد  دقيقه  سه  دو  بياورم».  خودم  برای  چتر 
به سراغم آمد. آفتاب و هيجان و  بايک چتر 
شور و شوقش، زيبائيش را دو چندان کرده 
بود. به خرمنی آتش شبيه بود. يا در چشم من 
چنين می نمود. گفتم اين همه با حرارت شعار 
می شود.  اذيت  صوتيتان  تارهای  می دهيد 
گفت رزمندگان اشرف جانشان را می دهند، 
من خجالت می کشم که اين همه از آنها فاصله 
دارم. آن وقت شما نگران تارهای صوتی من 
با لبخندی سخن زيبايش را تصديق  هستيد؟ 
به من کرد  باره رو  بعد دو  کردم. چند دقيقه 
و گفت خودتان چی؟ شما با اين سن و سال 
گفتم  می زنيد؟  فرياد  دل  ته  از  اين همه  چرا 
من  که  هست  کاری  کمترين  اين  متأسفانه 
انجام می دهم. هردو خنديديم. يکی دو دقيقه 
را  راستش  من وگفت  به  روکرد  دوباره  بعد 
بخواهيد وقتی به ياد زهرا رجبی و ندا حسنی 
کم کاری  از  می افتم  مجاوری  صديقه  و 
شرمندگی  دچار  بيشتر  خودم   بی عملی  و 
می شوم. اين جا ديگر نمی توانستم در پاسخش 
به يک لبخند تنها اکتفا کنم. گفتم مقاومت 
به اندازة  گستره يی  آخوندی  رژيم  دربرابر 

بود.  کرده  کالفه ام  پاريس  سوزان  آفتاب 

گل از شاخه افتاد و بر خاک ريخت
جمشيد پيمان

در    ٣١١ بند  كوچك  سلول  آن  در 
مجموع ١١نفر بوديم. يازدهمي نسرين و سحر 
بودند كه هريك مدتي در آن جا بودند. ٢يا٣ 
نفر ديگر به تناوب آمدند و رفتند. ازجمله منيره 
كه درباره اش خواهم گفت. اما قديمي ترين و 
پاي ثابت سلول ما، رضيه آيت اهللا زاده شيرازي، 
از كساني بود كه بسيار زودتر از همة ما، يعني 
مجاهدين  و  بود  شده  سياسي  شاه  زمان  از 
سوابق كاري  ما  همة  از  بيش  مي شناخت.  را 
مجاهدين  سازمان  در  نزديك  تشكيالتي  و 
داشت. همسرش...از زندانيان سياسي رژيم شاه 
بود و در همان ماههاي اول بعد از مخفي شدن 
مجاهدين در خيابان توسط پاسداران شناسايي 
بودند  كرده  تالش  هنگامي كه  و  بود  شده 
دستگيرش كنند، فرار كرده و در حين فرار او 

را به رگبار بسته بودند و شهيد شده بود.
تجربه هاي رضيه برايم بسيار ارزنده بود. 
جداي از تجارب مبارزاتيش، رضيه براي من 
مادر  يك  مقاومت  و  صبر  الگوي  به عنوان 
نسبت  مادرانه  احساسات  با  رابطه  تنظيم  و 
و  لحظه ها  هروقت  كرد.  عمل  به فرزندش 
احساسهاي مادربودن و تضادهاي آن سراغم 

مي آمد، وجود رضيه كمك بزرگي بود.
تحمل سختيها و رنجها و نحوة  برخورد 
با آنها در ساده ترين مسائل زندگي در رفتار 
روزمرة رضيه پاياني نداشت. او دربارة زندگي 
هنگامي كه  مي گفت:  شاه  رژيم  در  مخفي 
باالي يك خانه  اتاق تكي در طبقه  در يك 
زندگي مي كرديم، هميشه غذاي ساده استفاده 
بايد مخارجمان  و  نداشتيم  مي كرديم. شغلي 
را به حداقل مي رسانديم. آخر چيزي بود كه 

خودمان انتخاب كرده بوديم.
ما  سلول  و  بند٣١١  سابقة  دربارة  رضيه 
مي گفت: درسال٦٠ كه مرا به اين جا آوردند، 
باردار بودم. زير ساختمان اين بند نانوايي زندان 
قرار داشت و در آن تابستان داغ، كف سلولها 

مثل يك سنگ داغ غيرقابل تحمل بود.
نه مي شد كف سلولها بنشنيم و نه حتي 
امكان ايستادن روي دوپا وجود داشت. هرچه 
فقط  و  نداشت  سودي  مي كرديم  اعتراض 

باعث افزايش تنبيه ما مي شد.
رضيه مي گفت در دوران بارداريم دچار 
بيماري حاد زنان بودم و در حالي كه زندانبانها 
اين را مي دانستند هيچ توجهي نكردند و اجازة 
بسيار  خانواده ام  ندادند.  به من  دكتر  ويزيت 
تالش كرده بودند تا مرا براي معاينة دكتري در 
خارج از زندان ببرند اما دادستاني به هيچ وجه 
موافقت نكرد. با همان بيماري تا زمان زايمان 
كنترل  قابل  بيماريم  كه  حالي  در  سر كردم. 
بود. وقتي بچه ام به دنيا آمد نگذاشتند حتي او 
را ببينم. گفتند: تو منافقي و حق نداري بچه ات 
را ببيني. فرزند رضيه يك هفته بعد از تولد در 

زندان فوت كرده بود.
صبر و تحمل رضيه در برابر چنين حرفهاي 
شنيعي بسيار آموزنده بود. خودش مي گفت: 

«رضيه» آموزگار وفا و مقاومت
مي افتم،  مادرشدنم  لحظه هاي  به ياد  هروقت 
حسرت مي خورم كه چرا نتوانستم حتي يك 
هزار  هزاران  ياد  ولي  بيندازم.  به بچه ام  نظر 
كودكي كه مورد ظلم و ستم واقع مي شوند و 
جناياتي كه اين رژيم ددمنش انجام داده، باعث 

مي شود به خودم نهيب بزنم.
رضيه را هرهفته ٤تا٥ بار براي بازجويي 
مي بردند تا اطالعاتش را بگيرند. ولي او لب 
از لب نمي گشود. جنگي لجوجانه بين رضيه 
و بازجوها جريان داشت. همه مي دانستيم كه 
هروقت رضيه را صدا كنند جز براي بازجويي 
كه  بوديم  منتظر  بنابراين  نيست.  شكنجه  و 
باد كرده و  هروقت برمي گردد، چون بدنش 

كبود و خونين است، به او رسيدگي كنيم.
بازجويي  اتاق  از بچه هايي كه پشت در 
داد  بازجوها  سر  بر  رضيه  كه  شنيدم  بودند 
مي زده و مي گفته: داغ اين كه حتي يك كلمه 

جديد ازمن بشنويد را بر دلتان مي گذارم.
يكبار كه از بازجويي برگشت، به قدري 
او را زده بودند كه چهاردست وپا وارد سلول 
درد  هميشه كه  برخالف  و  ناله مي كرد  شد. 
تحمل  قابل  دردهايش  اين بار  نمي شناخت،  
و كنترل نبودند. وقتي پاها و پشتش را ماساژ 
مي داديم، فريادش به آسمان مي رفت. ولي بايد 
ادامه مي داديم چون مي دانستيم به سود سالمت 

اوست.
لباسش را كه ماالمال از خون بود از تنش 
درآورديم. حالش كه بهتر شد و ديد همگي 
شروع  خوشرويي  با  نشسته ايم،  سرش  باالي 

به صحبت كرد و گفت: اصًال ناراحت نباشيد.
آن روز وقتي دربارة آن چه بر او گذشته 
بود پرسيديم، گفت: وقتي وارد اتاق بازجويي 
كابل  با  مرا  مي خواهند  دوباره  فهميدم  شدم 
هردفعه  كورخوانده ايد.  گفتم  دلم  در  بزنند. 
مي خواهد  دلتان  هركار  و  مي كنيد  صدا  مرا 

مي كنيد. اين دفعه ديگر از اين خبرها نيست.
است  رسول  اسمش  كه  من  بازجوي 

گفت: برو روي تخت بخواب.
گفتم: اين كار را نخواهم كرد.

گفت: خيلي پرور شده اي، حاال نشانت 
مي دهم كه وقتي حرف گوش نمي كني چه 

باليي سرت مي آورم.
وقتي بازجو(رسول)جلو آمد كه با دستش 
بخواباند،  شكنجه  تخت  روي  و  بگيرد  مرا 
دستش را كنار زدم و اجازه ندادم. تالش كرد 
رفتم و  از دستش در  متوسل شود كه  به زور 
شروع به دويدن دور اتاق كردم. او كه نتوانست 
مرا بگيرد، ٣نفر ديگر از بازجوها و پاسداران را 
آورد و آن قدر در اتاق دنبالم كردند تا باالخره 
دو نفر دستها و دو نفر پاهايم را گرفتند و چادرم 
را در آوردند و يك دستمال خوني در دهانم 

فروكردند.
بعد از آن كه مرا روي تخت خواباندند، 
يكي از آنها روي كمرم نشست و با دست سرم 
را نگهداشت و بدون اين كه بر خالف هميشه 

مرا ببندند شروع به كابل زدن كردند. حتي يك 
كلمه حرف نزدم و يك آخ هم نگفتم.

تعريف  را  اين صحنه ها  رضيه در حالي 
مي كرد كه با تمام چهره اش مي خنديد و آنها 

را مسخره مي كرد.
آنها مي توانستند تمام پيكرش را در خون 
و زخم غرقه كنند اما بسيار ضعيفتر از آن بودند 
كه آن روح عاصي و سركش را و همين فضاي 

سرشار و مقاوم رضيه را درهم بشكنند.
رضيه از همة ما سنش بيشتر بود و خواهر 
بزرگتر ما محسوب مي شد. از نظر سياسي و 
تشكيالتي و مبارزاتي هم از همه كاركشته تر 
بود. اما هرگز در او سكون و خموشي ديده 
نشد. مثل يك نوجوان چست و چاالك، پر از 

شيطنت و ذكاوت بود.
وقتي به او فكر مي كردم، انگيزة مبارزاتي 
بسيار  شگفت انگيزش،  اعتمادبه نفس  و 
دوست  داشتني و گاهي دور از دسترس مي نمود. 
را  شكنجه گران  هيبت  و  شكنجه ها  تمام  او 
شكنجه هاي  بي دغدغهٴ  و  مي گرفت  به بازي 

بعدي به مقاومتش ادامه مي داد.

مقاومت جمعي در سلول
خيلي چيزها كه در ساير بندهاي زندان 
هست،  بيش  و  كم  به هرحال  يا  به سادگي 
وجودشان در بند٣١١ ممنوع بود. به اين دليل 
ساده كه همه ما به عنوان تنبيه به آن بند منتقل 
شده بوديم. ممنوعيت داشتن قيچي و سوزن و 
نخ هم از اين سنخ بودند. حتي اگر درخواست 
و  قيچي  به هيچ كس  مي داديم،  را  اقالم  اين 
سوزن و نخ نمي دادند. حتي اگر پارگي لباس را 
به آنها نشان مي داديم قبول نمي كردند. كساني 
ممنوع المالقات  همه  بودند  بند  اين  در  كه 
بودند. به خاطر اين كه همه يا زير اعدام بودند و 
يا توسط دادستاني دستگير شده بودند و هنوز 

محاكمه نشده يا بازجوييشان تمام نشده بود.
اينها و ساير محدوديتها چيزهايي بودند 
بي محابايش  عصيانگر  روح  آن  با  رضيه  كه 
حاضر به تحمل آنها نبود. ولي ما در سلولمان 
بچه ها  ساير  از  داشتيم.  و سوزن  نخ  و  قيچي 
شنيدم كه اين وسايل را رضيه به سلول آورده 
را  او  زندان  محلهاي  اغلب  در  آن كه  با  بود. 
مي شناختند و همه جا مواظبش بودند، يكبار كه 
به بهداري اوين رفته بود، يك قيچي در لباسش 

جاسازي كرد و به بند آورد.
اتاق  در  قيچي  وجود  مي گفتند،  بچهها 
تبديل به مشكلي شده بوده. همه معتقد بوده اند 
كنند،  پيدا  را  قيچي  و  بگردند  را  سلول  اگر 
به خصوص كه دنبال بهانه يي عليه رضيه هستند، 
حتمًا به گردنش مي اندازند و اعدامش مي كنند. 
اما رضيه عين خيالش نبوده. ولي با اين كه قيچي 

را مخفي كنند مخالفتي نكرده بود.
     تنها روزنة سلول همان پنجرة كوچك 
به آن  كس  هيچ   دست  اما  بود.  ديوار  باالي 
نمي رسيد. دو نفر كه بلندقدتر از همه بودند، 

فرح و منصوره قلمدوش هم مي شدند و تمام 
تا  پايشان گذاشتند  زير  هم  را  سلول  پتوهاي 
پنجره  از  را  دستشان  برسد.  به پنجره  دستشان 
بند آجرهاي ديوار  از الي  بيرون مي بردند و 
كه خالي كرده بودند قيچي و نخ و سوزن را 
در مي آوردند. زمان مراجعه به انبارك شبها بود. 
پنجره  از  را  دستمان  روز  طول  در  اگر  چون 

بيرون مي برديم، ديده مي شد.
به اين ترتيب فهميدم ساكها و كيسه هايي 
كه از روز اول ورودم به اين سلول چشمم را 
تهيه  اين مدت  در  به چه صورتي  بود،  گرفته 

مي شده اند.
ساكهاي  آن  تهية  در  كردن  شركت 
يكي  بودم،  ديده  اول  روز  كه  مرتب  و  تميز 
از كارهاي خودم در سلول شد. وقتي كارگر 
توالت مي شديم، بچه ها در مصرف كيسه هاي 
و  مي كردند  صرفه جويي  زباله  و  پالستيكي 
هرروز چندتايي را نگه مي داشتند. وقتي چند 
كيسه جمع مي شد، كيسه ها را برش مي دادند 
و درست مدل ساكهايي كه در بازار فروخته 
مي شود و پهلو دارد، اطرافش را آن قدر تميز 
مي دوختند كه به سادگي نمي شد تشخيص داد 

كار دست است.
و  زندانبانها  كه  بود  اين  بعدي  مشكل 
نگهبان ها زياد چشمشان به اين ساك ها نيفتد. 
از كجا  مي داديم  بايد جواب  بالفاصله  چون 
آمده است؟ هروقت در سلول را مي خواستند 
باز كنند يا هربار كه درمي زدند، به سرعت روي 

اين ساكها را پتو مي كشيديم.
زنداني بودن در يك بند تنبيهي و هرروز 
تنبيهات شديدتربودن، شامل  معرض  هم در 
بايد  اما  بي خبري از جهان خارج هم هست. 
مي كرديم.  حل  به صورتي  هم  را  مسأله  اين 
بند٣١١ هيچ زنداني  غير ازجمع خودمان در 
ديگري را نمي ديديم كه بخواهد خبري به ما 
بدهد. يكي از جاهايي كه مي توانستيم خبري 
بازجويي  براي  كه  بود  وقتي  كنيم  كسب 
روسريهايمان  بين  در  به شعبه مي بردند.  را  ما 
به خاطر نوع  چند روسري خاص داشتيم كه 
پارچه اش كه نازك بود، حتي وقتي چند ال 
اين  ببينيم.  را  بيرون  مي توانستيم  مي كرديم 
تا  مي رفت  به بازجويي  هركس  را  روسريها 
چشمش  روي  چشمبند  به عنوان  و  مي زد 

مي بست.
را  هركس  كه  بود  اين  اوليه  اطالعات 
بردند؟  مسير  كدام  از  و  بردند  اتاق  به كدام 
شناختن نفراتي كه در راهرو شعبه نشسته بودند 
به خصوص اگر  بود.  با ارزشي  هم اطالعات 
مي توانستيم كسي را پيدا كنيم كه تازه دستگير 
شده باشد. بيشترين شانس خبري وقتي بود كه 
مي توانست  كه  مي شديم  روبه رو  آشنايي  با 
كه  يا كسي  بگويد  را  ديگر  بندهاي  اوضاع 
تازه دستگير شده باشد و از اطالعات مختلف 
مربوط به مجاهدين و اخبار سياسي و موقعيت 

مقاومت به ما خبري بدهد.

روز يكشنبه ٤آذر٨٤ (٢٥نوامبر٢٠٠٥) مراسم 
هواداران  از  بنياد پور  معصومة  خاكسپاري 
پرشور مقاومت  در شهر اولدنبورگ برگزار 
گرديد. در اين مراسم كه در حضور خانوادة 
مقاومت  هواداران  و  دوستان  از  و جمعي  او 
برگزار شد، شركت كنندگان بر پيكر آن «يار 
عزيز مقاومت و رزمندة بيقرار آزادي»  نماز 

گزارده و با او وداع كردند. 
قدر خواه،  منصور  آقاي  مراسم   اين  در 
نيز  كارگردان و عضو شوراي ملي مقاومت 
سخنان  طي  قدرخواه  آقاي  داشت.  حضور 

پراحساسي گفت:
«ما امروز در اين جا به مناسبت بسيار غمناك  
انسانهاي  از  يكي  دردناكي جمع شده ايم.  و 
خوب  ديگر در ميان ما نيست. داستان ملت 
داستان  آخوندها   حاكميت  زمان  در  ما 
از دست دادن  از مصيبت  و  پر  ملتي است  
ملتي  ايستادگي  داستان  همرزمان.  و  عزيزان 
كه در مقابل همه سركوبيها و فشارها  سرخم 

 مراسم خاكسپاري هوادار پرشور مقاومت  معصومه  بنيادپور

هر  به  خود  مبارزات  به  سرفرازانه   و  نكرده 
قيمت ادامه داده است... او به معناي  واقعي  
را  ما  ملت  فرياد  كه  بود  آزاديخواهي  زن 
صحنه هاي   در  ممكن   صداي  بلندترين  با 
همه  مي رساند...  به گوش جهانيان  مختلف  
دنيا وداع خواهند  اين  با  يا زود  دير  انسانها  
مي ماند   باقي  و  است  مهم  آن چه   اما  كرد 

خاطرات  و تأثيرات   هر انسان است. تأثيرات  
و خاطرات  معصومه  به ما كمك مي كند  كه 
به مبارزاتمان ادامه دهيم و آزادي و انسانيت 

را به كشورمان برگردانيم.
در خاتمه مراسم مزار معصومه  توسط ياران و 

دوستانش  گلباران گرديد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد.

