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٧٧٨ شمارة

تنازوكالوحقوقدانانانگلستان بيانيـة١٣٠٠
درحمايتازحذفناممجاهـدينازليستتروريستي  

يك در  ٨آذر  سهشنبه روز صبح
حقوقي ـ پارلماني  بزرگ سمپوزيوم 
برچسب ـ تغيير زمان «ايران: تحتعنوان
سازمان نام از را تروريستي ناعادالنة
٣٠تن به نزديك كنيد» حذف مجاهدين
مجلسين نمايندگان برجستهترين از
انگلستان حقوقدانان و اعيان و عوام

كردند. سخنراني
حزب  لردهاي  رئيس  كوربت،  لرد   
نمايندةمحافظهكار انگلوود لرد كارگر،
عاليجناب انگلستان، لردهاي مجلس از
ملكه مشورتي رتبة داراي فريزر لرد
دولت در سابق دادگستري وزير و
مسئوالن از هريس بارونس محافظهكار،
گولد، بارونس دموكرات، ليبرال حزب
كارگر حزب از اعيان مجلس نمايندة
در زنان حقوق برجستة فعاالن از و
برجستة حقوقدان رنتون لرد انگلستان،
مجلس عضو باسابقهترين  و  انگليسي
حزب كابينة در وزراي سابق از و بريتانيا
رئيس كالرك، توني  لرد محافظهكار، 
آلتون، ديويد لرد كارگر، حزب سابق
لردهاي مجلس برجستة  نمايندگان  از
مجلس نمايندة تاورن  لرد  انگلستان،
و وكيل دموكرات ليبرال حزب اعيان از

شـود و بايـد متوقف است بزرگ يك بيعدالتـي ملت يك مشـروع مقاومت به اتهام تروريسم مقاومت: رئيس جمهور برگزيدة پيـام

اطالعية فرماندهينيروهايچندمليتي درعراق
در بغداد شده مورد ٢مجاهد ربوده  در

اوجگيري و عراق كشور وزارت در آخوندي رژيم عوامل شكنجه گاه كشف پي در
عراق مليتي در چند نيروهاي فرماندهي ١٢آذر(٣دسامبر)، ستاد روز جهاني، محكوميتهاي
ربوده ٢مجاهد سرنوشت مورد در تحقيق پيگيري و جديدي خواستار اطالعية انتشار با

كشور عراق گرديد در وزارت رژيم آخوندي ١٣مرداد توسط عوامل شده در

تشديدتشبثاتمذبوحانةآخوندهاعليهمجاهدينو
عراق انتخابات آستانة در ايران مقاومت

نزديكي  مقاومت ايران، بهخاطر و تشبثات مذبوحانة آخوندها عليه مجاهدين و تشديد تالشها
دولت در كه است امتيازاتي موقعيت و دادن از دست به نسبت نگراني آنها و عراق انتخابات زمان

عراق از آن برخوردارند كنوني
عبدالمهدي،  عادل غيرقانوني با اظهارات بي اعتبار و در ارتباط ايران خلق مجاهدين  سازمان
اين كه  كرد تأكيد اخراج مجاهدين، مبني بر ايران نزد اربابانش در در عراق معاون رئيسجمهور
و در زندانها رسوايي و آدمربايي افشاشدة جنايت بر گذاشتن سرپوش جز تاختوتاز بي مايه
جهاني توسط جامعة عراق رسوايي بزرگي كه در آستانة انتخابات نيست. شكنجهگاههاي مخفي،

است شده محكوم اكيدًا صفحة٢ در

شد: اعالم حقوقدانان از زيادي شمار و نماينده دهها حضور با انگلستان اعيان مجلس در پارلماني بزرگ در سمپوزيوم

راسل  لرد رتبة مشورتي ملكه، برجسته با
اروپا شوراي مجمع سابق رئيس جانستون،
دموكرات ليبرال حزب برجستة نمايندة و
داالكيا، لرد انگلستان، اعيان مجلس در
انگلستان دموكرات  ليبرال حزب  معاون
كينگ لرد كشور، اين لردهاي مجلس در
حزب از لردها  مجلس برجستة نمايندة 
مجلس نماينده گيبسون  بارونس  كارگر،
برايان انگلستان، كارگر حزب از اعيان
محافظه كار، حزب از مجلس نمايندة بينلي
دفاع وزير  پيشين  معاون  ايمس  ديويد 
نمايندة و انگلستان محافظهكار دولت
ويس، رودي محافظهكار،  حزب  برجستة
كارگر، حزب  از عوام مجلس نمايندة 
حزب از عوام نمايندة مجلس درو ديويد
برجستهترين از گروس استيون كارگر،
انگلستان، در بشر حقوق مدافع وكالي
كانون معاون كميتة حقوقبشر مولر مارك
باورينگ بيل پروفسور انگلستان، وكالي
انستيتوي رئيس و  برجسته  حقوقدان
در دانشگاه اجتماعي عدالت حقوقبشر و
متروپوليتنلندن، كلر ميسكينحقوقدان،
و وكال كانون  زنان بخش رئيس و  قاضي
سخنرانان ازجمله حقوقدان، گريوز ادوارد

بودند  سمپوزيوم اين

را ايران مردم خشونتباري  بهنحو ايران بنيادگراي و  مستبد حاكمان
سراسر جهان در را تروريسم علني به طور همزمان و سركوب ميكنند
در تروريسم حامي «فعالترين سوابق ميكنند. حمايت آن از و داده اشاعه
را اتمي، آخوندها سالح به دستيابي براي آن انكار غيرقابل هدف و جهان»
كردهاست. تبديل المللي بين جامعة براي بزرگ چالش و تهديد يك به

به چالشكشيدن ضرورت فزاينده يي بهنحو غربي دموكراسيهاي
اما، كردهاند. درك را آنها عاجل تهديد  برابر در ايستادگي و ماليان
خارجي نظامي يا دخالت استمالت  طريق  از را  امري  چنين نميتوان
جنبش و تحتستم ايراني ميليونها  از حمايت  پاسخ، ساخت. محقق
داري طنابهاي با اغلب يا آزادي، براي كه فريادشان است آنها مقاومت

در شكنجه زير در يا و آويخته شده ميادين شهرها در جراثقالها از كه
بريتانيا در ايرانيان جامعة متأسفانه، ميشود. خفه ايران بيشمار زندانهاي
اشاعه ايران در دموكراسي را و آزادي ميخواهند انگليسي كه شهروندان و

در  انگلستان ٢٠٠ دولت هستند. در سال مواجه جدي مانع دهند با يك
اپوزيسيون اصلي گروه كردن ممنوع براي ايران رژيم درخواست مقابل
براي تالشش از بخشي  بهعنوان ايران، خلق مجاهدين سازمان  ايران،

كرد. سرخم تهران، با روابط بهبود
مجاهدين كه كرد اذعان وقت كشور وزير كه است تناقض يك اين
نميآيند. به حساب انگلستان يا غربيها منافع براي تهديدي هيچگونه
اطالعات بهخاطر اگر كردهاند تصريح غربي رهبران برخي حقيقت، در

مخفي  برنامة به نسبت هرگز جهان ٢٠٠٢ نبود، در اوت دقيق مجاهدين
هم چنين اطالعات نميشد. مجاهدين آگاه ايران  رژيم اتمي تسليحات 
جهان سراسر در ايران رژيم تروريستي فعاليتهاي دربارة را دقيقي و صحيح

كرده اند. افشا
است، متخصصان بيانيه اين چارچوب از خارج كه بهداليل متعدد،
قانوني مبناي هيچ كه كردهاند نتيجهگيري بينالمللي حقوق برجستة
عاليجناب لرد دليل، به همين ندارد. وجود خلق مجاهدين براي ممنوعيت
از زيادي شمار پارلمان و اعضاي بهاكثريت آرچر عاليجناب لرد و اسلين
مجاهدين كه بخواهند انگلستان از دولت تا پيوستهاند اعيان مجلس اعضاي

بردارد. ممنوعهاش سازمانهاي ليست از را ايران خلق

پارلمان ايران، مقاومت ملي شوراي عضو ايران خلق مجاهدين سازمان
دموكراتيك يك دولت استقرار پي در كه ميباشد مقاومت ايران تبعيد در
فعلي بنيادگراي و افراطي رژيم بهجاي دولت از دين جدايي بر مبتني و

است. ايران در
مي خواهيم كشور وزير و از اين بيانيه حمايت كرده از كنندگان، امضا ما

نمايد. ممنوعيت رفع ايران خلق مجاهدين از كه
تهديدات كه ايران، رژيم سختسر از دولت ما كه رسيدهاست آن زمان
آن و به جاي بگيرد فاصله ميكند، انگلستان منافع را متوجة مستقيمي
آزادي ، صلح، خواهان كه آنها مقاومت جنبش و ايراني ميليونها در طرف

قراربگيرد. ايران است، در دولت از جدايي دين و دموكراسي

عدالت به فراخوان ايران، بيانيـة

كوربت لرد

آنها مقاومت جنبش و ايراني در كنار ميليونها را خود بهجاي آن و بگيرد ايران فاصله از رژيم سختسر انگلستان دولت كه رسيده آن زمان
قرار دهد  است، ايران دولت در از دين جدايي و آزادي، دموكراسي صلح، كه خواهان

آرچر جانستونلردكالركلرد راسل فريزرلرد لرد

بارونس گيبسون

گولد بارونس

ترنر بارونس تاورن داالكيالرد رنتونبارونسلرد لرد

هريس بارونس

ايمس ديويد كينگ ويسلرد رودي

بينلي دروبرايان گروسپروفسور بيل باورينگديويد ميسكيناستيون گريوزمارك مولركلر فاولرادوارد مالكوم

آزادي ايران براي كميتة پارلماني
حقوقي ـ پارلماني سمپوزيوم بيانية

است فرا رسيـده زمان تغيير ايران:
سازمان از را تروريستي ناعادالنة برچسب

برداريد ايران خلق مجاهـدين

آلتون لرد

و٥ ٤ صفحات در

صفحة٢ در

انگلوود لرد



٢اخبار ايران صفحة آذر ١٣٨٤ سهشنبه ١٥ شمارة٧٧٨ ـ

هفته روز هفت
مروريبرمهمترينرويدادهايهفته

هدفي با چه مذاكرات هستهيي
نيز هفته اين رژيم با اروپايي سهكشور مذاكرات بحث

است. نشده تاريخ آن مشخص ولي تا كنون داشت ادامه
گفته مختلفي حرفهاي مذاكرات اين هدف درمورد اما
از سهكشور اروپايي هدف منتشرشده طبق گزارشهاي ميشود،
ميباشد. روسيه پذيرفتن طرح براي بر رژيم فشار مذاكرات اين
منتقل بهروسيه را خود غنيسازي رژيم بايد آن طبق كه طرحي
سوخت چرخة و  غنيسازي امكان داشتن از خود  و كرده
كرده مخالفت طرح اين با ابتدا از رژيم اما كند. چشمپوشي
امكان بهترين كه مذاكره آنجا از است. ولي كرده رد را آن و
استقبال آن از بهشدت است  وقتكشي  جهت رژيم براي
بيندازد را عقب امنيت بهشوراي پرونده هم ارجاع تا ميكند
مخفي خود طرحهاي  پيش بردن  براي بيشتري  فرصت  هم  و
درشت و مقامات ريز مكرر موضعگيري با اينحال پيداكند.
اروپايي سهكشور سران روسيه، طرح كردن رد بر مبني رژيم

است. كرده نااميد را
سي.ان. با خود مصاحبة در فرانسه نخست وزير ٨آذر، روز
كشور سه آيا كه بهاين سؤال پاسخ در داد و هشدار به رژيم ان
شروع رژيم با را مذاكرات جديدي از دور دارند قصد اروپايي
ولي رژيم كردهايم مطرح پيشنهادي را ما خير كنند؟ گفت:
از را خود اورانيوم تبديل برنامة كه است گرفته تصميم ايران
فشار رژيم اين روي بايد ادامه گفت: ما در دوويلپن بگيرد. سر
كند مخالفت بازهم اگر را بپذيرد ولي پيشنهاد اين كه بياوريم

داد. خواهيم ارجاع امنيت بهشوراي را موضوع وقت آن
٨آذر روز در نيز انگلستان خارجة وزير استراو، جك
ميسازد؟ سالح اتمي ايران رژيم آيا كه سؤال بهاين پاسخ در
در كه وجود دارد مورد اين در زيادي «مدارك بسيار گفت:
را قابلتوجهي نگرانيهاي و اضطراب بينالمللي جامعة اذهان
رژيم كه است اين وي گفت حداقل است». آورده بهوجود
را هستهيي تسليحات برنامة يك الزامات و و مقدمات ايران

است. كرده توليد
٩آذر، روز نيز آلمان جديد صدراعظم  مركل، آنجال
با كه داد هشدار بهرژيم خود دولت برنامة ارائة روز اولين در

كند. همكاري بينالمللي جامعة
خارجة وزارت سخنگوي كورمك، مك شان همچنين
حكام در شوراي اينكه كه به رغم گفت ٧آذر، روز آمريكا،
وجود امنيت بهشوراي رژيم پروندة ارجاع براي كافي رأي
همكار كند. تا شده داده رژيم به ديگر فرصت يك داشته ولي
چكار مي كند و ايران رژيم  ببينيم كه  منتظريم ما  وي گفت

رژيم است. اين زمين در اكنون توپ
نخواهد را طرح اين كه كرده اعالم صراحتًا رژيم  اما
اورانيوم كوتاه غنيسازي و سوخت چرخة داشتن از پذيرفت و
رژيم درشت ريز و مقامات توسط بارها كه اين مواضع نميآيد.
بهطوريكه است، كرده گيجي دچار را اروپاييان شده، اعالم
است. نشده اعالم  مذاكرات اين براي مشخصي تاريخ هنوز 
سهكشور به ميدان مختلف مقامات درميان يك روز عوض در
كه براي اوست مهلتي كه اين آخرين يادآور بهرژيم آمده و
جز عدمپذيرش، راهي و در صورت است شده درنظر گرفته او

نميماند. باقي امنيت بهشوراي رفتن

است بحران اتمي رژيم بزرگترين چالش
ميكنند استقبال مذاكره از رژيم مقامات اينكه بهرغم
اجازة بهرژيم  ندارد تصميم جهاني جامعة كه آنجا از  ولي
كه رويارويي رژيم مقامات و سران بدهد، سالح اتمي ساخت
آخوند هستند. هراس در بهشدت ميبينند، اجتنابناپذير را
بزرگترين را كشور رژيم، بحران هسته يي وزير پورمحمدي،
سلطة روز هر  چرا كه داد توضيح  و دانست رژيم  چالش
در وي بيشتر مي كند. و  بيشتر بر وزارت كشور را پاسداران

كشور، قائممقام وزارت بهعنوان ذوالقدر معارفة پاسدار مراسم
آورده كشور بهوزارت همه پاسدار اين چرا اينكه توضيح در
نياز سپاه و بسيج نيروهاي بهكمك مسير ادامة براي «ما گفت:
بهرهمند شويم». آنها حضور از بتوانيم كه و اميدواريم داريم
رژيم اطالعات وزارت يعني خود همپالكي از همچنين وي
ميخواهيم كه اطالعات وزارت از گفت: و خواست كمك

كمك كند. بهوزارت كشور امنيتي باالبردن ضريب براي
كنم اعتراف «بايد گفت: مراسم اين در نيز ذوالقدر پاسدار
وضعيتمان امنيتي شده در بعد زيادي كه انجام تالشهاي بهرغم

نيست». مطلوب نظام امنيتي وضعيت نيست. اين مناسب
ترس زدهاند و مشابه حرفهاي رژيم سردمداران بسياري از
را است رژيم انتظار در كه آيندهيي از خودشان نگراني و

كردهاند. نمايان

نفت وزير تعيين بحران ادامة
باقي حل ناشده  همچنان رژيم نفت وزير تعيين بحران 
دزد براي آخوندهاي وزارتخانه اين كه از آنجا است. مانده
رژيم باندهاي از هيچكدام است، وزنه سنگينترين غارتگر و
چنين از دستكشيدن خود و از خواست بهعقبنشيني حاضر
احمدينژاد طرفي از نيست. نفتي دالرهاي از  اليزالي منبع
اين رأس  در را  خود  سرسپردة مهرة يك تا  ميكند  تالش 
كنون تا كه باندهاي ديگر رژيم از طرفي بگذارد و وزارتخانه
حاضر به دستبرداشتن از داشتهاند در دست را اين وزارتخانه
معرفي وزير نفت احمدينژاد سه بار اينكه از نيستند. پس آن
عدماعتماد داد، رأي وي كانديداي به آخوندها و مجلس كرد
معرفي رژيم رئيسجمهور طرف از كانديدا چهارمين اكنون
كند بحث او صالحيت درمورد مجلس است قرار شده است و
چهارمين كه مي رسد بهگوش زمزمههايي هماكنون از ولي
برخي مقامات آورد. نخواهد به دست اعتماد رأي كانديدا نيز
خامنهاي دخالت و ورود را راه حل تنها رژيم تحليلگران و
مسأله خودداري به اين واردشدن از كنون تا وي ميدانند ولي

كرده است.

مردم سركوب تشديد رژيم بحرانهاي نتيجة
شد. منتشر مردم سركوب از تكاندهنده يي اخبار هفته اين
زنداني چپ يك پاي راست و دست اين نمونهها قطع از يكي
بهجرم كه بود جوان  يك  زنداني اين بود.  اهواز  زندان در
روزانه به طور كه است حالي در اين بود. شده دستگير سرقت

افشا ميشود. رژيم عوامل و سران دزديهاي ميلياري
همچنين سركوبزندانيان سياسي، اعدامافراددر شهرهاي
هفته اين كه خيابانها در جوانان تحقيرآميز گرداندن مختلف،
جوانان دستگيري شد، منتشر تهران شمال در آن مورد يك خبر
يك كه در مشهد در و نوجوان ٤٠جوان دستگيري جمله از
و ماهوارهيي آنتهاي جمعآوري بودند، كرده شركت مهماني

داشت. ادامه نيز اين هفته سركوب موارد ساير

پاسدار احمدي نژاد عالئم مهرورزي ظهور
پاسدار مهرورزي عالئم هفته اين در خبر  چند انتشار 
رسيدن خبر، به قتل يك كرد. بارز پيش از را بيش احمدينژاد
سرقت دستگير كه به خاطر بود در زندان ١٧ساله جوان يك
كه درنتيجه بود شده داده قرار زندان خطرناك در محيط و شده

رسيد. بهقتل ديگر بهاو زنداني وحشيانة چند تجاوز براثر
سرماي در كارتنخوابها  اسفانگيز مرگ ديگر  مورد
كنار در سرپناهي بهدليل نداشتن هيچگونه كه بود تهران شديد

مي زنند. يخ زمستان شديد سرماي در و مي خوابند خيابان
كه است خروار از مشتي و نمونهيي تنها خبرها اين البته
درحاليست كه اين ميشود. منتشر عمومي سطح در خبر آن
رژيم سران ميلياردي و غارتهاي دزدي خبرهاي روزانه بهطور

است. شده عادي تبديل اخباري و به مي شود منتشر

فعاليتهايدانشجويانوهوادارانمجاهدين
آستانة ١٦آذر  در

پاسخبهفراخوان سازمانمجاهدين
بزرگداشتهفتة حمايت ازجنبشدانشجويي در

تسليت
مادر معمارزاده (نايبآقا)، زهرا خانم كه مطلع شديم تأسف كمال با
مقاومت ملي شوراي اعضاي و از فوتبال پوش سابق ملي نايبآقا، حسن آقاي

گفته است. حيات بدرود تهران ٧٤سالگي در سن گذشته در ايران، هفتة
تني چند بهخاطر اعدام آخوندها حاكميت سالهاي خانم معمارزاده در
تبعيد بهخاطر جنايتكار و رژيم اين توسط بستگانش خانواده و اعضاي از
تشديد از  آخوندي رژيم و بود  فشار  و رنج  در  همواره فرزند، دوري  و
بيماري و كهولت سالهاي در مادر دردمند براين رذيالنه فشارهاي اعمال

نميكرد. فروگذار نيز
و معمارزاده محترم بهخانوادههاي را معمارزاده خانم درگذشت
تسليت ميگوييم نايبآقا، حسن قهرمانش آقاي بهفرزند نايبآقا، بهويژه
آرزو سالمتي و صبر و براي بازماندگان، روح شادي شادروان، آن براي و

ميكنيم.
دوستان و حضور با درتهران معمارزاده خانم ختم مجلس قراراطالع، به

است. برگزارشده ايران ملي و ورزشي قهرمانان از شماري و آشنايان

كميسيون دانشگاههايشورايملي مقاومتانتصابآخوندجنايتكار
عميدزنجانيبهسمت رياستدانشگاه تهرانرامحكومكرد

جنبش  تاريخي  روز آذر،   ١٦ سالگرد آستانة در
سوي از كميتهچي و شكنجهگر  آخوند  يك دانشجويي،
تهران دانشگاه  بهرياست احمدينژاد، تروريست ـ پاسدار 

است. شده گمارده
شرايطي ارتجاع در سوي رئيسجمهور  از انتصاب  اين
فرماندهان گماشته شدن  از پس كه است گرفته  صورت
اكنون استانداران، و وزرا هيأت اعضاي بهعنوان سپاه جنايتكار

است. رسيده علمي مراكز و بهدانشگاهها نوبت
رژيم باسابقة  جنايتكاران از زنجاني عميد آخوند 
موضع امامت از انقالب، در حتي قبل كه ميباشد آخوندي
هواداران بهتصفية بالفاصله تهران،  جنوب در لرزاده مسجد
نمود. مبادرت مسجد اين از فقيد شريعتي دكتر و مجاهدين
با ارتباط در آخوند جنايتكار ضدسلطنتي، اين انقالب پس از
كميتة ژاله بهرياست و گرفته قرار بهشتي آخوند محمدحسين
زنجاني عميد موضع، اين در شد. گماشته تهران فرحآباد و
مبارزين و درمورد مجاهدين، و جنايتي شكنجه از هيچگونه

نورزيد. دريغ دموكراتيك نيروهاي
به رياست جنايتكاري و شكنجهگر عنصر چنين انتصاب
جز معنايي هيچ كشور، علمي مركز و دانشگاه بزرگترين
منويات درآوردن به اجرا و خفقان و سركوب افزايش
است ندارد. بديهي دانشگاهها «اسالميكردن» شكستخوردة
را سياست اين تهران،  دانشگاه تجربة از پس  احمدينژاد

تعارض در كه سياستي داد. خواهد گسترش دانشگاهها بهديگر
و آنها بوده استقالل و دانشگاهها رؤساي انتخابيبودن با كامل
و تهران دانشگاه قبلي بركناري رئيس ضرورت دليل به همين
در دانشگاهها بيشتر در هرچه خفقان سركوب و امر پيشبرد

گرفته است. قرار دستور كار
دانشگاههاي شيخي، مسئول كميسيون محمدعلي دكتر
انتصاب، اين ايران، ضمن محكومكردن مقاومت ملي شوراي
دانشجويان افتخاربرانگيز و شجاعانه بهحق، اعتراضهاي
بهاين انتصاب نسبت بهاعتراض كه را اساتيد و دانشگاه تهران
چنين برابر در مقاومت و اعتراضها تداوم به و ستود برخاستهاند،

فراخواند. كشور در دانشگاههاي سركوبگرانهيي سياستهاي
و شجاع شريف كارمندان اساتيد و به دانشجويان، وي
كه داد اطمينان  كشور  دانشگاههاي  ديگر  و  تهران دانشگاه 
فرهنگيان، و دانشجويان بهويژه و ايران قهرمان مردم بههمت
ضدفرهنگي و جنايتكار  رژيم سرنگوني با ايران  مقاومت
دموكراتيك، و مردمي حكومت  يك  برقراري و آخوندي

دولت  و مقاومت ملي شوراي برنامة سوم بند٩ فصل اساس بر
كامل «استقالل ايران، اسالمي دموكراتيك جمهوري موقت
شوراي نظر تحت آنها ادارة و عالي مدارس و دانشگاهها

نمود. خواهد تضمين را» دانشگاهها
ايران مقاومت ملي شوراي دانشگاههاي كميسيون

آذر ١٣٨٤ ٧

دخيلبستنآخوندها بهيكمقامعراقي
عليهمجاهديندرآستانةانتخاباتعراق تشديدتشبثاتمذبوحانةآخوندها

٩آذر٨٤، چهارشنبه روز
سايتهاي و حكومتي خبرگزاريهاي
كردند گزارش آخوندها اطالعات
از عبدالمهدي، عادل بهنام شخصي
انقالب اعالي مجلس و  ٩بدر افراد
خدمت نيروي در دهه دو اسالمي كه
اطالعات وزارت و قدس تروريستي
معاون به عنوان است، بوده آخوندها
در اظهاراتي در عراق، رئيسجمهور
آخوندي رژيم برخواست مشهد شهر
عراق از مجاهدين اخراج بر مبني
«منافقين است: گفته و گذاشته صحه

عراق اخراج ميكنيم». از را
دون پاية كارگزار يك با كه وي
بهنام مشهد  در آخوندها  اطالعات 
كرده، مالقات هاشمينژاد، سيدجواد
است: گفته مزبور به مأمور  همچنين
عراق در گروه اين باشيد «مطمئن
عراق از را آنها ما ماند، نخواهد
اعضاي از و آن دسته ميكنيم خارج
شوند شناخته مجرم كه را گروه اين

سپرد». خواهيم عدالت بهدست
بهگزارشسايتحكومتيبازتاب
بهنام چيزي به هيأتمديرة عبدالمهدي
مزدوران كه مشهد در هابيليان كانون
مشهد شهر  در اطالعات كل  ادارة
بعد و قبل  «ما، كردكه تأكيد هستند، 
صدام، ديكتاتوري رژيم سرنگوني از
خاك در گروه اين حضور مخالف