جهان دارد و ياران مقاومت در هر عرصه يی 
در حد توانشان به شايستگی برای آزادی ايران 
از خودشان مايه  می گذارند و مبارزه می کنند. 
اين  برای  همراهيتان  و  شرکتتان  و  شما  کار 
و  است  مفاخرت  اسباب  سرفراز،   مقاومت 
من اطمينان دارم که رزمندگان ارتش آزادی 
ايران  مردم  برای  گذشت  و  فدا  پيشتاز  که 
امثال  و  باديدن شما و من  هستند،  هم اکنون 
می کنند.  سپاسگزاری  ما  از  شايستگی  به  ما، 
گفت  ديدم.  چهره اش  بر  را  خنده  زيباترين 
چقدر شادمانم کرديد و انرژيم را هزار برابر 
گفتم  بود.  دستم  در  رز  شاخة  يک  کرديد. 
اجازه دارم اين شاخه گل را تقديمتان کنم، با 
کارتان رنگ  زيبايی  برابر  در  می دانم  آن که 

می بازد؟ 
و نمی دانستم که چه زود پرپر می شود.

نفرين بر خمينی و اصحاب پليدش که ميليونها 
ابدی  ايرانی را در جهان آواره کردند. ننگ 
ايرانی  ميليونها  که  جانشينانش  و  خمينی  بر 
گشته اند.  آنها  متوقف نشدنی  جنايات  قربانی 
معصومه بنياد پور  همرزم عزيزمان، يار پرشور 
و  شد  پرپر  غربت  در  ناشناسمان  خستگی  و 
داغی بر داغهای نشسته بر دلمان افزود. جايش 
يادش  و  می ماند  خالی  ما  درميان  همواره 
جاودانه. در گذشت دلخراشش را به همسرش 
و  يارانش  همرزمانش،  تک تک  دخترش،  و 
به ويژه به خانم مريم رجوی تسليت می گويم. 

يادش گرامی و راهش پر رهرو باد. 

سنت کنار آن نشستيم.
البته طبق گفتة عمويم ما قدري  زودتراز 
خانواده ها  بوديم  آن جارسيده  معمول 
کم کم و گروه گروه وارد مي شدند، اما 
چيزي نگذشته بود كه چندنفرکه چهرة 
نمي نمود  خودمان  کارگران  به  آنها 
وارد شدند و همراه با آنها يک دستگاه 
دنده عقب  حالت  به  «خاور»  کاميونت 
به گلزار نزديک شد، به محض رسيدن 
به نزديكي آن قطعه، و محل  كاميونت 
دسته  و  شدند  مشغول  کارگران  ما، 
تخليه  را  گاليول  گل  شاخه هاي  دسته 
در  آن  کردن  پخش  به  شروع  و  کرده 
سطح گلزار نمودند. ما نمي دانستيم چه 
خبراست ولي با ديدن صحنه به کمك 
آنها رفته و شروع به فرش کردن خاوران 
با گاليول کرديم، و چيزي نگذشت كه 
تقريبا بيش از نيمي از آن محوطة بزرگ 
با گاليول پوشانده شد و صحنه يي بس 

زيبا خلق كرد.
گارگران  از  يكي  از  کار  اتمام  از  پس 
موضوع را پرسيدم  با تعجب گفت يك 
نفر ما را استخدام كرد و چند برابر به ما 
اين  كه  خواست  ما  از  و  پرداخت  مزد 
گلها را در اين جا آورده و زمين اين جا 
را با آن فرش كنيم البته چيزي نگفت كه 

اين جا كجاست و چرا اين كار را مي كند 
پرسيدم  او  از  خواست،  را  همين  فقط 
کجاست؟  اين جا  مي داني  خودت  تو 
را  ماجرا  کل  توانستيم  ما  نه.  گفت 
حدس بزنيم احتماًال يکي از خانواده ها 
شهدا  مزار  ويران کردن  ديدن صحنة  با 
از همان منطقه (چندکيلومتري به سمت 
شرق)که گلخانه هاي پرورش گل زياد 
عمدًا  و  را خريداري کرده  گلها  است 
کارگر خارجي استخدام نموده تا ردي 
يک  در  بله،  نگذارد.  باقي  از خودش  
چشم به هم زدن قسمت اعظمي از گلزار 
شده  رنگارنگ  گاليولهاي  در  غرق 
تمامي  چهرة  در  مي شد  را  لبخند  بود. 
آدمهاي آن جا ديد، هنگام رفتن صداي 
(وقتي  مي گفت  که  شنيدم  را  مادري 
گلباران  را  اين جا  روز  هر  بيايند  آنها 
سه فرزندش  که  را  مادر  آن  مي کنيم) 
اکثر  آرميده اند   خاوران  گلزار  در 

خانواده ها مي شناختند. 
به اميد روزي که با قدوم ارتش آزادي 
تمام  زمين  ايران  تابان  مهر  با  همراه  و 

ايران را گلباران کنيم. 

معصومه در در مراسم ١٨ژوئن٢٠٠٥

 دو خاطره  از  شهيدان نوشتة  نجمه حاج حيدري

از هواداران مجاهدين  بنيادپور  با كمال تأسف،خانم معصومه   
به طرز  آلمان  بن  در شهر  تصادف  حادثة  در يك  ايران  مقاومت  و 

دلخراشي جان سپرد.
نمايندگي شوراي ملي مقاومت در آلمان اين ضايعة دردناك 
فرزند  تنها  و  انوري  او آقاي خسرو  بنيادپور و همسر  به خانوادة  را 
بازمانده اش، نيكا و همه هواداران و ياران مقاومت در آلمان تسليت 

مي گويد. 
خانوادة مقاومت ايران در غم از دست دادن معصومه بنيادپور، 

اين يار پرشور مقاومت كه براي رساندن فرياد دادخواهي مردم ايران 
به گوش جهانيان تالشي وافر داشت و همواره در صحنه هاي مختلف 
فعاليتهاي مقاومت عليه دژخيمان فعاالنه حضور مي يافت، سهيم است 
و با خانوادة او عميقًا ابراز همدردي مي كند. جامعة پناهندگان ايراني 
فعاالن  و  كوشندگان  از  كه  را  بنيادپور  معصومه  ياد  نيز  آلمان  در 

احقاق حقوق پناهندگان در اين كشور بود، گرامي مي دارند.
نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان

 اول آذر ۸۴

اطالعية دفتر نمايندگي شوراي ملي مقاومت در آلمان
معصومه بنيادپور يكي از هواداران مقاومت در آلمان در يك سانحه دلخراش جان سپرد

م.نامور



صفحة ١٣ شمارة ٧٧٧ ـ سه شنبه ٨آذر ١٣٨٤ مقاالت

قطعــا ت يـک مـوزاييـک

بـا مـردان بنشيــن و
 به مـردی، دشــمن بـاش!

عامل تربيت و تأثيرگذاريهای محيط و شرايط اجتماعی وحتي نوع 
آب وهوا يا تندرستی وعدم تندرستی، جملگی روی اخالق و خلق وخوی 
است.  چانه  زدن  و  انکار  غيرقابل  واين،  دارند  مستقيم  آدمي اثر  منش  و 
«ذات»،  به عنوان  آن  از  علمی،  شناخت  بدون  قدما  که  ژنتيکی  عامل  اما 
«سرشت و طينت» ياد مي کردند؛ سهم عمده يی درشکل دهی منش انسانی  
به عهده دارد. جهان بينی مارکسيستی تمامي  کنش و واکنشهای انسانی را 
صرفًا به شرايط محيط اجتماعی تبيين و تعريف مي کرد. حال آن که علم 
و تجربه بيانگر اين امر است که دريک شرايط يکسان و مشترک، آدمها 
واکنشهای متفاوت و نابرابر نشان مي دهند. به طور مثال يک وزنة سنگين 
معين را روی دست چند نفر با وزن بدنهای مختلف قرار مي دهيم. در اين 
آزمايش مي توان مشاهده کرد که يک نفر با عضالت ورزيده تر و وزن 
بدن بيشتر ممکن است مدت تحمل وزنه را کمتر از کسی داشته باشد که 
از حيث شرايط جسمانی از او در مرتبةپايين تری قرار دارد. شخص اخير 
کمبود وزن و نيروی فيزيکی  بدن را با چه چيز جبران کرده است؟ مسلمًا 

با اراده، استقامت، تحمل درد وفشار برای پيروز شدن.
امری ست عادی و غيرقابل  بريدن  ناتوانی در تحمل و شکستن و   
دعوا و مرافعه. اشکال و ايراد آن جاست که شخص بريده نخواهد حقيقت 
را بپذيرد و آن را بيان کند. هستند کسانی  که متوسل به انواع بهانه جوييها 
و علت تراشيها مي گردند. غرور و منيت مانع از آن مي شود که به ضعف 
و ناتوانی خود اعتراف کنند. مصداق اين مهم را در مثالها و انواع ديگر 
هم مي توان جستجو کرد. دو نفر از پی سالها دوستی و رفاقت، از هم جدا 
مي شوند. اين جدايی يا بی سروصدا و بدون کشاکش  خواهد بود و يا با 
جاروجنجال و اتهام زدن.  عنصر ناراحت و کينه توز حاضر نيست حتي يک 
تقصير را متوجه خود بداند. او همة کاسه کوزه ها را بر سر رفيق ديروز خود 
مي شکند. دنيايی معايب و اشکاالت را در او جمع مي کند و جارمي زند 
تا خود را برحق نشان دهد. برای بدنام کردن طرف، با بی انصافی  تمام 
به راه مبالغه و جعل و تحريف حقايق مي رود. به آشنايان مشترک مي گويد 
اندازه  هر  نيفتند!  مزور  آن  به دام  ديگران  تا  مي زند  را  اين حرفها  او  که 
باشد در خراب کردن دوست  که سرشت پست و شرير وبی حيا و شرم 
ديروزش، ولعی سيری ناپذير و انتقام جويانه نشان مي دهد. برای منزوی و 
بدنام کردن به همه چيز متوسل و همه جا را زير پا مي گذارد. به راستی  جز 
نهاد ناپاک چه چيز مي تواند عامل محرکة اين همه کينه توزی و خيانت 
و بی معرفتی باشد؟  هم چنين در نظر بگيريد زوجی را که سالها محرم و 
همدم و غمخوار هم بوده اند و به هر دليل از هم جدا شده اند. مردان و زنانی 
به زهر  را  الفت و مجالست سالها را پاس مي دارند و آن  هستند که حق 
کينه و بدنامي  آلوده نمي کنند. و ديگرانی  هستند که چشم و دل را برهم 
نهاده و به دروغهای يک جانبه، هفت محله را جار مي زنند. در مناسبات و 
پيوندهای اجتماعی  از اين پديده ها بسياراست. در احزاب و سازمانهای 

سياسی و نظامي ، تاريخ شواهد فراوانی به ياد دارد.
 مشتی  مزدور رژيم ماليان حاکم راه افتاده اند به اين سرو آن سر دنيا 
تا مجاهدين خلق و ارتش آزاديبخش را به حساب خام خودشان خراب 
کنند. اين تفاله های زباله دانی  دستگاه اطالعاتی  آخوندهای حاکم  فکر 
نمي کنند که وقتی خود رژيم  با تمامي  امکانات مادی و نظامي  و اطالعاتی 
و ديپلوماتيک خود نتواند از عهده برآيد، از آنان چه برخاسته است؟ اگر 
مدتی  آنها  که  مي گردد  متوجه  کند،  دقت  بی غرضی  و  بی طرف  ناظر 
کامًال کم فعاليت  و در مرحله يی که نياز مبرم رژيم است، يک مرتبه فعال 
مي شوند. هر افشاگری هر قدر هم که ضروری باشد باالخره مدتی دارد. 
اين تفاله ها سالهاست که آن چه از جعل و غير جعل داشته اند به کرات گفته 
و نوشته و در شش گوشة جهان جار زده اند.  تا کسی  دمش به جايی  بند 
نباشد، تا مأمور و معذور نباشد بيکار نيست که پيوسته   کارو بارو زندگيش 
را زمين بگذارد و اين جا و آن جا باال آورده های پيشين را مجددًا نشخوار 
کند. يک طفل دبستانی هم که از حداقل هوش برخوردار باشد  مي تواند 
بفهمد که عمل چنين عناصری عادی نيست.  مي تواند بفهمد که ترتيب دادن  
مجالس متعدد در گوشه و کنار و دور و نزديک جهان  خرج دارد.  پرواز با 
هواپيما، استفاده از سالن هتلها برای برگزاری کنفرانس بودجه مي خواهد. 
اعال،  چاپ  و  رنگين  نشريه های  انواع  و  نشريه  و  جزوات  کتاب،  چاپ 
مجانی تمام نمي شود. آخر يک سال، دوسال و پنج سال نيست تا بگوييم  از 
کد يمين و عرق جبين يا ارث و ميراث پدری روبه راه مي شود! چه روزگار 
قشنگ و آنتيکی که خائنان و خادمان دستگاه اطالعاتی ماليان رسوا را، 
بعضی از «مبارزان  بی مثال»! خارج کشوری؛ تر و خشک مي کنند. رهنمود 
مي دهند. روابط عمومي  آنها مي شوند. آنان اگر واقعًا ضد رژيم فاشيستی 
ماليان بودند، هر چند با مجاهدين خلق و رزمندگان شهر اشرف دشمنی 
داشتند، حاضر نمي شدند که فرستادگان مزدور چنان نظامي را پذيرا گردند. 
تاريخ مبارزات بشری مي گويد که دراين موارد خط قرمزی وجود دارد 
که عدول از آن به معنی  نزديک شدن به دشمن مشترک است. مخالفت و 
مقابله با يکديگر تا آن جا مشروع است  که به نفع  رژيم استبدادی حاکم 
تمام نشود. من نمي توانم  آنان را که در تبليغات رژيم  عليه مجاهدين خلق 
همراهی  و همصدايی مي کنند، به عنوان اپوزيسيون قبول کنم، اين يک 
حساب دو دو تا، چهارتاست. اين عناصر و طيفها بيش و پيش از آن که 
رقيب سرسخت خود يعنی  مقاومت ايران را خراب و بدنام کنند، خودشان 

را در برابر تاريخ ايران و انظار جهانی بدنام و مشکوک معرفی  مي کنند. 
بعضی از مقوله ها ربطی به عقيده و ايدئولوژی و پايگاه سياسی ندارد.  
به بيان ساده و تجربی مردم مي گويند که مثًال: «فالنی  فلزش خراب است»  

اين فلز چه هست؟ همان ذات و طينت و سرشت و نهاد. و باز: 
«عاقبت گرگ زاده گرگ شود 

گرچه با آدمي بزرگ شود» 
  نمي دانم دلم بسوزد يا نسوزد به حال آن فلک زده هايی که ميزبان گرگان و 
گرگان درپوست ميش رفته، مي شوند و ذره يی هم شرم و مروت نمي کنند. 

در دشمنی هم بايد جوانمرد بود.
  تاريخ خودمان مي گويد که  جالل الدين خوارزمشاه وقتی خود را در 
محاصره و تيررس چنگيزخان مغول و سپاه او ديد، سواره براسب  خود را 
در رود سيحون انداخت.  سپاهيان مغول خواستند او را هدف قرار دهند. 
چنگيز مانع شد و گفت  او سرداری دلير و مقاوم است. مردانه نيست که او 
را در آب هدف قرار دهيم. بگذاريد از رود بگذرد و آن گاه تعقيبش کنيد. 
چنگيز با همه بی رحمي  و خونخواری و خوی تجاوز و غلبه و استيال جويی 
از يک صفت مردانگی هم  برخوردار بوده است که الاقل  به گهگاه در او 
جرقه مي زده است و دريغا از امروز و مدعيان امروز. و چنين است که من 
مي گويم  اگر مخالف و دشمن هستی، باش اما با مردان بنشين و به مردی، 

دشمنی کن. 