بودهايم». عراق
خبرگزاري بهگزارش اينحال با
با عبدالمهدي ايسنا،  حكومتي
اظهاراتش بهبياعتباري درجا اعتراف
گروههاي «اما برخي از است:  افزوده
حمايت گروه از اين فقط نه مشكوك
آنها از هستند  اميدوار بلكه ميكنند، 
كنند»! استفاده اسالمي جمهوري عليه
خبرگزاري گزارش براساس
اطالعات متقابًال مأمور حكومتي ايسنا،
هاشمينژاد، بهجواد موسوم آخوندي،
را آخوندها ٢٥سالة عقدة و نگراني
گفت: آورد و باال مجاهدين قبال در
و ايران در عراق دولتمردان «حضور
كشور، دو رابطة دوستانه بين برقراري
از پس كه اميدوار ساخته است را ما
رسيدگي گروه اين بهجنايات ٢٥سال
را خود  خواستهاي بتوانيم و شود 
شخصيتهاي وجود كنيم. پيگيري
حضرت همچون  مبارزي و دلسوز 
را اميد اين عراق،  دولت  در عالي
حقوقي مسائل كه است آورده بهوجود
كنيم». دنبال را  پرونده اين  به مربوط
تروريستي گروه «هماكنون كه چرا
ملت دو هر عليه توطئهچيني مشغول
به خصوص و است عراق و ايران
و دردسر  ايجاد درصدد  عراق در 
كشور اين دولت  و ملت براي  تشنج

ميباشد».
ايران خلق  مجاهدين سازمان 
و بي اعتبار  اظهارات  با  ارتباط در 
نزد در عبدالمهدي عادل غيرقانوني

كرد: در ايران تأكيد اربابانش

سازمان قراردادن  مخاطب  ١ـ
«منافقين» كلمة با ايران خلق مجاهدين
ارتجاع ادبيات و  فرهنگ خاص كه
نشان بهوضوح است، برايران حاكم
اين براي و مزدوري دستنشاندگي از

رژيم است.
جز بيمايه تاختوتاز اين ٢ـ
افشاشدة جنايت بر  سرپوشگذاشتن
و درزندانها رسوايي و آدمربايي
شكنجهگاههاي مخفي، نيست.رسوايي
عراق انتخابات  درآستانة كه بزرگي 
محكوم اكيدًا جهاني جامعة توسط

است. شده
تشبثات و  تالشها تشديد ٣ـ
و مجاهدين عليه آخوندها مذبوحانة
زمان نزديكي بهخاطر ايران، مقاومت
نسبت آنها نگراني و عراق انتخابات
امتيازاتي و موقعيت بهازدستدادن
عراق از آن كنوني دولت است كه در
بهويژه آنها اين، بر عالوه برخوردارند.
دريافتهاند قاهره كنفرانس از پس
اتحادية و بينالمللي جامعة صبر كه
عراق پنهان اشغال از عربي كشورهاي
رسيده به سر برايران حاكم رژيم توسط
روزهاي آخرين  در رو اين از  است.
هر به آخوندها عراق، فعلي دولت
ميآيد ايران به كه عراقي مقام يا فرد
شانس ديگر يكبار تا  ميبندند دخيل
از اخراج مجاهدين خود در فرومردة
سديد سد اين آزمايش كنند و را عراق
صدور تروريسم و دربرابر بنيادگرايي

بزنند. كنار را ارتجاع و
در كه آخوندها اين، از فراتر ٤ـ
و مردم ازسوي حقوقبشر و اتمي زمينة
تحت بينالمللي جامعة و ايران مقاومت
اپوزيسيون حضور طبعًا هستند، فشار
را دموكراتيك  جايگزين  و خود 
عراق خاك در بهويژه هيچكجا در
خود اختصاصي چراگاه آنرا كه
بنا كه هرچند برنميتابند. ميپندارند،
خود مذبوحانة تالشهاي از برتجربه
عراق ازخاك مجاهدين اخراج براي
غلطي هيچ و بست نخواهند طرفي

بكنند. نميتوانند
تن ٨٠٠هزار و دوميليون ٥ـ
حقانيت و ضرورت بر عراق ازمردم
اين خاك  در مجاهدين حضور 
آنها پناهندگي مسلم حق بر و كشور
آنچه رو، اين از داده اند. گواهي
دخالتهاي است، نامشروع  و ناحق
در آن عوامل حضور و آخوندي رژيم
جز تروريسم كه عراق مي باشد خاك
شكنجهگاههاي تأسيس و آدمربايي و
نداشتهاند. ارمغاني مانندجادريه مخفي
عوامل و رژيم مخالفت بنابراين،
از آخوندها اطالعات و  قدس سپاه
در مجاهدين حضور  با قديمااليام 
اگر وانگهي ندارد.  تازگي  عراق،
در است  ديكتاتوري مخالف كسي 
ديكتاتوري و مذهبي فاشيسم قباي زير
چه ميكند؟ ايران بر تروريستي حاكم
خلق مجاهدين سازمان حضور ٦ـ

نيز ادعا صاحب هم چنان كه ايران،
هيچ است، كرده  اذعان فيالمجلس 
از ندارد. عراق كنوني بهدولت ربطي
عراق دولت رسمي مقامات پيشتر اين
مجاهدين «حضور كردهاندكه اذعان
حوزة در عراق خاك در خلق
قرار كشور آن كنوني دولت مسئوليت
ائتالف نيروهاي بين  زيرا  نميگيرد،
بينالمللي كميتة و  آمريكا بهرهبري
در پيش سال دو سرخ، صليب

رسيد  بهامضا موافقتنامهيي سال٢٠٠٣ 
خلق بهمجاهدين آن اساس بر كه
عراق خاك  در ميشود داده اجازه 

.« بمانند باقي
تابستان در  اساس برهمين  ٧ـ
عراق خارجة  و  دفاع وزراي  گذشته 
بهحق كشور اين  نخست وزير  و
در مجاهدين حضور و پناهندگي

كردند. اذعان عراق خاك
چند نيروهاي فرماندهي نامة ٨ـ
سازمان اول بهمسئول عراق، در مليتي

 ٧ بهتاريخ ايران خلق مجاهدين
و بينالمللي قوانين طبق بر اكتبر٢٠٠٥،
تصريح ژنو چهارم كنوانسيون حقوق
حق از كه ساكنان اشرف است كرده
و خشونت و  خطر برابر  در  حفاظت

برخوردارند. تهديد و اجبار هرگونه
خاليبندي و  بلوفها بنابراين  ٩ـ
تهديدات و آخوندي رژيم ابلهانة
مزدوران و رژيم اين بچهترسان
و محاكمه  بر مبني عراق در آن 
بهپشيزي مجاهدين بهدادگاه كشاندن
مقامات كه بهخصوص ارزد. نمي
گذشته سال آمريكايي ارشد
آژانسهاي گستردة تحقيقات  بهدنبال
مجاهدين پرسنل كلية از آمريكايي،
هيچ كه كردند اعالم خاك عراق در
هيچيك قانوني تعقيب براي مبنايي
آنها متهمكردن و مجاهدين افراد از

ندارد. وجود بهتروريسم
آخوندي اينهمه اگر رژيم با ١٠ـ
ديگر يكبار دارند، جرأت آن عوامل و
دادگاه دريك  شركت  براي  آنها  از
و خامنهاي علي حضور با بينالمللي
و رفسنجاني و احمدينژاد پاسدار
عمليات ٤٥٠فقره آمران و عامالن همة
جهان مختلف دركشورهاي تروريستي
خاك آن در پنجاه فقرة يكصد و كه
گرفته صورت مجاهدين عليه عراق

دعوت ميكنيم. است،
ايران خلق مجاهدين سازمان ١١ـ
عميق نفرت و  انزجار يادآوري  با
رژيم دخالتهاي و تروريسم از عراقيان
زندانهاي و مزدوران و ايران بر حاكم
توجه شكنجهگاههايشان، و غيرقانوني
سرخ صليب ملل متحد، امنيت شوراي
و حقوق بشر مدافع سازمانهاي جهاني،
در مليتي چند نيروهاي فرماندهي
رژيم تشبثات و بهتوطئهها را عراق
در عراق، در آن ايادي و آخوندي
جلب كشور اين انتخابات آستانة

ميكند.

به خاطر ايران، مقاومت و مجاهدين عليه آخوندها مذبوحانة تشبثات و تالشها تشديد
امتيازاتي و موقعيت نگراني آنها نسبت بهازدستدادن و عراق انتخابات زمان نزديكي
از بهويژه پس  آنها  اين، بر عالوه برخوردارند. آن از عراق كنوني دولت در كه است
از عربي كشورهاي اتحادية و بينالمللي جامعة صبر كه دريافتهاند قاهره كنفرانس

است رسيده بهسر بر ايران حاكم رژيم توسط عراق پنهان اشغال

اطالعية فرماندهينيروهايچندمليتي درعراق
بغداد در شده ربوده مجاهد دو درمورد
ربودهشده دو مجاهد سرنوشت پيرامون تحقيق پيگيري و بر تأكيد

در آخوندي رژيم عوامل شكنجه گاه كشف پي در
روز جهاني، محكوميتهاي اوجگيري و عراق كشور وزارت
در چندمليتي نيروهاي  فرماندهي ستاد  (٣دسامبر)، ١٢آذر
پيرامون و تحقيق پيگيري خواستار اطالعيهيي با انتشار عراق
و زاهدي شده، آقايان محمدعلي ربوده ٢مجاهد سرنوشت
كشور وزارت در عوامل رژيم آخوندي توسط پويان حسين

قرار است: اين از اطالعيه متن اين گرديد. عراق،
شدند ربوده ايران خلق مجاهدين سازمان عضو دو

ستاد از شهروند دو كه است شده گزارش بهمسئوالن
 ٤ روز در اشرف قرارگاه در ايران خلق مجاهدين سازمان
رفته بهبغداد لجستيكي معمول تردد يك در هنگاميكه اوت

ژوئن٢٠٠٤  از اشرف قرارگاه شهروندان شدند. ربوده بودند،
ژنو چهارم كنوانسيون تحت حفاظت شده  افراد بهعنوان
نيروهاي اين آدمربايي، گزارش با دريافت ميشوند. شناخته
مورد در تا خواستند كشور اين پليس از عراق مليتي چند
تالش افراد ناپديدشده براي يافتن و تحقيق كرده حادثه اين

نمايد. كمك و
عراق مليتي چند نيروهاي گزارشها، اين دريافت با
درمورد اطالعاتي  هركس  كه  دارند  درخواست  همچنين

نيروهاي چندمليتي يا عراق بهپليس دارد، دو فرد اين محل
بگيرد. آدرس تماس اين و با دهد اطالع

Taskforce١٣٤pao_io@iraq.centcom.mil

مليتي چند نيروهاي اطالعية بازتاب
عراق دربارة در مليتي چند نيروهاي اطالعية فرماندهي
توسط بغداد، در ربودهشده مجاهد دو سرنوشت پيگيري
شنبه خبرگزاري عراق روز يافت. رسانه هاي عراق انعكاس
دو تن شد كه اعالم اين جا در امروز داد: گزارش ١٢آذر
يك در ربوده شدهاند. خلق مجاهدين سازمان  اعضاي از
زماني آدمربايي اين است: شده گفته مطبوعاتي اطالعية
رفته بغداد به معمولي يك تردد براي دوتن اين كه داد رخ
از ربودهشده مجاهد دو كه داد توضيح مزبور اطالعية بودند.
كنوانسيون طبق كه بودند بغداد شرق در قرارگاهي ساكنان
هستند.  برخوردار حفاظت چهارم ژنو از ماه ژوئن٢٠٠٤ از

نيروهاي داد: خبر ١٢آذر روز نيز السومريه  تلويزيون 
از تن  دو درمورد خواستند عراق پليس از مليتي، چند 
كه اشرف قرارگاه در مستقر خلق مجاهدين سازمان اعضاي

نمايند. تحقيق شدهاند، گرفته بهگروگان

تأكيداتالريجاني برضرورت غنيسازي درحاكميتآخوندي 
فوريتارجاعپروندةآخوندهابهشورايامنيترادوچندانميكند

عالي دبير شوراي علي الريجاني، ١٣آذر، پاسدار روز
گفت فرانسه خبرگزاري با مصاحبه در آخوندي، رژيم امنيت
براي محدودكردن غرب خواستهاي برابر آخوندي «در رژيم
با و شد» نخواهد سوخت هستهيي تسليم زمينة در تالشهايش
غرب بدان كه توافق «ايران اين روسيه افزود اشاره بهپيشنهاد
توليد خصوص در مذاكرات و پذيرفت نخواهد را دارد اميد
براي ديگري هيچ چيز بود. خواهد در ايران هستهيي سوخت

بود». نخواهد مطرح گفتگو
با رژيم تسليحاتي بزرگ بهمعامالت  اشاره با وي 
صورت «در تهديد كرد: چين،  و روسيه  مانند  كشورهايي
ملل، سازمان  امنيت بهشوراي ايران هستهيي مسألة ارجاع 
گفت «ايران و افتاد» خواهد بهدردسر غرب) (با مناسبات ما
خود صبر غنيسازي فعاليت ازسرگيري براي حاضر حال در

است». داده دست از را
سانتريفيوژها ساخت بر مصاحبه اين در الريجاني
سانتريفوژ و ساخت تحقيقات گفت «هرگونه و كرد تأكيد

اتحادية كشور سه با مذاكرات  هرگونه  حوزة از خارج
اين زماني هر در است ممكن بنابراين و بود خواهد اروپا
فاش ايران مقاومت گذشته ماه شود». آغاز دوباره فعاليت
سالهاش دو مذاكرات با  همزمان آخوندي  رژيم كه كرد
و توليد مخفيانه٥٠٠٠سانترفيوژ بطور اروپايي، كشور سه با
كميسيون مسئول محدثين، محمد آقاي است. كرده مونتاژ
اظهارات بهروشنترين وجهي اين تصريح كرد: خارجة شورا،
رژيم اتمي پروندة حول مذاكره هرگونه بي فايدهبودن بر
تنها مذاكرات اين مي دهد نشان و مي گذارد صحه آخوندي
پروژههاي ايران رژيم كه ميدهد فرصت آخوندي بهرژيم
چنين در كند. تكميل اتمي به سالح شومش را براي دستيابي
به شوراي پرونده ارجاع در تأخير و تعلل هرگونه شرايطي
نزديكتر بحران و جنگ بهپرتگاه را منطقه و جهان امنيت،

ميكند».
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
(٥دسامبر٢٠٠٥) ١٤آذر١٣٨٤

خارجشدن رژيم از «خطر» وحشت اظهار
ناممجاهدينازليستتروريستي

از را آخوندها  وحشت  ٨آذر٨٤، روز در فارس حكومتي خبرگزاري
شناختهشدن بهرسميت و تروريستي ليست از مجاهدين نام خارجشدن «خطر»
با خبرگزاري اين كرد. ابراز  رژيمشان جايگزين و آلترناتيو  بهعنوان آن
منافقين گروهك «ادعاهاي نوشت: آسياتايمز،  روزنامة  در بهمقالهيي استناد
از هستهيي، بهتسليحات دستيابي براي ايران درمورد تالش اخير طي ماههاي
پيرامون مختلف رسانههاي و است شده برخوردار گستردهيي خبري پوشش
اين كه است شده خطري از غفلت مسأله موجب همين پرداختهاند. بهبحث آن
نظر از او گروهك  و ادعاهاي رجوي بر دارد… در براي آمريكا گروهك
داخل در شبكة اطالعاتي آمريكا كه بهاين توجه با معقول مينمايد. آمريكاييها
راهي آسان بهمنزلة بوش دولت براي ميتواند منافقين از حمايت ايران ندارد،
اطالعات كسب و ايران داخل در اين گروه از جاسوساني گماردن در سريع و
«منافقين افزود: آخوندها خبرگزاري باشد. ايران هستهيي بهفعاليتهاي مربوط
از و خارج داخل خود در از اعضاي با استفاده  اپوزيسيون ميتوانتد  بهعنوان 
مورد آنها ايراني ويژگيهاي و رفتار لهجه، به دليل و بپردازند بهفعاليت كشور
سازمان و بزرگترين منافقين اين، بر نگيرند. عالوه ايران قرار سوءظن دولت
ده تا شش حدود آمارها طبق كه است ايران دولت اپوزيسيون گروه يافتهترين

افشاي  در سال٢٠٠٢ با كه منافقين اين همه از مهمتر حامي دارد. و هزار عضو
براي بااليي توانايي كه كردند ثابت اراك و نطنز در ايران هستهيي برنامههاي
دولت آمريكا، منافقين در حاميان حاضر حال در اطالعات دارند. جمعآوري
غلط توهم آنها بر اين پشتيباني مي كنند. ياد سوم» «گزينة سازمان با نام اين از
بلكه كنند، پيدا دست مفيدي قادرند بهاطالعات نهتنها منافقين است كه استوار
گزينههاي كنار ميتوانند در رو و از اين هستند نيز برخوردار عمومي حمايت از
در طرفداران منافقين شوند. سوم مطرح بهعنوان گزينة نظامي و حملة ديپلوماسي
سازمان حذف نام اين براي آمريكايي مقامات قراردادن با تحت فشار واشينگتن
اعمال براي قدرتي مؤثر بهعنوان آن پذيرش و گروههاي تروريستي فهرست از
اعمال ارتكاب در  آن سوابق از ايران دولت سرنگونكردن بيثبات و فشار،
آمريكا، براي مسأله خطري بزرگ و همين جنايتكارانه غفلت كردهاند و كثيف
آخوندها زدوبند به اعتراف با حكومتي خبرگزاري اين است. آن اهداف و ملت
سياسي به ماهيت اذعان و با تروريستي ليست مجاهدين در نام گنجاندن براي
پس از و كلينتون بيل زمان تصدي در «دولت آمريكا نوشت: اين نامگذاري،
دوستانه، بهظاهر اقدامي  در ايران جمهوري  بهرياست خاتمي  محمد انتخاب
سپس كرد. اضافه  تروريستي سازمانهاي بهفهرست را منافقين گروهك  نام
انجام آمريكاييان عليه گروه اين كه متعددي بهجنايتهاي اقدام اين توجيه براي
بهرنگباختن عينحال در فارس آخوندي خبرگزاري نمود». استناد بود، داده
منافقين و آمريكا افزود: و كرد نيز اذعان به مجاهدين تروريستي نارواي برچسب
فعاليت ايران اسالمي جمهوري نظام عليه مستقل بهصورت اخير ٢٥سال طول در
بهمنظور براندازي قصد دارند آنها آمريكايي و حاميان منافقين كردهاند. اينك

متحد شوند». هم با و گذارند كنار را خود اختالفات موقتًا اسالمي جمهوري
سرنگوني خطر  از آخوندها  نگراني  كه  فارس حكومتي  خبرگزاري 
نوشت: و شد متوسل تروريستي  بهتهديد استيصال سر از ميكرد،  بازتاب را
سرتاسر در است، سابق از مسلحتر  بسيار ايران اسالمي  «هماكنون جمهوري
اقمار از مجموعهيي  حمايت از و دارد گستردهيي ارتباطي شبكة خاورميانه 
برخوردار افغانستان تا لبنان و گرفته عراق از تا بوسني و گرفته روسيه از خود
است، خاورميانه در آمريكا دشمن اصليترين ايران كه دليل به اين فقط آيا است.

اندازد…؟» به مخمصه را خود دارد قصد آمريكا

توسلرژيم بهتشبثات مذبوحانه
عليهمجاهدينبهمنظورمنحرفكردن

افكار عمومي
عواملش شركت عراق و در دخالتهايش رسوايي كه كوس آخوندي رژيم
توسل با آمده،  در به صدا عالم در همة كشور اين مردم كشتار شكنجه و در
اين افتضاحات از عمومي افكار منحرفكردن بهمنظور بهتشبثات مذبوحانهيي
در خرابكارانه «عمليات بهمنظور مجاهدين كه شد مدعي خود رسانههاي در
ميبينند». عراقي آموزش نيروهاي برخي و صهيونيستي افسران رژيم توسط ايران
با صهيونيستي  «رژيم ٨آذر نوشتند: روزنامة كيهان ازجمله نشريات حكومتي
با همكاري همچنين و دولتها از برخي كامل هماهنگي و مشاركت، همكاري
از مزدوري عناصر تا  است تالش در عراق  در مستقر  آمريكايي نيروهاي
ايران خاك داخل در خرابكارانه عمليات اجراي بهمنظور را مختلف مليتهاي
اين كند. اعزام ايران مرزهاي بهسوي تعيينشده پيش از بهاهداف ضربهزدن و
شهر در صهيونيست افسران حضور با كه امنيتي ديدار يك به اشاره با منابع
آموزش موضوع اين ديدار كردند در فاش عراق برگزار شد، شمال در اربيل
وابسته شبه نظاميان هم چنين و خلق مجاهدين تروريستي گروهك از عناصري
تروريستي گروههاي تشكيل ايران و بهخاك براي نفوذ عراقي بهسياستمداران

بحث شد». ايران داخل در خرابكارانه عمليات براي اجراي

٤٢٠حركتاعتراضيتوسط
اقشارمختلف مردمميهنمان درماهآبان
آخوندي ضدمردمي رژيم عليه اعتراضي از٤٢٠حركت بيش آبان ماه طي
ووضعيت وخامتبارمعيشتيكهحاصلحاكميتآخوندهاست، برپاشد

پس آخوندي رژيم سركوبگرانة طرحهاي و اقدامات گسترش بهرغم
در و دستگيريها، اعدامها موج و ادامة احمدينژاد كارآمدن پاسدار روي از
درگيري و تجمع تظاهرات، اعتصاب، ٤٢٠رشته از شاهد بيش آبانماه گذشته
شهرها اين در ازجمله بوديم. اين اعتراضات ميهنمان مختلف شهرهاي در
ساوه، كرمانشاه، قزوين، شيراز، اصفهان، كرج، گرفته است:تهران، صورت
مباركه، سرخس، تبريز، زنجان، بابل، ساري، خرمآباد، ورامين، اهواز، رشت،

و اسالمشهر. طبس آبادان، بهبهان، كاشان، بم، ماهشهر، جلفا،
دانشجويان اعتراضي، ١٢٠حركت از بيش كارگران گذشته آبانماه طي
از بيش نيز اقشار  ساير  و ٧٠حركت از بيش فرهنگيان ٩٠حركت، حدود
٢٠درگيري از بيش همينمدت در كردند. برپا اعتراضي ١٤٠حركت

است. داده روي سركوبگر مأموران و مردم ميان مسلحانه
نسبت نيز كرج گوهردشت و اوين  تبريز، زندانهاي  سياسي زندانيان
در سياسي زندانيان زدند.  بهاعتراض دست رژيم دژخيمان  بهفشارهاي

نمودند. شروع را خود غذاي اعتصاب ٢٤آبان روز گوهردشت از
اعتراض كانون اصلي تجمع و اعتصاب، تحصن ١٢٠رشته با ها كارخانه
اعتراضات، اين بودند. آخوندي حكومت  ضدكارگري سياستهاي عليه
تعطيلي كارگران،  گستردة اخراج حقوقها، پرداختنشدن بهخاطر 
كارگران گرفت. صورت خدماتي امكانات حداقل نبودن و كارخانجات
خود انتظامي خشم مأموران با درگيري و جادهها بستن با درموارد متعددي
كارگران خانوادههاي كردند. ابراز معيشتي نابسامان بهوضعيت نسبت را
«ما ميزدند فرياد  و  يافته حضور اعتراضات اين در متعدد  درموارد  نيز
مريوان، سنندج، مهاباد، اهواز، شهرهاي مردم گذشته، آبانماه در گرسنهايم».
از برخي در درگير شدند. با نيروي انتظامي و ريحان شهر، مهديآباد ساوه،
در و  داده گوشمالي را سركوبگر مأموران خشمگين مردم درگيريها اين 

كشيدند. را بهآتش خودروهاي آنان مواردي

سازمان بهفراخوان  پاسخ  در
هفتة بزرگداشت در مجاهدين
انجمنها دانشجويي،  جنبش از  حمايت
حمايت مجاهدين، هوادار كانونهاي و

اعالم نمودند. فراخوان اين از خودرا
تهران، جنوب مادران  انجمن
كانون تهران غرب فرهنگيان انجمن
جنوب تهران انجمن دانشجويان اصناف
وابسته پيام  انجمن تهران ملي دانشگاه 
انجمن تهران و جنوب بهانجمن جوانان
اطالعيههايي، طي اصفهان،  فرهنگيان
شهداي خاطرة بزرگداشت  ضمن
و قندچي شريعترضوي، واالمقام
فرستادن با  و ١٦آذر درروز بزرگنيا،
دانشجويي شهداي روح به درود هزاران
بهشهادت آخوندي رژيم توسط كه
آوردند. به عمل تجليل آنها از و رسيدند
انجمن اطالعية از قسمتي در
اعضاي ما  است: آمده تهران، مادران 
همزمان تهران، جنوب در مادران انجمن
ازدانشجويان حمايت هفتة اعالم با
كه ايران خلق مجاهدين سازمان توسط
ايران وآزاديخواهان همة مردم اميد نقطة

فرزندان از  به حمايت ميباشد، 
و برميخيزيم دردانشگاه دانشجويمان
دانشجويي واعتراضات تجمعات همة در

كرد. خواهيم حمايت فرزندانمان از
شرف، شهر در برفرزندانمان درود
افتخار باعث  پايداريشان با كه  اشرف

درايران هستند. شهدا ما مادران وعزت
اطالعية از  قسمتي  در  همچنين 
مجاهدين هوادار فرهنگيان انجمن
يادآوري با اصفهان، در ايران خلق
ادامة در است: آمده ١٦آذر شهداي
اشرف شهر در سرفراز، شهيدان آن راه
كه شد تبديل نيرومند بهارتشي مجاهدين
كشورمان سرافرازي و پيروزي اميد تنها
اصفهان، فرهنگيان مي باشد. ايران
ايران، خلق مجاهدين سازمان هواداران
گرامي را دانشجو روز ١٦آذر روز
و دانشجويان از به حمايت و مي دارد

بر ميخيزد. وتجمعات آنها اعتراضات
سازمان هواداران پيام، انجمن
حمايت در نيز، ايران خلق مجاهدين
عنوان با مجاهدين سازمان  فراخوان از
سرفراز شهيدان  بهنام و آزادي «بهنام 

صادر اطالعيهيي ايران» قهرمان خلق
ضمن اطالعيه  اين از قسمتي در كرد.
مجاهدين سازمان  فراخوان از  حمايت
است: آمده دانشجو روز بهمناسبت
كه اشرف شهر بهرزمندگان همچنين
باپايداري ميهنمان  آزادي دانشگاه  در
توطئههاي همة قبال در پرشكوهشان
آزاديخواه نيروهاي بهما آخوندي رژيم
و استقامت  درس كشور داخل در 
را بر ايران حاكم مذهبي با رژيم مبارزه

ميفرستيم. درود ميدهند،
با تهران جنوب اصناف كانون
كردند اعالم ازجمله صدور اطالعيهيي
با همگام تهران، جنوب اصناف كانون ما
سركوب مقابل در كشورمان دانشجويان
ايران، بر حاكم رژيم دجالگريهاي و
در استبداد ريشة تا  مي كنيم  ايستادگي
در و بسوزانيم  هميشه براي را ايران 
توسط رژيم تمامعيار سرنگوني انتظار

هستيم. ايران ملي بخش آزادي ارتش
برخامنهاي مرگ ـ آزادي باد زنده

بررجوي درود
جنوب تهران كانون اصناف
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كنفرانسبين المللي«خشونتعليهزنان،جنايتعليهبشريت»

عزيز! دوستان
صاحب نظران محققان، شما همة به
اين در كه برابري جنبش فعاالن و
درود رسانده ايد،  بههم حضور اجالس 
مبارزه جهاني روز به مناسبت و ميفرستم
سراسر كساني كه در خشونت، از همة با
تجاوز و ستم و سركوب فاجعة با جهان
وجدانهاي و  مي كنند مبارزه زنان  عليه
با همبستگي و همدردي به را انساني
تقدير برميانگيزند، سركوبشده زنان

ميكنم.
زندگي و جان زنان كه عليه خشونت
قرار داده، هدف آنها را حقوق انساني و
زنان عليه  جنسيتي ستم  و تبعيض نتيجة 
فاجعه بار خشونت  اين كه هرقدر  است.
همهجانبه پيكار اهميت مييابد، گسترش
در همة برابر بهحقوق زنان براي دستيابي

عرصهها افزونتر ميشود.
بهاين بنيادگرايي با مبارزه در ما
سركوب و خشونت كه رسيديم حقيقت
با مردان است. نابرابري طبيعي نتيجة
حقوق شمردن محترم  و  خشونت نفي
زنده را خود انسانيت زنان، آزاديهاي و
زنان سركوبي به وقتي آنها زيرا ميكنند.
دور انسانيت از هم  خودشان  مشغولند،
چون ميشوند. خشونت بايد متوقف شود
است و جامعه تكامل و پيشروي هم مانع
دور انساني شان هويت از را مردان هم

ميكند.
عليه كه خشونت تا هنگامي بنابراين
زمينه يك در جامعه اگر دارد، ادامه زنان
نخواهد پايدار  آورد،  بهدست  پيشرفتي 

بود.
بنيادگرايي پديدة اخير، قرن ربع در
ايران، بر حاكم ماليان تحت حمايت كه
يافته، گسترش اسالمي كشورهاي در
بخشيده است. شدت را زنان خشونت عليه
عليه خصومت ايدئولوژي كه بنيادگرايي
همة بشر براي تهديدي امروز زنان است،
كشورهاي به از آن جنايتهاي ناشي و است

است. كرده سرايت هم اروپايي
در بنيادگرايان حاكميت تاريخچة
خشونت آنها كه  مي كند گواهي  ايران
را زنان عليه سيستماتيك سركوب و
ميبرند. به كار كل جامعه سركوب براي
و شده بنا زنستيزي بر عمومي سركوب

است. سركوب عامل بقاي رژيم اين
زنان، عليه  خشونت جهاني روز  در
شگفت انگـيز همهجانبة خشونت به بايد
ما كشور در نمود. توجه ايران زنان عليه
جان، فقط  نه آزار،  و فشار  و سركوب 
روان روح،  بلكه زنان، حيثيت و امنيت 
درهم دائمًا را آنان انساني هويت و

ميكوبد.
سعي دولتها كشورها، همة در معموًال
كه خشونتهايي با قوانين، وضع با كردهاند
اما كنند.  مقابله ميشود، زنان به نسبت 
براي آخوندي رژيم قوانين ايران، در
صادر مجوز  زنان  به نسبت  خشونت 
اين مأموران كه هم رفتاري ميكند.
دارند، زنان با دادگاهها و قضات و رژيم
در است. خشونتآميزتر قوانين همان از
براي جان زنان قانونها و نتيجه اين سياستها

نگذاشتهاند. باقي امنيتي
خود قصاص براساس قانون رژيم اين
شود، ديگري مرد قتل مرتكب مردي اگر
انساني ارزش چون اما ميكند. اعدام را او
زني نصف مرد ميداند، اگر مردي را زن
مگر نمي شود. مجازات برساند قتل به را
پولي در شده، كشته زن خانوادة اين كه

مرد بپردازند. مجازات آن ازای
كه كند  شك زنش به مردي اگر 
بهقتل را او ميتواند كرده، خيانت او به
زني ضربوجرح به مردي اگر برساند.
او بدن عضو  يك حتي اگر و بپردازد 
مجازات رژيم قوانين طبق كند، قطع را
قوانين اين يعني شد. نخواهد چنداني
ميكند. تشويق را خشونتهايي چنين عمًال
قوانين گيرد، قرار تجاوز مورد زني اگر و
آنقدر را جرم اثبات رژيم دادگاههاي و
ستمزده زن كه كردهاند سنگين و پيچيده
كند. ثابت را آن نميتواند زياد احتمال به
مجازات مجرم بهعنوان خودش نتيجه در
بهنوشتة كه است دليل بهاين ميشود.
تقريبًا زنان  به تجاوز دولتي مطبوعات 
مختلف نقاط اپيدمي جنسي در بهصورت
بگويم بايد .البته است. آمده در كشور

اسالم به ربطي  قوانين اين از هيچكدام 
براي حفظ ديكتاتوري ديني بلكه ندارد 

است. شده ابداع
زندگي رژيم،  سياستهاي و قوانين 
كه درآوردهاند صورتي به را ايران زنان
شبيه بازداشت  تحت محكومان به بيشتر 

است.
جلب به  محكوم  هركاري در  آنها 
در هستند و خود مرد رضايت سرپرست
نيستند. آن انجام  به قادر غيراينصورت 
ممنوع كشور از آنها خروج بنابراين
كشور داخل در رفتو آمدشان است،
سكونت محل انتخاب  در است،  ممنوع
نوع و رنگ انتخاب در نيستند. آزاد خود
به نيستند مجاز و نيستند آزاد خود لباس
بدهند خاتمه خود خانوادگي زندگي
زنان بسياري اينرو از بگيرند. طالق و
هستند. اجباري خانوادگي زندگي داراي
حتي هم خيابانها در آنها رفتوآمد
هستند، خود خانواده اعضاي همراه وقتي
ممكن لحظه هر زيرا است. مواجه خطر با
مبارزه بهانة را به رژيم آنها مأموران است
تحقير مورد يا كنند دستگير بدحجابي با

دهند. قرار
سد و آنتيتز كه ايران مقاومت
است، بنيادگرايي  برابر در سديدي 
در را  زنان عليه خشونت با مقابله راه 
است. يافته  زنان  برابري و رهايي  آرمان 
خود حيات ستيزي زن با كه بنيادگرايي
شكست زنان با مبارزة ميكند، حفظ را
حاكم عليه ماليان در مقاومت ميخورد.
و شجاع  زن هزار دهها  تاكنون  ايران بر 
شكنجه يا جانباخته خودگذشته از

شدهاند.
دختران از جوانترين مقاومت اين در
هدف يك در همه پير،  مادران تا
براي دموكراسي و آزادي آن و مشتركند
مرد و زن براي برابري  آرمان  مردمشان،
است. استبداد مذهبي در برابر مقاومت و
همين آرمانها همه آنها بهخاطر برآوردن
پديده در اين و ميكنند فدا را چيز خود

است. جديدي تاريخي پديدة ابعاد اين
برابري مقاومت، زنان جايگاه اين در
همة در  را  آن و  دارند مردان  به  نسبت 
فعال مشاركت كردهاند. محقق زمينه ها
را موقعيت اين مقاومت رهبري در آنان

بهخوبي نشان ميدهد.
دژ شهر اشرف كه حال حاضر در در
نقش پيشتاز زنان است، بنيادگرايي ضد
برابر در پايداري و دارند تعيينكنندهيي
را شرايط سختترين در آخوندي رژيم

كردهاند. هدايت
اين محوري نيروي رهبري شوراي
ايران تمامًا خلق مجاهدين مقاومت يعني
اعضاي ٥٢درصد شده و تشكيل از زنان
مقاومت، ملي شوراي تبعيد در پارلمان

هستند. زنان
و طرحها در مقاومت ملي شوراي
زنان و حقوق آزاديها تأمين خود  برنامة
زمينهها همة در آنان از نابرابري رفع و
مقابله با براي و قرارداده تأكيد را مورد
زنان هرگونه به نسبت و سركوب خشونت
عنوان هر از زن تحت جنسي  بهرهكشي
آزادانة انتخاب حق از و كرده منع را
مسافرت، و آمد و رفت آزادي پوشش،
ديگر آزاديهاي و حقوق و شغل، انتخاب
مقاومت اين كردهاست. دفاع زنان براي
قرباني كه را ارتجاعي  قوانين  همچنين

لغو مي كند. هستند، آن زنان اصلي
نسبت جهاني همدردي كه روزي در
شما از ميرسد، اوج به خشونت قربانيان به
حمايت براي برابري جنبش همة فعاالن و
ميكنم. استمداد ايران ستمديده زنان از
آخوندي رژيم زير فشار كه زناني براي
شالق زندان ميافتند، ميشوند، به تحقير
سنگسار ميروند، دار باالي ميخورند،

پناهي ندارند. ميشوند و
از براي حمايت و آنها دفاع از براي
آنها رهايي به  كه ايران  مقاومت  جنبش
شما به سوي ياري دست بسته است، كمر

مي كنم. دراز
رهايي نه و روياست زنان رهايي نه
همبستگي و مبارزه بي شك و انسانها. همة
را خشونت فاجعة توانست خواهد زنان

مغلوبكند.
و سپاسگزارم  صميمانه شما همة از 
ميکنم. موفقيت آرزوي اجالستان براي

بنيادگرايي عليه زنان بينالمللي فدراسيون بهابتكار
شنبه ايران روز مقاومت ملي شوراي كميسيون زنان و

«خشونت  تحتعنوان بينالمللي كنفرانس ٥آذر٨٤ يك
همايشهاي شهر مركز عليه بشريت» در جنايت عليه زنان،

گرديد. برگزار پاريس شمال در سرژي
بينالمللي روز مناسبت به كه كنفرانس اين در
گرديد، چهرههاي برگزار زنان عليه با خشونت مبارزه
كشورهاي از زنان  برابري  و  حقوق براي  مبارزه  فعال
همچنين و ايتاليا اسپانيا، سوئد، انگلستان، فرانسه، آمريكا،
سخنراني به و داشتند حضور ايران مقاومت نمايندگان
رئيسجمهور رجوي مريم خانم پيام همچنين پرداختند.
براي حاضران اين كنفرانس ايران به برگزيدة مقاومت

گرديد. قرائت
فدراسيون انگلستان، رئيس از اليزابت سيدني خانمها
شبكة سابق رئيس  و  بنيادگرايي عليه زنان  بينالمللي 

آمريكا، از آزموندسون ليندا ليبرال، زنان بينالمللي
از نقض جلوگيري براي اجتماعي اقدامات رئيس اجرايي
زنان كميسيون مسئول ساز چيت سروناز زنان، حقوق
از فرانسه، داگر ويولت ايران، مقاومت شوراي ملي در
اسپانيا، از الگوناس اوالليا بشر، حقوق كميتة عربي رئيس
رئيس از سوئد فورسبرگ هلنا ونتورا، انجمن رودا رئيس
ايتاليا، از نال كوندري مهاجر، زنان فدراسيون بينالمللي
اطالعرساني مديترانه شبكة رئيس و خبرنگار و نويسنده
استاد آمريكا، از آرلين سگوتاس دكتر زنان، امور در
از ديكسون والري زنان، مطالعات رشتة در دنور دانشگاه
استاد از آمريكا آليس رز و اخالق مسيحي استاد آمريكا،
عليه خشونت مختلف وجوه باليني، روانشناسي و الهيات
در جوامع پديدة زشت اين بردن بين و راههاي از زنان

دادند. قرار بررسي و بحث مورد را انساني مختلف

كه حاكم است رژيمي ايران در اليزابت سيدني:
تشويقميكند خشونتعليهزنان را

فدراسيون رئيس سيدني اليزابت كنفرانس آغاز در
حاضران خيرمقدم به با بنيادگرايي عليه بينالمللي زنان
اين در شركت براي دور  مسافتهاي از  كه ميهماناني و
ارقام و آمار  ارائة با بودند،  آمده  پاريس به گردهمايي 
كشورهاي در زنان عليه خشونت اعمال از تكاندهنده يي
كه كرد اشاره آخوندها حاكميت تحت ايران به مختلف،
خشونت قرباني روزمره آن در كه است جهنمي زنان براي

ميشوند. جامعه سطح در و خانواده داخل در
منحوس پديدة رشد ميان مستقيم ارتباط سيدني خانم
بيان را زنان خشونت عليه اعمال ارتجاع و و بنيادگرايي
كه خشونت حاكم است رژيمي در ايران و گفت نمود
نهادينه حكومت و در كاركردهاي قوانين در را زنان عليه
تشويق زنان به اعمال خشونت عليه مردان را و كردهاست

ميكند.
پيام فتحپور هلن خانم سيدني، خانم سخنراني از بعد
را كنفرانس به خطاب مقاومت برگزيدة رئيسجمهور

نمود. قرائت

حكومت يك ايران رژيم  آزموندسون:  ليندا
زنان عليه خشونت كه است مذهبي زنستيز

ميدهد گسترش را

اقدامات اجرايي رئيس آزموندسون  ليندا خانم
از زنان حقوق نقض از جلوگيري  براي اجتماعي
كنفرانس اين بعدي سخنران آمريكا فلوريداي ايالت
زنان از حمايت مراكز عملي يافتههاي از گزارشي
خانم نمود. ارائه حاضران به آمريكا در خشونت قرباني
را زنان خشونت عليه موضوع گفت برخي آزموندسون
واقعيت ولي ميدانند خصوصي يا خانوادگي امر يك
و سياسي اجتماعي و است موضوعي كه اين است اين

اين اخير در دهههاي زنان دستاوردهاي جنبش از يكي
از يكي عنوان  به  زنان عليه موضوع خشونت كه  بوده
است. شده شناخته بهرسميت حقوقبشر نقض مصاديق
بهعنوان ديني بنيادگرايي و ارتجاع نقش بر همچنين وي
خشونت افزايش در كنندهيي تشويق و مشدد عامل
گفت: حاضران خطاب به و انگشت گذاشت زنان عليه
بر حاكم و عملكرد رژيم شما ايراني هستيد از بسياري
حكومت يك چگونه نشان ميدهد كه بهخوبي ايران
پديدة گسترش و ترويج باعث ميتواند مذهبي زنستيز

خشونت عليه زنان گردد.

والريديكسون:بنيادگراييبزرگترين
است زنان موقعيت و حقوق تهديد

ايالت از مسيحي اخالق استاد ديكسون والري خانم
آياتي شرح با خود سخنان در آمريكا ماساچوست
و وي  سوي از كه  مطالعاتي  اساس بر  گفت  انجيل از 
است، صورت گرفته آمريكا در دانشگاههاي همكارانش
برابر موقعيت و نقض حقوق در تأييد كه انجيل از آياتي
كه ميباشند تحريفاتي و نداشته اصالت ميباشند زنان
با ضرورت مبارزه بر وي شدهاند. انجيل وارد متن بعدها
و حقوق تهديد بزرگترين بهمثابه قشريگري و بنيادگرايي

تاكيد ورزيد. امروز جهان در موقعيت زنان

آخوندها خشونت رژيم در سروناز چيتساز:
ميشود اعمال زنان عليه قانوني و دولتي

شوراي زنان كميسيون  مسئول  ساز  چيت سروناز  خانم
گفت: پديده اين دربارة سخناني طي ايران مقاومت ملي
حضور از ابتدا، اگرچه همان  اسالمي از بنيادگراي رژيم 
آنجا از ولي  بردند، استفاده خودشان منافع براي  زنان
اين استوار است، جنسي تبعيض بر آنها دستگاه ذهني كه
نتيجه در كرده و وارد كشور اساسي در قانون را تبعيض

محسوب درجهدوم شهروندان بهعنوان قانون طبق زنان
و ميباشد نابرابريها از بسياري باعث خود امر اين مي شوند.
مي باشد خشونتآميزي اعمال از بسياري اصلي ريشة طبعًا
برخالف نتيجه  در است. گرفته صورت زنان عليه  كه
قانوني و دولتي  خشونت ايران در كشورها، از  بسياري
به جاي و دولتي و نهادهاي قضايي وجود دارد، زنان عليه
بدانند، زنان عليه خشونت كنترل به مكلف را خود آنكه
ميدهند. رواج آنرا و ميزنند، دامن زنان عليه خشونت به

كه ستيزانهيي زن داگر:سياستهاي ويولت
به ربطي هيچ هستند آن مروج بنيادگرايان

ندارد اديان واقعي پيام

در حقوقبشر عربي كميتة رئيس داگر ويولت خانم

خشونت متأسفانه گفت كنفرانس به خطاب خود سخنان
كشورهاي در چه و غربي كشورهاي در چه زنان عليه
به ايران مانند كشوري در اما دارد رواج اسالمي و عربي
گستردگي از پديده اين حاكم، رژيم سياستهاي خاطر
خاطرنشان ساخت وي است. برخوردار شايان توجهي
آن مروج بنيادگرايان كه ستيزانه يي زن سياستهاي كه

ندارد. اديان واقعي پيام به ربطي هيچ هستند

يك زنان سگوتاس: خشونت عليه آرلين
در دست سركوب و اجتماعي اهرم كنترل

است مردساالر حاكميت

آمريكا دنور دانشگاه استاد سگوتاس آرلين خانم
در علمي برآورد يك  ارائة به زنان مطالعات  رشتة در
زنان عليه خشونت  گفت و پرداخت خشونت  مورد
دست در سركوب و اجتماعي كنترل اهرم يك اساسًا
از جنگها در كه همانگونه  است مردساالر  حاكميت
مقابل طرف شكستن درهم براي سالحي عنوان تجاوز به
كه ساخت خاطرنشان سگوتاس خانم ميشود. استفاده
سياسي حقوق تضييق مانند اهرمهايي كنار در خشونت
ميسازد فراهم را امكان اين زنان اقتصادي و اجتماعي و

بماند. باقي اسارتبار روابط بند در زن كه

براي  مبارزه به بايد الگوناس: اوالليا
دهيم زنان ادامه عليه خشونت خاتمهدادن به

ونتوراي رودا انجمن رئيس اوالليا الگوناس خانم
زن پيش  ٣٠سال  اسپانيا در گفت سخناني طي اسپانيا
داشته شوهرش را امضاي معاملهيي هر بود براي مجبور
دموكراتيزهشدن با  همراه  گذشته ٣دهة طي اما باشد،
شده است. وي متحول بسيار زنان اين كشور وضعيت
زنان عليه خشونت كه اسپانيا در مترقي قوانين تصويب به

مانع اعمال خشونت همچنين و جرم محسوب ميكند را
گفت: و اشاره كرد ميگردد، كودكان دختران و عليه
جاي همه در قوانين اين كه است اين در ما مشكل امروز
همچنان لذا بايد و نميشود گذاشته يكسان بهاجرا اسپانيا
زنان عليه خشونت اعمال خاتمهدادن به براي مبارزه به

ادامه دهيم.

يك پرورش و فورسبرگ:آموزش هلنا
رفتار كردن ريشه كن براي مؤثر اهرم

است خشونتبار

فدراسيون رئيس  سوئد از فورسبرگ هلنا  خانم
و آموزش از استفاده ضرورت بر مهاجر زنان بينالمللي
رفتار ريشه كنكردن براي مؤثر اهرم يك عنوان به پرورش

خشونت بارعليهزناندرجوامعمختلفتأكيدنمود.

نالكوندرلي:برانگيختگياجتماعيعليه
امحاي براي ميشود، زنان به كه ظلمي

خشونتعليهزناناست
 
ايتاليايي خبرنگار و نويسنده كوندرلي، نال خانم
زنان، امور  در  مديترانه اطالعرساني  شبكة رئيس و
در همگاني رسانههاي نقش اهميت بر سخناني طي
زنان عليه خشونت پديدة به نسبت جامعه كردن آگاه
كه داد نشان از ايتاليا ذكر مثالهايي با و گذاشت انگشت
روا زنان به كه ظلمي عليه اجتماعي برانگيختگي ايجاد
و مترقي قوانين تصويب به منجر ميتواند داشتهميشود،

باشد. زنان عليه خشونت امحاي جهت در گامي

اشرف، قهرمان زنان با همبستگي رز: آليس
ايران مقاومت مستحكم دژ

استاد رز آليس خانم كنفرانس سخنران آخرين
آمريكا جورجياي ايالت از باليني روانشناسي و الهيات
حكومت عليه  ايراني زنان  مبارزة از  تقدير با كه  بود
مستحكم دژ اشرف، در قهرمان زنان ستايش به آخوندي
شهيدان با همبستگي ابراز براي و پرداخت ايران مقاومت

برافروخت. سخنانش پايان در را شمعي مقاومت اين

شيوههاي برخي از كوتاهي  فيلم  نمايش از بعد
بهشدت را حاضران  كه ايران در زنان عليه  خشونت
حاضران پاسخ، و پرسش برنامة در داد، قرار تأثير تحت
از و چندتن كردند مطرح سخنرانان از خود را سؤاالت
مورد نظردر اظهار به نيز كنفرانس در شركتكنندگان

پرداختند. كنفرانس موضوع
هنرمند زنان از تعدادي هنرنمايي با كنفرانس اين

رسيد. پايان به ايراني موسيقي و فرانسوي و ايراني

پيـامرئيسجمـهور
برگزيـدةمقاومتبهكنفرانس
و  پيشروي مانع متوقف شود چون هم بايد  خشونت
هويت انسانيشان از را مردان هم و جامعه است تكامل

مي كند دور
است،  بنيادگرايي دژ ضد كه شهر اشرف در حاضر حال  در
برابر در پايداري و دارند كنندهيي تعيين نقش پيشتاز زنان

كردهاند را هدايت شرايط در سختترين آخوندي رژيم

آليس رز فورسبرگ، هلنا الگوناس، اوالليا كوندرلي، نال ديكسون، آرلين سگوتاس، والري سيدني، ليندا ازموندسن، اليزابت ويولت داگر، چيتساز، سروناز راست: سمت از

ميكنند را زنده خود آزاديهاي زنان، انسانيت و محتـرم شمردن حقوق و نفي خشونت با مردان رجوي: مريم

گلدره حجمشيديفريده محسن و ساندرينفرامرزاسماعيلي اودره

برنامةهنـريدركنفرانس بيـن المللي «خشونتعليه زنان،جنـايتعليهبشريت
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اتهامتروريسم

بهمقاومتمشروعيكملت
است و بزرگ يك بيعدالتي

بايدمتوقفشود
آقايان خانمها،

محترم حقوقدانان و نمايندگان

قبلازهرچيزمايلمازمبتكران«فراخوانيبرايعدالت»وبرگزاركنندگان
براي بشريت وجدان تاريخي است كه بيانية كنم. اين يك تشكر سمينار اين
نمايندگان گستردة حضور و شما  فراخوان ميكند.  سمبليزه را عدالت
دستاوردهاي و ارزشها از دفاع براي تالشي اين سمينار، در انگلستان مجلسين

است. عدالت قانون و شما صداي ميباشد. بيانية بشري
به تروريسم سياسي اقتصاديـ منافع به خاطر را تروريسم اصلي قربانيان

است. بزرگ بيعدالتي يك متهمكردن
ميكند تصريح بينالمللي حقوقدانان برجستهترين حقوقي نظريههاي
تحقيقات ندارد.  قانوني مبناي هيچ مجاهدين عليه تروريسم برچسب  كه
قرار تأكيد مورد حقيقت را اين مجاهدين ائتالف درمورد ١٦ماهة نيروهاي

ندارد. وجود تروريسم با ارتباطي هيچ كه داد
اقدامي هرگونه ميكند. محكوم هرشكلي در را تروريسم ايران مقاومت
از باشد گرفته صورت كه تحت هربهانهيي برساند آسيب بيگناه بهافراد كه
مشروع يك مقاومت تروريسم، با مبارزه بهبهانة اما است. محكوم نظر ما

شود. بايد متوقف و زير سؤال بردن، انزجارآور است را ملت
كه داشته مخربي بسيار عواقب مجاهدين عليه تروريسم برچسب

ميسازد. مبرم ضرورت يك بهآنرا پاياندادن
جريتر حقوق بشر نقض و سركوب در را ماليان برچسب اين .١
بهمجاهدين استفاده براي توجيه اعدام وابستگان آن از ماليان و است كرده

ميكنند.
قرارگاههاي بمباران  براي ماليان  زدوبند توجيه برچسب اين .٢
دهها بهكشتهشدن منجر كه بود نيروهاي ائتالف توسط عراق در مجاهدين

گرديد. تن
آزادي براي مقاومت  مقدس حق از را ايران مردم برچسب  اين .٣

مي كند. محروم
را مقاومت محوري نيروي پتانسيل از بزرگي بخش برچسب اين .٤
مذهبي تروريستي ديكتاتوري عليه ايران مردم مبارزات راهبند نموده و قفل

ميباشد. حاكم
مستقل قضايية قانون، بهحكومت جدي ضربة يك بيعدالتي اين .٥
جوامع و  انگلستان در برائت  اصل و  دفاع حق مانند  بنيادين حقوق  و

است. دموكراتيك
باالترين و است نموده مخدوش تروريسم را با مبارزه برچسب اين .٦
كه چرا ميباشد. بنيادگرايي و تروريسم صدور در به آخوندها خدمت
بنيادگرايي آنتيتز اسالم، از بردبار و دموكراتيك برداشت با  مجاهدين

ميباشند. آن تروريسم منبعث از و ماليان
ماليان از استمالت شكستخوردة سياست نتيجة تروريسم برچسب
بسيار عواقب كه بهماليان باجدادن  جز نيست  چيزي آن،  ادامة است.
نتيجة داشت. خواهد بههمراه جهاني  صلح و  منطقه براي ويرانكنندهيي
از زمان بوده است. رژيم جناح هارترين قدرتگرفتن سياست استمالت اروپا
داخل، سركوبي در را خود سياستهاي رژيم احمدينژاد، كارآمدن روي