عمـو يـادگا ر!
خـوابـی يا بيــدار؟ 

البد تا کنون از زندان مخفی  و مخوف ايادی رژيم  فاشيستی  ماليان 
حاکم  بر ايران، در عراق که اخيرًا برحسب تصادف کشف شده ؛ مطلع 
شده ايد و ديگر لزومي  به شرح و بسط فجيع و ضد انسانی  آن نيست. کشف 
اين زندان و بدن به شدت شکنجه شدة زندانيان بی گناه آن هشدار و به صدا 
درآمدن ناقوس مرگی ست که اگر جهان  جز به غر و لندی، از آن بگذرد 
بايد پيامد های موحش آن را نيز برای فردای خود در نظر بگيرد. زندان 
بزرگ ايران زمين کم بود که  عراق هم عرصة بيدادگريهای مشتی  تبهکار 
جانی  شده است. چنگيز خان مغول قانونی  به نام «ياسا» داشت. آيا از ميان 
دولتمردان جهان، کسی هست که بگويد قانون  ماليان حاکم برايران  چه 
در  که  است  قرن  ربع  قريب  ايران  سرفراز  و  رنجديده  مقاومت  هست؟ 
به گناه همين فرياد و  قانون را فرياد کرده است و  اين  چهارسوی جهان 
قرار گرفته. قدرتمداران جهان   تروريستی!   ليست  بوده که در  هشدارها 
خونهای به ناحق ريخته را سالها ناديده گرفتند، زجر و رنج و تحقير يک 
ملت سربلند را ناديده انگاشتند و امروز به نظر مي رسد که بيمناک بمب اتم 
جنايتکاران  هستند. نشست بيست و چهارم  نوامبر در وين، روز آزمون 
بزرگ است . اگر کفشها از ريگهای ريز ودرشت  خالی باشد، پروندة 
بازی   بهانه،  به صد  امنيت خواهد رفت وگرنه، هم چنان  به شورای  رژيم  
ادامه خواهد يافت. اما اين بازی با آتش است و آتش تر و خشک را با هم 
مي سوزاند. به جهان دموکرات، به جهان  متمدن، به جهان  عادل و شاهد و 

غالب بايد گفت: 
«عمو يادگار! خوابی يا بيدار؟»        

 رحمان کريمی

کشف  کردم،  روشن  را  تلويزيون 
زندان مخفی عوامل رژيم در وزارت 
کشور عراق و زندانی و شکنجه شدن 
١٧٠نفر، که بعضی به طور وحشتناکی 
شکنجه شده بودند، در صدر خبر بود.  
هر  دل  که   تکان دهنده يی  تصاوير 
تصاويری  می آورد.   به درد  را  انسانی 
که از جنس جنايات رژيم واليت فقيه 
شکنجه شده  زندانيان  کنار  در  بود. 
جنازة  دهها  نفری که دستشان از پشت 
شده  شليک  به سرشان  گلوله  و  بسته 

بود در گودالی نشان داده می شد. 
وحشتناک،  تصاوير  اين  با  همراه 
پويان  حسين  خلق  مجاهدان  تصاوير 
و محمدعلي زاهدي،  با چهرة مصمم 
می کنند.  عبور  حافظه ام  در  خندان  و 
با خود می گويم، واقعًا روزگارغريبی 
انسانی رژيم،  است، در هر عمل ضد 
از  هستند،  هدف  اولين  مجاهدين 
افشاگر  اولين  مجاهدين  ديگر  طرف 
آنان  هستند.  و  بوده  رژيم  جنايات 
و  خمينی  هار  ارتجاع  برعليه  اول  از 
اسالمی اش  بنيادگرايی  و  تروريسم 
قيام کردند و از روز اول گفتند دشمن 
مردم ايران ارتجاع است. درحالی که 
چهرة  خمينی  از  ارتجاع  متحد  جبهة 
خاک  و  می ساخت  امپرياليسم  ضد 
با  مجاهدين  می پاشيد،  مردم  به چشم 
به روشنگری  ارتجاع  قراردادن  هدف 
پرداختند.  البته از همان روز اول بايد 
بر  درود  می پرداختند.  نيز  را  بهايش 
مسعود سکاندار مقاومت که در همان 
ماههای اول در نشرية مجاهد به خوبی 
نگذاشت  و  باز کرد  را  ارتجاع  بحث 
ضدليبراليسم  پوستين  رژيم  به جنايات 
مبارزة  و  بپوشانند  ضدامپرياليسم  و 
خمينی،  نمايند.   منحرف  را  مردم 
نيز،  ايران  مردم  نسل  و  حرث  دشمن 
شناخته  خوب  را  خود  اصلی  دشمن 
آنان  آشکار  و  پنهان  به طور  و  بود 
قرار  خود  ارتجاعی  تهاجم  مورد  را 
در نشرية مجاهد شماره ٧٦٨ چشمم 
معدن  در  فاجعه  مورد  در  مطلبي  به  
باب نيزو افتاد. يک باره ذهنم رفت به 
به عنوان  زماني که  و  تحصيل  دوران 
معدن  هنرستان  کارآموز  يک 
آن جا  به  درس خواندن  و  کار  براي 
يخبندان  و  سرد  روزهاي  رفته بودم. 
شهر  و  کرمان  شمال  کوهستانهاي 
خاص  زبانزد  سرمايش  که  زرند 
وعام است و کارگران سختکوش و 
تکيدة اين معادن که براي درآوردن 
سال  فصل  سردترين  در  نان  لقمه يي 
بايد به عمق چاههاي اين معدن بروند 
و کار جسمي طاقت فرسايي را انجام 
که  دردناک  خاطره يي  مي دادند. 
هيچ گاه نمي خواستم به آن فکر کنم 
چرا که در تب وتاب آن روزگاران 
رشتة  اين  به  و عالقه ام  تمام عشق  و 
به من  محکمي  ضربة  چنان  درسي 
خواسته هاي  همة  از  که  واردکرد 
راهي  بسا  چه  و  کشيدم  کنار  خودم 
برايم گشود كه براي پايان دادن به اين 

رنج و دردها دنبال چاره يي باشم.
آن  داغدار  خانواده هاي  هيچ گاه 
در  که  نمي کنم  فراموش  را  منطقه 
و  مي گريستند  عزيزانشان  سوگ 
به جز توده يي از خاکستر و يا مشتي 
گوشت و استخوان درهم شکسته چيز 
به خاک  و  سوگواري  براي  ديگري 

سپردن نداشتند. 
شايد گوشه يي از اين درد و رنج به 
تصوير کشيده شده باشد، ولي وضع 
است  آن چيزي  از  وخيمتر  خيلي 
از  بعد  به طوري که  دارد.  وجود  که 
مي گذرد  آن زمان  از  که  ٢٠سال 
بسا  معادن  اين  ايمني  سيستمهاي 

مجاهدين سدی محکم در مقابل بنيادگرايی اسالمی در جهان
نصراهللا اسماعيل زاده 

به خاطر كارگران ستمديدة معدنها!
عليرضا زنگي آبادي- اشرف

ربودن ٢ مجاهد خلق آغاز پيگيری و افشای زندان مخفی عوامل رژيم در وزارت کشور عراق

امجديه  جريان  در  خمينی  می داد. 
گفت، دشمن نه آمريکا و نه شوروی 
بغل  در  همين جا  در  دشمن  است، 
وچراغ  چشم  بهشتی  است.  گوشمان 
نيز می گفت:  اجرايی خمينی  مهرة  و 
هی نگوييد ارتجاع  ارتجاع، تا چماق 

نخوريد!
 در صحنة بين المللی نيز مجاهدين 
خود  افشاگريهای  با  شورا  و 
چهرة واقعی رژيم بنيادگرا و تروريسم 
خمينی را برای جهانيان افشا کردند و 
ارگانهای  طرف  از  ٥٢بار  به حال  تا 
حقوق بشر سازمان ملل متحد محکوم 
و  تروريست  رژيم   گرديده  است. 
از  خارج  در  واليت فقيه  ضدبشر 
از  ١٥٠عمليات  بيش  با  نيز  کشور 
شورا،  و  مجاهدين  عليه  تروريستی 
خشم خود را ازافشاگريهای مقاومت 

نشان داده است. 
بنيادگرايی  خطر  با  رابطه  در 
آن،  از  ناشی  تروريسم  و  اسالمی 
مقاومت  ملی  شورای  و  مجاهدين 
بارها به دولتمداران اروپايی و آمريکا 
آقای   ١٩٩٣ سال  در  داده اند.  هشدار 
اسالمی  «بنيادگرايی  کتاب  محدثين 
به تحرير  را  جهانی»  جديد  خطر 
درآورد. اين کتاب در آمريکا چاپ 
و در اروپا و آمريکا در اختيار مردم 
متأسفانه  قرارگرفت،  سياستمداران  و 

اما، کسی از آن درس نگرفت. 
رجوی  مريم  خانم   ١٩٩٤ سال  در 
در  مقاومت  برگزيدة  رئيس جمهور 
که  کردند  اعالم  انگلستان  مجلس 
دشمن اصلی،  بنيادگرايی می باشد و 
دست خود را برای تشکيل يک جبهه  
عليه بنيادگرايی دراز کردند. متأسفانه، 
بايد درس می گرفتند دست  آنان که 
خود را در پشت خود مخفی کردند.  
رژيم  به تروريسم  را  خود  چشم  آنها 
ريختند  او طرح همکاری  با  و  بستند 
برای  را  خود  مکنده های  قالب  و 

دامن  از  ايران  مردم  پولهای  مکش 
در  و  آويختند  جنايتکار  آخوندهای 
مجاهدين  نمودن  به محدود  مقابل 

دشمن بنيادگرايی اقدام نمودند. 
چگونه  که  بوديم  شاهد  ادامه  در 
پدرخواندة   و  هار  بنيادگرای  رژيم  با 
با  بين المللی همراه شدند و  تروريسم 
سهمگين ترين بمبارانها کمر به نابودی 
مجاهدين  آنتی تز بنيادگرايی، بستند. 
داهيانة  پيش بينيهای  با  خوشبختانه 
مسئولين  و  رجوی  مسعود  آقای 
با  مشترک  توطئة  اين  مجاهدين،  

شکست روبه رو شد. 
در  پاريس  در  رژيم  توطئة  سپس 
بزرگترين تهاجم پس از جنگ فرانسه 
رئيس جمهور  به اقامتگاه  حمله  در 
درآمد.  به اجرا  دفتر شورا  و  مقاومت 
هواداران  ورود  با  نيز  تهاجم  اين 
شعله های  شهادت  با  و  مقاومت 

فروزان آزادی در هم شکسته شد.
شهروندان  تهاجم،  اين  جريان  در 
شهرهای  ديگر  و  اور  در  فرانسوی 
فرانسه  به حقانيت مجاهدين و شورای 
پی بردند  پيش  از  بيش  مقاومت  ملی 
خود،  همبستگی  اعالم  با  همراه  و 
توطئه های  افشای  در  عملی  قدمهای 
و  مجاهدين  از  و  برداشته  رژيم 

مقاومت ايران حمايت کرده اند. 
به رغم   گذشته،  دوسال  در 
سهمگين  و  پيچيده  بسيار  توطئه های 
تپندة  قلب  و  مجاهدين  عليه  رژيم 
مقاومت شهر شرف اشرف، مجاهدين 
در  محکمی  سد  هم چون  عراق  در 
برابر بنيادگرايی ايستادند و مداخالت 
عراق  در  صحنه ها  کلية  در  را  رژيم 
کارزار،  اين  نتيجة  در  نمودند.   افشا 
٢ميليون و ٨٠٠ هزار نفر از شهروندان 
عراق همراه با دهها سازمان و انجمن 
خود  همبستگی  و  حمايت   عراقی، 
را با مجاهدين اعالم کردند و تأکيد 
کردند که عليه اشغالگر پنهان عراق، 

جبهه  يک  در  مجاهدين  با  رژيم، 
می  باشند. 

نمود که در هرکجا  بايد تصريح   
وجدان مردم کشورهای جهان امکان 
اهداف مجاهدين ومقاومت  با  تالقی 
صحت  و  به حقانيت  داشته اند،  را 
ايران  مقاومت  مبارزاتی  روشهای 
شتافته اند.   به ياری  و  کرده اند  تأکيد 
اما، دولتهای معامله گر گوشهای خود 

را به هشدارهای مقاومت بستند.
رجوی  مريم  خانم  قبل  سال  دو   
مقاومت  برگزيدة   رئيس جمهور 
انگلستان  در  به کنفرانسی   پيامی  در 
اسالمی  بنيادگرايی  تأکيد کردند که 
اتمی  بمبهای  از  بار خطرناکتر  صدها 
آنان  بازهم  متأسفانه  می باشد.   رژيم 
خود  بودند  رژيم  با  معامله  دنبال  که 
مماشات  راه  و  زدند  به تجاهل  را 
رژيم  با  اگر  واقع  در  دادند.  ادامه  را 
تروريسم  پدرخواندة  و  تروريست 
بسياری  نمی کردند،  مماشات  جهانی 
در  که  بی گناه  مردم  خونهای  از 
اروپا  در  و  عراق  در  گذشته  دوسال 
به زمين  است،  شده  ريخته  به زمين 

ريخته نمی شد. 
از  جهان  مردم  روزها  اين  در 
تروريستی  به عمليات  مربوط  اخبار 
وزارت  در  رژيم  اطالعات  وزارت 
شده  شوکه  به شدت   کشورعراق 
اين جا  در  می کنند.  تنفر  ابراز  و 
ربودن  از  پس  که  نمود  تأکيد  بايد 
امسال،  ماه  مرداد  در  خلق  دومجاهد 
مجاهدين در افشای زندانهای مخفی 
و  بدر  ونيروهای  اطالعات  وزارت 
نهايتًا کشف اين مرکز شکنجه نقش 

مهمی داشته اند.
قبل  به ٢٧سال  نگاهی  وقتی 
که  می بينيم  بيندازيم،  به حال  تا 
در  مقاومت  جنبش  و  مجاهدين 
با  ايران  از  خارج  در  و   داخل  
يک  در  واليت فقيه،  جنايت  رژيم 

جنگ رو در  روی همه جانبه بوده اند. 
اعادة  و  آزادی  راه  در  مجاهدين 
فدية  پذيرش  با  مردم   حق حاکميت 
شهيد  ١٢٠هزار  تابه حال  عيار  تمام 
به مرحلة  را  رژيم  و   کرده اند  تقديم 
رژيم جنايتکار  انداخته اند.  سرنگونی 
واليت فقيه، از اول غصب حاکميت 
مردم، دشمن اصلی خود، مجاهدين، 
به خوبی  امروز  و  شناخت  خوب  را 
دريافته است که شيشة عمر اين رژيم 
اين  پراقتدار  بازوی  توسط  نهايتًا 
امروز  زده می شود.  به زمين  مقاومت 
در  اشرف  تا  که  است  دريافته  رژيم 
عراق باقی است، نمی تواند امپراتوری 
ارتجاعی خود را در عراق بگستراند. 
رژيم جنايتکار مالها دريافته است که 
با  شرف  شهر  رزمندگان  سرانجام  
کمک مردم ايران تومار جنايات اين 
رژيم را در هم می پيچند و به زباله دان 
که  نيست  بی سبب  می اندازند.  تاريخ 
موقت  وزير  نخست  جعفری  وقتی 
باالترين مقامات  بود  تهران  عراق در 
واليت خامنه ای آه و ناله سر می دادند 
که حضور مجاهدين يک خطر جدی 

امنيتی برای رژيم است.
مجاهدين  آن که،  تاريخ  تلخ  طنز 
ضدبنيادگرايی  پيکان  نوک  در  که 
مقابل  در  حفاظتی  سپر  و  دارند  قرار 
مجاهدين  هستند،  جهانی  تهديد  اين 
که پروژه های فاجعه آميز اتمی    مالها 

را افشا کرده اند، بايد تاوان مماشات و 
بند وبست  معامله گران با پدرخواندة 
بپردازند.   نيز  را  جهانی  تروريسم 
نام پرافتخار  با قراردادن  معامله گران، 
و  تروريستی   ليست   در  مجاهدين 
ننگی  مقاومت،  اين  محدودکردن 
تاريخی را برای خود ثبت کرده اند.  

جهانی  تهديد  و  خطر  اکنون 
بيش  رژيم،   تروريسم  و  بنيادگرايی 
و  شده  ملموس  همه  برای  پيش  از 
صحت هشدارهای مقاومت در مورد 
اکنون  است.   رسيده  به اثبات  رژيم 
بايد به آنان که تابه حال به خاطر منافع 
به سرمايه های  دسترسی  و  اقتصادی 
با  به مماشات  ايران  مردم  شدة  حراج 
تروريسم  حامی  و  تروريست  رژيم  

جهانی ادامه داده اند، گفت:

مماشات  رژيم  با  اين  از  بيش   -
نکنيد،

از  را  تروريستی  ظالمانة  چسب  بر   -
مجاهدين برداريد،

اين  مجاهدين  راه  سر  از  را  موانع   -
در  جهانی  بی بديل  انسانی  سرماية 
مقابل بنيادگرايی برداريد، تا مقاومت 
را  بشريت  دشمن  اين  ايران،  ومردم 
جهانی  و  بيندازند  تاريخ  به زباله دانی 

را از شر اين خطر رها سازند. 
درود بر بازوی پراقتدار مقاومت،

رزمنده شيران شهر شرف اشرف . 