است. كرده تشديد دخالت در عراق و اتمي سالح كسب
بريتانيا دولت خاتمه داده شود. بايد در قبال رژيم استمالت بهسياست
بهوسيلة و است ضروري ايران در تغيير گيرد. قرار ايران مردم كنار در بايد

خواهد شد. محقق سازمانيافته مقاومت مردم و
راههاي بهپيگيري شمارا ديگر بار ارزشمندتان، تالشهاي از تشكر ضمن

فراميخوانم. تروريستي ليست از مجاهدين نام خارجكردن براي عملي

صبحروزسهشنبه٨آذر(٢٩نوامبر)
پارلماني بزرگ سمپوزيوم يك
از ٣٠تن از بيش سخنراني با حقوقي
عوام مجلسين نمايندگان برجستهترين
تحت انگليسي حقوقدانان و اعيان، و
برچسب ـ تغير زمان  «ايران:  عنوان
سازمان نام از را تروريستي ناعادالنه

شد. حذف كنيد» برگزار مجاهدين

مجلس نمايندة آرچر، لرد
كارگر: حزب از اعيان

ميخواهيم كشور  وزير  از ما
سازمان عليه بيعدالتي  كه

كند برطرف را مجاهدين

لرد سمپوزيوم اين اول قسمت در
انگلستان اعيان مجلس عضو آرچر، پيتر
از برجستهترين يكي كارگر و حزب از
ضمن انگلستان،  حقوقدانان و قضات 
و پرداخت بهسخنراني جلسه افتتاح
اكنون ما كه مينستر وست كاخ گفت

٧٠٠ سال است  مي كنيم مالقات آن در
نمايندگان و ديپلوماتها تجمع محل كه
بهترين تا متخصصان بوده است و مردم
و كنند مشخص را انگلستان ادارة شيوة
بحث مورد قانون كادر در را آزاديها
بحث كنوني  شرايط  در دهند.  قرار 
از مهمترين بحثهاي مطرح ايران يكي
همه اروپا و آمريكا است و در جهان در
دو بهبحث ميپردازند. به اين مورد در
اول نقض حقوقبشر توسط دليل، دليل
تروريسم صدور دليل دوم و ايران رژيم

است. رژيم اين توسط
نقض درمورد آرچر لرد آنگاه
داد توضيحاتي  ايران در بشر حقوق 
مورد اين در نمونههايي بهذكر و
اشاره با همچنين وي پرداخت.
و رژيم توسط انتخابات به وضعيت
ملل، در سازمان اخير رژيم محكوميت
از كه ميخواهيم جهان از ما گفت:
آزادي براي مبارزهشان در ايران مردم

كنند. حمايت
دوم دليل به سپس  آرچر لرد
در ايران رژيم  موضوع بودن  مطرح
و گفت: كرد اشاره المللي مجامع بين
محدود را تروريسمشان آخوندها
بلكه نكردند. ايران مرزهاي بهداخل
به تمام مي دهند  انجام آنها كه  آنچه
بهخاطر است. يافته گسترش جهان
قتل براي فتوايي خميني كه داريم
انگليسي شهروند يك رشدي سلمان
او گفت داريم كه بهياد و  صادر كرد
است مسلمانها همة مسئوليت اين كه
چارچوب در اين و  بكشند  را او كه
است. بينالمللي تروريسم يك تعريف

طرح  ايران رژيم سال ١٣٨٣  در
در آمريكايي تفنگداران قرارگاه انفجار
اخيرًا گذاشت و اجرا را بهمرحلة بيروت
را خود تحقيقاتي گزارش تايم مجلة
در ايران پاسداران سپاه دخالت دربارة
كرد افشا ائتالف نيروهاي عليه حمالت
جهان مجبور شد كه موضوع دخالت و
مورد را بين المللي تروريسم در رژيم
اعالم هم ما دولت دهد. قرار توجه
عليه كه مهماتي را رژيم ايران كه كرد
قرار در عراق مورد استفاده ما نيروهاي

است. فرستاده بهعراق گرفته،
افشا را نيز اطالعاتي ايران مقاومت
ايران آن، رژيم اساس كه بر است كرده
تسليحات مخفي  برنامة يك  درگير
كه دومي دليل  بنابراين و است  اتمي
داشته توجه ايران بهمسألة بايد جهان
يك كانون ايران  كه است اين  باشد،
تنها و است تروريستي گستردة فعاليت
بهسر آرامش در جهان صورتي در
آرامش ايران در مردم برد كه خواهد

ببرند بهسر
كساني كه اين است كه عجيب اما
كرده اند مبارزه تروريسم  اين عليه
پايان تروريسم اين ميخواهند و
بهعنوان انگلستان دولت توسط يابد،
سازمان شدهاند.  شناخته تروريست 
قرباني خود  ايران  خلق  مجاهدين 
بوده ايران  رژيم تروريسم و خشونت 

آن  اعضاي از تن هزار  ١٢٠ است.
شدهاند. اعدام  ايران  رژيم  توسط
تروريستها سؤال اين است كه بنابراين

هستند. كساني چه
امروز ما  كه است دليل اين  به
بيانيهيي تا شدهايم  جمع  اينجا در
برجستة ١٣٠٠وكيل كه بخوانيم را
سازمان ممنوعيت  ادامة عليه انگليسي 

كردهاند. امضا مجاهدين
كه ميخواهيم كشور وزير از ما
برخي از برطرف كند. اين بيعدالتي را
و براي ما دارند حضور وكال امروز اين

كرد. خواهند سخنراني

گروه رئيس گروس، استيون
حقوقدانان: مجمع بشر حقوق

واقعي تروريستهاي
رژيم بلكه نيستند مجاهدين

است تهران
دارالوكالة از گروس، استيون
در بشر حقوق گروه رئيس بايندمن،
خود سخنراني  در حقوقدانان مجمع 
از يكي كه خوشحالم خيلي گفت:

را  بيانيه اين كه  هستم وكيلي  ١٣٠٠
بزرگ دستاورد يك اين كردند. امضا

است.
ايران خلق  مجاهدين سازمان 
كشور بهوزير تقاضانامهيي بهزودي
كرد خواهد درخواست و داد خواهد
زيرا بشود،  ممنوعيت رفع آن، از  كه
يك از بخشي مجاهدين ممنوعيت
و انگلستان دولت بين استمالت معاملة

است. ايران بوده رژيم
اعضاي توسط تقاضانامه اين
ارائه لردها مجلس اعضاي و پارلمان
كه است بار اولين اين و شد خواهد
نمايندگان توسط تقاضانامهيي چنين
و ارائه ميشود اعيان و مجلس پارلمان

است. اين مسأله اهميت بيانگر  اين
طرح را موضوع سه  بيانيه اين
مجاهدين اينكه اول كرد. خواهد
دموكراسي و به نفي كرده را خشونت

حقوقبشر احترام ميگذارند. و
مجاهدين سازمان اينكه دوم
جنگ جريان در عراق در ايران خلق
اين كه بهرغم نداشتند. درگيري هيچ
بمباران مورد ائتالف نيروهاي  توسط
تحقيقات ١٨ماه به رغم و گرفتند قرار
اياالت مختلف ارگانهاي توسط كامل
مجاهدين اعضاي از يك هيچ متحده
نقض بههيچگونه متهم عراق در
به همين و نشدند تروريسمي  و قانون
ژنو چهارم كنوانسيون اساس بر دليل،
حفاظت شده افراد بهعنوان حقوق آنها

است. بهرسميت شناخته شده
عليه مبارزه در اين كه  سوم نكتة
يك بهعنوان مجاهدين تروريسم،
افشاي با رابطه ارزشمند در بسيار منبع
اتمي برنامة و ايران رژيم دخالتهاي
كه منجر بهفشار نقش ايفا كردند رژيم

شد. ايران رژيم بر بين المللي جامعة
واقعي تروريستهاي بنابراين
تروريست بلكه نيستند، مجاهدين

است. رژيم تهران واقعي
تمامي ميخواهيم كشور وزير از ما
را مجاهدين آن بهخاطر كه را مداركي
قرار ما  اختيار در  است،  كرده ممنوع 
دنبال مي كنيم را موضوع ما اين بدهد.
سوي از امضا بهجمعآوري همين طور و
كه اميدواريم و داد خواهيم ادامه وكال

بشويم. موفق اينبار

مجلس عضو انگلوود، لرد
انگلستان: اعيان

شما تالشهاي از را حمايتم
را ايران در تغيير براي

ميكنم اعالم
صحبت شما  همة جانب از  من
جهان براي ايران كنوني شرايط ميكنم.
كه همة تالشهايي از نيست. من مناسب
انجام ايران در متمدنانه تغيير ايجاد براي

اميدوارم و ميكنم حمايت ميشود
بهتر ايران وضعيت كه برسد روزي
اين در توانستم كه خوشحالم و باشد
از را حمايتم و بكنم پيدا حضور جلسه

بدارم. شما اعالم خواستهاي

مجلس عضو بينلي، برايان
حزب محافظه كار: از عوام

تهديدي تنها نه ايران رژيم
بلكه ايران مردم براي

است جهان براي تهديدي

براي تهديد يك نهتنها ايران رژيم
براي تهديدي بلكه است، ايران مردم
سالهاي براي رژيم اين است. جهان
و مالي كمك و طراحي درگير متمادي
سرتاسر در تروريستي اقدامات اجراي
پي در عينحال در و است بوده جهان
رژيم است. اتمي به تسليحات دستيابي
وسطايي قرون تئوكراسي يك ايران
انتحاري عمليات كه افرادي از كه است
ايران رژيم ميكند. حمايت ميكنند
حمايت مورد عراق در را تروريستها
حمالت بهمنظور و است داده قرار
به آنها ائتالف، نيروهاي عليه كشنده
مالي كمك و داده هوشمند بمبهاي

است. كرده
در بدر سپاه  طريق  از  آنها
عراق امنيت و پليس  سرويسهاي
صدها مسئول بدر سپاه كردهاند. نفوذ
است. عراقي  مخالفان عليه سوقصد 
مراكز بدر منتشر شده سپاه اخبار طبق
عراق كشور وزارت در را شكنجه يي
از ليستي  اين است. كرده اندازي راه 
است، تصور غيرقابل كه است نگرانيها
كه بوديم اميدوار  ما  غرب در
ولي بشود مؤثر استمالت سياست

است. نبوده مؤثر استمالت سياست
با ايران  رهبران  از  ما درك 
بارة در ما دارد. بسياري فاصلة واقعيت
متعهد كه ميكنيم صحبت رژيمي
انتخاب با نيست. استانداردي  بههيچ
خيلي ايران در وضعيت احمدي نژاد
كه است چيزي اين است. شده بدتر
باشد. توجه داشته آن بايد به ما دولت
كابينة و ايران جديد  رئيسجمهور
علنًا كه هستند  افرادي او تروريستي 

جهان نقشة از بايد اسرائيل ميگويند
بشود. محو

ميكنم سؤال نخستوزير از من
چنين كه كنيم تصور  ميتوانيم  آيا
برخوردار اتمي تسليحات از رژيمي
در تغيير شروع كه اين اميدوارم و بشود
رژيم با انگلستان دولت برخورد روش
تغييري شاهد چنين و بتوانيم باشد ايران

باشيم.
عصباني و شوكه مرا كه آنچه
و ما دولت كه  است اين  مي كند
خواستهاي بهتمامي اروپا اتحادية
بايد خارجه وزارت دادهاند.  تن رژيم
چرا بدهد كه توضيح انگليس بهمردم 
رژيم اين به اينقدر سياستشان در
مسئول رژيم اين حالي كه در نزديكند
و است در عراق سربازان انگليسي قتل
مولوتوف كوكتل آن بسيجي نيروهاي
پرتاب ميكنند تهران  در  ما بهسفارت 
اتمي پروندة اگر كه ميدهند شعار و
ارجاع متحد ملل امنيت شوراي به ايران
از انگلستان امن هيچ نقطهيي داده بشود
اتحادية از بايد  هم  شايد  بود.  نخواهد
كه بگويد اروپا بهمردم بخواهيم اروپا
ميكند. استمالت آخوندها از چرا
پناه القاعده بهرهبران كه آخوندهايي
عمليات بدترين  مسئول و ميدهند 
اخير بمبگذاريهاي ازجمله تروريستي

هستند. لندن در
شكست از دركي  اميدوارم 
و باشد شده حاصل استمالت سياست
وقت بشود. سياست بهتغيير منجر اين
بپذيرد ما خارجة وزارت كه رسيده آن
ايران رژيم با  رابطه در  سياستش كه

است. بوده فاجعهآميز
نتيجهاستمالتباعثقدرتمندشدن
بوده ايران رژيم  عناصر افراطيترين 
در سركوب افزايش  باعث  است،
افزايش داده را  و تروريسم بوده ايران 
را به تحقق خواستهاي اين رژيم و است

است. كرده نزديكتر اتمي اش
وجوه شرمآورترين از يكي
ايران با رابطه در استمالت سياست
براي آخوندها بهخواستة تندادن
ايران خلق مجاهدين تروريستخواندن
به آرمانهاي خيانت اين است. بوده
اين كه ميدانند ايران  مردم ماست.

ميدانند جهان مردم است. خيانت
ايراني هزاران است. خيانت اين كه
مي دانند كشور  خارج  در  تبعيدي
يعني ايران مردم براي اميد تنها كه
قرباني ايران خلق مجاهدين سازمان
از استمالت بهخاطر كثيف معامالت
فكر من و است بوده سركوبگرانشان
بهخاطر را غرب ايران مردم كه ميكنم
بخشيد. نخواهند هرگز سياست اين
و مجاهدين  ناعادالنة ممنوعيت با ما
اين مجاهدين عليه محدوديت اعمال
ما كه داده ايم ايران  مردم  به را پيام
به آنها هستيم كه آن فعال مانع بهطور
تا زمانيكه غرب تا و حقوقشان برسند
ميكند، رژيم ايران حمايت از حد اين
ايران مردم به را اميدي چه ما اقدام اين
را مجاهدين چگونه دولت ميدهد.
داده قرار سازمانهاي ممنوعه ليست در
تحقيق ١٦ماه بعد از حاليكه است در
و مجاهدين چند مليتي نيروهاي توسط
ژنو چهارم كنوانسيون تحت آن پرسنل
مشخص تروريسم به ربطي هيچ بدون و
و رفع را تناقض اين چگونه ما شدهاند.
بيمعني اين من بهنظر ميكنيم. رجوع
خودمان دولت به بايد بنابراين و است
ليست از را مجاهدين كه بياوريم فشار
چنين كند. خارج ممنوعه سازمانهاي
خواهد اميد  پيام يك مردم به اقدامي 
ايران هستيم مردم كنار در كه ما داد
طريق به اين ايران. كنار مقاومت در و
دموكراتيك ايران بهتحقق ميتوانيم ما
در را سازندهيي نقش ميتواند كه

كمك كنيم. كند، منطقه ايفا
مجلس عضو هريس، بارونس
پارلماني گروه ناظر اعيان و

دموكرات: ليبرال
مردم نمايندة مجاهدين
و خواستار ايراني ايران

هستند آزاد و دموكراتيك
براي ايران مردم اخير دهههاي در
اجتماعي عدالت دموكراسي، آزادي،
شاه ديكتاتوري عليه ابتدا برابري، و
ماليان مذهبي استبداد عليه سپس و
اين اهداف از بايد ما كردهاند. مبارزه
كنيم تضمين و كنيم حمايت مبارزه
را بهدست خود آزادي مردم ايران كه

بياورند.
تبعيضي قرباني  تولد بدو از  زنان
اعمال آنها بر ايران رژيم كه هستند
شهروندان بهعنوان زنان ميكند.
آنها اما ميشوند. محسوب دوم درجة
ايفا جنبش در را تعيينكنندهيي نقش
تأثير تحت بسيار بسيار من كردهاند.
شوراي يعني اپوزيسيون اصلي جنبش
يك زن زيرا ايران هستم ملي مقاومت
اعضاي ٥٠درصد زنان و آنهاست رهبر
ملي شوراي ميدهند.  تشكيل  آنرا
براي خستگي ناپذيري بهنحو مقاومت
كه است. ايراني كرده آزاد مبارزه ايران
و شالقزدن حلقآويز، بهسنگسار، االن

ميپردازد. بدن اعضاي قطع
ابراز با را خودم اظهارات من

 ١٣٠٠ از بيش اين كه  از خوشبختي 
بهرسميت واقعيت را انگليسي اين وكيل
مجاهدين نام قرارگرفتن كه شناختهاند
است، قانوني تروريستي غير ليست در
نمايندة مجاهدين  زيرا  ميبرم.  بهپايان 
آرمانهايشان و  ايران مردم  اميدهاي
هستند و آزاد ايراني دموكراتيك براي
به بايد ما دولت كه است واقعيتي اين و

كند. عنايت و توجه آن
امور در برجسته فعال گولد، بارونس

حزب كارگر: مسئولين و از زنان
با سازنده مراودة سياست

است خورده شكست ماليان
اين كهبههمراه  خوشوقتم بسيار 
مجلسين از شخصيتهاي برجسته از تعداد
كارزاري وكال درگير و اعيان و عوام
من هستيم. ايران  مردم آزادي  براي
كه موافقيد با من همة شما كه ميدانم
نفرت بار عملكردهاي از را خودمان تنفر
از كه رژيمي كنيم. اعالم ايران رژيم
كرده سركوب را  ايران مردم  ديرباز
نام تحت را خشونتبارش پيام و است
من است. داده  اشاعه  جهان  در  اسالم
بههمان شما كه ميگويم ايران بهرژيم
كه ميكنيد نمايندگي را اسالم اندازه

الدن ميكند. بن
رژيم گذشته ٢٥سال ظرف
را نابودي و ويراني ايران، بنيادگراي
آورده است. ظرف براي مردم خودش

متحد  ملل سازمان گذشته سال  ٢٥
نقض دربارة متعددي  قطعنامههاي 

رسانده بهتصويب ايران در حقوقبشر
وضعيت جلسة مارس گذشته از است.
انتخاب زمان از است. شده بدتر ايران در
آخوندها،كارنامة جديد رئيسجمهور

ماه   ٤ در است. شده بدتر ايران رژيم

عليه خشونتباري  سركوب گذشته 
است صورت گرفته در ايران مخالفان
در ١٨سال  زير نوجوانان اعدامهاي

جربان بوده است.
ماليان با سازنده مراودة سياست
رژيم تهديد است. خورده شكست
افزايش استمالت سياست بهخاطر ايران
به خارجي جنگ  و  است  كرده  پيدا
از بايد ما نيست. پاسخگو هيچ وجه
خانم بكنيم. حمايت  ايران  مقاومت
اگر كه  است كرده تأكيد رجوي 
رژيم و مردم ايران مبارزه بين در غرب
ايران مردم بماند باقي  طرف بي ايران
ايران در را  بنيادين تغيير ميتوانند 

بياورند. بهوجود
تروريستي عليه برچسب نامشروع
رژيم به هديه يك مجاهدين سازمان
خوشحالي جاي البته بود آخوندها

بيانيهيي  انگليسي ١٣٠٠ وكيل است كه
از بايد را كه مجاهدين كردهاند امضا را

خارج كرد. ليست تروريستي
از بسياري كه خوشحالم خيلي و
ابتكار اين به هم پارلمان  نمايندگان
بايد ايران رژيم بر فشار تنها نه پيوستند.
يابد. افزايش بايد بلكه كند پيدا ادامه
زنان و رجوي بهخانم مي خواهم من
مقاومت ملي شوراي  در  كه شجاعي
آزادي براي  خستگيناپذيري بهنحو 
بفرستم. درود ميكنند مبارزه مردمشان
آيندة بيانگر و ميدهند انگيزه بهما آنها

هستند. ايران براي روشن

شد: اعالم حقوقدانان از زيادي و شمار نماينده حضور دهها انگلستان با درمجلس اعيان پارلماني بزرگ در سمپوزيوم

بيانية١٣٠٠تنازوكالوحقوقدانانانگلستان در حمايت از حذفناممجاهدينازليستتروريستي

٢٥ سال  ايران در در آزادي و دموكراسي را براي مسير و جاده مقاومت ايران ملي شوراي ائتالف كوربت: لرد
است در حال وزيدن ايران در تغيير و آزادي نسيم باز نگه داشتهاند. گذشته
جهان است در مبارز زنان برجستهترين از يكي رجوي مريم خانم لرد آلتون:

بيـانيةايـران
فراخوانبهعـدالت

تنازوكالوحقوقدانانانگلستان بيانية١٣٠٠
شده سازمانهاي تروريستي ليست از مجاهدين سازمان نام حذف كه خواستار بيانيه اين
نمايندةمجلس اعيانانگلستاناز حزبكارگرويكياز برجستهترين استتوسطلرد آرچر،
در انگلستان اعيان مجلس در حقوقي بزرگ پارلمانيـ  سمپوزيوم در حقوقدانان و قضات

شد ٨آذر٨٤قرائت روز

و بگيرد فاصله ايران سختسر رژيم از انگلستان دولت كه رسيده آن زمان  
خواهان كه آنها مقاومت جنبش و ايراني ميليونها كنار در را خود آن بهجاي
دهد قرار هستند در ايران از دولت جدايي دين دموكراسي و آزادي، صلح،

مبناي  هيچ كه كردهاند نتيجهگيري بينالمللي حقوق برجستة متخصصان  
قانونيبرايممنوعيتمجاهدينخلقوجودندارد.بههميندليل،عاليجناب
زيادي و شمار پارلمان اعضاي اكثريت به آرچر لرد و عاليجناب اسلين لرد
كه بخواهند انگلستان دولت از تا پيوستهاند اعيان مجلس اعضاي از

بردارد ممنوعهاش سازمانهاي ليست از را ايران خلق مجاهدين
 

مجاهدين از حذف نام با كشور ميخواهيم كه از وزير ما   لرد آرچر:
كند برطرف را مجاهدين  عليه سازمان تروريستي بيعدالتي ليست

تروريست نيستند، مجاهدين واقعي تروريستهاي گروس: استيون  
تهران است. واقعي رژيم

كه  بپذيرد ما خارجة وزارت كه است رسيده آن وقت بينلي: برايان  
است بوده فاجعهآميز چقدر ايران رژيم با رابطه در سياستش

اعالم  را ايران در شما براي تغيير تالشهاي تمام از لرد انگلوود: حمايتم
ميكنم  

 ٥ صفحة در بقيه

پيامرئيسجمهوربرگزيدةمقاومت



٥گزارش صفحة ١٣٨٤ سهشنبه ١٥آذر شمارة٧٧٨ ـ

عضو باسابقهترين رنتون، لرد
وزراي از و انگلستان مجلس

: سابق
قوا تمام با بايد ما

رجوي خانم اقدامات از
كنيم حمايت

و برجسته رنتون،حقوقدان لرد
انگلستان مجلس عضو باسابقهترين
حزب كابينة  در سابق وزراي از  و
امضا بيانية به اشاره ضمن محافظهكار
و ١٣٠٠وكيل از بيش  توسط شده 
قاطع حمايت بريتانيايي حقوقدان
و كرده اعالم فوق بيانية  از را  خود
شدن خارج سريعتر  چه هر  خواهان
از ايران  خلق مجاهدين سازمان نام 
انگلستان ممنوعه سازمانهاي ليست
دخالتهاي به سپس رنتون لرد گرديد.
اشاره درعراق ماليان رژيم  فزاينده
محكوم كرد شدت به را آن كرده و
داد اجازه نبايستي ماليان به گفت و
در وي دهند. ادامه كار اين به كه
از من گفت خود صحبتهاي پايان
قدرداني رجوي مريم رئيسجمهور
مبارزات و تالشها با كه  ميكنم
و آزادي براي خود خستگيناپذير
ميكند فعاليت ايران در دموكراسي
اقدامات از قوا  تمام با بايستي  ما و

ايشان حمايت كنيم.

رئيس كالرك، توني لرد
: كارگر حزب سابق

زودتر چه هر اميدوارم
حكومت رجوي به مريم

پايان در ايران ستم و ظلم
دهد

سابق رئيس كالرك توني لرد
برشمردن ضمن كارگر، حزب
رژيم حصر و  حد بي  جنايات
مجاهدين كه سالهاست كه گفت
براي ايران مقاومت  ملي  شوراي و
فعاليت ايران در دموكراتيك تغيير
رسيده فرا آن زمان اكنون و ميكنند
گفت وي شود. محقق تغيير اين كه
قابل انكاري وجود و غير شواهد متقن
صدور به ماليان دست دارد كه رژيم
داخلي امور در و  ميزند  تروريسم
جنايتهاي و كرده دخالت عراق
وي ميشود. مرتكب را متعددي
به دست  آخوندي رژيم كه گفت 
آتي انتخابات ميزند كه اقدامي هر
كه سازد بحران دستخوش  را عراق
كار روي را خود مهره هاي  بتواند
گفت كالرك توني لرد بياورد.
كه ندارد وجود دليلي هيچ كه
وي بماند.  كار  سر بر ماليان  رژيم
گفت رجوي مريم خانم از تقدير با
مريم اميدوارم كه هر چه زودتر كه
در ستم و  ظلم حكومت  به  رجوي

ايران پايان دهد.

عضو آلتون، ديويد لرد
: انگلستان لردهاي مجلس
از يكي رجوي مريم

در مبارز زنان برجستهترين
است جهان

حاميان از آلتون ديويد لرد
برجستة نمايندگان و مقاومت قديمي
ضمن انگلستان  لردهاي مجلس 
وي٢٥سال كه گفت پرشوري سخنان
مردم ايران مقاومت برحق كه از است
آرماني كه افزود و ميكند حمايت
دنبال ايران و مقاومت  مجاهدين كه
نزديك من اهداف به بسيار ميكنند
من كه  است آرماني  همان  و است 
شدت به وي هستم.  معتقد  آن به
ليست در مجاهدين  نامگذاري 
انگلستان دولت توسط را تروريستي
ذهن در اصًال گفت و كرد محكوم
مقاومت كه نميگنجد  انساني  هيچ
بيامان است ٢٥سال كه را برحقي
تروريستي ليست در مي كند مبارزه
رژيم از حمايت به ولي ميدارد نگه
داده ادامه ماليان خونريز سركوبگرو

آن ميپردازد. با و ستد داد به و
به ايران  كه  گفت آلتون  لرد 
اتحادية با خود قرادادهاي  تمامي
كه اين رغم به و  كرده  پشت اروپا
به را امتيازات مختلفي اروپا  اتحاديه
ساز است كه به ٣سال و داده ماليان
رژيم اين ولي ميرقصند دارند ماليان
دستيابي دنبال خصمانه  صورت به
غنيسازي و است  اتمي  بمب به
ميدهد ادامه بيوقفه را اورانيوم
دولتي تروريسم حامي فعالترين و
درنگي ما هيچگونه گفت وي است.

تروريسم اتمي و فرستادن پروندة در
ملل سازمان امنيت شوراي به ايران
كه گفت وي بكنيم. نبايستي متحد
برجستهترين از يكي رجوي مريم بانو

است. مبارز در جهان زنان
رابطه در گاه  آن آلتون  لرد
كه مسيحي كشيشهاي موضوع با
رسيده قتل به آخوندي رژيم توسط
را تقصير آن كرد كه تالش رژيم و
صحبت بيندازد مجاهدين گردن به
اين وي  خود كه گفت و كرده 
شد متوجه و كرده دنبال را موضوع
كمپين شيطانسازي بخشي از اين كه
مخدوش براي  و ايران مقاومت 
بوده خلق مجاهدين  چهرة  كردن
يك توسط  بعدا مساله اين و است 
ماليان اطالعات وزارت باالي مقام 

نيز تاييد شد.
صحبتهاي ادامة در آلتون لرد
اخير ماههاي در كه گفت خود
از و بخشيده  شدت  را  خود كمپين 
نظير پوششي گروههاي و سازمانها
اين ميكند. استفاده اينترلينك ايران
را كنفرانسي كه  كرد  سعي گروه
نمايندگان برگزار كند ولي لندن در
وين آقاي بهخصوص و مختلف
كردن محكوم در بيانيهيي گريفيث
كه و گفت داده نفرات اقدامات اين
كارهاي مسعود نگران به شدت وي
سينگلتون ان  همسرش و  خدابنده
آخوندي است، رژيم در خدمت كه
كه در كنفرانس مسخرهيي و ميباشد
شركت داشتند آن در چند نفر فقط
از كنفرانس بهاصطالح اين سخنرانان
رئيسجمهور احمدينژاد و حزباهللا
و كرده تمجيد و تعريف رژيم قالبي
كردند تعريف نيز بن الدن  اسامه از
و است نگراني باعث بهشدت اين و
دولتهاي و انگلستان دولت بايستي
رژيم نفع به كه را افراد اين اروپايي
دموكراتيك كشورهاي در ايران
و برايش زده فعاليت به اينطور دست
قرار داده را مورد پيگرد تبليغ ميكنند
جلوگيري فعاليتهايشان و كارها از و

كنند.
امضا بيانية پايان  در  آلتون لرد

حقوقدان  و ١٣٠٠ وكيل توسط شده
و داده قرار  تأكيد مورد را انگليسي 

چه هر خواست انگلستان دولت از
ليست از را مجاهدين سازمان سريعتر

سازد. خارج ممنوعه سازمانهاي

كميته رئيس كوربت، لرد
آزادي براي بريتانيا پارلماني

ايران:
ايران مقاومت ملي شوراي
و دموكراسي براي را مسير
٢٥سال در ايران در آزادي
باز نگه داشتهاند  گذشته

كوربت لرد جلسه ادامة در
براي بريتانيا پارلماني كميته رئيس
بعهده را جلسه رياست ايران آزادي
شوراي گفت كه ائتالف گرفت. وي
را مسير  و جاده  ايران مقاومت  ملي 
ايران در آزادي و  دموكراسي براي
داشتهاند نگه باز گذشته ٢٥سال در
ايران در  تغيير و آزادي نسيم  و
گاه آن وي است. وزيدن حال در
و انگلستان خارجة  وزارت  سياست
مردود قبال ايران را در استراو جك
كه است  ٣سال  كه گفت و دانسته
حمايت دارند را منفور رژيم اين
و كلي جوابهاي خيلي  و مي كنند
گونه هر مقابل قانع كننده اي در غير

ميدهند. انتقادي
سخنان به گاه  آن كوربت  لرد
آخوندي رژيم قبال در بلر توني اخير
اوًال رژيم است گفته كه كرد اشاره
اتمي سالح  آوردن دست به دنبال
آژانس با همكاري گونه هر و است
كرده رد را اتمي انرژي  بينالمللي
صلح عليه رژيم اين ثانيًا و است 
به نيز ثالثًا و است خاورميانه در 
ميدهد ادامه عراق در دخالتهايش
نظر به كه است  افزوده بلر  توني و
درون در تغيير سرانجام كه ميرسد
به وي گرفت. خواهد صورت ايران
به اين هنوز آيا گفت دولت انگلستان
به ميرويد كه راهي كه نرسيدهايد
به شكست كامل و ناكجا آباد است
سه تنها رژيم اين  چون  ميانجامد
اتمي اش دارد كه سالح وقت  سال

كند. تكميل را
مجاهدين مورد در كوربت لرد
آنها كه  گفت اشرف شهر مستقر 

كه هستند انسانهايي و مبارز افراد
آزادي بدنبال عراق دشتهاي در
مسألهشان اگر و هستند كشورشان
و فداكاري همه  اين  نبود  آزادي
زندگي بدنبال  و نميكردند مبارزه 

ميرفتند. خود راحت
خانم پيام همچنين كوربت لرد
مقاومت جمهور رئيس رجوي مريم
بزرگ كنفرانس  به  خطاب  را ايران 

كرد. قرائت لندن پارلماني حقوقي
 

مجلس عضو ايمس، ديود
حزب محافظه کار: از عوام

ليست از مجاهدين را نام
از و كنيد خارج تروريستی
برای تغيير مقاومت ايران

كنيد حمايت واقعی
مراسم در مستمر  طور  به ما
تا که دادهايم فراخوان مختلف
در آزادی و دموکراسی زمانیکه
فعاليتهايمان از نيابد، تحقق ايران
ايران مردم و مقاومت از دفاع در
ايران رژيم آمد. نخواهيم کوتاه
بنيادگرايی صدور بهدنبال همواره
به دستيابی همچنين  و  تروريسم و
تهديد اين بودهاست اتمی تسليحات
سختسری رسيدن بهقدرت زمان از
شده بيشتر بسا احمدینژاد مانند
اخير سخنرانی در احمدینژاد است.
بسيج ايراد نيروی مقابل که در خود
به نسبت که  غربيها اين گفت  كرد،
بهتر هستند خشمگين ما فعاليتهای
گفته ها را بميرند. من اين است که
میکنم. تلقی عجيب بسيار سخنانی
متعددی گزارشهای شاهد همچنين ما
ايران رژيم گستردة دخالتهای پيرامون
رژيم که میدانيم و هستيم عراق در
عراق، جنگ شروع از بعد ايران
در دخالت برای گستردهيی طرحهای
است. اين گذاشته اجرا عراق بهمرحلة
مزدوران از تن هزاران ازجمله رژيم
و فرستاده است عراق به را خودش
و خيريه  سازمانهای ايجاد طريق از 
همچنين و اجتماعی سازمانهای ساير
نظامی و پليس ارگانهای در رسوخ با
نفوذ تا بوده تالش بر اين کشور، اين
بيشتر گسترش هرچه عراق را در خود

صدور بهدنبال  ايران رژيم بدهد. 
است. عراق  به بنيادگرايش اسالم 
ايران که رژيم شکی نيست هيچ جای
صدها قتل مسئول عراق در دخالت با
هستند، دخالتها اين مخالف که عراقی
نخستوزير، که همان طور و میباشد
مسئول ايران رژيم گفت گذشته ماه
عراق در انگليسی سربازان قتل
که است شده اخيرًا روشن می باشد.
همکاری مزدورانش با ايران و رژيم
مقامات وزارت کشور مراکز شکنجه
در که انداختند بهراه عراق در را

و  شده شکنجه زندانی ١٧٠ نفر آن
 ١٩ در قرارگرفتند. بدرفتاری مورد
وزات مستعفی مقامات از يکی نوامبر
وزارت که داشت اعالم عراق، کشور
شکنجه در نقاط کشور، شش مرکز
فرد اين است. انداخته به راه مختلف
سلمان احمد که کرد عنوان همچنين
ضداطالعات رژيم سرهنگ يک که
وزارت بازجوی اصلی است،  ايران

میباشد. کشورعراق
شوکهکننده خبرها گونه اين
جدی دخالت لزوم بر و است
از جلوگيری برای بينالمللی  جامعة
مهر عراق در ايران رژيم دخالتهای
دو مسألة اين واقعيتها میزند. تأييد
عناصر مجاهدين را که توسط عضو
گذشته در اوت کشور عراق وزارت
می دهد. قرار توجه مورد شدند، ربوده
اين مليتی چند نيروهای آنکه بهرغم
ولی کردند محکوم را آدمربايی
به نتيجه آنها کردن پيدا برای تالشها

است. نرسيده
ايران رژيم ديگر تالش
تبليغاتی کارزار بهيک دستزدن
به روی تا است مجاهدين عليه دروغ
اعمال عراق در مجاهدين اعضای
رژيم مقامات از يکی اخيرًا فشار کند.
مجاهدين اعضای بايستی گفت ايران
از البته و بشوند اخراج عراق از

حقوقی  موقعيت که ژوئن٢٠٠٤ 
طبعًا شد، بهرسميت شناخته مجاهدين
نخواهد اين خواستها به اهميتی کسی
آن رژيم ايران تالش کرد بعد از داد.
دخالت عراق اساسی قانون تدوين در
مجاهدين عليه طريق آن از که کند
هم طرح اين ولی بکند. فشار اعمال

میخواهم من  ولی خورد  شکست
بدهم خاتمه اين  با را  صحبتهايم
که هستم نگران بسيار اخيرًا که من
کرد تالش عراق ملی امنيت مشاور
در ايران  رژيم دخالتهای روي که 
می کرد ادعا و بگذرد سرپوش عراق
است برخالف آماده دولت عراق که
را مجاهدين بينالمللی اعضای قوانين

کند. منتقل ايران به بهزور
سد يک ايران خلق مجاهدين
بنيادگرايی گسترش عليه سديد
دليل به اين هستند. تروريسم و
ميليونها حمايت از آنها که است
استقرار راهحل برخوردارند. عراقی
منطقه، ثبات در و و صلح دموکراسی
است. ايران  در تغيير عراق، و ايران 
که میخواهم غرب از من بنابراين
تروريستی ليست از را مجاهدين
را حذف برچسب اين و خارج کرده
مقاومت و ايران آن به جای و کنند
ايران در واقعی تغيير برای آنرا
هرگز و همکارانم من کنند. کمک
برنخواهيم دست  خود  تالشهای  از
و آزادی صلح، که آنزمان تا داشت
ايران محقق مردم همة برای عدالت را

کنيم.

مجلس کينگ، عضو لرد
انگلستان: اعيان

وجود برای دليلي هيچ
ليست در مجاهدين

ندارد وجود تروريستی
استمالت سياست که معتقدم من
است، تشويق  سياست از بدتر بسيار 
را استمالت سياست نهتنها غربيها
مالها شنيع بلکه اعمال میبرند پيش
اين که معتقدم میکنند. من تشويق را
ايران خلق مجاهدين مقابل در سياست
وضعيت که زيرا برسد بهپايان بايد
میشود. وخيمتر روز هر ايران مردم
ما کشور منافع همچنين و مسائل
بايد است. رابطه درخطر  اين  در نيز
نوع که شود  داده  حق اين  مردم  به
نبايد و کنند انتخاب را خود حکومت
مورد در که وقتی زبانمان و خود لحن
باشد. متفاوت میکنيم صحبت ايران
مجاهدين وجود برای استداللی هيچ
نام بايد و تروريستی نيست ليست در

مبارزه  آزاد  و دموكراتيك ايراني براي مجاهدين هريس: بارونس   
ميكنند

است خورده شكست مراودات سازنده با ماليان سياست بارونس گولد:  
تروريستی  ليست از را مجاهدين که  میخواهم  غرب از ايمس: ديويد  

واقعی کمک کنند برای تغيير مقاومت ايران به خارج كند و
تروريستی  ليست در  مجاهدين وجود برای استداللی هيچ کينگ: لرد

شود حذف اين ليست از زودتر هرچه آنها نام و بايد ندارد وجود
است  تروريستي از ليست مجاهدين نام ما حذف هدف ويس: رودي

قانونگذاران  قوي بسيار تهاجم يك بهدنبال ما باورينگ: `پروفسور  
حذف ممنوعه سازمانهاي ليست از را مجاهدين نام بتوانيم كه هستيم

كنيم
سياست استمالت  که اتحادية اروپا میخواهيم از `بارونس گيبسون:  
خلق مجاهدين سازمان از را  تروريستی برچسب  و بگذارد کنار را

بردارد ايران
ماليان  از پاياندادن به استمالت ايران و حمايت از مقاومت تاورن: لرد

می باشد ايران در مورد درست سياست تنها

بايد  مجاهدين نام سازمان انگلستان: مجلس اعيان عضو فريزر، لرد  
شود خارج تروريستي ليست از

بكنيم قاطع و جدي اقدام يك ايران رژيم قبال بايددر درو: ديويد
پنهان  ايران رژيم پشت توطئههاي انگلستان نبايد دولت داالكيا: لرد
تروريستي در ليست مجاهدين را نام رژيم به خاطر خواست اين و بشود

بدهد قرار
اروپا  اتحادية تروريستي ليست از بايد مجاهدين نام ميسكين:   كلر

شود. حذف

حذف ليست اين از زودتر آنهاهرچه
مبارزه برا تنها خواستار حق شود. آنها
اين و هستند کشورشان در آزادی ی
آنها به بايد ما و نيست زيادی خواستة
خود هدف اين به که دهيم اجازه
در امروز که نمايندگانی تمام برسند.
انگلستان مجلس در گردهمايی اين
مردم به را پيام اين دارند حضور
مقاومت برای ايران میرسانند که از
ايران مردم برای آزادی و عدالت
از مبارزه و من در اين میکنند دفاع

میکنم. حمايت شما

عضو گيبسون، بارونس
انگلستان: اعيان مجلس
ايران مردم حق بايد ما

رسميت به را مقاومت براي
بشناسيم

محمع  سوم كميتة ١٨ نوامبر در
قطعنامهيی متحد ملل عمومی
آن در که رساند بهتصويب را
شکنجه ادامة دربارة عميق برنگرانی
بدرفتاری و غيرانسانی  مجازاتهای  و
نقض علنی، اعدامهای و زندانيان با
دينی و مذهبی اقليتهای  حقوق
رژيم وحشيگری  است. شده تأكيد 
است تشخيص قابل اينرو  از ايران
اين بار دومين و پنجاه برای که
مختلف قطعنامههای توسط رژيم
بشر حقوق نقض بهخاطر متحد ملل
خبرهای است و امروز شده محكوم
نقض میرسد. ايران از بدتری بازهم
و گسترده نهتنها درايران حقوقبشر
نهادينه شده است. وسيع است بلکه

مربوط قوانين نهتنها رژيم اين
بلکه میکند نقض را حقوقبشر به
تشويقمی کندکهمجازاتهایغيرقابل
سنگسار قطع اعضای بدن، مثل تصور
و آشکار نقض شود. اين انجام ... و
است. بينالمللی قراردادهای فاحش

برای ايران مردم حق بايد ما
به رسميت را  ستم در مقابل مقاومت
حقوق اصل پايهيیترين اين بشناسيم
ايران در دموکراسی است. بشر
مردم به بايد اما است قابلدسترسی
به دسترسی برای امکانات ايران
رئيسجمهور داده شود.  هدف اين

خانم ايران، مقاومت برگزيدة
کنفرانسی در  اخيرًا رجوی مريم
که داشتند اظهار  اروپا  پارلمان  در
خارجی جنگ خواهان  ايران  مردم
طرف از نيستند. خارجی مداخلة و
است. غلط استمالت سياست ديگر
ايجاد ايران امکان به مردم بابد بلکه
و متحد ملل از ما بدهيم. را تغيير
سياست که میخواهيم اروپا اتحادية
و کنارگذاشته را خود استمالت
سازمان از را تروريستی برچسب
اين بردارند. ايران خلق مجاهدين
ناعادالنه مجاهدين عليه برچسب
در آزادی  برای که آنهايی است 
تروريست نبايد میجنگند کشورشان

ناميده شوند.
کارگر حزب  عزيز، دوستان 
در اکنون دارم تعلق آن به من که
اين از ما و است کار برسر انگلستان
مردم کنار در که میخواهيم دولت
ايران وشورایملیمقاومتايران قرار
پيام اين به مردم ايران خطاب بگيرد.
بسيار مبارزة شما که اگرچه دارم را
يک انتظار است، حق اما است دشوار
شما دوش روی  رهايی برای  ملت
ندارم ترديدی من  است  شده نهاده
قطعًا ايران مقاومت اعضای شما که
بازخواهيد خودتان ملت به را آزادی

سپاسگزارم. گرداند.

مشترک ميسکين، رئيس كلر
انجمن در زنان منافع گروه

وکال: بينالملل
بايد از  نام مجاهدين

اتحادية تروريستی ليست
شود حذف اروپا

مجاهدين سازمان  نام قراردادن 
و اشتباه  يک تروريستی ليست در 
مطرح را سؤال اين  و است جرم
ما که است  درست آيا که میکند 
و سنگسار حقوقبشر، نقض اينجا
ولی بکنيم محکوم را کودکان اعدام
برای را تغيير امکان ديگر طرف از
کنوانسيون وقتي  نکنيم. ايجاد  آنها
يکی شد تصويب اروپا حقوق بشر
آن تصويب برای قوی داليل از 
جنگ جريان در  که  بود  وقايعی
جهان در نسلکشی  و دوم  جهانی
امروز بود. شده برانگيخته بسيار
ايران رژيم بيرحمی و خشونت كه
میکند نقض را حقوق بشر هرگونه
مینگريم را کنوانسيون اين که وقتی
بکنيم که بايد از خودمان را اين سؤال
تغيير در ايجاد برای بهتری رفتار آيا ما

که هرگز. بگويم بايد ايران داريم؟
بسيار  وضعيت ايران مورد در  
در اين تغيير به کمکی و وخيم است
و کودکان وضعيت نکرديم. کشور
است وخيم بسيار  ايران  در  جوانان
حقوقبشر کنوانسيون درحاليكه
و کودکان برای را ويژهيی حفاظت
که حرف اين دادهاست. نوجوانان
شده ذکر غربی  قوانين تمامی  در
دادگاههای که میيابد ضرورت است
ويژه کمکرسانی نهادهای جداگانه،
آنها خاص مجازاتهای  همچنين  و
کودک آنها  زيراکه بشود، اعمال 
شده لغو اروپا در اعدام حکم هستند.
ايران در که میرسد بهنظر اما است.
میکنند اعدام نيز را کودکان حتی
نگه انفرادی سلول در را آنها يا
انجام رژيمی توسط اين ميدارند.
خدا انجام بهنام را جنايات میشود که
را کودکان افرادی که اين میدهد
اين مجازاتهای غيرانسانی محکوم به
به زنان قاچاق به  خودشان  میکنند
فحشا بازارهای در ايران از خارج

دارند. دست
بهآن می خواهم که دومی نکتة
شنيديد قبًال که همانطور کنم اشاره
خلق مجاهدين سازمان عضو دو
عراق در  اشرف  قرارگاه از  ايران 
که نمیدانيم ما اکنون و شدند ربوده
يکی از آنها در کجا هستند. بیترديد
ما هستند اسير بغداد شکنجة مراکز
افراد که اين بدهيم نمیتوانيم اجازه

بشوند. فراموش
تعيين  برای را تالشمان بايد ما
و دهيم افزايش دونفر اين وضعيت
اين نجات برای را تالش بيشترين
نکتهيی آخرين بگيريم. به کار دونفر
اين کنم، اشاره آن به میخواهم که
اشتباه اين من اعتقاد به كه است
مجاهدين نام و يابد خاتمه بايد بزرگ
که اروپا اتحادية تروريستی ليست از
قبول و غيرقابل بسيار شنيع ليست يک

شود. حذف است

تروريستي برچسب وي ناميد. است و قانون عدالت صداي بيانگر كه عدالت» براي را «فراخواني بريتانيايي حقوقدانان و وكال از ١٣٠٠تن از بيش سوي از شده امضا بيانية رجوي خانم
را ناديدهگرفتن ممنوعه سازمانهاي در ليست ايران خلق مجاهدين سازمان نگاهداشتن نام و ادامة دانست ماليان رژيم استمالت از شكست خوردة سياست را از نتايج مجاهدين به

خواند اختناق و سركوب برابر در مقاومت براي ايران مردم مشروع حق

١٥ صفحة در بقيه

شد: اعالم حقوقدانان از زيادي و شمار نماينده حضور دهها انگلستان با درمجلس اعيان پارلماني بزرگ در سمپوزيوم

بيانية١٣٠٠تنازوكالوحقوقدانانانگلستان در حمايت از حذفناممجاهدينازليستتروريستي



٦ صفحة سهشنبه ١٥ آذر ١٣٨٤ ٧٧٨ ـ شمارة گزارش

درمورد ترورمحمد حسين نقدي، دادگاه عاليجنـاييرم دستـورنيابتقضايي بيـنالمللي برايتحقيق
نمايندةشورايمليمقاومتدرايتالياراصادركرد

بهپروندةقاتالن رسيدگي جنايي رم براي عالي دادگاه از گزارشي
حسين نقدي محمد ايران مقاومت شهيد سرفراز

در رم جنايي  عالي دادگاه 
 ٧ و   ٤ دوشنبه و جمعه روزهاي
و٢٨نوامبر) براي رسيدگي ٢٥) آذر
سرفراز شهيد قاتالن بهجنايت
محمدحسين آقاي ايران، مقاومت

جلسه داد. نقدي، تشكيل
پنجمين روز دو اين جلسات
براي رم جنايي دادگاه جلسة
بود. جلسات جنايت رسيدگي بهاين
عالي دادگاه مقر در دادگاه اين
دادگستري ساختمان در رم جنايي
تشكيل كلوديو ميدان در واقع رم

ميشود.
دكتر به رياست دادگاه جلسة
معروفترين از يكي آماتو، فرانچسكو
ومعاونت وقديمي ترينقضات ايتاليا
كارلودكاتالدو جان دكتر قاضي
مردمي منصفة  هيأت واعضاي 
فرانكو دكتر آقاي شركت با و
ايتاليا ضدتروريستي قاضي يونتا،
همچنين و جمهوري دادستان و
مدعي مدافع وكالي شركت 
مقاومت، ملي شوراي و خصوصي
و مينا تائور كارلو پروفسور آقايان
كابينة همكاران و  سوداني پائولو
متهم، تشكيل وكيل و وكالتي آنها

شد.
دراينجلسهتعداديازمسئوالن
ملي شوراي اعضاي و كميسيونها
همسر خانم فرمينيا موروني مقاومت،
دهها نفر و نقدي شهيد محمد حسين
ايتاليا، در مقاومت ايران هواداران از

داشتند. حضور
تلويزيون توسط دادگاه وقايع
فيلمبرداري رسمًا ايتاليا  سه كانال
سند يك بهصورت تا ميشود
دولتي تروريسم  درمورد  تاريخي 

مجاهدين قتل براي خميني فتواي شدة افشا سند
بامداد ساعت ٧ اخبار ٨آذر٨٤ـ  رم) باز(استان فضاي ايتاليايي راديو

فرانچسكو رياست آقاي به و رم دادگاه كه در نقدي محمد حسين قتل محاكمه جريان برگزاري در ديروز
كه داده بود فتوا خميني آن اساس بر كه شد افشا سندي گرفت، صورت يونتا فرانكو آقاي و دادستان آماتو

برسانند. بهقتل و ببندند بهگلوله همانجا در را خيابانها در شده دستگير خلق مجاهدين

آنسا: يكفتوا،يكحكممرگازسوي خميني

نقدي محمد حسين دادگاه قاتل جزء پروندة امروز از سند اين
رسيد قتل به ١٩٩٣ مارس در كه ميباشد در رم ايران ملي مقاومت شوراي رسمي نمايندة

حكم يك فتوا، يك ٨آذر٨٤: آنسا
مجاهدين براي خميني طرف از مرگ
ملي شوراي اعضاي  براي  و خلق
باشند، كه در هركجا ايران مقاومت

بود. صادرشده
دادگاه پروندة جزء امروز از سند اين
نمايندة نقدي محمدحسين قاتل
در ايران مقاومت ملي شوراي رسمي

١٩٩٣ بهقتل  مارس در كه مي باشد رم
فرانچسكو بهرياست دادگاه رسيد.