دور  از  و  قبل عقب مانده تر  به  نسبت 
اين  و  معادن  اين  شده اند.  خارج 
تجهيزات  بايستي  وحشتزا  تونلهاي 
باشد  داشته  تهويه  ٢٤ساعته  و  کامل 
که  هشداري  سيستمهاي  هم چنين  و 
شکل  سريعترين  در  را  گاز  نشت 
راههاي  يا  معدن  کارگران  به  ممکن 
طريق  از  بتوان  كه  اضطراري  خروج 

آنها خارج شد. 
وقتي مطلب را خواندم ديدم هيچ کدام 
زور  به  را  کارگران  و  نيست  اينها 
باب نيزو  معدن  مي کنند.   چاه  وارد 
ايران  ذغال سنگ  عمدة  تامين کنندة 
است که در شمال کرمان و در حومة 
من  زماني كه  دارد.  قرار  زرند  شهر 
سه   به صورت  معدن  اين  بودم  آن جا 
و  مي كرد  کار  شبانه روز  در  شيفت 
روستاهاي  از  عمومًا  آن  کارگران 
براي کار استخدام مي شدند.  اطراف 
سيستم  اين  که  اهميتي  به دليل  ولي 
براي بخش خصوصي دارد، بخشي از 
کارگران هم از شهر کرمان براي کار 
مهندسي  پرسنل  مي رفتند.  آن جا  به 
در  بخشي  و  زرند  در  بخشي  معدن، 
کرمان در يک شهرک دولتي مستقر 

هستند.
 ٢ ساعت  حوالي  اتوبوس  روز  آن 
هوا  رسيد.  ما  ايستگاه  به  نيمه شب 
سرد بود و دست و پايم يخ زده بود 
و به محض رسيدن اتوبوس پريدم باال 

تا گرم شوم.  نشستم  و روي صندلي 
گويي سرما قصد کشتن ما را داشت. 
و  در  همه  حرف  ياد  به  لحظه  در 
بچه  اين  افتادم كه مي گفتند  همسايه 
عقل نداردکه براي درس خواندن به 
با خودم مي گفتم  باب نيزو مي رود و 
آخر عقل هم خوب چيزي است که 
استراحت در اطاق گرم و کنار بخاري 
به باب نيزو  براي چي  را ول کردي و 
کار  به  و عالقه  ولي عشق  مي روي؟ 
مهندسي معدن و کار در اعماق زمين 
برايم  تهديداتش  و  خطرها  همة  با 

خيلي جذاب و جالب بود.
معادن آن منطقه به دليل ويژگي زمين 
حالت عمودي دارد و ابتدا به صورت 

چاه زمين را حفر کرده و بعد از يک 
تونلها  زمين  زير  در  مشخص  ارتفاع 
به طور عرضي حركت مي کنند. هر 
معدن داراي يک شماره سريال است 
که با حروف انگليسي نوشته مي شود 
A-B-C-D-  که هر حرف گاهی 
بر مي گرفت.  را در  تا ١٠الي١٥ چاه 
مثًال ما معدن D١٠  بوديم که به وسيلة 
به  نظامي  تلفنهاي  مشابه  تلفن  يک 
اگر  و  مي شديم.  کنترل وصل  مرکز 
بايد  مي افتاد  اتفاقي  يا  داشتيم  کاري 
اگر  معموًال  البته   . مي داديم  اطالع 
به اطالع  نيازي  اتفاقي مي افتاد ديگر 
دادن نبود و يا کسي باقي نمي ماند که 
اين  اطالع دهد. ولي در هر صورت 

تنها سيستم ايمني بود .
معدن  که  سيستمهايي  جمله  از   
باشد  داشته  وجود  بايد  سنگ  ذغال 
است  قوي  بسيار  هواي  مکنده هاي 
داخل  انفجاري  و  گازهاي سمي  که 
هم چنين  و  کند  تخليه  را  معدن 
در  که  شعله يي  هشداري  سيستمهاي 
نشت گاز سمي رنگ شعله  صورت 
خطر  زنگ  يا  مي شود  عوض  آنها 
رساني  اطالع  وسيلة   ابتدايي ترين 

است در آن جا وجود نداشت.
خواندم  نشريه  در  را  گزارش  وقتي 
٢٠سال  به  نسبت  كار  شرايط  گويي 
تغييري  هيچ  باب نيزو  معدن  در  پيش 
نكرده و بلكه بدتر شده است. شرايط 
طاقت فرساي کار براي کارگران قابل 
تصور نيست و خيلي از کارهايي که 
دهها  از  بيش  صنعتي  کشورهاي  در 
مي گيرد  انجام  ماشين  توسط  سال 
شود،  مي  انجام  دست  با  آن جا  در 
بين  که  بود  معدن  در  مته  مدل  يک 
بود.  معروف  پيکوف  به   كارگران 
کارگر بايد با دست اين مته را کنترل 
تا اليه هاي زمين را بشکند.  مي کرد 
به  زيادي  بسيار  کار ضربات  اين  که 
دست و کمر و گردن کارگران وارد 

مي کرد.
بيل  بوسيلة  بايد  مواد  عمدة  بخش  يا 
شود  ريخته  نقل  و  واگنهاي حمل  به 
يا حتي چنان كه در آن گزارش آمده 

واگنها هم که خيلي  تخلية  بود حتي 
ساده و مکانيکي است بايستي توسط 

کارگر انجام شود.
چاهها  و  تونلها  اين  از  گوشه يي  در   
که  دارد  قرار  سنگ شکن  دستگاه 
سنگ ذغال سنگ را خرد کرده و براي 
بارگيري و استفاده آماده مي کند. اين 
هفتگي  به صورت  و  قديمي  دستگاه 
تلفات  جان کارگران را مي گرفت و 
نيزو  باب   در  عادي  امر  يك  به  آن 
واگنهاي  با  سنگها  بود.  شده  تبديل 
ريخته  دستگاه  ريلهاي  روي  تخليه 
مي شد وبخشي از آن که کوچکتر بود 
از ميان ريلها به داخل يک قيف بزرگ 
شود.  آسياب  وارد  تا  مي شد  وارد 
بخشي از سنگها که بزرگتر بود روي 
ريلها گير مي کرد و کارگران بايستي 
با ضربات پتک به سنگها آنها را خرد 

کرده و از ريل عبور مي دادند. 
دليل خستگي  به  وقتها كارگر  گاهي 
قيف  طعمة  ديگر  سادة  مشكل  هر  يا 
دستگاه  از  سنگها  با  همراه  و  مي شد 
عادي  امر  اين  آن قدر  مي کرد.  عبور 
همه  يکبار  چندروز  هر  که  بود  شده 

منتظر چنين خبري بودند.
آن  ياد  به  خاطرات  اين  يادآوري  با 
جان باختگان و آن دسته از سوگواراني 
از  تازه يي  خبر  روز  هر  که  مي افتم 
مردم  آن  ياد  مي شنوم.  بدبختيهايشان 
ستِمديده که در انتظار موكب آزادي 
هستند و با يادآوري رنجها و دردهاي 
که  مي کنم  احساس  تك تك شان 
شهر  اشرف،  در  من  امروز  حضور 
شرف و حماسه واجبترين كار و تعهد 
روزنة  تنها  که  چرا  است.  من  ابدي 

اميد اين خلق ستمديده است.

بدو  از  نظام  اين  که  معتقدم  من 
تولد يعنی از همان روز بيست و دوم 
پيروزی  از  پس  بالفاصله  و  بهمن 
انقالب ضد سلطنتی،  دست به جنايت 
عليه مردم ايران زده است. از آن هم 
عوامل  می گويم  و  می روم  پيش تر 
نيز  انقالب  پيروزی  از  قبل  رژيم  اين 
ايران  مردم  عليه  جنايت  ارتکاب  از  
و  نمونة روشن  نکرده اند.  فروگذاری 
کشيدن  به آتش  آن،  نشدنی  فراموش 
سينما رکس آبادان در شب ۲۸مرداد 
۱۳۵۷ می باشد. اين جنايتکاران درهای 
خروجی سالن سينما را مسدود کردند 
درکمال  و  زدند  آتش  را  سينما  و  
زغال  و  سوختن  بيرحمي به تماشای 
شدن بيش از چهارصد تن از هموطنان 

بی گناه ما ايستادند.
رسيدن  به قدرت  فردای  از   
خمينی و زير نظارت کامل او  تا همين 
قربانی  بدون وقفه  ايران،  مردم  امروز  
جنايات گردانندگان اين رژيم هستند.  
نظام و در  اين  برخورد  نوع  من حتی 
رأس آن خمينی و يارانش با مسئوالن 
درجه اول نظام قبلی را از مقولة جنايت 
عليه بشريت می دانم. شيوة برخورد و 
دستگيری  و اعدامهای  بی محاکمه و 
ضدبشری   و  قالبی  محاکمه های  با  يا 
افرادی  از نظام پيشين که جرمشان هم 
نمونه های  از  خود  است،  بوده  محرز 
جنايت عليه بشريت محسوب می شود، 
چه رسد به کشتار هزاران دختر و پسر 
جوان و دانش آموز و دانشجو به جرم 
سياسی  سازمانهای  در  عضويت 
از  طرفداری  حتی  ويا  نظام  مخالف 
بد  برداشت  احزاب.  و  سازمانها  اين 

از حقيقت گويی آخوند مشکينی تا  وقاحت آخوند ابطحی
بر  نيست که حکم  اين  قصدم  نشود. 
نظام  جنايتکاران  و  سران  بی گناهی 
دهم  نشان  می خواهم  بدهم.  گذشته 
کيفيت   و  آنها  با  برخورد  نحوة  که 
امری  رژيم  جانب  از  آنها  مجازات 
فرض  زيرا  است.  بوده  ضدبشری 
حتی  که  اينست  انسانی  اصل  و 
جنايتکار را هم نمی توان با شيوه های 

جنايت آميز مجازات کرد.
 چند روز پيش آخوند مشکينی 
از بنيانگذاران اين نظام جهل و جنون 
به اصطالح  سخنرانی  در  جنايت،   و 
اين گونه  از  قسمتی  نماز جمعه 
توضيح  را  ضدبشری  برخوردهای 
می دهد. وی اقدامات  خالف موازين 
نظام  افتخارات  جزء  را  رژيم  بشری  

می شمارد و از جمله چنين می گويد:
ارزش جمهوری  «...اين جا آدم   
خدا  به درگاه  و  می برد  پی  اسالمي را 
شکر می کند که وقتی دستگاه سلطنتی 
معطل  ديگر  شد  منقرض  پهلوی 
را  شناخته شده  جنايتکاران  و  نکردند 
امان ندادند، مثًال هويدا به جلسه آمد و 
چهار کلمه با او صحبت کردند بعدًا 

او را با يک گلوله خالص کردند...»
 اين اولين باری نيست که يکی 
اقرار  چنين  نظام   سردمداران  از 
تا  مسلمًا  و  افتخار.  با  می کند، آن هم 
اينها بر مرکب قدرت سوارند،  نه از 

و  دامنة جناياتشان کاسته خواهد شد 
موارد.  اين  در  افتخار کردنشان  از  نه 
ابراز  مشکينی  آخوند  که  را  چيزی 
البته  ولی  حقيقت  عين  است  داشته 
ذرة  بسيار  ناچيزی از حقيقت جرم و 
جنايت رژيم آخوندی  می باشد. قضيه 
وقتی جالب توجه تر می شود که يکی 
سيستم  گردانندگان  همين  از  ديگر 
الپوشانی  در  سعی  آخوندی  فاسد 
اين اعمال می کند. خاطرم هست چند 
سال پيش عطا مهاجرانی وزير ارشاد 
ماليان  مجلس  در  رژيم،  آن وقت 
از واکنش  برای جلوگيری  بود  گفته 
جهانی، احکام سنگسار و دست و پا 
بريدن و چشم در آوردن را به صورت 
علی  محمد  امروز  کنند.  اجرا  پنهانی 
از  خاتمي و  آخوند  معاون  ابطحی 
عناصرو محارم نظام،  به گونه يی ديگر 
برای پنهان کردن دستهای جنايتکاران 
هدف  البته  و  می دهد  نشان  واکنش 
آن هم  و  نيست  بيشتر  چيز  يک 
از زير ضرب. آخوند  بيرون بردنشان 
به   نسبت  عکس العمل  در   ابطحی 
حقيقت گويی آشکار آخوند مشکينی 

می نويسد:
نماز  در  مشكيني  «آيت اهللا 
ارزش  آدم  اين جا  است  گفته  جمعه 
و  می برد  پی  اسالمي را  جمهوری 
وقتی  که  می کند  به درگاه خدا شکر 

شد  منقرض  پهلوی  سلطنتی  دستگاه 
جنايتکاران  و  نکردند  معطل  ديگر 
مثًال  ندادند.  امان  را  شده  شناخته 
با  کلمه  چهار  و  آمد  به جلسه  هويدا 
يک  با  را  او  بعدًا  کردند  صحبت  او 

گلوله خالص کردند.
قبل  اين جمله ها  از خواندن  بعد 
ايکاش  که  کردم  آرزو  چيز  هر  از 
به سنشان  توجه  با  الاقل  بعضيها 
مقام  در  و  می شدند.  بازنشسته 
يک  کشور،  جمعة  رسمي خطيب 
حرف  ايران  مردم  و  دين  به نام  جا 
نمی زدند... از همه مهمتر دنيای فعلی 
از بهترين دستاوردهايی که دارد اين 
احترام  به حقوق بشر  نسبت  که  است 
مي گذارد. آنها که معتقدند قدرتها از 
بيشتر  اهرم سوء استفاده مي کنند،  اين 
پروندة  ايران  که  باشند  مراقب  بايد 
نه  باشد.  داشته  بهتری  حقوق بشری 
آن که رسمًا اعالم نمايند که محاکمه 

کردن مجرم خطاست».
  ما که می دانيم ابطحی نه دلش 
برای  نه  و  می سوزد  ايران  ملت  برای 
به وسيله  بشر  حقوق  شدن  سربريده 
آخوندی.  نظام  در  همپالکيهايش 
در  می بود   اين  جز  اگر  زيرا  چرا؟ 
فاسد  دستگاه  اين  با  سالها  تمامي اين 
اگر  زيرا  چرا؟  نمی کرد.  همکاری 
مشکينی  به آخوند  انتقادش  ابراز  در 

سر سوزنی صداقت، توأم با دلسوزی 
اين  طی  می داشت،  حقوق بشر  برای 
در  يکبار   فقط  آری  يکبار،  سالها 
و  يارانش  ارتکابی  جنايات  برابر 
موضعگيريهای ضدبشری آنها و  در 
يا   مخالفتی  ابراز  خمينی،  صدرشان، 
او  از  انتقاد آميز  حتی  عکس العملی 

بروز می کرد. 
اين آخوند فرمان صريح و کتبی 
سياسی  زندانيان  قتل  بر  مبنی  خمينی 
در مرداد ۱۳۶۷ را نديده است؟ يقينًا 
ديده است و حتمًا برای آن تبليغ هم 
راه  از  ابطحی   آخوند   است.  کرده 
خرده  مشکينی  آخوند  بر  دغلبازی 
بزرگ  ارباب  زيرا  چرا؟  می گيرد. 
او، خمينی در آذر ۱۳۶۰  در جريان 
يک سخنرانی، خيلی روشن و بدون 
به کشتار  ابهامي فرمان  هيچ گونه 
که  فرمانی  همان  می دهد.  زندانيان 
در  و  گرديد  فرموله  بعد  سال  هفت 
مورد هزاران زندانی سياسی مجاهد و 
غير مجاهد به اجرا گذاشته شد و همة 
خمينی  اصحاب  و  نظام  گردانندگان 
چه  ابطحی  آخوند  همين  جمله  از  و 
سکوتشان  با  چه  و  مستقيم  به طور 
آن را مورد تأييد قرار دادند.  خمينی 
به مناسبت  سالگرد تولد پيغمبر اسالم 

در آذر ۱۳۶۰ می گويد:
«...در حبسهای ما هم بيشتر از اين 

ما  اگر  مفسدند.  که  هستند  اشخاص 
اينها را نکشيم، هر کدامشان که بيرون 
نمی شوند  آدم  می کشد.  آدم  می رود 
اينها. شما علما چرا فقط سراغ احکام 
نماز و روزه می رويد؟ چرا هی آيات 
رحمت را در قرآن می خوانيد و آيات 
قتال را نمی خوانيد. رحمت مخالفت با 
خدا می باشد. ما خليفه می خواهيم که 
با  کند...  رجم  بزند،  حد  ببرد،  دست 
چند سال زندان کار درست نمی شود. 
اين عواطف بچه گانه را کنار بگذاريد. 
ما معتقديم مجرم اصوًال محاکمه ندارد 
و بايد او را کشت. تنها بايد هويت آنان 

را ثابت کرد و بعد آنها را کشت».
اينها نه کالم آخوند مشکينی، که  
خمينی  درآمدة  به اجرا  حکم  و  نظر 
و  ضد بشری  ديدگاه  اين  هستند. 
جنايتکارانه ۲۷ سال است که بر ايران 
قربانی  ايران  مردم  از  و  است  مسلط 
می گيرد. با بزک کردن نمی توان چهرة 
کريه آن را  موجه ساخت. آن حقيقت 
را  مشکينی  به وسيله آخوند  بيان شده 
آخوندابطحی  وقاحت  با  نمی توان 
پوشيده و پنهان ساخت. کسانی که با 
لطايف الحيل به مشاطه گری  اين رژيم 
می خواهند   حقيقت  در  می پردازند 
دستهای آلودة خود را پنهان کنند. ولی 
اين امر امکان ندارد. اين همه جنايت 
در اين ۲۷سال  را اجنه و شياطين در 
ايران مرتکب نشده اند. همة سردمداران 
و مسئوالن دست اول نظام بالاستثتا در 
حتی  شريکند.  جنايات  اين  ارتکاب 
نيز  اعراض کنندگان   و  توبه کنندگان 
خود،  گذشته  همراهيهای  برای  بايد 

پاسخگوی مردم ايران  باشند.