ميشود. برگزار آماتو
٤٧ساله منصور بزرگيان، متهم امير تنها
كه مي باشد ايران  رژيم به  وابسته و

به يونتا فرانكو رم، دادستان طرف از
شدهاست. متهم قتلعمد ارتكاب

مدافع وكيل طرف از  فتوا اين متن
شد. گنجانده پرونده در پائولوسوداني
از مسينا كارلو سرگرد شهادت امروز
تمامي كه رم در ضدخرابكاري بخش
بزرگيان عليه را تحقيقاتي فازهاي
استماع شاهد عنوان به كرده، دنبال
همچنين تحقيقات اين سرگرد گرديد.
پليسهاي كه است فعاليتهايي پيرامون
مورد قتل مخالفين ايراني اروپايي در
بهتردر تحقيقات براي  دادهاند.  انجام
اين نقدي  حسين محمد قتل مورد 

ابوالقاسم كه گرفت تصميم دادگاه
قرار بازجويي نيزمورد را مصباحي
دهد.سوءقصدعليهمحمدحسيننقدي

در  البا  ميدان در   ١٩٩٣ ١٦ مارس در
سازمان محل ١٠٠متري و در شهر رم
گرفته است. انجام خميني مخالف ضد
اخبار براساس  و روز  همان عصر  در
و ژاندارمري  ناشناس شهروند يك 
آن با كه پليس اسلحهيي را مأمورين
كردند. يك پيدا گرفته بود، قتل انجام
در آنرا قاتلين كه اسكورپين مسلسل

محل  متري  ١٠٠ در زباله سطل يك
كردهبودند. رها جنايت

آلمان در بازجويي و ايراني مخالف كشتن
آي.بي.كام،٧آذر٨٤: خبرگزاري

بازجويي مورد تهران مخفي سرويس سابق  مأمور
قرارخواهدگرفت

ضدخرابكاري  تشكيالت مسئول مسينا كارلو كارابينيري سرگرد
دارد فعاليت بين المللي ضدتروريستي تحقيقات در سالها كه

شهادت داد.
فعاليتهاي تحقيقاتي دادستان، سؤالهای به دادن پاسخ نظامي با اين
و بهطور بازگو نمود را اخير ساليان طي موارد بهدست آمده و

آلمان  ٢٠٠٣ در در ژوئيه كه تحقيقات گذشته بر روي خاص
c)كه مصباحي(شاهد به عكس چند دادن نشان با و انجامگرفته

تأكيد كرد. است، بوده بزرگيان عكس هم، يكي بين آنها در
را ديگري  عكسهاي بررسي بايستي نادم فرد اين اينبار ولي 
كه مواردي ديگر در كه آتش، گروه نشاندهندة دهد كه انجام
همكاران از بعضي از و مي باشد كردهاند همراهي را بزرگيان
در سفير تهران و همين طور مخفي ايراني به سرويسهاي وابسته

كند… شروع ١٩٨٨ تا ١٩٩٢ سالهاي مابين رم
مقامات طرف  از گرديد نقدي قتل به منجر كه عملياتي 

بود. شده منافق» نامگذاري بر مرگ خائن  بر ايراني«مرگ

خميني نوشتة مرگ، فتواي ـ ايراني مخالف قتل
حاصله مدرك مقاومت ملي شوراي شده، مطرح اتهام تأييد در
توسط را دارد جريان رم دادگاه در كه محاكمهيي حيطة در
ارائه دادگاه به شناساندن براي پائولوسوداني مدافع وكيل

ميكند.
شخص توسط  صادره فتواي از نمونه يك مدافع وكيل 

ميدهد. ارائه را خميني
طوالني اينطور خوانده ميشود: دستور در

الرحيم الرحمان اهللا بسم

معتقد  به اسالم هيچ وجه خائن به كه منافقين آن جا  از
و آنهاست نفاق  و از روي حيله ميگويند  هر چه و نبوده
به توجه با و كرده اند از اسالم ارتداد پيدا به اقرار سران آنها
و شمال كالسيك آنها در جنگهاي و بودن آنها  محارب
و عراق  بعث همكاريهاي حزب كشور با جنوب و غرب 
توجه به با و ملت مسلمان، عليه براي صدام آنان نيز جاسوسي
از آنان ناجوانمردانة ضربات جهاني و استكبار با آنان ارتباط
در تاكنون كساني كه اسالمي جمهوري ابتداي تشكيل  نظام
كرده پافشاري خود نفاق موضع  بر سر كشور سراسر زندانهاي

اعدام ميباشند. به و محكوم  محارب ميكنند  و
اشارة  ميكنند كه تحقيق كساني از نظر طوالني مقدمة اين
شدن كشته از قبل كه داشته نقدي محمدحسين فعاليت به خاص

است. بوده رم در ايران سفارت كاردار سال چند براي

دشمنان نكردن به رحم
عليه  به جاسوسي شد خواسته او از اينكه از نقدي بعد  مخالفت

شد. در پايتخت بپردازد شروع ايرانيان حاضر
نقدي مخالفت ميكند تأييد هم موروني فرمينا كه همچنان
ايران در رژيم خميني كه در عليه آن چه اعتراض او به تبديل
هم چنان او مخالفتهاي بهخاطر فتوا اين و دقيقًا شد ميافتاد، اتفاق

شدهاست: صادر آمده است هم فتوا متن در كه
برابر در قاطعيت اسالم مجاهدين سادهانديشي است. بر «رحم
اميدوارم اسالمي است. نظام ترديد ناپذير اصول از خدا دشمنان
دشمنان اسالم  رضايت به نسبت خود انقالبي كينة خشم و با
به موضوع تشخيص جلب نمائيد. آقاياتي كه را متعال خداوند
كنند« سعي شك و ترديد نكنند و آنانست وسوسه و عهدة
انقالبي اسالم قضايي در مسائل باشند. ترديد الكفار» اشداُءعلي

مي باشد». شهدا، و مطهر پاك  خون گرفتن ناديده

دادگاهبررسيپروندةمحمدحسيننقدي
فتوايخمينيراضميمهپروندهكردهاست

فردا٨آذر راديو گزارش به
رم شهر در كه دادگاهي رئيس
نقدي محمد حسين قتل پروندة
و مقاومت ملي شوراي  نمايندة
جمهوري سفارت سابق كاردار
بررسي را  ايتاليا در ايران اسالمي 
كه را خميني  ميكند، فتوايي از 
مقتول خانوادة  وكالي سوي از
بهعنوان بود، شده  داده ارائه
اين روند در تعيينكننده مدركي
حسين محمد پذيرفت. محاكمه
سفارت سابق نقدي،كاردار 
كه در رم ايران اسالمي جمهوري
پيوسته مقاومت ملي شوراي به

ميالدي  ١٩٩٣ ١٦مارس سال بود،
خياباني در ناشناس دو توسط
پرونده اين رسيد. قتل به رم در
مقدماتي بررسيهاي  از  پس كه
سال بود، شده اعالم مختومه
شواهد و مدارك  ارائة  با  گذشته
افتاد. جريان به دوباره جديدي
در رم كل  دادستان يونتا فرانكو 
بررسي دادگاه دومين جريان
نقدي محمدحسين قتل پروندة
فرانچسكو با آن رياست كه
ديپلومات يك است، آماتو
اسالمي جمهوري سفارت سابق

بزرگيان اميرمنصور  نام به  ايران
نقدي محمدحسين قتل عامل را
رئيس كه  فتوايي در كرد. اعالم 
عنوان به  آماتو فرانچكسو  دادگاه 
اعضا قتل است، پذيرفته مدرك
مجاهدين سازمان هواداران و
آنها از خميني آيتاهللا كه  خلق 
به مي برد، نام منافقين عنوان با
واجب بودن مفسدفياالرض جرم

اعالم شده است.
سرگرد دادگاه دوشنبه جلسة در
مسينا كارلو ايتاليا ژاندارمري
قتل با رابطه در  تحقيقات كه
عهدهدار را نقدي محمدحسين
عوامل مشروح صورت  به بود،
آنها مبناي بر  كه  شواهدي و
بهعنوان بزرگيان منصور امير
براي را است شده شناخته عامل
دادگاه رئيس داد. توضيح قضات
از هم چنين آماتو فرانچسكو
خواست دادگستري ايتاليا وزارت
ابوالقاسم با قضات ديدار مقدمات
دادگاه اصلي شاهد مصباحي
فراهم را برلين در ميكونوس
در دادگاه بعدي  جلسه  آورد.
برگزار ميالدي آينده سال ابتدا

شد. خواهد

زمان در و شود  ثبت  ايران  رژيم
آن جزئيات با دادگاه وقايع مناسب
و ايتاليا مردم عمومي افكار بهاطالع

شود. رسانده جهان
و   ٤ روزهاي جلسات دستور
بود عبارت و٢٨نوامبر) ٢٥) آذر ٧
پليس شهادت فرماندهان استماع از
اين وقوع از روز كه ايتاليا  جنايي

تاكنون  ١٦مارس١٩٩٣  در جنايت
عمل اين درمورد گسترده تحقيقات
دادهاند. همچنين انجام تروريستي را
تصميم دادگاه  جلسه، اين  در
دادگاه سوي از هيأتي گرفت
ابولقاسم شهادت استماع براي
مقام يك  كه  ،(Cشاهد)مصباحي
اطالعات وزارت سابق عاليرتبة
بهسر آلمان در اكنون و است ايران
اين گردد. اعزام كشور به آن ميبرد،
از دادگاه مركب تصميم بنا به هيأت
و وكالي دادستان، نمايندة قاضي، 

بود. خواهد پرونده
بهتعيين مربوط تشريفات
سؤاالتي هم چنين و هيأت اعضاي
معروف شاهد از بايستي كه
توسط و آيد بهعمل «c به«شاهد
بود گرديده آماده وكال و دادستان
ترجمه سوگند مترجم براي از پس
پس تا گرفت قرار وي اختيار در
آلمان قضايي دستگاه براي آن از
هيأت سفر  زمان و گردد ارسال 

بهصورت شهادت استماع براي
گردد. تعيين قطعي

اساسًا روز دو اين  جلسات اما
مسئول افسران شهادت بهاستماع
سياسي پليس در پرونده  تحقيقات
اختصاص (كارابينري)  ايتاليا 
آقاي ٢٥نوامبر، جمعه روز  داشت. 
شهادت اسكريّچا پائولو سرهنگ
بهاستماع ٢٨نوامبر روز جلسة و داد
مسينا ويلهلم كارلو سرگرد شهادت

اختصاص داشت.
دادگاه در شهادت اداي نحوة
كه بود ترتيب اين  به ايتاليا  جنايي
حقيقت ياد كرد ابتدا سوگند شاهد
طرفهاي كلية آن از بعد بگويد. را
وكالي (دادستان، دادگاه در حاضر
وكيل و  خصوصي مدعي مدافع 
قضات هم چنين  و متهم مدافع 
مربوط وقايع پيرامون دادگاه)
سؤال گرفته صورت بهجنايت
آنها بهسؤاالت شاهد و ميكردند

ميداد. جواب
و سؤال در قابلتوجه نكتة
از اعم افراد كلية كه بود اين جوابها
وكالي و  دادستان شهود، قضات، 
ورزيدند تأكيد  نكته اين بر  مدافع
چهرههاي و ايراني مخالفان ترور كه
يك نه اوًال  خارج، در مقاومت
يك بلكه  استثنايي و منفرد كار 
سيستماتيك و جانبه همه پروژة

ثانيًا و بوده ايران بر حاكم رژيم
مأموران توسط كه ترور عمليات
نيروي افراد و اطالعات وزارت 
ميگرفته، صورت  رژيم  «قدس»
رژيم حاكميت سلسلهمراتب كلية
و بودهاند. درگير  آن  در آخوندي
براي جنايت نظام يك ترتيب بهاين
سياسي مخالفان فيزيكي حذف
اين دستاندركار  خارج، رژيم در
با است كه عمليات تروريستي بوده
مختلف كشورهاي حاكميت نقض
اين به  اقدام ايتاليا)  (ازجمله  جهان 

ميكردهاند. جنايات
قتلعام فتواي جلسات، اين در
ايران مقاومت اعضاي و مجاهدين

خميني  توسط سال١٣٦٧  در كه
هواداران و اعضا كلية اعدام براي
شده صادر زندانها در مجاهدين
خميني شخص دستخط با بود،
همة كه گرديد عرضه بهدادگاه
و تماشاچيان و  دادگاه  اعضاي
برد فرو بهت در را روزنامهنگاران
از ناشي تنش را  دادگاه  ومدتي
رئيس در نهايت فرا گرفت. ناباوري
تاريخي سند اين ثبت دستور دادگاه
از يكي بشريت بهعنوان عليه جنايت

نمود. صادر را پرونده اسناد
سوي از جلسات اين در
تروريسم و ضد جنايت متخصصان
موج كه شد  داده شهادت ايتاليا 

هاي كشور  كلية  ايران رژيم  ترور 
فرانسه، (ايتاليا، اتريش، آلمان، اروپا
و سوئد…) انگلستان، سوئيس،
جهان ديگر كشورهاي همچنين
ژاپن تا  و تركيه پاكستان، مانند 
قرار خود وتاز تاخت عرصة را
نمونه هاي به ذكر شهود است. داده
كشورهاي در ترور مشخص
از جمله و پرداختند مختلف
عبدالرحمان دكتر ترور بهموارد
در بختيار شاهپور وين، در قاسملو
ژنو، در رجوي كاظم دكتر پاريس،
و ميرعابديني بهحسين سوءقصد
كشتن و ربودن و  محدثين محمد
در قرباني  علياكبر شكنجة زير 
رجبي زهرا  ترور وهمچنين تركيه 
با ميكونوس ترور  و كشور  اين در

پرداختند. جزئيات
دكتر  جمعه٢٥ نوامبر جلسة در
معامالت بهگسترش اشاره با يونتا
ترور از قبل ايتاليا  دولت  با رژيم
بهفعاليتهاي نقدي، محمدحسين
براي ايران مقاومت نمايندة
اينگونه گسترش از جلوگيري
همچنين او پرداخت. معامالت
بهفعاليتهايموفقيتآميزشهيدنقدي
مقاومت شناساندن و معرفي براي
پارلماني و سياسي محافل در ايران
داليل اين گفت: و كرد اشاره ايتاليا
بوده رژيم توسط وي ترور پشت

شهادت اسكريّچا سرهنگ است.
توسط همه قتلها «اين گونه داد:
هم قربانيان و ميشده انجام رژيم

نقدي بودهاند». افرادي مانند همه
شهادت در اسكريچا سرگرد
قتلها اين كه نمود تأكيد خود
وصرفًا نداشته مذهبي انگيزة هيچ
گرفته صورت سياسي بهداليل

است.
خود شهادت در مسينا سرگرد
آخوند بينالمللي  جلب بهحكم 
رژيم وزير سابق اطالعات فالحيان
استناد دادگاه فدرال آلمان طرف از
ارگانهاي كه كلية گفت وي كرد.
ترورهاي انجام در ايران رژيم
اطالعات وزارت با كشور خارج
او داشتهاند. تنگاتنگ  همكاري
و قطعي يك روش ثابت افزود اين
داخلي روابط كليه از كه است بوده
مخالفين عليه مكرر بهطور رژيم

است. ميشده استفاده
خود شهادت در مسينا سرگرد
امير منصور بينالمللي بهحكم جلب
پروندة اول رديف متهم بزرگيان،
توسط نقدي محمد حسين ترور
نمود اشاره اتريش قضايي مقامات

رئيس  دارد. سال٢٠٠٨ اعتبار تا كه
را ضميمة خواست اين سند دادگاه 

نمايند. دادگاه اسناد
از همچنين دادگاه  رئيس
ايران مقاومت مدافع وكالي
بهدادگاه را خود اسناد كه خواست
پرونده ضميمة دهند تا تحويل رسمًا

گردد.
 ١٢ دادگاه روز اين جلسة آينده

بود. خواهد دسامبر

امنيت  و  انستيتو آلماني سياست بولتن   
:٢٠٠٥ سال دوم شمارة بينالمللي-
براي اصلي  مشكل  يك ايران اتمي  برنامة 
محسوب اروپا اتحادية خارجي سياست و امنيت

ميشود.
اروپايي راه حل هيچ عراق مسأله سر بر
ميرسد نظر به ولي نداشت وجود يكپارچه يي
در اروپايي توافق يك  شكلگيري  امكان كه

وجود دارد. مقابل ايران 
المللي در  بين بازرسهاي اقدامات كه  در حالي
نظر به طور اين ولي داشت كارايي عراق مقابل
خطر يك ايجاد حال در كه مالها ميرسد كه
آن بهشدت تالش دارند براي هستند و عاجل 
نزديك اتمي بمب به ساختن آنها ميكنند.
گيرد. صورت اقداماتي سريعًا پس بايد هستند.

به  ايران مسألة كه ميورزد اصرار آمريكا  
و موردتحريم امنيت سازمان ملل برود شوراي
دنبال به فرانسويها  و آلمانيها گيرد ولي قرار
است مشخص كامآل اما هستند. آن با مذاكره
درازمدتي راه حل هيج آمريكا توافق بدون كه

امكان پذير نيست.
بوشهر راكتور كه زماني تا ميگويند روسها
كند كار المللي بين آژانس  و آنها نظر زير
از بتواند  ايران كه ندارد  وجود خطري هيچ 
خطر اما كند. نظامي استفادة راكتور اين كار
آنجا در در نطنز. ديگري است. جاي اصلي
مشغول ايران كه ميرسد نظر به اينطور
تأسيساتي چنين نظير است. اورانيوم غنيسازي
١٠كشور از كمتر تنها كشوري دارد.  كمتر را
كه دارند را تأسيساتي  چنين نظير  جهان در
هستند. بمباتمي دارندة كشورهاي آنها اكثر
طبق – تأسيسات در اين كه است مشخص اين

غني شده  درصد  ٥ اورانيوم فقط مالها- گفته

نميشود، توليد است نياز راكتورها براي كه
در كه غنيشده بيشتر  اورانيوم ميتواند  بلكه
توليد نيز ميگيرد قرار استفاده مورد اتمي بمب

غني  ٩٠ درصد است كه اورانيومي اين شود و
باشد. شده

نيست كه ايران مسأله اين  آمريكا تنها نگران
ساخت نياز مورد تكنولوژي شمالي كره نظير
از و  آورده  دست به مخفيانه اتمي را بمب 
و شود خارج اتمي  سالحهاي منع قرارداد
طرح ايران رژيم  بلكه  بيرون كند،  را  بازرسها
اعالم نيز را آب سنگين كارخانه يك ساخت
مسخره اقتصادي نظر از طرح اين است. كرده
است. مناسب اتمي بمب ساخت براي ولي است
انرژي آژانس قوانين سالها ايران اين از خارج
است، كرده نقض مخفيانه بهطور را اتمي
مخفيانه آنرا غنيسازي  و اورانيوم  واردات
و براي همين آژانس هيچوقت برده است پيش
طبق نتوانسته تصوير درستي از ايران ارائه دهد.
مالها مدارك، اين همه با وجود كارشناسان نظر

هستند. اتمي ساخت بمب دنبال حتما
ايران  وجود دارد كه بايد جلو  بنابراين ٥ دليل

شود: گرفته
اروپا خاك به  ميتوانند ايران موشكهاي  -١

برسند.
ساخت مسابقة يك به ايران  اتمي سالح -٢

زد. دامن خواهد دنيا اتمي در سالح
سالح داشتن دستباز، با ميتواند ٣-اسرائيل

نمايد. اعالم را اتمي
موضوع باشد اين داشته اتمي ايران بمب ٤-اگر
سياسي منطقه بهجاي توازن تأثيرات زيادي در

گذاشت. خواهد
قرار تروريستها دستان در اتمي سالح -٥

ميگيرد.

را راه ايراني بمبهاي
براروپا ميبندند

مقاومت در مقابل  از هواداران تن دهها ٨آذر٨٤ تجمعي با شركت سهشنبه روز صبح
شهر ژنو برگزار شد. در مقر سازمان ملل متحد

پناهندگي، عالي كميسارياي و  بينالمللي ارگانهاي از تجمع  اين در حاضر ايرانيان
زاهدي علي محمد آقايان عراق، در مجاهدين خلق اعضاي از دوتن آزادي خواستار
و رژيم دخالتهاي آنان هم چنين شدهاند. ربوده بغداد در  كه گشتند پويان حسين و

كردند. محكوم را عراق در رژيم مأموران توسط عراقيان شكنجة
آزادي، و تربيت و  آموزش انجمن دبيركل النو، پير  ژان آقاي تظاهرات، اين  در
محكوم ضمن و شد، گشت ربوده مجاهد خلق آزادي دو وي خواستار نمود. سخنراني
بهدستمان عراق محرمانهيي كه از اخبار اساس بر گفت: رژيم در عراق دخالتهاي كردن
در تقلب براي مرحلهيي سه يك طرح رژيم آخوندي به وابسته گروههاي رسيده،

قرار ميباشد: اين از انتخابات درنظرگرفتهاند كه
رأي افراد براي مجبوركردن يا و تقلبي اوراق با صندوقها در رأي اول انداختن مرحلة

آنها است. نظر مورد ليست دادن به
با قبل از كيسههايي كه با را مهر شده و الك كيسههاي سرشماري از دوم بعد مرحله

ميكنند. تعويض شدهاست، پر خودشان دلخواه آراء
حين در ميشود، منتقل بغداد  مخزن به امن هاي كيسه كه  است وقتي سوم مرحلة

ميكنند. را عوض رأي نقلوانتقال صندوقهاي
سازمانملل كميسارياي به تظاهركنندگان سوي از بهنمايندگي هيأتي آن از پس
آنها كميساريا نمود. مقامات تسليم را تظاهركنندگان درخواست نامة كرده و مراجعه
شده ربوده مجاهد  دو وضعيت كردن مشخص براي كه قولدادند همدردي  ضمن

نمايند. را پيگيري موضوع را انجامداده و اقدامات الزم

رژيم  دخالتهاي در ژنو آزاده  ايرانيان
كردند محكوم عراق را در خداي آزاديآخوندي به نام

حكام مستبد  با مبارزه پيشتاز زمين ايران تاريخ طول زنان در  
بوده اند. استثمار استبداد و قربانيان كه همواره چرا هستند و بوده

زن و زيبايي «زنان براي بود: گفته شاه ستمشاهي،  رژيم در
اما شوم معرفي بيادب نميخواهم و ميآيند حساب به بودنشان
مثًال نيست. چنين توانايي نظر از حاليكه در هستند مساوي قانونًا
يك است. حتي برنخاسته باخ آنژ يا ميكل يك زنان از بين هرگز

. نديدهام» بين زنان در بزرگ آشپز
از كه غير نميتوانست زن فرمانده، اين با چنين جامعهيي در
تجارتي. كمك تجارتي يا يك كاالي يا باشد. عروسك يك
انقالب شدن دزديده و شاه نگوني سر از بعد بودند. روز مد زنان
و حتي رفته تر فرو استبداد سياهي در زنان خميني جالد، توسط
حقوق اقل حد واز گرفتند قرار استبداد پليد انديشههاي آلتدست

. ونيستند نبوده خوردار بر نيز
نيست كه آن زن و شناخته مستبد شاه كه نيست اين اما زن
زن. يعني يعني . زن زدة ما شناختهاند آخوند و جامعة استبدادزده 
در مرد و برابر مساوي شريك يعني كامل. يك موجود تمام انسان

ساختن جهان.
شرقي و چه در غرب در چه نداريم كم تاريخ زن بزرگ در
كه كند مي ياد فراوان زناني از تاريخ . شدهايم واقع آن در ما كه
در ماجرايتحريم تنباكوو شورشبرخاسته شيرزنبودهو هستند.
مشروطه انقالب داشتند. در موثر شركتي «رژي» زنان قرارداد از

 ۶۰ روسي از مورخ «پاولوويچ» نوشته به استناد با ميتوان نيز حتي
مشت كرد تا ياد است موجود عكسشان كه تفنگ بهدست زن
ستارخان تفنگدار فدائيان از ۲۰شهيد از يا خروار از باشد نمونهيي
ايران در اختناق كتاب از يا مردان. و لباس در بودند زناني كه
براياحقاق معلومشودشيرزنانما شوسترآمريكاييمددگرفتتا
مجلس اول و رئيس هم و را او هم چگونه مردانشان حق خود و
فعالتر شدند. آن روز از زنان كردند. تهديد به قتل تفنگ را با دوم
داده قرار راهشان سر در مستبد و استبداد كه موانعي تمام غم بهر

بودند.
كه برد نام زناني شير از ميتوان پهلوي استبداد دوران در
آمدن كار روي از بعد مي درخشد. اميني فاطمه نام آنان برتارك
است بوده نبرد اين جنبان سلسله و دار پرچم اشرف خميني دژخيم
جان خود تا اينكه كرد پايداري خويش قطره خون تا آخرين و
سپرده مريم پرچم بهدست آن اينك و فدا كرد آزادي راه در را

سويي زن از است. دژخيمان گرفته از قرار را و آرام كه شده است
همه جا از شهر اشرف در اكنون چه و مجاهد خلق چه در گذشته
با جنگ به دلير مردان همدوش كرةخاك از گوشه هر تا گرفته
همراه خود را با خاكي كرة زنان اين ديگر حتي پرداخته و سياهي

. اند كرده
اززمانروي كارآمدن، به قدرتزنان پيبردهوهمواره رژيم
زمين ايران نواميس فروش است. كوشيده آنان تضعيف جهت در
ازدواج سن است. منشي اين دد اوج نمونة  عرب، آخوندهاي به

و  جوان زنان دهد۵۸/۵ درصد بررسيها نشان مي باال رفته كشور در
زير  مجرد جمعيت دختران جوان مجردند.آمار مردان ۲۴/۲ درصد
توجهي  . بي ميرسد نفر هزار و يكصد به ۶ ميليون كشور ۳۵ سال
۱۰۰هزار ساالنه فاجعهبار است. بارداري دوران حتي در زنان به

مرگ  ۳۳ هزار شود. ساالنه مي انجام كشور در زايمان غيرايمن
پس از زايمان  تا ۷ روز ۲۸ بارداري از هفته تولد و حوش حول

ميدهد. روي
اساس .بر است پنهان اجتماعي آسيبهاي از يكي آزاري همسر

آزار قرار  مورد كه ۱۱ درصد زناني دربارة شده انجام پژوهشهاي
داراي  بيسواد ۴۸ درصد ۱۱ درصدشان تقريبي طور به گرفتهاند.
بوده اند.  ديپلم از باالتر درصد و ۳ ديپلم ۳۸ درصد ابتدايي سواد
كه مورد آزار قرار مي گيرند حالت  ۶۰ تا ۷۰ درصد زناني معموال
يك مانند آنها روحي حالت دارند و را سانحه از پس استرس
از گفتن آنان اكثر كه است آن واقعيت اما است. مجروح جنگي
از كودكي واقعيت واهمه ياشرم دارند.درمناطقيازايران دختران را
دارند. نگه شكمش را سير بتوانند تا آورند ديگري در مي ازدواج به
دارد را انقالب بهاصطالح اشاعة و گسترش ادعاي كه آري رژيمي
مواجعهاست .تبعيضدرتمام اينگونهمعضالت با درداخل كشور

است.۵۲ بارمحكوميتدرسازمانمللدرطي  شئونگستردهشده
واقعيت  از اين روشني استبدادي خود گواه حاكميت نظام ۲۶ سال
رژيم در قانوناساسيهيچحقيبرايزناندرنظرنگرفتهاند . است.
عمال و زنان علنًا عليه تبعيض اشكال حذف نپذيرفتن كنوانسيون با
الن مسئو دارد جا . نمي پذيرد را حقوق زنان بهويژه و ًحقوقبشر
در رجوي خانم سوم حل ارائه راه اينك با كه مقاومت ملي شوراي
متن دارد ها قرار مال ومتحجر ارتجاعي استبداد با جنگ روياروي
تا كند تأكيد آن روي و كرده پخش فرصتي هر در را كنوانسيون