جمشيد پيمان



صفحة ١٤ ١٣٨٤ 	
شما	� ٧٧٧ ـ  سه شنبه ٨� جها�

به مناسبت سا� فيزي� � صدمين سالگر
 «نظريه نسبيت»

�� مسير يگانگي(٧)
 شاهين توتونچ0 #كتر فيزي( 
	") "'ليه "$ #"نشگا� ماساچوست 

���مه ����

�� خو� سؤ�
 	نيد  مم�ن �ست 
خو��   � هندسه  به   �� بحث  چر� 
�بتد�ي% ��ير" ها �ساند" �يم � مگر ��بطة 
مستقيم% بين هندسه � بحث تئو�' 
نسبيت عا0 �جو� ����؟ شما �نگشت 
بر ��' قلب مسأله گذ�شته �يد. تئو�' 
��بطة  	شف  ��ستا>  عا0  نسبيت 

فيزي= با هندسه �ست.
محيط   Aند��" گيريها� به   
حا
 ��  Dبز�  � 	وچ=  ���ير  قطر   �
سفينة �ستو�نه يي شكل با� مي گر�يم.  
با� �� حال% 	ه سفينة ما ��  �ين  �ما 
حا
 چرخش به حو
 محو� خويش 
ت�ر��   �� �ند��" گيريها  �ين  �ست، 
مي 	نيم.  �لبته �� �ثر شتاK ناشي �� 
�ين چرخش، �حساN مي كنيم 	ه به 
سمت �يو���Pستو�نه پرتاK م% شويم.  
�گر حركت چرخشي به �ند��P 	اف% 
باشد م% تو�نيم بر سطح �يو��" �ستو�نه 
بايستيم � سفينة �� حا
 چرخش ما، 
مانند �مين خو�هد بو�.  �ين گونه جاRبة 
�ستفا�"  جهت  �	نو>  هم  مصنوع% 
مطالعه  ��نشمند�>  توسط  فضا،   ��
 A��Vيا� يك  �ين جا   �� مي شو�.  
�� خصو� �ند��" گير' طو
 �جسا0 
نظر  به   Aضر�� حركت   
حا  ��
مي �سد.  حتم] به خاطر ���يد 	ه �� 
�جسامي   
طو خا�  نسبيت  تئو�' 
كه با سرعتي ثابت �� حركت هستند، 
	وتا" تر مي شو�.  مثًال �گر حلقة ��ير"  
سرعت  به  جهت  ي=   �� ش�لي 
جهت   �� حلقه   <V 	ند،  حر	ت 
نتيجه   ��  � شد"،  	وتاهتر  حر	ت 
بيض% شكل خو�هد شد.  توجه ���يد 
كه شكل �ين ��ير" �� جهت عمو� بر 
جهت حر	ت هيچ تغيير' نم% 	ند، 
چر� 	ه �� V> جهت سا	ن �ست.  �ما 
به همين �ليل حلقه ��ير" ش�ل مو��' 
با مسير حر	ت، به بيض% تغيير شكل 
مي �هد.  �� مو�� حر	ت چرخشي 
�ستو�نه، جهت حر	ت، مو��A محيط 
��ير" �ست �لي بر قطر V> ��ير" عمو� 
���ير  بر�'  حر	ت  سرعت  �ست.  
	وچ�تر 	متر � بر�' ���ير بز�گتر 
بيشتر �ست.  �� �ين �ستو�نه،  هرچه به 
محو� V> نز�يكتر مي شويم حر	ت 
چند�ن% نخو�هيم ��شت � سرعت ما 
	متر خو�هد بو�، �ل% �قت% به بدنة 
�ستو�نه بچسبيم سرعت ما �� بيشترين 

حد خو�هد بو�.
 dت به مو���	جايي كه حر <V ��
محيط � �� جهت عمو� بر قطر ���ير 
�ست، نتايج �ند��" گير' محيط ���ير، 
 Aند��" گير�  �� نتايج حاصل شد"   ��
�� حالت س�و> كمتر �ست � �ين �� 
حالي �ست كه نتيجة �ند��" گيرA قطر 
 Aين ���ير با نتايجي كه �� �ند��" گير�
قطر �� حالت سكو> به �ست Vمد" 
بر�بر �ست.  �لي �� V> جاي%  �ست، 
 Pير��  �� بز�گتر،   Pير�� سرعت  	ه 
	وچكتر، بيشتر �ست، 	اهش محيط 
بر�A ��يرP بز�D، �� مقايسه با ���ير 

	وچ�تر، بيشتر �ست.
مشاهد" خو�هيد كر� 	ه تناسب 
حالت   �� ���ير،  �ين  قطر  به  محيط 
حر	ت، عد� پ% نخو�هد بو� � ميز�> 

بستگي   <V بز�گي  به    <V  gختال�
تقريب]  	ه  ���ير 	وچ�تر   ��   .����
سا	ن هستند، تناسب محيط به قطر، 
به عد� پ% بسيا� نز�يك �ست، �ل% 
نسبت محيط به قطر �� ���ير بز�گتر، 
�� عد� پ% كمتر خو�هد بو�.  شايد �� 
خو� سؤ�
 كنيد چطو� چنين چيز' 

�م�انپذير �ست.
ش�ل شما�P ١، ���ير مختلف% �� 
بر سطح ي= 	ر" نشا> م% �هد.  �ين 
���ير �� خو�� ���ير �� حا
 حر	ت 
برخو����ند.  يعن% تناسب محيط به 
قطر �ين ���ير عد� پ% نخو�هد بو�.  
پس تعبير نتايج �Vمايشها' ما چيست؟  
به نظر م% Vيد 	ه �بعا� م�ان% �� �ثر 
ي=  سطح  مانند  صو�تي  به   Kشتا
 Nبر��شته �ند.  �لبته �ين قو Nر"،  قو	
 ��  � �ست  حر	ت  جهت   �� فقط 
جهتهاA عمو� بر V>، �� �بعا� م�ان% 
مسطح   � نمي Vيد  �جو�  به  قوسي 
�ست.  �گر همين �Vمايش ف�ر' �� 
بر�A مقايسه �� ساعت كه �� محل 
 Dوچ= � بز�	تقاطع قطر با ���ير 
قر�� ���" شد" �ند �نجا0 �هيم، خو�هيم 
�يد 	ه �ما> �� ��يرP بز�گتر، �� �ما> 
�� ��ير" 	وچ�تر كندتر خو�هد بو�.  
�ين به �ليل سرعت بيشتر ��يرP بز�گتر 
 Pير��  �� ساعتها  �ين   �� هر   � �ست 
سا	ن كندتر هستند.  پس بعد �ما> نيز 
مانند بعد م�ا> قوN برم% ����.  �ين 
تصوير 	م% ثقيل �ست، �ل% ش�ل% 
	امًال منطق% ����.  بنا به �ين تصوير، 
قوN بر��شتن � �نحنا' �بعا� �مان%- 
م�ان%، شتاK به �جو� مي ���V.  �لبته 
�ين فقط ي= تشبيه �ست � بر�' �بر�� 
�قيق V> بايد به �ياض% متوسل شد. 
�ل% �ين تشبيه � �ستعا�" مفيد �ست، 

 �� nه �م�ا> تصو� �ين موضو	چر� 
گا"  هيچ  �ستعا�"   � تشبيه  م% �هد.  
 � نيست  فيزي�%  تصوير  خوب%  به 
 <V ��  .متر �ست	نيز  <V %هگشاي��
 Kصل تشابه ، شتا� Nبر �سا جا 	ه 
� جاRبه ي�سا> هستند، هر تصوير' 
	ه بتو�ند شتاK �� به نمايش بگذ���، 
م% تو�ند تصوير' ال�0 � 	اف% بر�' 
توضيح جاRبه هم باشد.  پس بايد قا�� 
 �� Nبه �� با �نحنا � يا قوRباشيم جا
�بعا� م�ان%- �مان% به تصوير كشيم.  
يعن% �ين 	ه �جر�0 �بعا� �مان%- م�ان% 
پير�مو> خو� �� قوN م% �هند � �ين 
�جسا0 �يگر' 	ه �� مد��  به   Nقو
Vنها قر�� م% گيرند، شتاK خو�هد ���.  
�جسا0 �يگر' 	ه به محد��P �ماني 
 Nقو 	ه  باشند  شد"   ���� م�اني   �
بر��شته �ست، متناسب با �نحنا' �ين 
بخش �� �ما> � م�ا> شتاK مي گيرند 
	ه  كر�  خو�هند   
�نبا  �� مسير'   �
توسط V> �نحنا به Vنها �ي�ته مي شو�.  
يعن% �جر�0  تا� �پو� �ما> � م�ا> �� 
قوN ���" � �جسا0 بر طبق �ين �نحنا 
�� طي خو�هند كر�  مسير مشخص% 
كه به سرعت ��لية V> �جسا0 بستگ% 
����.  �گر جرم% �� فضا نباشد � خأل 
كامل �جو� ��شته باشد، �ما> � م�ا> 
مسطح خو�هند بو�. بر�' �R" يي 	ه 
قر��  م�ا>   � �ما>   �� منطقه  �ين   ��
���� شتاب% متصو� نخو�هد بو� � �� 
خط مستقيم با سرعت% ثابت حر	ت 

خو�هد 	ر�.(قانو> ��
 نيوتن).
به �ين ترتيب سع% 	ر�يم با �ستفا�" 
�� تشبيه �نحنا' �بعا� �مان% � م�ان% به 
 sنچه �تفاV ر"، �� مو��	سطح ي= 
م% �فتد توضيح �هيم.  �لبته هر سه بعد 
 <V بر م% ���ند، � عال�" بر Nم�ا> قو

بعد �ما> نيز قوN برم% ����.  �� �ينجا 
تشبيه � �ستعا�" به حد خو� م% �سد،  
�ما بايد توجه ��شت 	ه �� �ساN �ين 
تئو�' تمام] هندس% �ست.  �گر چه 
�ين هندسه با هندسة ����> �بيرستا> 

متفا�d �ست.
�گر چه بد�> �ياض% �بز�� �يگر' 
�ما  ند��يم،  تئو�'  �ين  توضيح  بر�' 
�� 	م%  �ستعا�"  �با>  سع% م% 	نيم 
�ين  �با>،  همين  به   � 	نيم  گستر�" 

تئو�' �� شرt �هيم.
به شكل ٢ نگا" كنيد. �ين تصوير 
توسط  �مان%-م�ان%  �بعا�    �� �نحنا 
خو�شيد �� نشا> م% �هد.  عال�" بر 
�ين، حر	ت �مين به ��� خو�شيد، 
	ه �� �ين �نحنا حاصل شد" �ست �� 
تصوير م% 	ند.  بر �ساN �ين تصوير، 
شكل هندس% �جر�0 �بعا� �مان% م�ان% 
�� �نحنا  م% بخشند � جاRبة �� جر0 �� 

�ين قوN � �نحنا حاصل مي شو�. 
 nينشتين نيز تصا�ير' �� �ين نو�
نظر   ��  ��  dسيا�� � حر	ت  جاRبه 
��شت.  �ما 	ا� علم با تشبيه � �ستعا�" 
 � تشبيه ها   <V تمام%  نم% ���.  پيش 
�با>  به  �قيق  طو�  به  بايد  �ستعا�" ها 
علم 	ه هما> �با> �ياض% �ست، بيا> 
م% شد.  �ين �ياضياd توسط �يما>، 
 
�ياضيد�> Vلمان%، حد�� پنجا" سا
قبل �بد�n شد" بو�. �ياض% � هندسه 
�يما> حت% بر�' �ينشتين نيز پيچيد" 
تئو�'   dمعا�ال تو�نست   �� بو�. 
نسبيت عا0 �� فرموله 	ند.  �ين ي�% 

�� موفقيت ها' �ينشتين بو�.
ي�% �� پيش بينيها' تئو�' نسبيت 
طبق  بر  �ست.   جها>  ��با�"  عا0، 
 vنبسا�  
حا  �� جها>  تئو�'،  �ين 
�ينشتين  بر�'  پيش بين%  �ين  �ست.  

پس �' �جال$ تونس 
� مو�
 حاكميت �ينترنت
چشمها  به ,يند( 
�خته شد( �ست 

��مين مرحله �� �جالN جامعة جهاني �طالعاd كه �� تونس برگز�� 
شد. �� حالي خاتمه يافت كه شركت كنندگا> چشم به Vيند" ��خته �ند. 
�ين �جالN كه �� ١٦ تا ١٨ نو�مبر برگز�� گر�يد، با �عال0 موفقيت 
�� سوA شركت كنندگا> خاتمه يافت. سا�ما> ملل متحد، برگز��A �ين 
�جالN �� كه بر ضر��d تقويت همكا�A بين ��لتهاA جها> تأكيد 
كر�" �ست، گشايشي �� «تو�فق برسر حاكميت �ينترنت» توصيف كر�. 
�� حالي كه برخي هيأتهاA شركت كنند" V> �� تو�فق برسر V> چه كه 

مو�� �ختالg نظر �ست خو�ندند.
شامل  گر�"   ٨٠٠  � جها>  كشو�   ١٧٤  �� شركت كنند"   ١٩٤٠١
نها�هاA سا�ما> ملل متحد، شركتهاA خصوصي، سا�مانهاA غير��لتي 
تعهد خو� �� نسبت به �� سند �عال0 كر�ند. Vنها سند تونس، � �ستو�كا� 

تونس بر�A جامعة �طالعاتي، ناميد" شدند.
�ين �� سند بر تعهد�d مرحلة ��
 �جالN جهاني كه �� سا
 قبل �� 
~نو برگز�� گر�يد، تأكيد كر�ند. �� �جالN ~نو شركت كننندگا> متعهد 
 Aمنافع تكنولو~يها �� Aبهر" بر��� Aفقير بر� Aشد" بو�ند كه به كشو�ها

�طالعاd � ��تباطاd، يا�A �سانند.
�ين كه چه كسي بر �ينترنت حاكميت كند، � چگونه �ين حاكميت 
�عما
 شو�، �� موضوn �صلي �ين �جالN بو�. بسيا�A معتقد بو�ند كه 
كنتر
 �� ��گا> نيمه خصوصي Vيكا> ICANN، به يك نها� بين �لمللي 

منتقل شو�.
سياست Vمريكا ���ين �جالN �� �ين ضرK �لمثل �نگليسي خالصه 
مي شد: چيزA  ��كه خر�K نيست نبايد تعميركر�. �ين �جالN با� �يگر 
 Aحالي كه هيأتها�� .��� A�� مريكا بر �ينترنتV به �ستمر�� حاكميت
شركت كنند" بي �عتما�A خو� �� �� قر����شتن �ين ميز�> قد�d �� �ست 
Vمريكا �بر�� ��شتند. Vنها �� �ين كه Vمريكا مي تو�ند خدماd �ينترنت به 

هركشو�A �� كه بخو�هد قطع كند، نگر�> هستند.
هيأتهاA شركت كنند" مو�فقت نمو�ند كه Vمريكا بر�A ٥ سا
 Vيند" 
كنتر
 بر �ينترنت �� حفظ كند. �ما شو��A مشو�تي �ينترنت نيز �ير نظر 
بنا شد" �ست كه به  بر �ين نظريه  سا�ما> ملل �يجا� گر��. �ين شو�� 
منظو� حفظ ثباd � �منيت � �ستمر�� �ينترنت تمامي ��لتها بايد نقش 
� مسئوليتي متسا�A �� حاكميت �ينترنت ��شته باشند. �ين شو�� مباحث 
��هبرA �ينترنت �� پس �� پايا> �جالN جامعة �طالعاتي �نبا
 مي كند. 
 Aتوسعه بيشتر سياسي �ست، �ما �اليل �قتصا� 
نگر�ني كشو�هاA �� حا
كشو�هاA عضو �تحا�ية ���پا �� �� كنا� كشو�هاA كمتر توسعه يافته 
�� مقابل Vمريكا قر�� ���" �ست، �� همين �� �تحا�ية ���پا پيشنها�هايي 
بر�A تغيير شيوP مديريت �ينترنت به �جالN جامعة �طالعاتي �� تونس 

���ئه كر�.
بسيا�A �� شركت كنندگا> گفتند مهمترين بخش كنفر�نس نمايش 
 
بر�A كو�كا> �� كشو�هاA �� حا بو� كه   A١٠٠ �ال� Aلپ تاپها

توسعه طر�حي شد" �ست.

��� پنجشنبه سا�ما> بهد�شت جهاني 
�عال0 كر� �� هر ٦ �> �� جها> يك 
�> قرباني خشونت خانگي �ست � �� 
هنگا0   �� خشونتها  �ين  مو���  برخي 

با����A صو�d مي گير�.
��لين   �� جهاني  بهد�شت  سا�ما> 
تهيه كر�"  �مينه  �ين  گز��شي كه �� 
 dصدما به  �بتال   
�حتما گفت  �ست 
جمله   ��  ،dمد طوالني  فيزيكي 
�فسر�گي � �قد�0 به خو�كشي �� �ناني 
كه مو�� بد�فتا����V � A جنسي قر�� 

مي گيرند، بيشتر �ست.
�ين ��گا> ��بسته به سا�ما> ملل متحد 
 �� �نا>  به  نسبت  �فتا�  تغيير  خو�ها> 
طريق Vمو�� � پيگيرA مو��� توسط 

پليس شد.
سا�ما>  �بيركل   ،��� يانگ  لي 
 
بهد�شت جهاني گفت «�حتما
 �عما
خشونت عليه �نا> توسط Vشنايانشا> 

بيشتر �� �فر�� بيگانه �ست».
 Aين گز��� نشا> مي �هد كه بد�فتا��
بز�گترين  همسر�نشا>،  توسط  �نا>  با 
عامل تخريب جسمي � ��حي �نا> �� 

جها> �ست. 
�ين گز��� كه تحت عنو�> «پژ�هش 

نيز با��	ر�ن% نبو�.  چر� 	ه �� ف�ر 
م% 	ر� 	ه جها> ثابت �ست.  �� همين 
�� معا�الd خو� �� تغيير ��� تا به جا' 
حاصل  ثابت  جهان%  جها>،   vنبسا�
شو�.  �ما هابل، �خترشناV Nمري�اي%، 
با مشاهد�d خو� نشا> ��� 	ه جها> 
به  �نبساv �ست.    
به ��ستي �� حا
�ين ترتيب معا�الd �ينشتين �� ش�ل 

 خو� صحيح بو� � �گر خو� �� به ��
 vبا�� ��شت، �نبسا dنتيجة �ين معا�ال
جها> �� پيش بين% 	ر�" بو�. �ينشتين 
�ين �� بز�گترين �شتبا" �ندگ% خو� 
 dين مشاهد�� 
قلمد�� 	ر�.  به �نبا
	ه جها> �� حا
 �نبساv �ست، �ين 
عقب  به  �گر  	ه  Vمد  پيش   
سؤ�
برگر�يم، جها> بايست% بسيا� منقبضتر 
�� حالت 	نون% باشد.  چو> سرعت 
�نبساV v> قابل �ند��" گير' �ست، با 
�ستفا�" �� تئو�' نسبيت عا0 م% تو�> 
 Nبر �سا تعيين 	ر�.    �� عمر جها> 
�ين تئو�'، 	م% بيش �� يا��" ميليا�� 
�� ي= حجم  �ين جها>  پيش،   
سا
بسيا� 	وچ= تولد  يافته �ست، � �� 
�ما> تولد همو��" منبسط شد" �ست.  
تئو�' �ينشتين تو�نست به علم 	يها> 
شناس% تبديل شو�.  به �سيله �ين علم 
تئو�' نسبيت عا0 به تئو�' يگانه ي% 
 Dمر  � بلو�  تولد،  	ه  شد  تبديل 
 dجها> �� توضيح م% ���.  �لبته جزئيا
�ين ��ستا> هنو� �� حا
 ت�وين �ست 
� 	س% به ��ست% نم% ��ند 	ه Vيا �ين 