شود. پاره استبداد زنجير كه زماني

مجاهد زندانيان قتلعام براي جالد، خميني فتواي متن

آن حقوق و ايراني زن
از ايران مقالة رسيده



٧ صفحة سهشنبه ١٥ آذر ١٣٨٤ ٧٧٨ ـ شمارة

عراقيان اصناف انجمن دعوت به
استان اصناف از گروهي  آزاديخواه
اشرف شهر  در اجتماعي طي ديالي 
رژيم دخالتهاي محكومكردن  ضمن
عراق داخلي امور در  ايران بر حاكم
اين آيندة انتخابات در به خصوص و
مردم همة فعال شركت خواستار كشور

گرديدند. انتخابات در
مهدي مجاهد برادر اجتماع اين در
دو به اشاره ضمن سخناني طي مددي،
توسط آخوندهاي عراق اشغال پنهان سال
عراق شريف مردم گفت: ايران بر حاكم
اين كه فشارهايي و قتلها  و دخالتها از
خود عوامل  دست به عراق در رژيم 
روز هر و برده رنج ميدهد، انجام
رژيم اين كريه بهچهرة پيش از بيش
انتخابات به اشاره با  وي ميبرند. پي
با ايران بر حاكم رژيم گفت: آينده
قبل انتخابات  از كه  بهتجربياتي  توجه 
خود عوامل طريق از مي كند سعي دارد
صحنة بر و كند دخالت انتخابات در
استفاده با آنها . شود مسلط عراق سياسي
و توطئهگري و غيرقانوني ازشيوههاي
ارگانها خود در مهمترين نفوذي عوامل
دوخته اند اما كيسه عراق بر براي تسلط
آن و نكردهاند محاسبه را چيز يك آنها
شكست رژيم براي عراق مردم تصميم 
است. سياسي بزرگ  مصاف  اين در
بين انتخابات، اين در اصلي صفبندي
مردمي و ملي دموكراتيك، جريانات
“ضدبنيادگرا“ كالم يك در و مدره و
ارتجاعي بنيادگرايي و طرف يك از
از ايران طرف رژيم حاكم بر از صادره

است. ديگر طرف
انجمن مسئول حمد، عبداهللا حسن شيخ
سخناني ضمن ديالي آزاديخواه اصناف

اشرف در شهر عراق ديالی استان گردهمايي اصناف

انتخابات در كه بياوريم فشار بايستيم و رژيم ايران دخالتهاي مقابل در بايد ما
نكند عراق دخالت آيندة

اشرف شهر در ديالي استان شيوخ از گروهي اجتماع

در بايستي آخوندها رژيم پنهان اشغال با مقابله براي
كنيم شركت آينده بهصورت فعال انتخابات

طي ديالي و معتمدان استان شيوخ از گروهي
در ايران رژيم دخالتهاي گردهمايي، يك
و خواستار نموده را محكوم  انتخابات عراق
در عراقي شهروندان  همة فعال  شركت

انتخاباتآيندهشدند.
عشاير  سران چلوب از ابراهيم رشيد شيخ
رژيم دخالتهاي  گفت: سخناني طي مندلي 
و خسارات باعث داخلي عراق امور در ايران
براي است و شده ملت عراق به زيانهاي زيادي
سياسي موجود روند به بايد رژيم اين مقابله با
و بهدموكراسي رسيدن روش زيرا پرداخت.
سياسي مبارزات در شركت عراق در امنيت

است.
سخناني طي الگدران قنبر  رشيد  شيخ
جنوبي مرزهاي طريق از  ايران رژيم گفت:
و واسط بصره، استانهاي شامل عراق كشور
افراد از نفر هزار دهها از بيش تاكنون العماره،
مخدر مواد سالح و با همراه را خود اطالعاتي
يك اشغال درعمل و داده نفوذ بهداخل عراق
است. كرده  تحميل عراق  مردم  به را پنهان 
بايستي در پنهان اشغال با مقابله براي بنا براين

بهصورتفعالشركتكنيم. انتخاباتآينده
ضمن دانشجو، چلوب، ابراهيم آقاي

گردهماييشيوخوشخصيتهاياستانهايصالحالدين ونينوا

اعمال ايران و مردم عليه مجاهدين خلق شكنجه را كه اعدام و جنايتكاري باند
است بهكار گرفته عراقيها و عراق عليه را روشها همان حاال است نموده

عراق در رژيم آخوندها دخالتهاي محكوميت در شهروندان كنعان اجتماع

تفرقه بيندازد عراق مردم ما بين مي خواهد كه دارد دشمن وجود يك
است ايران بر حاكم رژيم آن، و

اجتماعي در  از شهروندان عراقي گروهي
برگزار ديالي استان كنعاِن شهر در كه
كردند،ضمنمحكومكردندخالتهايرژيم
به ويژه در موضوع عراق و آخوندي در امور
اقشار همة فعال شركت خواستار انتخابات،
همبستگي بر و شده انتخابات در مردم
در ايران  خلق مجاهدين سازمان با خود 
توسط حكومت صدوربنيادگرايي مقابله با

آخوندي،تأكيدكردند.
خلف عمار آقاي ابتدا گردهمايي اين در
ايران رژيم دخالت به اشاره با كارمند، ظاهر
كه تجربهيي با گفت: قبلي، انتخابات در
انتخابات در اندوختهايم، قبلي انتخابات از
دخالتي و تقلب هيچگونه اجازة آينده
و نمي دهيم  ايران رژيم عوامل جانب از 
براي شرايط واجدين فعال شركت خواستار

شركتدر انتخابات هستيم.
با و هم دردست دست هم چنين ما
در برادرانمان با همپيماني و همبستگي
ايران،مصمم هستيم خلق سازمان مجاهدين
را انتخابات در رژيم عوامل دخالتهاي كه

مقابلش بايستيم. در كنيم و افشا

ايران رژيم دخالتهاي با قاطع مقابلة
روشنفكران از دليمي عزالدين باسم آقاي

انتخابات موضوع  گفت: كنعان  شهر
كه زيرا است مهم  و  جدي موضوعي
راه ميزند و ورق را عراق سرنوشت مردم
لذا و ميكند باز را دموكراسي و آزادي
آينده، انتخابات در گسترده بهطور بايستي
حكام دخالتهاي از تا باشيم داشته شركت
آنها كنيم  جلوگيري عراق  امور در ايران 
سوءاستفاده عراق وضعيت از ميخواهند
تخريبها، و ارعاب توطئهها انواع با و نموده
آنجا از گفت: وي شوند. مسلط عراق بر
ايران و مشترك مردم ايران دشمن كه حكام

ايران و عراق مردم سرنوشت و هستند عراق
هستيم مصمم هم ما است خورده گره هم با
تا شويم ايران متحد مجاهدين خلق با كه
يقين رژيم بزنيم زيرا به اين نهايي را ضربة
رژيمواليتفقيهدرحاكميت باشد داريمتا
نخواهيم را امينت و آرامش روي عراقيها ما

ديد.
شيوخ از مهدي علي زياب شيخ
طي گفت: خود سخنان طي عشايركنعان
تمام بر ايران، حاكم گذشته رژيم سال دو
كرده عراق بلعيدن براي را خود تالش

اوجگيري  با همزمان ٢٨ آبانماه، شنبه روز
اعمال عليه عراق در مردمي اعتراضات
آخوندي رژيم مزدوران جنايتكارانة
صد و بيش از عراق، در وزارت كشور
سياسي شخصيتهاي و شيوخ از تن پنجاه
و صالح الدين استانهاي از حقوقي، و 
گردهمايي، يك  طي  عراق،  موصل
رژيم عوامل  ضدانساني و شنيع اعمال 
و نموده محكوم را ايران بر حاكم
عوامل تحقيق و افشا و محاكمة خواستار
ننگين جنايت همچنين آنان شدند، آن
ايران بر حاكم آخوندي رژيم مزدوران
به خانقين در مسجد دو انفجار در
سوءاستفادههاي و تفرقه  ايجاد منظور
مردم مذهبي احساسات از دجالگرانه
را عراق در پليدش مطامع راستاي در

نمودند. محكوم
از فيلمي ابتدا گردهمايي  اين در
در شكنجه تكاندهندة صحنههاي
و عراق كشور  وزارت مخفيگاه 
اين دست اندركاران از يكي افشاگري
كه آمد در نمايش به ضدانساني جنايات

داد. تأثير قرار را تحت حاضران
از حسين عبيد مشعان آقاي آنگاه
گفت: سخناني طي مدارس، مديران
صورت بازداشتگاه اين در كه جنايتهايي
واضحي و روشن نشانههاي همه گرفته
كينهتوز رژيم  عوامل روشهاي  از
سپردن ما خواهان ايران است. بر حاكم
عدالت براي به دست جنايت عوامل اين

با افزود: وي هستيم.  عادالنه  مجازات
و آينده انتخابات در فعال مشاركت
بهسوي را عراق كه  كساني انتخاب
مي توان كنند هدايت و استقالل آزادي

شد. پيروز بنيادگرايي بر
عشيرة شيوخ از مجيد عبدالرزاق شيخ
گفت: سخناني طي يثرب آلبوحشمه
را شكنجه و اعدام كه  جنايتكاري باند

اعمال مردم ايران و مجاهدين خلق عليه
عليه را  روشها همان  حاال  است نموده
به است، گرفته بهكار  عراقيها  و عراق
براي را ايران نحوي كه عناصر اطالعات
ميفرستند، اينجا به عراق، مردم كشتار
عراق در كه جناياتي برهمة آنها عالوه
پزشكان، ترور به اقدام مي شوند، مرتكب
و روحانيون دانشگاهها و استادان خلبانان
عراق، اينكه تا ميكنند دين علماي و
گردد. براي آنان ساده سهل و لقمة يك
گفت: دبيرستان سعد االحبابي دبير ليث
با ما ميكنم كه تأكيد ايران به مالهاي 
يك آينده انتخابات در فعال مشاركت
آخوندها به بنا گوش شما محكم سيلي
شمايي نواخت، خواهيم مزدورانتان و
مجروح ما ميهن  كه اين شرايط در كه
ميكنيد تجاوز عراق حريم به است
داخلي درامور خودتان دخالت با و
ميكنيد. نقض را ما حاكميت كشورمان،
انتخاب ميكنيم را اشخاصي افراد و ما
سيادت سرزمين و وحدت به كه نسبت

باشند. متعهد عراق خلق

دخالت از طريق اكنون مي خواهد و است
امر، اين در تقلب توطئه و و انتخابات در
دليل همين خواستة خودش برسد به اين به
همگي كه دارم درخواست مردم همة از
فعال شركت عراق آيندة انتخابات در
انتخابات اين قدر در زيرا هر باشيم داشته
كانديداهاي و به شركت كنيم گستردهتر
نيل به راه بدهيم، رأي ضدبنيادگرا ملي و
عراق مردم  براي را دموكراسي و آزادي 
ما اينكه اهميت حائز نكتة ميكنيم، هموار
فرزندان عراقنبايدبهرژيمايرانو عواملش
بايستي بدهيم و انتخابات تقلب در فرصت
مقابلش در و كنيم افشاء آن را كجا هر در

بايستيم.
روشنفكران از جمعه ابراهيم محمد آقاي
ساز سرنوشت اهميت دليل به گفت: كنعان
ميزند رقم را عراق آيندة كه انتخابات اين
سني، از اعم جريانات همة ضروريست
بدانيم در مقابلمان كرد يا تركمان، شيعه،
بين ميخواهد كه دارد وجود دشمن يك
دشمن، آن و بياندازد تفرقه عراق مردم ما
صحنة كه است ايران  بر  حاكم رژيم
اهدافش به رسيدن براي را آينده انتخابات
بايستي اتحاد با و ما است، گرفته نظر در
اجازة دخالت و بزنيم، سينه اش رد به دست

. ندهيم آن به را انتخابات در

از مسلمانان دانشجويان و گفت: ما خود سخنان
در امور آخوندها مداخالت حامد، و ندا عشيرة
مداخالتي ميكنيم، محكوم را عراق داخلي
به دامن زدن و ناامني و كشتار ايجاد باعث كه
مواد مخدر بهخصوص ورود اختالفات قومي و
تمامي است. گشته عراق جنوبي مرزهاي از
جوان و پير و مرد و زن از اعم عراق ملت
نيروهاي در اين انتخابات كه ميكنيم دعوت

نمايند. ياري ملي را و دموكراتيك

داخلي امور در رژيم دخالتهاي گفت:
روي از  بعد بيسابقهيي  به شكل  عراق 
جمهور رئيس نژاد احمدي كارآمدن
اعمالي است، يافته افزايش رژيم جديد
و شيعه  از  ديني علماي كشتن قبيل  از 
سكونت محل  و مساجد انفجار تا  سني
تروريستي اعمال از همه عادي افراد

ميباشد. ايران رژيم واضح
آخوندي رژيم توطئة به اشاره با وي
كشور جنوبي قسمت جداكردن بر مبني
همة عراقيان از ايران، رژيم آن به وصل و
تمام با خواست عراقي زنان مخصوصًا
مانع و كرده  شركت انتخابات در  توان
وي شوند. آخوندي رژيم اهداف تحقق
سازمان و  ائتالف نيروهاي از همچنين
نظارت خواستار عرب جامعه و ملل
تقلبات از جلوگيري  براي انتخابات  بر

شد. ايران بر حاكم رژيم وتوطئة
مردم همبستگي بر تأكيد ضمن وي
اروپايي دولتهاي از مجاهدين، با عراق
سازمان نام حذف خواستار آمريكا و

تروريستي ليست ايران از خلق مجاهدين
گرديد.

ظاهر خلف صبحي شيخ آقاي 
عراق شيوخ مجلس عضو القرغولي،
خواست عراقيان تمام از سخناني طي
انتخاب و  انتخابات در شركت  با
ملت وحدت شريف عراقي ميهن پرستان

كنند. حفظ را عراق سرزمين و عراق
تجمع رئيس  علوان  راضي  استاد 
ضمن سخناني طي عراق  دموكراتيك
دورة انتخابات  تجارب   به اشاره 
عراق مردم براي انتخابات اين قبل،گفت:
سازندگي براي و  است  سرنوشتساز
شركت خواستار عراق بهتر آيندة و
انتخاب و انتخابات در مردم همه فعال

شد. دموكراتيك و ملي نيروهاي

انتخابات، در فعال حضور
بحران از كشور نجات

انجمن رئيس السعدي، اكرم آقاي
ضمن انساني، دوستي  برادري و خيرية

حاكم رژيم دخالتهاي  محكوم كردن 
امور و ساير اساسي در قانون ايران بر
مقابل در بايد ما گفت: عراق، داخلي
و بايستيم ايران رژيم دخالتهاي
آيندة انتخابات در  كه  بياوريم فشار
فعال حضور با  و نكند. دخالت  عراق
كسب براي اراده با و انتخابات در
و آخوندي رژيم عقبراندن و آزادي
نجات بحران از را كشور مزدورانش،
دست در دست  بايستي ما دهيم.
رژيم عقبراندن براي مجاهدين،

. كنيم تالش ايران بر حاكم
پاياني  بيانية سپس  جلسه  پايان در  
از لطيف علوان مهدي آقاي توسط
گرديد. قرائت ، اصناف انجمن اعضاي

است: بيانيه  آمده از  اين درقسمتي
تمامي از را نفرت خود ديالي اصناف
ابراز عراق در ايران رژيم دخالتهاي
نكته اين  به را  همگان توجه  و داشته 
سازمان با در اتحاد  ميكنند كه جلب
٢٠سال طي كه ايران خلق مجاهدين
اعتماد و اطمينان كمال در گذشته
قرار كردهاند، زندگي عراقيان بين در
ميكنند. زيرا آنان پشتياني  از دارند و
در ما پشتيبان ايران، خلق مجاهدين
و بنيادگرايي و تروريسم با رودررويي

هستند. عراق در دموكراسي ايجاد
از بيانيه اين از ديگري درقسمت
از و دموكراتيك و ملي نيروهاي تمام
شركت با شده كه عراقيان خواسته تمام
انتخاب كانديداهاي با انتخابات و در
از عراق، دموكراتيك و ملي نيروهاي
خطر برابر  در ملي وحدت و هويت 
سوي صادره از بنيادگرايي تروريسم و

ميكنند. دفاع ايران، رژيم

ضمن  ورزشكاران المهداوي از خضير طه
داخلي امور در دخالتهاي رژيم محكومكردن
تفرقهافكنانه و بنيادگرايانه اعمال تمامي عراق،
و شخصيتهاي عشاير شيوخ و دستگيري علما و
نتيجةدخالتهاي رژيمايران مليوميهني عراقرا
و عرب چه و چه كرد تمام عراقيان از و دانست
اينتفرقه با شيعهياسنيدعوتكرد براي مقابله

انتخاباتشركتكنند. فعاالنهدر افكنيها

گزارش

گردهمـاييدانشجويان،ورزشـكارانوجوانانبعقوبـه

در همچنان كه دارد قرار ايران رژيم ناامنيها پشتهمة در
داخليعراقدخالتميكند امور

گردهماييشيـوخوشخصيتهاي سياسـي استاندياليدرشهراشـرف

مزدوران مخفي  شكنجهگاه بهدنبال كشف
و عراق، كشور وزارت در آخوندي رژيم
اعتراضات روزافزون  اوجگيري با  همزمان
روز سطح بينالمللي، و در عراق در سراسري
شيوخ و ۱۰۰تن از از بيش ۲۷آبانماه جمعه
استانهاي از حقوقي، و سياسي شخصيتهاي
يك طي عراق، كركوك شهر در و ديالي
عوامل ضدانساني و شنيع اعمال گردهمايي،
و كرده محكوم را ايران بر حاكم رژيم
بين المللي ذيربط و تحقيق ارگانهاي خواستار
بغداد در خلق  ۲مجاهد ربودهشدن دربارة

شدند.
فيلمي نمايش  از بعد  اين گردهمايي  در
در شكنجه تكاندهندة صحنههاي از
سعد آقاي عراق، كشور وزارت مخفيگاه
روي بايد ما گفت  حقوقدان ابراهيم،  علي
در ايران بر حاكم رژيم آشكار مداخالت
شويم. دموكراسي مردم عراق متمركز مسير
چيزيست آن ايران رژيم مداخالت نتيجة
كشف جادريه مخفي شكنجه گاه در كه
تحقيقات شروع خواهان ما اينرابطه در شد.
شكنجه زندانيان موضوع حول بينالمللي
هستيم. بينالمللي  مجامع طرف از  شده،
استناد با  مردمي و ملي احزاب و جريانات 
افشاي در بايد جادريه، شكنجهگاه به
عراق در رژيم وهمپيمان وابسته جريانات
راستا خواستارشركت در همين و بكوشند.
صندوقهاي سوي به مردم گستردهتر چه هر
انتخاب را اينكه كسي هستيم و رأيگيري

ميهنپرست باشد. و عراقي كنند كه
كميسيون كار مسئول داوري، آقاي عباس
به با اشاره طي سخناني ملي مقاومت شوراي
آخوندي رژيم عوامل شكنجهگاه كشف
به ما نسبت گفت: عراق وزارت كشور در
بارها عراق حکومت ارگانهاي در رژيم نفوذ

دادهبوديم. هشدار
کشور وزارت  در شده كشف فاجعة 
عوامل رژيم کارکردهاي از يکي عراق، تنها

و رنجها گذاشت نبايد و است آخوندي
آنها بايد و هدر رود عراق به مردم خونهاي
را عمل اين عامالن و آمران و کرد را بارور
که از است عراق مردم حق اين طرد نمود.
که بخواهند امريکا  و مليتي چند  نيروهاي
به سريعتر چه هر  را خود تحقيقات  نتيجة

برسانند. عراق مردم اطالع
انجمن اعضاي از گيطان مظهركاظم آقاي
از بخشي در ايران مردم با عراق مردم دوستي
زبونانه عمل اين بعد از خودگفت: سخنراني
و تكه بنشيند خانه در كه نيست كسي ديگر 
مردم كساني كه ببيند. را وطنش پارهشدن
سرزمين اين در جايي ميكنند تكه تكه را

ندارند.
مشاور الزبيدي، محمود جبار فخري آقاي
اشغال ردپاي بر تأكيد با نيز مقداديه از قضايي
با مقابله براي ايران، رژيم توسط عراق مخفي
رأيمان دادن با دوشادوش هم بايد گفت آن
را آيندة، عراق دموكرات و اشخاص ملي به
رژيم جلو مداخالت و ترسيم كرده خودمان

را بگيريم. بر ايران حاكم
انجمن از خلف كريم مبارك آقاي
سخنرانيش در عراق آزاديخواه اصناف

در عراق مردم  فعال شركت بر تأكيد  با
مردم اقشار تمام مشاركت گفت. انتخابات
نوشتن بر ميتواند انتخابات اين در عراق
جنگ سرنوشتساز نتيجه در اساسي و قانون

آن تأثير بگذارد. سر بر
سنديكاي حميد امين، معاون طارق آقاي
به اشاره با سخنانش طي حرفه وفن، صاحبان
مجاهدين سازمان اعضاي از ۲تن ربودهشدن
شد باعث  ايران،  رژيم  عوامل  نفوذ  گفت 
شود حاكم اين جا بيشتري در مذهبي اختناق
ورود كه مانع هم هدفشان اين است امروز و
ملي مجلس به دموكراتيك و ملي نيروهاي

آينده شوند.
عطيه كامل  شيخ سخنران آخرين 
با عراقيان دوستي انجمن رئيس الجبوري،
تكرار از جلوگيري براي گفت: ايران مردم
پنهان اشغال از ممانعت و دردناك اتفاقات
بايستي ايران، بر  حاكم رژيم  توسط عراق
نموده شركت  انتخابات  در فعال  بهطور 
نشود. تعيين مالها  توسط  ما سرنوشت تا
همين گرو در عراق آيندة و سرنوشت
عواملش ايران و رژيم با كه مبارزهيي است

مي دهيم. انجام

از ۱۰۰تن از بيش ۲۸آبان، شنبه روز
وجوانان ورزشكاران و دانشجويان
اجتماع، يك تشكيل  با ديالي  استان
انفجارهاي محكومكردن ضمن
مجازات خواستار خانقين، مساجد
در مردم شكنجة و كشتار عوامل

وزارت كشور عراق شدند.
آقاي اجتماع اين در
نمايندة سيدمصطفي صفاخلف
سخناني طي بعقوبه از ورزشكاران
مي برد بهسر شرايطي در عراق گفت:
قانوني نه و دارد  وجود  امنيتي  نه كه
اين همة  پشت در و است، حاكم 
كه دارد قرار ايران رژيم ناامنيها
دخالت عراق داخلي امور در همچنان
انتخابات آينده در دارد قصد ميكند و
بهدست را  عراق سرنوشت تقلب  با
همبستگي با دليل بههمين بگيرد.
در خواهرانمان و برادران با خودمان
مي داريم اعالم مجاهدين  سازمان
رژيم اين  مخفي اشغال مقابل در  كه
عراق بر سلطه براي تالشهايش و

ايستاد. خواهيم

از يکي تنها عراق، کشور وزارت در شده كشف فاجعة
است آخوندي عوامل رژيم کارکردهاي

يكي سرپرست  عبداهللا، محمد  آقاي
بعقوبه، در ورزشي  باشگاههاي  از
مجاهدين با همبستگي اعالم ضمن
انتخابات در عراقيان  فعال  شركت بر

كرد. تأكيد

كه گردهمايي اين پاياني  بيانية در
قرائت جابر، جدوع راسم آقاي توسط
در ايران رژيم عوامل جنايت گرديد،
در دخالتهايش و جادريه  شكنجهگاه

گرديد. محكوم عراق انتخابات

عراق رژيم آخوندي در مداخالت گستردة محكوميت
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�قا�  سؤ��  ��لين   عنو� به   
��با��  شما  كه  مي خو�ستم  توحيد� 
مقا�مت  عليه  �&يم  توطئه ها�  *ليت 
توضيح  مقد���   � سياسي  .مينة   �

بدهيد. 
شر�يط   � �مينه  مو�$   �$ توحيد�: 
به  $ست  مي كند   ��$��  �� �4يم  5ه  سياسي 
م6 تو�نم  مختصر  به طو�  بزند،  توطئه ها  �ين 
5نم.  شر�>  �4يم  شد�  ي<پايه  سرفصل   ��
�نتخاباB �ياست جمهو�@ �4يم �خوند@ به 
��عا� همة $ست �ند5ا���، ناظر�� سياس6 � 
 Fسرفصل � ي Fتحليلگر�� ��ضا> �ير��، ي
�خوند@  �4يم  تا�يخچة   �$  Jبز�  Kتحو
�ين  خر$�$   �$ مي $�نيد،  كه  هما� طو�  بو$. 
5ابينة  هم  مر$�$   �$  � شد   Lنجا�  Bنتخابا�
 � شد  معرف6  �حمد@ نژ�$،  5ابينة  قاتال�، 
سر5ا� �مد. $� ظرS همين $�سه ماه6 5ه 
م6 گذ�$ تحوالتU� 6 $�$+ �ست كه حقانيت 
� �ثا� �ين سرفصل �� با شتابي بيش �� �� چه 
 Lتما  �$ 5ر$+ �ست.  با��  م6 �فت،  �نتظا� 
تا  �� بحر�� � �شفتگي $��� �4يم  �مينه ها 
نا�ضايتي �غليا� جامعه، �� بحر�ن6 5ه �4يم 
�نر4@  بين �لملل6  ��4نس  با  $�شت  �خوند@ 
 �  Bمد�خال تا  بين �لملل6  جامعة  با   � �تم6 
جنايتها# برمالشد^ �4يم $� عر�[، ما شاهد 
 ��� موضو>  كه  هستيم  پ6 $�پ6   Bتحوال
�مري<ا، ��سيه   �� � طرفها@ مختلف  �ست 
 Bموضوعا �ين  $�گير  ���پا  �تحا$ية   �
هستند � �خوندها هم خيل6 با گستاخ6 � با 
�ضوc نشا� م6 $هند 5ه چه مقاصد@ �� پ6 
م6 گيرند. چيز@ 5ه مقا�مت �ير�� م6 گفت، 
 cمو�$ مقاصد �4يم �خوند@ �ال� به �ضو �$
� با �با� صريح توسط سر$مد���� �4يم برمال 