جها> مرگ% خو�هد ��شت يا نه.
ي�% �يگر �� پيش بينيها' تئو�' 
نسبيت عا0، �نحناA نو� توسط نير�' 
�سيله  به  نيز  �ين  	ه  �ست،  جاRبه 
مشاهد�d تأييد شد. �يگر مشاهد�ت% 
 "��� توضيح  تئو�'  �ين  توسط  	ه 

 ��� به  ناهيد   Pسيا� گر��  شد، 
 Aخو�شيد �ست كه كند � �� مد��
�ين  مي گير�.    dبيض% ش�ل صو�
قابل  نيوتن   dمعا�ال توسط  گر�� 
 <V عا0  نسبيت  �ل%  نيست،  توضيح 
 ��  � �يگر  ي�%    .��� توضيح   ��
تئو�'  �ين  عجيب ترين پيش بينيها' 
فيزي�د�>  شو��تزچايلد،  توسط 
 <����  �� �ما>   <V  �� 	ه  Vلمان% 
جنگ  جبهه   ��  
�� جهان%  جنگ 
��سيه مشغو
 حل معا�الd �ينشتين 

بو�، �نجا0 گرفت.
 بر طبق �ين پيش بين%، �� جها> 
 Black) "سيا Pپديد" هاي% به نا0 حفر
 Aيافت م% شوند.  حفر" ها (Holes
بسيا�  ستا�"  ي=   Dمر  �� سيا" 
سنگين � فشر�" شد> V> �� حجمي 
بر  �عتقا�  مثًال  مي شو�.   حاصل  كم 
�ين �ست 	ه �� مر	ز 	ه�شا> ��" 
شير'، ي= حفرP سيا" با ��ني بر�بر 
با ��> ي= ميليا�� خو�شيد �لي �� 
حجم% 	متر �� حجم يك خو�شيد 
�جو� ����.  بر�' Vن�ه جسم% بتو�ند 
�� �ين هيوال بگريز� بايد سرعت%  بيشتر 
چو>   � باشد  ��شته  نو�  سرعت   ��
سرعت  حد  باالترين  نو�  سرعت 
�ست، هيچ چيز حت% نو� هم نم% تو�ند 
�يد"  �ليل  همين  به  بگريز�.   <V  ��
نمي شو� � به V> حفر" سياP م% گويند.  
  Pه ستا�" ي% طعمة �ين حفر	هنگامي 
م% شو�، �� تكه تكه شد> V> گرما' 
به  	ه  م% شو�  �يحا�  فوs �لعا�" يي 
صو�d �مو�� �ل�تر�مغناطيس%(�شعه 
گاما) بسيا� قو' نمايا> م% شو�.  تا به 
حا
 چندين نمونه �� �ين نوn پديد" ها 
  nشف شد" �ست � موضو	سما> V ��

تحقيقاd گستر�" ��نشمند�> �ست.
سيا"    Pحفر  �� صحبت  	ه   
حا
شد جا ���� به بعض% خو�� V> نيز 
گفتيم  	ه  طو�  هما>  	نيم.   �شا�" 
نير�' جاRبة �جر�V 0سمان% منجر به 
قوN � �نحنا' �ما> � م�ا> م% شو�. 
هر قد� 	ه �ين قوN بيشتر باشد �ما> 
 �� مثًال  م% گذ��.  	ندتر  Vنجا   ��
قلب حفرP سيا" �ما> م% �يستد، چر� 
	ه Vنها به خاطر جر0 بسيا� �يا�شا> 
�ما> � م�ا> �� �نحنا' �يا� ���" �ند به 
طو�A كه حت% نو� هم �� V> گريز' 
ند���، � به همين �ليل �ما> � م�ا> 
�� قلب Vنها �يستا�" �ست.  �� نز�ي�% 
�ين حفر" ها �ما> بسيا� 	ند م% گذ��.  
�گر فر�' بتو�ند با ي= سفينة فضاي% 
به نز�ي�% �ين حفر" ها برسد �  بلعيد" 
نشو� � به مدd ي= سا
 �� V> جا 
به سر بر�، �مان% 	ه به �مين برگر��، 
�هها هز�� سا
 �� عمر �مين گذشته 
�ست. �ين شايد به ��ستانها' تخيلي 
ت�نولو~'  چنين  مسلم]  باشد.  شبيه 
 nبر�' ما مهيا نيست �ل% �ين موضو
به لحا� فيزي�% �م�انپذير �ست. �ين 
جها> مملو �� عجايب% �ست 	ه علم 

هنو� V> �� 	شف ن�ر�" �ست.
�يدگا"   
�فو بعد'،  قسمت   ��
م�اني�% �� با بر�س% تئو�' 	و�نتو0 

���مه خو�هيم ���.

�� هفته يي كه گذشت �� Vلما> 
صد��عظمي  به  مركل،  Vنجال  خانم 
�سيد، � �� ليبريا خانم �لن جانسو> �� 
�نتخاباd �ياست جمهو�A �ين كشو� 
پير�� شد. �ما هنو�  �� سرتاسر جها> 
تعد�� �ناني كه �هبرA � يا �ياست 
كشو�شا> �� به عهد" ���ند �� تعد�� 

�نگشتا> �� �ست بيشتر نمي شو�.
هلن  با  همر�"  مركل  Vنجال 
كال�� �� نيو�يلند، � خالد ضيا �� 
 �� �يگو   Nيا� لوئيسا   � بنگال�، 
مو��مبيك، � ما�يا �� كا�مو سيلو�يا 
كه  پرينسيپ،   � سائوتومه  �� كشو� 
 ٥ گر�"  هستند  نخست ��ير  همگي 
نفزP �ناني �� �� سرتاسر جها> تشكيل 
 �� كشو�شا>   Aهبر� مي �هندكه 

به عهد" ���ند. 
حتي �گر گر�" كوچكي �� �ناني  
 Kنتخا� كشو�  �ئيس  به عنو�>  كه 
كنيم  �ضافه  گر�"  �ين  به   �� شد" �ند 
تعد��شا> �� �نگشتا> �� �ست بيشتر 

بهد�شت �نا> �   Pبا��� Aچند كشو�
بد�فتا�A با Vنا>» ��� پنجشنبه �� ۳۶ 
صفحه منتشر شد، �� برگيرندP مصاحبة 
 Aمحرمانه با ۲۴ هز�� �> �� كشو�ها
Vمد"  گز���  �ين   �� �ست.  مختلف 
�ست، بد�فتا�A با �نا> �� �نيا �عم �� 
كشو�هاA توسعه يافته � ��حا
 توسعه 

هم چنا> �بعا�A گستر�" ����. 
نشست   �� جهاني  بهد�شت  سا�ما> 
خبرنگا��>  �نجمن   �� كه  مطبوعاتي 
�ين  شد  برگز��  لند>   �� خا�جي 

گز��� �� تو�يع كر�. 
خانم مرA ��بينسو>، كميسا�ياA سابق 
حقوs بشر سا�ما> ملل �� �ين كنفر�نس 
نشا>  پژ�هشها  �ين  گفت:  مطبوعاتي 
مي �هد كه بد�فتا�A با �نا> �� محيط 
 dخانو��" عامل مهمي �� بر�� مشكال
�ين  گستر�  �ما  �ست  �نا>  بهد�شتي 
پژ�هشها �� طيف �سيعترA �� كشو�ها 
ثابت كر� �ين موضوn �� نقاv مختلف 

�نيا نيز عموميت ����. 
�نا> مصاحبه شد" عنو�> كر�" �ند توسط 
ناسز�   � خو��"  كتك  خو�  همسر�> 
 Aپر�ند" ها  �� نيمي  حتي   � شنيد" �ند 
 �� حاكي  �مينه  �ين   �� شد"  تشكيل 

شدd �يا� �عما
 خشونتها بو�" �ست. 
��بينسو> �فز�� ��تكاK خشونت عليه 
فر�گير  �نيا  سر�سر   �� خانه   �� �نا> 
 Aبر� Aست � �ين گز��� بايد هشد���
��لتها باشد تا �نر~A خو� �� بر�A توجه 
تجهيز  كشو�شا>   �� �نا>   sحقو به 

كنند.
��بطه يي  مي �هد  نشا>  گز���  �ين 

�نا>  با   Aبد�فتا� ��جة  بين  مستقيم 
 Aبيما�يها nمحيط خانه � بر�� �نو� ��
جسمي � ��حي �� ميا> �ين �سته �� 
�نا> �جو� ����. �� بخشي �� گز��� 
Vمد" �ست: �� حالي كه �نتظا� مي ��� 
با����A �نا> عاملي بر�A برحذ� ماند> 
باشد  فيزيكي   Aبد�فتا�يها  �� Vنا> 
�نا>   �� ��صد   ۲۸ تا  يك  بين  �لي 

سا$ما� بهد"شت جهاني: يك ششم $نا� جها� قرباني خشونت خانگي هستند
هنگا0  كر�" �ند  �عال0  نظرسنجي   ��
بيش   � خو��" �ند  كتك  حاملگي 
پد�  توسط  نيز  مو���  �ين   �� نيمي   ��
گرفته   dصو� نشد"  متولد  كو�� 
�ست. بر پاية �ين گز���، بين ۲۵ تا ۵۰ 
��صد �� �ناني كه به �ين طريق كتك 
عنو�> كر�" �ند همسر�نشا>  خو��" �ند 
مستقيما با لگد يا مشت شكم Vنا> �� 
هدg قر�� ���" كه �غلب سقط جنين 

كر�" �ند. 
تيم  سرپرست  ��تس   dشا�لو �كتر 
پژ�هشگر�ني كه �� تهية �ين گز��� 
 Aبد�فتا� گفت:  ��شته �ند  نقش  نيز 
Vنا>،  بر همة  تأثير�d مشابهي  �نا>  با 
فا�� �� �ين كه �� كد�0 كشو� �ندگي 

مي كنند، برجاA مي گذ���. 
�A �فز��: نكتة جالب توجه �� نيمي �� 
مناطقي كه مو�� بر�سي قر�� گرفته �ند، 
�نا>   �� ��صد  تا ۹۰  كه ۵۰  بو�  �ين 
با�� ��شتند كه مر��> حق ���ند تحت 
شر�يط خاصي همسر�> خو� �� كتك 

بزنند. 
 Aتايلند پژ�هشگر  كانچاناچيتا،  �كتر 
مشا�كت  گز���  �ين  تد�ين   �� كه 
گفت:  لند>  نشست   �� نيز  ��شته 

به �ليل  �نا>  برخي  كه  شر�يطي   ��
 �� بر�� خشونت عليه خو�  ناVگاهي، 
پذيرفته �ند �ين يافته ها بر �هميت نقش 
��لتها بر�A مقابله با خشونت عليه �نا> 

تاكيد ���ند. 
 Pعمد  dمشكال  �� يكي  �فز��:   A�
مخفي  �نا>،  عليه  خشونت  با  مقابله 
ماند> چنين �فتا�هايي �ست به گونه يي 
�بر��  �� �نا>  تا ۶۶ ��صد  بين ۲۱  كه 
 �� مصاحبه  �نجا0   �� پيش  تا  كر�ند 
 Aقالب �ين گز��� �� بابت بد�فتا�يها
سخن  كسي  با  هرگز  گرفته   dصو�
نگفته بو�ند. هم چنين شما� �ندكي �� 
�نا> نسبت به بد�فتا�A با خو� به مر�جع 
 nقانوني مر�جعه � سعي مي كنند موضو
�قو�0 � همسايگا>  �� حد�كثر �� حد 

خو� محد�� نگا" ���ند. 
ترسا پا�كر �� نها� كمك به �نا> �� 
�نگلستا>، �� همين نشست عنو�> كر� 
كه �� �نگلستا> نيز همانند بقية مناطق 
مطالعه شد" �ست � ۲۵ ��صد �� �نا> 
همسر�>  توسط   Aبد�فتا� با  �نگليسي 
�� به �� هستند � ۳۰ ��صد �� خشونتها 
 Aبا���� nنا> نيز �� هنگا0 شر�V عليه

Vغا� مي شو�.

نمي شو�.
گرفتن  نظر   �� بد�>  بنابر�ين 
 �� �ليز�بت ��0  ملكه  مو���A چو> 
�نگلستا>، � ملكه بيتريكس �� هلند 
كه �ياست �� �ين كشو�ها مو��ثي 
جها>  كشو�   ١٩٣ ميا>   �� �ست. 
 N�� �� <حد�كثر �� ١٠ كشو� �نا
حد��  كه  گرفته �ند  قر��  حاكميت 
جها>   Aكشو�ها كل  بيستم  يك 

مي باشد.
 �� �نا>  ��شتن  نقش  تا�يخچة 
حاكميت فقط مربوv به سالهاA �خير 
�ست. �� سا
 ١٩٦٠، باند��ناي�ه، �� 
�ئيس  كه  بو�  �ني  ��لين  سريالنكا 

كشو� شد.
 Pبا��� صحبت  هنگا0   �� �غلب 
�Rها>  به  كه  نامي  سياستمد��  �نا> 
مي �سد، ما�گا�d تاچر �ست كه �� 
مه ١٩٧٩ تا نو�مبر ١٩٩٠ نخست ��ير 
 <� ��لين  تنها  نه   A� بو�.  �نگلستا> 
نخست ��ير �� �ين كشو� بو�. بلكه 

'نا1 نخست �'ير:
بنگال#<:خالد" ضيا، ٦٠ ساله، بيو" �ئيس جمهو� �ين كشو� �ست كه �� سا
 ١٩٨١ تر�� شد.  بيگم خالد" ضيا �� 


 نخست ��ير بنگال�� بو� � سپس �� �كتبر ٢٠٠١ مجد�£ �نتخاK شد.�� P��� A١٩٩١ تا ١٩٩٦ بر� 
سا
�لما�:Vنجال مركل، ٥١ ساله، ��� سه شنبه به عنو�> ��لين صد��عظم �> سوگند خو��.

مو$"مبيك: لوئيسا �ياN �يگو، ٤٧ ساله، �� فو�يه ٢٠٠٤ به عنو�> ��لين �> �� �ين كشو� نخست ��ير شد.
نيو$يلند: هلن كال��، ٥٥ ساله، �� �سامبر ١٩٩٩ نخست ��ير شد �ما ��لين نخست ��ير �ين كشو� نبو�.

سائوتومه ' پرينسيپ:ما�يا �� كا�مو سيلو��يا، ٤٥ ساله، �� ~�ئن گذشته �� �ياست بانك مركزA �ين كشو� 
كوچك Vفريقايي به نخست ��يرA ��تقا يافت � جو�نترين �> �� ��N ��لت �ست.

'نا1 �ئيس كشو�:
فنالند: تا�جا هالونن ، ٦١ ساله، ��لين �ئيس جمهو� �> �� فنالند �ست كه �� فو�يه ٢٠٠٠ به �ين مقا0 �سيد.

 
"يرلند: مر' م= Vليس، ٥٤ ساله، �� �كتبر ١٩٩٧ به عنو�> �ئيس جمهو� �نتخاK شد. �A مجد�£ �� ما" �كتبر سا
گذشته �نتخاK شد. �� بعد �� كنا�" گيرA خانم مرA ��بينسو> به �ياست جمهو�A �سيد.

فيليپين: گلو�يا ��Vيو، ٥٧ ساله �� ~�نويه ٢٠٠١ �ئيس جمهو� �ين كشو� بو�" �ست.
 A�  .ين كشو� پير�� شد�  �� Aياست جمهو��  dليبريا:   �ِِلن جانسو> سيرليف، ٦٧ ساله، ��� چها�شنبه �� �نتخابا

��لين �> �ئيس جمهو� ��  �ين كشو� مي باشد.

طوالني مدd ترين هم بو�.
با  ��يا��يي  به خاطر  تاچر 
�تحا� جماهير  شو��A سابق �� عنو�> 
«�> Vهنين» برخو��� شد. �� �� يك 
 <� �هبر�>  �يگر   �� نيز  �يگر  �مينة 
متمايز بو�. �� يكي �� معد�� �نا> �� 
تا�يخ �ست كه كشو�� �� به جنگ 
نخست  �ما>   ��  ١٩٨٢
سا  �� بر�. 
��يرA� A �نگلستا> با �V~�نتين برسر 

جز�ير فالكلند ���� جنگ شد.

�نـا� �� قـد��: بـاشگاهي با �عضـا� �نگشـت شـما�

 Kمكتو Aمريكا، كه يكي �� عظيم ترين مجموعه هاV Pكتابخانة كنگر
جها> �� �� خو� جاA ���" �ست، ��� سه شنبه �عال0 كر� �قد�ماd ��ليه 
بر�A �يجا� يك كتابخانة �يجيتالي جهاني �� Vغا� كر�" �ست. �ين كتابخانه 
��برگيرندP مجموعه يي �� كتاK، �ست نوشته ، نقشه ، پوستر � تمبر خو�هد 
 Nمجاني �� �ستر dبو� كه  �� سر�سر جها> �� طريق �ينترنت به صو�

خو�هد بو�.
به گفتة جيمز بيلينگتو>، �ئيس كتابخانة كنگرV Pمريكا، �ين گستر�" ترين 
تال� بين �لمللي �ست كه تاكنو> بر�A قر�����> Vثا� تا�يخي � هنرA مهم 
بر ��A �ينترنت صو�d مي گير�. �� معتقد �ست �ين كتابخانة �يجيتالي 
باعث خو�هد شدكه مر�0 جها> بر�A فر�گيرA ��با�P تمدنهاA مختلف 
�يگر نيا�A به مسافرd نخو�هند ��شت � به جاV A> مي تو�نند به نز�يكترين 

كامپيوتر مر�جعه كنند.
بيلينگتو> گفت هدg ما �ين �ست كه �� سر�سر جها>، Vمريكا � ���پا 
� كشو�هاA مسلما> �� �ند�نزA تا Vفريقا، � �� شرs � جنوV Kسيا �قال0 

���شمندA �� گر� A��V كنيم. 
بيلينگتو> گفت: «هدg �� �ين همكا�A �يجا� �مكاني بر�A ���ئة هويت 
فرهنگي �� سطح جهاني توسط هر فرهنگ مي باشد». �� گفت «ما تا جايي 
كه بتو�نيم پيش خو�هيم �فت. ما �كنو> با خطر تصا�0 تمدنها ��بر� هستيم»

�� �ميد��� �ست بو�جة �ين �بتكا� �� بخش خصوصي � بخش عمومي 
تأمين كند .  شركت گوگل تاكنو> ٣ ميليو> �ال�كمك كر�" �ست.

سر~A برين، �� �¦ساA گوگل گفت �� � بيلينگتو> حد�� يك سا
 قبل 
گفتگو ��با�P  همكا�A �ين شركت با كتابخانة كنگر" Vغا� كر�" �ند.

 Pكتابخانة كنگر Kمايشي حد�� ٥٠٠٠ كتا�V P~گوگل طي يك پر�
 Aتكنيكها  Aتقا�� به منظو�  پر�~"  �ين  �ست.  كر�"   
�يجيتا  �� Vمريكا 
 dصو� به Vنها،    <�� صدمه  بد�>  ���شمند    Aكتابها  ��  Aنسخه بر���

گرفت. 

كتابخانة كنگر7 ,مريكا كتابخانة 
يجيتالي 
جهاني �يجا
 مي كند


كا�شگر فضايي �9پن موفق به فر�
 بر ��< يك سيا�> شد

هايابوسا،كا�شگر  ~�پن(جاكسا)�عال0 كر�،  فضايي   dكتشافا� V~�نس 
فضايي �ين كشو� ��� شنبه موفق به فر�� بر ��A سطح سيا�� �يتوكا�� 

شد" �ست. 
موفق  فضايي  كا�شگر  �ين  �حتماًال   V~�نس،  �ين  گز���   Nسا� بر 
 Aشد" �ست كه �� سطح �ين سيا�� كه ��فاصله حد��  ۲۹۰ميليو> كيلومتر

�� �مين قر�� ����، �قد�0 به نمونه بر���A كند. 
�ين بر�A ��مين با� � Vخرين با� بو� كه محققا> تال� كر�ند كه بتو�نند 
فر�� �� سطح �ين سيا�� �� تحقق بخشند.  ��لين با� �ين كا�شگر ��� 
يكشنبه، ٢٠ نو�مبر به مدd  ۳۰ �قيقه موفق به فر�� �� سطح �ين سيا�� شد، 

�ما نتو�نست   نمونه بر���A كند. 
�گر�ين كا�شگر موفق به نمونه بر���A ��نتقا
 V> به كپسو
 �يژ" شد" 
 dصو� Aنخستين با� �ست كه �� يك سيا�� نمونه بر��� Aباشد، �ين بر�
مي گير�.  محققا> معتقدند نمونه هاA گرفته شد" �� سوA �ين كا�شگر، 
باشد.  شمسي  منظومه  پيد�يش   Aيشه ها� شناخت   Aبر�  Aكليد مي تو�ند 
 A۲۰۰۷ ميال�   
كا�شگرفضايي "هايابوسا" يا "شاهين" قر�� �ست �� ~�ئن سا

به �مين با�گر��. 

�لن جانسو> سيرليف، ��لين �> 
�ئيس جمهو� �� كشو� ليبريا

شكل ٢ شكل ١

�� هر ٦ �> �� جها> يك �> قرباني خشونت خانگي �ست 



 

١٥ صفحه

استار١٢ تل ماهواره مشخصات
غربي درجه ١٥   موقعيت           

مگاهرتز ١٢٥٨٩ دريافت   فركانس
عمودي  پوالريزاسيون 

   سيمبل ريت  ٤٥٠٣
  اف اي سي       ١/٢

٢  ترانسپاندر   
ku باند                ديجيتال   نوع

هموطنان،
مقاومت نشريه هاي و مجالت  كتابها، دريافت براي
كنيد. اقدام  ناشر شركت طريق از ميتوانيد ايران، 
منزل در نظر مورد انتشارات دريافت براي عالقمندان
از را درخواستي  انتشارات  بهاي خود،  كار محل  يا
به نقد صورت به يا بانكي حواله يا چك ارسال طريق
به خود خواستی در انتشارات مشخصات و نام همراه

كنند.  ارسال ذيل آدرس

NASHER
P.O BOX  17413
LONDON NW7 4WH
UK
FAX: OO44 - 208 - 9069144

NASHER LTD.
BARCLAYS  BANK PLC
BANK CODE 20 29 37
ACCOUNT NO: 30780456
EDGWARE BUSINESS CENTER
EDGWARE
MIDDX. HA8 7RY
UK

بانكي حساب مشخصات

مجاهد نشـريه اشتراك درخواست فرم
از كشور خارج در «مجاهد» شدن براي آبونه
اشتراك همراه بهاي به و كنيد را پر زير فرم

نماييد: ارسال «ناشر» آدرس به آن پرداخت بانكي حواله با

Ms   Mr   Ref No  :اشتراك كد
نامخانوادگي:

نام:

آدرس:

شهر:

كشور:

پستي: كد
تلفن:

فاكس:
ايميل:

One year  
Cheque
Cash  

Money order

Date
Please complete in block letters

Address 2

City

Country
Postal Code

Tel
Fax

Family Name

First Name

Address 1

Title

Email
Please indicate period of subscription

Postal order

مكاتبه آدرس

6months 

The amount of ................    is forwarded

عمومي: روابط تلفن شماره
          ٠٠٤٤٢٠٨٩٥٩٦٣١٥         

                  
پستي   آدرسصندوق

P.O BOX  14061
LONDON
NW7 4SE
ENGLAND
sima@iranntv.com

ملي ايران تلويزيون سيماي آزادي

جهان  و ايران رويدادهاي و اخبار  آخرين
ايران ملي مقاومت شوراي و مجاهدين اطالعيههاي سازمان

برايران حاكم آخوندهاي ضدبشري رژيم توسط بشر حقوق نقض اخبار
پراتيكهاي مقاومت و حمايتها گزارش اخبار و

غربي دولتهاي موضعگيريهاي و سطح بينالمللي ايران در بر حاكم ضدبشري رژيم محكوميتهاي
آخوندي رژيم عليه

فارسي زبان به مجاهد نشريه
mojahed@ mojahedin.org :ايران خلق مجاهدين سازمان سايت  ايميل

شرف» اشرف سايت« شهر
اشرف تحوالت شهر و اخبار حاوي آخرين

زير است: حاوي صفحات سايت اشرف
و اشرف,گسترشهر شهر چگونگي تأسيس شرح و اشرف: حاوي شهر تاريخچة صفحة -

ميباشد. امروز» «اشرف قسمت
است اشرف شهر مختلف حول قسمتهاي توضحاتي حاوي  اشرف: از ديدار -صفحة

اشرف برگذار كه در شهر است جلساتي و برنامهها حاوي اشرف چه خبر: در شهر صفحة

ميشود. يا و شده
ايران است. ملي رزمندگان ارتش آزاديبخش  اشرف: حاوي فعاليتهاي كار در و تالش صفحة

اشرف شهر در شده منتشر جزوات معرفي نشريات و كتابها و حاوي اشرف: انتشارات صفحة
است

است اشرف شهر در رزمندگان نظرات و مصاحبه ها حاوي : رزمندگان با صفحة

  ashraf@ashrafcity.com: الكترونيكي آدرس
WWW.ashrafcity.comWWW.mojahedin.org

سهشنبه٨آذر١٣٨٤ ٧٧٧ـ شمارة

ايميل:

زنده روي اينترنت: پخش
  www.iranntv.com 

تشكيل از  مرحله آخرين گذشته هفتة  طي
روز و  شد طي آلمان در  بزرگ ائتالف دولت 
قرار داد ائتالف،  تشكيلدهندة احزاب ٢٧آبان جمعه
كه مفاد آن چگونگي ٢٠٠صفحهيي را امضا كردند
قبل مينمايد. مشخص  را آينده دولت  برنامههاي
كنگرههاي توسط ائتالف، قرارداد مفاد آن، از
مراسم در  بود. رسيده بهتصويب احزاب سراسري 
سوسيال حزب سه هر  رهبران قرارداد  امضاي
مسيحي سوسيال و مسيحي دموكرات دموكرات،
رهبر بهعنوان مركل كه آنجال خانم شركت داشتند.
بود كرده شركت جلسه در مسيحي دموكرات حزب
در كاغذ فقط قرارداد مفاد كه نمود ابراز اميدواري
را او رياستش خود دولت آينده كه در نماند و باقي
جامة رسيده بهتوافق موارد داشت، خواهد بهعهده
ائتالف ديگر دو حزب از خانم مركل بپوشد. عمل
مردم زندگي با  را اتحاد كه قرارداد خواست بزرگ
بهسر عظيم تحولي در آلمان كه گفت و زنند پيوند
را كمربندها و نمود كوشش بيشتر بايد و ميبرد
را اقتصادي اول نقش مجددًا بتوانيم كرد تا محكمتر
مجددًا را بايد اعتماد مردم داشته باشيم. «ما اروپا در

آوريم». بهدست
حزب بزرگترين رئيس پالتسك، ماتياس
قرارداد دموكرات، سوسيال حزب يعني آلمان
براي مسئول» دولت «يك قرارداد را دولت ائتالفي
برأي موجود  راه  تنها اين  كه  گفت ناميد و آلمان 
تشكيل بهجز ديگري راه و بود آلمان بردن روبهجلو

نداشت. ائتالف بزرگ وجود دولت
صدر  خواست  از دموكرات سوسيال حزب   
تشكيل تا كشيد دست رقيب حزب بهنفع اعظمي
حزب اكثر اين بزرگ ميسر شود. اما ائتالف دولت 
وزارت خارجه قبيل از مهم پستهاي وزارتخانههاي
اين در پالتسك دارد. خود اختيار در كار را و
خود اجتماعي بايد سيستم خدمات ما گفت« مراسم
اقتصاد تحرك جديدي قسمت در حفظ كنيم  را
جلب را  مردم اعتماد نيز اجتماع در و كرده وارد 
سرزمين بسيار يك در «ما گفت هم چنين او كنيم». 
چيز فقط بههمه رسيدن ولي ميكنيم عالي زندگي
او آيد...»  به دست ما  درون از  كه طورنيست اين 
نمود.پالتسك تأكيد ديگران با همكاري روي
كردن سفتتر مورد در را مركل خانم نظر همچنين

داد. قرار تائيد مورد كمربندها
انجام  مسئوليت كه مونتهفرينگ فرانتس  
سوسيال حزب جانب از را بزرگ ائتالف گفتگوهاي
امضاي مراسم در نيز  داشت  بهعهده  دموكرات
تشكيل او كرد. امضا آنرا و داشت حضور قرارداد
بلكه موقت چيز يك نه را بزرگ ائتالف دولت 
ناميد. هم كنار در همكاري و زندگي برأي اتحادي
تخصصي ميباشد و قرارداد بسيار مفاد اين او گفت

دربرميگيرد. را مملكتي امور مهم موارد تمامي
نمايندگان هنوز دموكرات سوسيال حزب در
محافظهكار احزاب با اتحاد از حزب چپ جناح
سراسري كنگرة در ولي نيستند راضي مسيحي
جناح چپ گرديد برگزار گذشته هفته كه حزب

داشت. قرار اقليت در كامًال حزب
باالخره  نوامبر(اولآذر) سهشنبه ٢٢  روز
موضوع آلمان مجلس  در روز   اين در  فرارسيد.
شد. گذاشته بهرأي  مركل خانم شدن  صدراعظم
از تعداد چه ببيندند كه بودند منتظر بي صبرانه ناظران
در رأيگيري سوسيال دموكرات حزب نمايندگان 

ميدهند. منفي رأي مركل بهخانم مخفي
٦١٤رأي مركل از خانم رأيگيري انجام بعد از
رأي به او ٢٠٢نماينده آورد. بهدست  را  ٣٩٧رأي
نيز رأي يك و بود ممتنع نيز ١٢رأي و دادند منفي

شد  كار مشغول به بزرگ در آلمان ائتالف جديد دولت

تهران بلند ميكند رژيم عليه مركل مشتش را ويتر٢٦ آبان ٨٤: ر خبرگزاري

بماند».مراسم پرقدرت جهاني بازار در بتواند
در برجسته ٥٠٠سياستمدار شركت خداحافظي  با

گرديد. برگزار شرودر زادگاه شهر هانوفر، شهر
بهعنوان پس داشت كه از اين اعالم شرودر
خواهد مشغول به كار برلين در شهر دعاوي وكيل

رسمي  بهطور  ٨٤ آذر سهشنبهاول روز او شد.
داد. تحويل مركل بهخانم را صدراعظمي پست
اعالم سوئيس در  مهم  ناشران از  يكي  بعد روز
در بنگاه اين مشاور  بهعنوان شرودر  كه نمود

كرد. شروع بهكار خواهد آنجا
رژيم پنجشنبه ٢٦آبان روز مركل خانم
در او قرارداد.  حمله مورد بهشدت را  مالها
دموكرات بهحزب وابسته انجمنهاي جلسة
«ايران گفت: آلمان مركزي ايالتهاي مسيحي
تهديد مورد را ديگري كشور حيات حق كه
حمايت مورد ما طرف از نبايد ميدهد، قرار
سخت مقابلش در  بايد و گيرد قرار  گذشت و
سياست او  كرد. «شالقكش»  را آن و  ايستاد
انتقاد مورد بهشدت احمدينژاد را پاسدار دولت

داد». قرار
اولين  در مركل خانم صورت بهاين  
همان مالها رژيم مقابل  در  خود موضعگيري
داد، تأكيد قرار مورد ميرفت كه انتظار را چيزي
سرسختتري خط  آلمان آيندة دولت  اينكه

جمهور كوهلر رئيس با ديدار در آلمان جديد اعضاي دولت

همتي حسن

عليه خشونت با مبارزه جهاني روز
گوشزد را حقيقت اين ديگر بار زنان
تنها برابري، براي پيكار كه ميكند
هم را مردان نيست، زنان رهايي براي
نتيجه در خشونت، و پرخاشگري و از
بيگانه انسانيشان ذات از را آنها آنچه از
است پيكاري اين ميسازد. رها كرده،
را حاكم ايدئولوژي مرتجعان قلب كه
آزادي كسب براي مبارزه و گرفته نشانه

ميبرد. را پيش در ايران دموكراسي و

پانويس:----------
زمينة در محقق يك كه پژوهشي ١-در
زن مورد مراجعان خانگي در خشونت
مشاورة درمراكز خشونت قربانيان و
اين بر زنان ٪٨٥ داده، انجام خانواده
و دهشتناكترين بدترين بودند كه اعتقاد
صرفًا مرد، از خوردن كتك جنبة
خشونت بلكه نبوده جسمي خشونت
ترس حالت و رواني حالت و رواني
آنان كه است سرخوردگي احساس و
كتك خوردن تجربه كردهاند. حين در
امين فريده ،جلددوم، زنان (فصل

االسالمي).
با  اما ندارد، بيشتر ٢٢ سال س. ليال -٢
در محيط جنسي آزار از موارد زيادي
كه آنطور  است. شده  روبهرو كار 
محيط هر به تقريبًا مي گويد خودش 

فرهنگ؟ يا طبيعت تجاوز؛ و خشونت
١١ صفحة از جنسيبقيه آزار شده بهنوعي با وارد كاري

كه براي  «١٩ سالم بود است: شده مواجه
سن وسال آن در رفتم. كار سر بار اولين
در زنان مشكالت با چنداني آشنايي
محيط ميكردم فكر نداشتم، كار محيط
باشد، منظم و قانونمند محيطي بايد كار
اين به كاري تجربة اولين همان در اما
كارفرماي برخوردم. جنسي) (آزار مسئله
در بود كه، ساله پنجاهوچند مردي  من
بهمن مرتب روزهاي كاري، اولين همان
رفتارهاي با بايد  كه ميكرد  گوشزد
منظورش متوجه  اول بسازم، كارفرما 
را وظايفم ميكردم تالش و  نميشدم
متوجه زمان گذشت اما با دهم، انجام بهتر
قصد ديگري دارد. باالخره هم او شدم
جنسي ارتباط برقراري پيشنهاد مستقيم
پيشنهادي چنين به ليال واكنش داد».
ترك را «آنجا بود: كارش محيط ترك
اما نشدم،  موضوع پيگير ديگر كردم و
كه بودم شده متوجه آخر روزهاي
پيشنهادهاي كارمند زنان اكثر به كارفرما
ميپذيرفت كسي اگر بود، داده مشابهي
اين غير در ميداد، ادامه كارش به
ميكرد». اين ترك را آنجا صورت بايد
«يك تكرار شد: ديگر به شكلهاي تجربه
مشغول بهكار ديگري محيط بعد در سال
خيلي زود داشتم كه تجربهيي با شدم. 
ما دارد رابطة قصد شدم كارفرما متوجه
خارج كاري معمول روابط محدودة از
مسائل به كار داشتم  تالش  اول  شود.

اصرارهاي با اما نشود، كشيده خصوصي
او بيپردة و مستقيم درخواست و مداوم
كارم شدم مجبور دوباره شدم مواجه كه
به جواب منفي من با رها كنم، چون را
و خيليسخت كار شرايط درخواستش

بود». شده تحمل غيرقابل
مؤسسة يك به ليال  بعد كمي
اداره را  آن مرد دو  كه رفت آموزشي 
متأهل ديگري و مجرد يكي ميكردند،
به كرد تالش كمكم متأهل «مرد بود:
شده كه هر شكلي به شود و نزديك من
حتي مسأله اين بفهماند. را مقصودش
ديگرش شريك و  او اختالف  موجب
به مستقيمًا  متأهل آقاي  نهايت در شد.
يكبار و من مجبور شدم پيشنهاد داد من
ـ زنان (مجله كنم». رها را كارم ديگر

(٢٠٠٥ اوت
رابرت نوشتة آهنين(١٩٩٠) جان  -٣  
به سلطان درون:دستيابي و «سلطان بالي
و ر.مورد نوشته (١٩٩٠) مرد» روان در
خشونتگرايي به را مردان د.گيلت،
هفته آخر  تعطيالت ميكنند: ترغيب 
براي است مناسبي زمان مردان براي
و دروني خشونتهاي ريختن بيرون
معيت زنان در كه ذاتي عواطف مردانة
نظريههاي (فرهنگ است. شده انكار

(٢٧٦ ص فمينيستي
ترجمة فمينيسم، فريدمن، جين -٤

مهاجر فيروزه

از ٤٩نماينده ترتيب بهاين شد.  اعالم باطل
مركل رأي بهخانم دموكرات حزب سوسيال
بود. انتظار مورد تعداد از كمتر اين ولي ندادند
آلمان آذر، شنبه اول سه روز از صورت اين به

شد. جديد دولتي دارأي
ائتالف،  حزب كوچكترين رئيس اشتويبر
ائتالف گفت «اين نيز سوسيال مسيحي حزب
فضاي و است  مناسب مشكالت حل  برأي 
خوب بسيار آتمسفر يك  نيز  گفتگوها انجام
بتوانند كرده كه ايجاد طرف دو برأي هر انساني
با او نمايند. اعتماد  همكاري  برأي  بههمديگر
بگويم از همين حاال معترض گفت: «البته لحني
آن بقيه و است نيمة پر ليوان اين ما نظر طبق كه

شود». پر و درعمل هم همكاري با در بايد
رسمي يك مراسم طي شنبه٢٨آبان روز
مراسمي در نمود. خداحافظي شرودر، گرهارد
كرده برگزار او  به افتخار آلمان  ارتش كه
تقدير شرودر از كوهلر  رئيسجمهور  بود،
كه خدماتي «شرودر با گفت: آورد. او بهعمل
بر خود از را ارزشهايي داده انجام بهكشورش
برأي ماند. او خواهد آلمان در گذاشت كه جا
براي و  كرد. را تالش خود  تمامي كشورش
بهوطنش برأي خدمت كه او است مشخص من
آلمان تا  نمود زيادي تالش ملتش سعادت و

حاكم مالهاي رژيم مقابل در قبلي نسبت بهدولت
حزب خارجي پيش ميگيرد. سياست در ايران بر
آمريكا خارجي سياست با مسيحي دموكرات
مخالفان از يكي شرودر دارد. بيشتري نزديكي
جرج بهرهبري آمريكا خارجي سياست سرسخت

ميشد. محسوب بوش
اتحادية  حمايت داخلي، سياست زمينة در  
دولت از آلمان صنايع صاحبان و كارفرمايان
بهتر در مؤثري بسيار نقش نيز مركل خانم ائتالفي
خواهد داشت. آلمان در اقتصادي چرخيدن امور
قدرت در آلمان كه صنايع صاحبان كارفرمايان و
بسياري در شرودر دولت سياستهاي با دارند زيادي
حزب اما بودند تنش و اختالف دچار زمينهها از
محافظهكار حزب بهعنوان كه مسيحي دموكرات
بزرگ، صاحبان صنايع بهمنافع ميشود  محسوب

ميباشد. دموكرات سوسيال حزب از نزديكتر
و است مشخص اكنون هم از كه چيزي
كه است اين معترفند به آن آلمان ملت و دولت
تا است فرارسيده سخت تالش و كار دوران
كشور بزرگترين بهعنوان بتواند آلمان كشور
تقريبي (بهارزش جهان در محصول صادركنندة

مه٢٠٠٥)  جهاني بانك سال- در ٨٠٠ميليارد دالر
كشورهاي صدر در اقتصادي زمينة در همچنان

حفظ كند. را خود جاي جهان 
مركل خانم صدراعظمي از روز يك هنوز

راهي  آذر  ۲ چهارشنبه روز او  كه نميگذشت
اولين بهعنوان پاريس  از  او ديدار  شد. پاريس
نگرانيهاي آلمان جديد صدراعظم خارجي ديدار
بيشتر جديد دولت كه اين  از فرانسه، دولت
داد. كاهش را كند  چرخش انگليس  بهسمت
ملت دو تاريخي دوستي از اليزه كاخ در شيراك
خوب مناسبات ادامة بر  مركل  خانم و كرد ياد
كه معتقدند سياسي ناظران نمود. تأكيد كشور دو
بين كه چيزي مركل- شيراك نظير محور تشكيل
خواهد مشكل وجود داشت، شرودر و شيراك
نسبت بهديدار مركل نيز فرانسه مطبوعات  بود. 
لوموند معتبر روزنامة دادند. نشان متفاوتي واكنش
برد. نام سرما» ميان «زني از عنوان تحت مركل از

شد  بروكسل مركل رهسپار پاريس از  بعد
ناتو  و دبيركل اروپا اتحادية با سران آنجا و در

كرد ديدار
از ديدارش  در مركل پنجشنبه۳آذر  روز
او به افتخار بلر توني كه ميهماني يك در لندن
و آلمان روابط كه بود، اعالم داشت ساخته برپا
خواهد فرانسه سطح رابطة آلمان بههمان انگستان
دولت مخالفت  اثر در  اخير سالهاي  در رسيد. 
بهسردي گراييده روابط اين عراق با جنگ آلمان

بود.
با  مركل  خانم  حزب بهنزديكي توجه  با   
ميانجي نقش او  كه انتظارميرود آمريكا  دولت
بهعهده را  پاريس  و واشينگتن سرد  روبط  بين
كرد. خواهد واشينگتن ديدار بهزودي از او گيرد.
ائتالفي خانم دولت داد كه خواهد نشان آينده
سياسي ناظران بود.  خواهد موفق  چقدر مركل
با بزرگ ائتالف ادارة  دولت كه هستند معتقد
احزاب برنامههاي در كه زيادي بهاختالفات توجه
مشكلي بسيار دارد،كار وجود آن دهندة تشكيل
نيست معلوم هنوز و بود خواهد مركل خانم براي
بردباري و بهپشتكار كه مركل خانم آيا كه
ولي بر ميآيد يا نه.  اين كار  مشهور است از پس
جامعة در  صدراعظم  بهعنوان زن يك  انتخاب 
سياسي تحولبزرگ يك آلمان سياسي مردساالر
اروپا در نيز را خود تبعات  و ميشود محسوب

خواهد داشت.

و شريف مردم  عزيز، هموطنان 
ايران، آزادة

فوتبال، آمدة به جان تماشاگران
شما اعتراضي و بيسابقه  اقدام
مسابقات گذشته، در جريان هفتة در
تيم آن در كه تهران، چهارجانبة
از نشان  داشت، شركت فوتبال ملي 
از شما بيسابقة  انزجار  و هوشياري 
برميهنمان حاكم جنايتكار آخوندهاي
سابقه تاريخ فوتبال ميهنمان در دارد.
تيم مسابقة يك براي كه است نداشته
آمار (بنابر ١٠٠٠نفر تنها فوتبال ملي
و بروند بهورزشگاه رژيم) رسمي
ديدن براي نشوند حاضر هم همانها
١٠٠هزار ورزشگاه در فينال مسابقة
مسابقة و بمانند باقي آزادي نفري
بدون تهران  چهارجانبة جام فينال 

شود. برگزار تماشاگر
حكومت ٢٦سال طي ما ميهن
به كشوري تبديل اكنون آخوندي
نام آن مترادف جهان است كه در شده
اعدام، شكنجه، تروريسم، بنيادگرايي،
است. شده  بيچارگي  و فقر  فحشا، 
باليي آنچنان خونخوار آخوندهاي
ديگر كه آوردهاند ايران ورزش برسر
بهحضور حاضر فوتبال تماشاگران
تيم شكست مشاهدة و ورزشگاه در
و پاسداران فشار و سركوبي و ملي

ملي پوش سابقفوتبالو عضوشورايمليمقاومت اصغراديبي،

نيستند. انتظامي مأموران
رژيم جاني و مزدور مأموران
پستهاي قبضهكردن با آخوندي
چپاول بودجههاي فكر تنها در ورزشي
كوچكترين و هستند ورزشي كالن
پيشرفت و گسترش بهامر توجهي
فوتبال ملي تيم ندارند. ورزش
اقدام يك قبل در ماه  چند  كه ايران
به انگلستان حسابنشده و نسنجيده
شكست اولين با آنجا در و كرد سفر
گذاشتن بهناتمام مجبور سنگين
شد، بهايران بازگشت  و  برنامههايش
تهران چهارجانبة جام مسابقة اولين در
شكست نيز مقدونيه دوم تيم برابر در
و رژيم شرمساري باعث و خورد
درحالي كه گرديد. تماشاگران خشم
در ملي تيم بازيكنان از تعدادي
مي كنند، بازي اروپايي تيمهاي بهترين
مربي بيصالحيتترين تيم مربي اين
راهيافته تيمهاي مربيان ميان در

آلمان  جهاني٢٠٠٦  جام بهمسابقات 
مربي اين بهكارگيري علت ميباشد.
هيچكدام كه  است اين بيصالحيت 
بهكار حاضر جهان شايستة مربيان از
اين و نميباشند. آخوندي رژيم در
و به سرسپردگي تمامعيار بهطور مربي
فدراسيون رؤساي  از محض  اطاعت

است. مشغول فوتبال

عزيز، همميهنان
براقدام ارجگذاري ضمن
بهاين را توجهتان شما، بيسابقة
ميبايست كه ميكنم جلب نكته
مقابل در و  زد باال را همت آستين 
تنها كرد. ايستادگي آخوندي رژيم
آخوندهاي برابر در شما مقاومت
سرنوشت ميتواند كه است جنايتكار
ما وطن نجات راه دهد. تغيير را ايران
رژيم اين فرستادن تاريخ بهزبالهدان
اين سرنگوني با تنها  است. منحوس
ميان در  ميتواند دوباره ايران رژيم، 
ايران ورزش و كند سربلند جهان ملل

بازيابد. را خود جايگاه نيز
با است،  نزديك آزادي صبح 
سپيدة بهدميدن توان  و توش تمام

رسانيد. ياري صبح
فوتبال سابق مليپوش اديبي، اصغر

اقدامبيسابقه واعتراضيتماشاگراندرجريانمسابقة تيممليفوتبال
آمدند آزادي بهورزشگاه ايرانتنها١٠٠٠تماشاگر ورزش درتاريخ اولينبار براي
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شمارة  ٧٧٧

دخالتهاي رژيم آخوندي درعراق
 رسالت  ٥آذر: «ادامة استقرار منافقين همواره به عنوان يك تهديد عليه ايران، سايه بر روابط دو كشور 
انداخته است. اميد است كه دولت كنوني عراق با نظر به اهميت روابط دو جانبه ميان تهران و بغداد، دربارة 

مسألة ادامة استقرار منافقين در اين كشور تدبيري بينديشد» 
 نيوزويك :پس از سه روز مذاكرة عراقيها با رژيم ايران، در ميان اين موضوعات مواردي وجود داشت  
از اين قبيل كه عراقيان موافقت كنند مجاهدين خلق، گروه بحث برانگيز ضد رژيم تهران را كه در عراق 
مستقر است، در جمله بندي يادداشت وارد كنند ولي ربيعي نپذيرفت. همين طور اين كه ايران نقش خود 
را در حمايت از فعاليتهاي حز ب اهللا در عراق بررسي كند. سرانجام پس از يك انكار عصباني، تهران 
عبارتي را امضا كرد كه مي گويد: «هر دو كشور بايد حمايت از گروههاي، رسمي يا غير رسمي، از جمله 

نمايندگاني را كه مشكل ايجاد مي كنند، متوقف نمايند.
يك مقام ارشد آمريكا گفت مشخص نيست آيا ربيعي اتوريته براي مذاكره كردن دارد يا نه»

 تلويزيون رژيم اول آذر: موانع بي شماري باعث مي شوند كه دولت عراق نتواند تصميماتي را كه در 
اين جا (تهران) اخذ مي شود، در آن جا اجرايي كنند»

درج گزارش تظاهـرات ٣٥هزارنفرة ايـرانيان 
در بروكسل و حمايت ٢٦٠نمايندة پارلمان 

از ٢٢كشور اروپا از مقاومت ايران 
در روزنامة واشينگتن تايمز

فراخوان به جمع كردن بساط شكنجه و كشتار عوامل رژيم در عراق و نجات جان دو مجاهـد ربوده شـده

احمدي نژاد: اگر جمهوري اسالمي ايران مي خواهد يك حكومتي 
در عراق تشكيل بدهد، حكومتي بهتر از اين كه هست، نخواهد بود

اعتراف احمدي نژاد به دخالت در عراق

با تلويزيون رژيم  الُربيعي، از همراهان رئيس جمهور عراق در سفر به ايران، در گفتگويي  موفق 
اظهارات پاسدار احمدي نژاد را چنين بازگو كرد: رئيس جمهوري اسالمي ايران جناب آقاي احمدي نژاد 
به آقاي طالباني گفت: اگر جمهوري اسالمي ايران مي خواهد يك حكومتي تشكيل بدهد در عراق، 
حكومتي بهتر از اين كه هست نخواهد بود، رئيس جمهور عراق دوست ايران است، نخست وزير عراق 
دوست ايران است، وزرايي كه در اين حكومت هستند دوستان ايران هستند و آنهايي كه در حال حاضر 
در مجلس ملي عراق هستند از دوستان ايران هستند. ايران بهتر از اين چه مي خواهد؟(تلويزيون 

رژيم اول آذر ٨٤)

لندن

تظاهرات ايرانيان آزاده در شهرهاي لندن، بروكسل، رم، اسلو، استكهلم ، كپنهاگ، وين، اتاوا

تظاهرات ايرانيان آزاده در برابر مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين

استكهلم

اتاوا

دولت نوروزيهانس يوگن رايترپروفسور عليرضا آثاردكتر منوچهر فخيميفلور صدوديمحمدرضا روحانيناهيد همت آباديجمشيد پيمانلنارت فريدناسقف ژاك گايوهانس كريستن نيرسكوفكارين رستاريتس

 جزئيات جديـد برنامـه هاي مخفي اتمـي و موشكي رژيـم 
و طرحهاي فريب بـراي مخفي كردن آن، افشا شـد

در دو كنفرانس مطبوعاتي در واشينگتن و وين

خبرگزاري فرانسه: 
سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد افشاگري مقاومت ايران گفت:سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد افشاگري مقاومت ايران گفت:  

  افشاگريهاي مجاهدين موجب 
آژانس  كنوني  تحقيقات  شروع 

بين المللي اتمي شده است  
ملي  شوراي  كه  هر وقت   
مطرح  را  موضوعي  مقاومت 
مي كند، ما آن را مطالعه كرده و 

مورد بررسي قرار مي دهيم

 عليرضا جعفرزاده: صنايع همت توان توليد موشكهايي را دارد كه مي تواند آن را با برنامة هسته يي تلفيق كند 
و كالهك هسته يي روي آن سوار نمايد. موشكهاي قدر١٥٠٠ تا ١٧٥٠ مايل برد دارد و مي تواند بسياري از 

كشورهاي منطقه را مورد هدف قرار بدهد
 علي صفوي:  رژيم آخوندي  با يك طرح حساب شده  بازرسان را به بخش  شمالي اين مجتمع براي بازرسي و 

نمونه برداري برد در حالي كه بخش اصلي فعاليتهاي اتمي پارچين در قسمت جنوبي اين مجتمع قرار دارد

 پل لونتال بنيانگذار و رئيس انستيتوي كنترل اتمي در آمريكا: هرگونه طرح و پيشنهادي كه امكان دستيابي 
رژيم ايران به چرخه سوخت هسته يي را بدهد، خطرناك است. اين رژيم مصمم است كه به سالح هسته يي 

دست پيدا كند
  پروفسور تنتر: شوراي ملي مقاومت ايران نه تنها بهترين اطالعات را در بارة ايران دارد، بلكه بهترين 

تحليل واقعي را از اوضاع و تحوالت ايران ارائه مي كند

در جلسه يي در 
پارلمان استراليا: 

پروندة هسته يي رژيم آخوندي، 
نقض حقوق بشر در ايران و خطر 
بنيادگرايي و دخالت آخوندها  

در عراق بررسي شد

كميسيون  مسئول  محدثين،  محمد 
ايران،  مقاومت  ملي  شوراي  خارجة 
گفت:  احمدي نژاد  اظهارات  در بارة 
در  آخوندي  رژيم  روزافزون  گستاخي 

نقض وحشيانة حقوق بشر، تالش براي 
دستيابي به سالح اتمي و دست اندازي 
به عراق، نتيجة طبيعي سستي و نرمش 

و تعلل سياستهاي غربي است

روزنامة واشينگتن تايمز٥آذر٨٤ : آژانسهاي اطالعاتي آمريكا متقاعد شده اند كه  رژيم ايران به طور مخفيانه در حال ساختن سالح  هسته يي مي باشد. اين اعتقاد بر 
مبناي گزارش هفتة پيش آژانس بين المللي انرژي اتمي  و افشاگريهاي اپوزيسيون ايراني حاصل شده است

مماشات غرب، آخوندها را در تسريع پروژه هاي اتمي 
و تشديد نقض حقوق بشر تشويق مي  كند

درصفحة٥ درصفحة٢

درصفحات ٥ و٦

در صفحات٣ و٤
پيام رئيس جمهور برگزيدة مقاومت:  در مقابل رژيمي كه شمشير ماجراجويي و آتش افروزي از نيام  كشيده، سياست مماشات عميقًا غيرمسئوالنه است و پيامدهاي شومي دربردارد

در صفحة٦
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