م6 شو$ � بحر�� حا$تر � حا$تر م6  شو$.
$� �ظها��ت6 5ه �حمد@ نژ�$ چند �قت 
تهديد   �� بين �لملل6  جامعة  $�شت،  پيش 
بد��   � �مري<ا  بد��  «$نيا@  م6 5ر$كه: 
�سر�ئيل �� تجربه خو�هيم 5ر$» � 5شو�ها@ 
 «Lسال� �مت  قهر  «�تش   �$ هم  �سالم6 
م6 گفت  �ير��  مقا�مت  سوخت.  خو�هند 
5ه �4يم با �ين سرفصل، به مر$L �ير�� � به 
جامعة بين �لملل6 �عالL جنگ 5ر$+ �ست. �ين 
 Bجنگ �� 5لما Lجنگ �فر��@ � �ين �عال
�خوندها م6 با�$. بحر�� $� $��� �4يم به �غم 
ي<دست شد� $�لت � به �غم حمايت قاطع 
��تجا>  �ئيس جمهو�   �� �ل6 فقيه  5امل   �
 i� هم چنا� حا$ � حا$تر م6 شو$. هنو� 5ابينه
 ���$  �$ 5ابينه  برسر   � نشد+ �ست  ت<ميل 
�ين جر�ح6  با  باند �لي فقيه $عو�ست.  خو$ 
� با �ين تحول6 5ه $� �4يم صو�B گرفته، 
خوj ��ضح �ست 5ه �خوندها به �خر خط 
�سيد+ �ند يعن6 بن بست �4يم، مرحلة پايان6 � 
�خر خط �سيد� سياستها# �4يم با�� �ست، 
بهر+ بر$��@  با   Kسا  ۱۶ ط6  5ه  سياستهاي6 
 Kنبا$ $نيا   � منطقه  شر�يط   �� فرصت طلبانه 
�فسنجان6   ����$ سياستها#  يعني  كر$+، 
مهر+ ها  ش<ست خو�$+،  خاتم6   ����$  �
عين   �$  �  nنقبا� $چا�  �4يم   � سوخته �ند 
جامعة  با  تضا$  �ست.   ���$  �$ بحر��   Kحا
�ير�� هرچه حا$تر م6 شو$ پاسخ6 � ��+ حل6 
مطلقp بر�يشا� �جو$ ند��$، تماL �نهاي6 5ه 
با هر مقصد � منظو�@، بسيا�@ به عمد بر�@ 
حفظ �4يم، عد+ ي6 به جهل �� سر �ين 5ه گويا 
 ���$  �� تغيير  بر�@  چشم �ند��@   � ش<اف6 
متصو� �ست، �ال� به �ضوc م6 بينند كه �� چه 
مقا�مت �ير�� م6 گفت يعني �ستحاله ناپذير@، 
 Fناپذير@ �ين �4يم، ي Lتغييرناپذير@ � �فر
حقيقت محض �ست. �فسنجان6 �فت خاتم6 
با  �فسنجان6  حت6  شد   Sحذ خاتم6  �مد. 
يF �نتخا� سياس6 خو$i �� $��ين نمايش 
�نتخابات6 �4يم ���$ 5ر$، �ل6 جر�ح6 شد 
مانند  مهر+ يي  جر�ح6  شد.  گذ�شته  5نا�   �
�فسنجان6 بر�@ �4يم �خوند@ چيز سا$+ يي 
هيچ   � ش<اف6  هيچ  $يگر  يعن6  نيست. 
پر$+ يي، هيچ توهم6 � هيچ �بهام6 باق6 نماند+ 
شاهد  ما  م6 بينند.  هم  بين �لملل6  طرفها@   �
�ين هستيم 5ه باالخر+ �تحا$ية ���پا هم  ��� 
تظاهر�B �ير�نيا� $� بر�5سل به �غم ترفندها 
� نيرنگها@ �4يم، جو�بها@ قاطعتر@ م6 $هد. 
�لبته جو�j 5اف6 نيست �ل6 $نيا هم با �4يم 
 Fبن بست �� حس م6 5ند � �4يم $� ي $��$
تنگنا@ حا$@ قر�� گرفته �ست. خيل6 ��ضح 
جر�ح6   �� �فسنجان6  5ه  �قت6  $يگر  �ست 
$يگر  م6 5ند،   Sحذ  �� خاتم6  م6 5ند 
بحث �فر�ند�L � بحث �ين 5ه �4يم تحول6 
�� $��نش صو�B بگير$، بحثها@ بسيا� 5هنه 

شد+ يي �ست. 
 محدثين: يF تصفية بسيا� گستر$+ يي 
$� $��� بدنة نظاL هم $��ند پيش م6 برند � 
 Lصد�@ �فسنجان6 �� �ين تصفيه $�بدنة نظا

$��مد+ �ست.
توحيد�: به تا�گي ۴۰سفير �4يم �� 
�حضا� 5ر$+ �ست $� �$���B � ����تخانه ها 
همين طو� 5نا� م6 گذ��ند � حذS م6 5نند 

همه  �ين  به �غم  5نند.  ي<دست  5امًال  5ه 
با  �فسنجان6  ي<دست كر$�،  بر�@   iتال
تأ5يد بر �ين 5ه �حمد@ نژ�$ تضعيف نشو$، 
«�حدB مل6» لطمه نخو�$، هشد�� م6 $هد 

5ه بابا $��يد چه م6 5نيد؟
محدثين: حت6 سايت با�تاj، پاسد�� 
�ضاي6 نوشته بو$ 5ه ۷۰$�صد معا�نين ���� �� 
 p5ر$ند. �قم ��قع jهم �� سپا+ پاسد���� �نتخا
عل6 �لقاعد+  5ه  جاهاي6  يعن6  �ست.  باالي6 
 Sباشد 5ه تخصص � �شر� بايست6 5سان6 
به موضوعاB 5ا� $�شته باشند، قبليها �� 5نا� 
گذ�شتند. �� پاسد���� به جا# �نها گذ�شته �ند، 
با  م6 خو�هند  هم   �� سفر�   �� خيل6  حت6 

پاسد��ها � تر��يستها عوn 5نند. 

 توحيد�: �ين تحوالB جا# بحثها@ 
�4يم  �ست.  بن بست   �$ �4يم   ،$��$ مفصل 
ناگزير �ست به �ين جر�حيها � �نقباضها $ست 
�4يم  �ل6 فقيه  5ه  �ين �ست  ��قعيت  بزند. 

ناهشيا� نيست. �� تا �� جاي6 5ه م6 شد �� �ين 
نو> مانو�ها با خاتم6 � با هركسي 5ه مصرفي 
$�شته باشد، بدi نم6 �يد، �ل6 �ين سياستها 
�نقباض6  مرحلة  به   � ش<ست خو�$+ �ست 
پايان6 �سيد+ �ست، $يگر تعا�S �� هم چنا� 
5ه گفتم 5نا� گذ�شته �ست. �ين طو� تصفيه 

م6 5ند.

�حمد� نژ��  مي گويند  بعضي ها   
با �ين سخنر�نيها� �خيرخطا� بز�گي 

مرتكب شد?،نظر شما چيست؟

شو��  $بيرخانة  �طالعية   �$ توحيد�: 
مل6  شو��@  ميا� $��+ ي6  �جال{  $�مو�$ 
خطا@   � خبط  5ه  شد+  تصريح  مقا�مت 
سياس6 $�كا� نيست. �ين �عالL جنگ6 �ست 
5ه �4يم بر�@ حفظ خو$i كر$+ �ست، �4يم 
به �ين تيغ 5شيها � به �ين تهديد�B $جالگر�نه � 
شيا$�نه نيا� $��$. $� چنين �ضعيت6، بن بست 
�نتها  به  ��+ حلهايش  �ست،  ��قعيت6  �4يم 
�سيد+، ��+ حل $� �ين مقا�مت �ست. ��+ حل 
سوL، ��+ حل6 5ه تنها پاسخ به �ضعيت فعل6 
به  بر�� � $��� جامعه   �� تغيير  �ست.�مو�� 
�ين �4يم  �ير��  فشا� مي ���$، جامعة  �4يم 
�� نم6 پذير$، ۹۵$�صد نا�ضايتي � مخالفت 
�ين  نم6 تو�ند  هم  بين �لملل6  جامعة  هست. 
�4يم �� تحمل 5ند. تغيير يF ضر��B �ست. 
��+ حل تغيير $� �ين مقا�مت �ست ��ين ��+ حل 
$��$ خو$i �� به �ثباB م6 �ساند. �ين جاست 
كه �4يم تنها ��+ بقا# خو$ �� $� توطئه عليه 
�ين مقا�مت مي بيند. $�متن تهديد عامي كه 
هميشه ��ناحية �ين مقا�مت �حسا{ مي كر$+، 
 L$حسا{ مي كند. مر� Lحاال يك تهديد مبر
�ير�� بر�� �فتشا�، نجاتشا� �� �ين شر�يط �� $� 
 ،Kين مقا�مت م6 بينند � نقطة �ميد، نقطة تحو�
نطقة تغيير �� $� �ين ��+ حل م6 بينند. جامعة 
بين �لملل6 هم �گر بخو�هد $� مقابل فاشيسم 
منشو�  �ين طو�  5ه  ها�@   �  Uگستا مذهب6 
ملل متحد ���يرپا مي گذ��$ ����مش منطقه � 
صلح جهان6 �� تهديد م6 5ند � به بمب �تم6 
هم م6 خو�هد مسلح بشو$، جد# باشد، بايد 
$� 5نا� ملت �ير�� � $� 5نا� مقا�مت �ير�� 
قر�� بگير$. �ين حرS نمايندگا� پا�لمانها# 
���پايي �ست. �ين حرS نمايندگا� كنگر^ 
�مريكا �مد�فعا� حقو[ بشر �ست. حرS �ين 
�ست كه ��+ حل $��ين مقا�مت �ست ��+ حل 
$� �ين شو��ست، ��+ حل $� �ين �ئيس جمهو� 
�ست � ��+ حل $� �ين مسير�ست �ين �� قبل 
��همه �4يم �خوند@ م6 فهمد. قبل �� همه 
�ل6 فقيه �4يم م6 فهمد. �ين جاست كه توطئه 
عليه مقا�مت � توطئه بر�# نابو$# مجاهدين 

� �شرS باال مي گير$.

بسيا�  موضو>  �ين  �لبته  محدثين:   
مهمترين  $���قع  �ست،  مفصل   � گستر$+ 
ما،  5شو�   �$ �ير��،  جامعة   �$ ��يا��ي6 
 L$يا��ي6 بين �4يم �ستبد�$ مذهب6، با مر��
� مقا�مت سا�مانيافته ي6 �ست 5ه $� 5انونش 
� $� محو�i سا�ما� مجاهدين خلق �ير�� 
خمين6  5ه   K��  ���  ��  .$��$  � $�شته  قر�� 
�مد حرفش همين بو$ � بعد �� �جتما> عظيم 
�مجديه گفت $شمن نه $� مس<و �ست � نه 
$� ��شينگتن � نه $� 5ر$ستا�، $شمن �ين جا 
�نت6 تز  چو�  �مجديه �ست.   �$ تهر��،   �$
خلق  مجاهدين  سا�ما�   � ��قعي،  ��+ حل   �
�ئتالف6  يعني  مقا�مت  مل6  شو��@   � �ير�� 
سرنگون6  خو�ستا�  5ه  �ست  $موكر�تي<6  
هميشه  �لبته  موضو>  �ين  هست.  �4يم  �ين 

مطرc بو$+ � �4يم هم همو��+ توطئه م6 5ر$+ 
5ه �ميد���L فرصت6 باشد � به تا�يخچة �ين 
توطئه ها بپر$��يم. �ما �� �مان6 5ه بحث جنگ 
شد،   cمطر عر�[   � �مري<ا  جنگ  �خير، 
 jخو خيل6   �� چيز   Fي �خوند@  �4يم 
قا$�   Bصو�  Fي  �$ تنها  5ه  م6 $�نست، 
هست جز� برندگا� جنگ �مري<ا � عر�[ 
سا�ما�  5ه  �ست  صو�ت6   �$ ��� هم  باشد 
مجاهدين خلق �ير�� � ��تش ���$يبخش مل6 
�ير�� يعن6 قر��گا+ �شرS � مجاهدين �� $� 
5ند.  تا��ما�   � ببر$  ��بين  نابو$ 5ند،  عر�[ 
�ين �� خوj م6 $�نست � م6 $�نست 5ه �گر 
با�ندگا�  نتو�ند ب<ند، حتمpً جز�  �ين 5ا� �� 
جنگ خو�هد بو$ � $ير يا ��$، عو�قب �ين 
به همين  �� خو�هد گرفت.  گريبانش  جنگ 
خاطر قبل �� جنگ، ماهها قبل �� جنگ، شايد 
�� يF ساK قبل �� شر�> جنگ 5ه $�$ � 
توطئه چيني  �4يم  م6 خو�$،  به چشم   ��  L$
كر$.  شر�>   �� مجاهدين  نابو$5ر$�  بر�@ 

 �� قبل  $���قع ۸ما+  يعن6   ،۸۱Kمر$�$ سا  �$
شر�> جنگ پاسد�� �ضاي6 سر5ر$^ پيشين 
�مري<اگفت،  به   jخطا  pعلن سپا+ پاسد���� 
�گر ��ست م6 گوييد 5ه با تر��يسم مخالفيد 
�قتي به عر�[ حمله 5ر$يد، بايد قر��گاهها@ 
مجاهدين �� بمبا��� 5نيد � �� بين ببريد. ببيند 
حاال حرفها@ پشت پر$+ شا� چ6 بو$+ 5ه $� 

مر$�$۸۱ �ين حرفها علن6 شد. 
 Kنبا$ �4يم  بو$ 5ه  �ين خط مشخص6 
مي كر$ � مذ�5ر�B پشت پر$^ �يا$@ $�شتند. 
$� �4نويه ۲۰۰۳ ($@ ما+ ۸۱)، $�ما+ � نيم قبل 
 Bمقاما با  4نو  �� شر�> جنگ $�عر�[، $� 
با  �مري<اي6 به طو� مخفيانه مذ�5ر+ 5ر$ند، 
پيگير@   � به طو� گستر$+  �نگليس6   Bمقاما
همه گونه  حاضريم  ما  5ه  5ر$ند  مذ�5ر+ 
شما  �ين 5ه  به شر�  5نيم  فر�هم   Bتسهيال
مجاهدين �� بمبا��� 5نيد � ��بين ببريد.  �ين 

خط �4يم بو$.
شو��@  كه  $يگر،هم چنا�   Sطر��
كر$   Lعال�  ۸۲  Kسا $�بيانية  مقا�مت  مل6 
�4يم به نقطه تعيين تكليف �سيد+ �ست، �ين 

بيانيه بالفاصله بعد �� جنگ بو$. $���قع  $� 
جمع بند@ ساالنه �i $� ساK ۸۲ � ۸۳، بالفاصله 
بعد �� جنگ �عالL 5ر$كه �4يم به نقطة تعيين 
تكليف �سيد+ �ست. �4يم  ۱۵-۱۶ ساK �4يم 
 #�� مانو�5ر$�  با  قضايا  بلو5ه 5ر$�  با 
 i$تضا$ها@ بين �لملل6 � تضا$ها@ منطقه خو
�� سرپا نگه $�شت، $���قع نا� �شتباهاB $�لت 
�ين   �$  � خو�$  5ويت   Kشغا�  �$  �� عر�[ 
نگه $�شت. م6 $�نست  مانو� خو$i �� سرپا 
 �� �$�مة  عر�[،  $�لت  سرنگون6   �� بعد  5ه 
با�@ ميسر نيست �ال �ين 5ه مجاهدين �� بين 
بر�ند هما� طو�@ 5ه شو��@ مل6 مقا�مت هم 
گفت 5ه �4يم $� مقابل يF $���ه6 �ست 
بايد به سمت گشايش � پذيرفتن نرمها �  يا 
معاهد�B بين �لملل6 � $ست بر$�شتن �� صد�� 
تر��يسم � بنيا$گر�ي6 � سالc �تم6 پيش بر�$ 
5ه $� �ين صو�B بايد جامها@ �هر متو�ل6 ��  
 pبخو�$، هما� حرف6 5ه بعدها �اليت6 صريح
 Lقد Fگفت 5ه �گر ما 5وتا+ بياييم  حت6 ي
 +�� Fبه عقب بر$��يم تا سرنگون6 م6 ��$. ي
 Lعيا� به نظا Lبيشتر � تأ5يد تما nيگر �نقبا$
خلص �اليت فقيه � �� چيز@ �ست 5ه خمين6 

�� ��� ��K شعا�i �� مي $�$ 
بر�@  �4يم  5ه  �ست   jچا�چو �ين   �$
 � بيند��$  تأخير  به   �� ت<ليف  تعيين  �ين 5ه 
بتو�ند عمر خو$i �� طوالن6 تر 5ند � بتو�ند 
�� بين تضا$ها@ بين �لملل6 � منطقه يي ��ه6 
بر�@ �$�مة بقا@ خويش پيد� 5ند � $� $�خل 
�ير�� هم بتو�ند تضا$ها � بحر�نها@ $��ن6 �� 
مها� ب<ند، هما� �مو�� تغيير@ �� �� بر�� � 
$��� �4يم �� �ير فشا� گذ�شته خنثي كند، 
$نباK ��هي مي گر$$ � به �عم �4يم ��هش 
 Sين �ست 5ه مجاهدين �� ��بين ببر$، �شر�
�� ��بين ببر$. به همين $ليل بو$ 5ه توطئه ها 
 cبر�@ خلع سال iشر�> شد �� بمبا���، �� تال
مجاهدين، �ستر$�$ � �نو�> � �قساL فشا�ها# 
 ،Sيگر. �نها بر �ثر پايد��@ � �يستا$گ6 �شر$
با حمايت گستر$^ هموطنا� � حاميا� مقا�مت 

$�جها� به خصو� بر �ثر حمايت گستر$^ 
مر$L عر�[ توطئه ها@ �4يم بر�@ نابو$5ر$� 
هم   �$  Sشر� نابو$5ر$�  بر�@   � مجاهدين 

ش<ستند. 

 ��  خو�تا سخنر�ني   �� شما   
تظاهر�C هموطنانما �� بر�كسل � �� 
برنامة ��تباD مستقيم سيما� �.���، �� 
 Fيم عليه شهر �شر&� Gمو�� توطئه ها
�خوند�  �&يم   Hتال  Jخا به طو�   �
تيف  به   F�معر خر�جي  تبديل  بر�� 
صحبت   ،Cطالعا�  C��.� سرپل  به 
كر�يد، لطفQ ���ين مو�� توضيح بيشتر 
بدهيد � بگوييد كه �&يم چگونه � با چه 
شيو? هايي �ين توطئه عليه مجاهدين � 
عليه شهر�شرF �� �نجاU ���? � �ين تيف 
 Cطالعا� بر��  �شعبه يي  سرپل  به   ��

�خوند� تبديل كر�? �ست؟

به  م6 خو�ستم  من   pتفاق� محدثين: 
همين بپر$��L. �4يم �قت6 5ه ��بقية توطئه ها 
عليه   pمشخص  � مقا�مت  عليه  �$�بندها   �
نرسيد،  جاي6  به   Sشر��$ مستقر  مجاهدين 
 �� i$خو Kين متمركز شد كه به خيا� #��
$��� مقا�مت به مقا�مت ضربه بزند، �� $��� 
�شرS به �شرS ضربه بزند، �� $��� مجاهدين 
به مجاهدين ضربه بزند. ضمن �ين كه بعد �� 
سرفصل ��# كا� �مد� �حمد# نژ�$، �4يم 
$� توطئه هايش عليه مجاهدين، خيلي ��با� 
 +$���  #�� هم  �$مربايي  مثل  ��شهايي  به 
��تي  تر��يستي  ��شها#  هما�  يعني   �ست 
�4يم �اليت فقيه،به عبا�تي توطئه هايش عليه 
مقا�مت �مجاهدين هم بيشترشد+ � هم �بعا$ 

جديد# به خو$ گرفته �ست. 
 Kنبا$ �� Sهمين ��ستا، �4يم �ين هد�$
مي كند 5ه چو� مجاهدين � �شرS �� 5ه 
 Kبير�� نتو�نسته �ست بش<ند، شايد به خيا ��
 � بزند  ضربه   ���$  �� بتو�ند   i$خو باطل 
�ست كه  به همين خاطر   � بپاشاند   ���$ ��
 Sشر�  Bتش<يال � �� تش<يالB مجاهدين 

�� هدS قر��$�$+ � $� همين جهت �ست كه 
خر�ج6   Bتأسيسا كه  كر$+  �يا$#   iتال
 �� �مري<اي6(تيف)  نير�ها@   K5نتر تحت 
 �  Bطالعا�  B���� عو�مل  بر�#  سرپلي  به 
كند.  تبديل   Bطالعا�  B���� ها#  توطئه 
هم  قبًال   � م6 $�نيد  هما� طو�@ 5ه  چو� 
��تش   � مجاهدين   �$ شد+،  صحبت  بسيا� 
���$يبخش، طبق سنت6 5ه �� قديم $�شته �ند، 
5سان6 5ه م6 خو�ستند صفوS مجاهدين �� 
تر� 5نند، مي تو�نستند �� هرجا كه �مد+ �ند، 
 Kبه �� جا برگر$ند. �� �قت6 5ه جنگ سه سا
پيش $� عر�[ �تفا[ �فتا$ � نير�ها@ �مري<اي6 
 �� عمل   @$��� �ين  مستقرشدند،  $�عر�[ 
بر�@ مجاهدين $� �� جا قائل نبو$ند�  � �� 
 Sهم بحث بين مجاهدين $� �شر K�� ���
با فرماندها� نير�ها@ �مري<اي6، �ين بو$ كه 
�مريكايي  نير�ها#  فرماندها�  به  مجاهدين 
مي گفتند شما كا�# كنيد كه �ين �فر�$# كه 
به خر�جي �فته �ند، بتو�نند هرچه ��تر �ين جا 
�� تر� كنند � به هرجا كه مي خو�هند بر�ند 
� $�ست نيست 5ه شما هما� محد�$يتهايي 
�� كه به مجاهدين تحميل كر$+ �يد، به 5سان6 

 Sصفو  �$ نمي  خو�هند  5ه  5نيد  تحميل 
�ين  بمانند.  ���$يبخش  ��تش  يا  مجاهدين 
 ���  �� مجاهدين  5ه  بو$  $عو�يي   � بحث 
��K با �مري<اييها $�شتند � �ين $عو� $� عر�[ 
ما  هم  5شو�  خا��   �$ بو$+،   Sشر�  �$  �
با  �ين موضو>  به  بين �لملل6 ��جع  $� سطح 
سا�مانها# حقو[ بشر# مثل عفو بين �لملل � 
صليب سرU بين �لملل6 � با  $�لتها@ �يربط، 
نير�ها@  5ه   Sئتال� عضو  $�لتها@  ��جمله 
چندمليت6 �� تش<يل م6 $هند، بحث 5ر$يم. 
 Sباالخر+ بعد �� بحثها@ �يا$ �مري<اييها حر
مجاهدين بر�# �ين كه �فر�$ �ين خر�جي به 
 � نكر$ند   Kقبو   �� بر�ند  مي خو�هند  هرجا 
نپذيرفتند � گفتند همة 5سان6 5ه $� �ين جا 
هستند تابع قو�نين ��حد@ هستند. به همين خاطر 
�مري<اييها با سا�ما� مجاهدين $� ��K نو�مبر 

پيش  ما+   Fي � Kسا �$ pتقريب يعن6   ۲۰۰۳
تو�فق 5ر$ند � $� مو�$ �ين تو�فقنامه خو$ من 
$� سيما@ ���$@ صحبت كر$L � هم چنين 
(۳۱شهريو�   ۶۸۷ شما�^  مجاهد  نشرية   �$
۱۳۸۳) منتشر شد+ �ست. �ين تو�فقنامه $� ��قع 
يك قر��$�$@ �ست بين مجاهدين � فرماند+ 
يا$$�شت  عنو��  تحت  �مري<اي6،  نير�ها@ 
تفاهم، كه تصريح م6 5ند �� نظر مجاهدين 
بدهد،  �$�مه  مبا��+  به  نخو�هد  5ه  هر5س6 
���$ �ست 5ه به هرجا كه مي خو�هد بر�$. �ما 
نير�ها@ �مري<اي6 م6 گويند 5ه �� نظر �نها 
بايد �ين �فر�$ پر�سه ها# حقوقي 5ه نير�ها@ 
�مري<اي6 � 5شو�ها@ �ئتالS $��ند �� ط6 
ب<نند. � بنا ��  بر �ين مي گذ��ند كه �فر�$@ 
نز$   �� كنند  تر�   �� مبا��+  5ه م6 خو�هند 
 Bمجاهدين به مر5ز@ تحت عنو�� تأسيسا
�مري<اي6  نير�ها@   K5نتر تحت  خر�ج6 
 Kنو�مبر سا K�� �� (تيف) بر�ند � به �ين ترتيب
۲۰۰۳ �فر�$@ 5ه نم6 خو�ستند نز$ مجاهدين 

 Bبمانند، �ين �م<ا� �� پيد� 5ر$ند 5ه به تأسيسا
تحت 5نترK نير�ها@ �مري<اي6 بر�ند.

توحيد�: جالب بو$ 5ه $� �� �ما� 
كميسيو�   Kمسئو كه   ۸۳ شهريو�   �$ يعني 
به  خا�جة شو�� $� سيما# ���$# $� پاسخ 
هم  بعد   �  $�$ توضيح  مو�$  �ين   �$ سؤ�لي 
متن �ين پرسش � پاسخ $� نشرية مجاهد ۶۷۸ 
مو�U ۳۱شهريو�۸۳ با �سنا$ مربوطه منتشر شد، 
�خوندها $� �سانه ها# حكومتيشا� $�مو�$ 
كساني كه �� همين خر�جي تيف نز$ �4يم 
�فته بو$ند، �ين گونه تبليغ مي كر$ند كه گويا 
يعني  فر��كر$+ �ند.  مجاهدين  �ند��   �� �ينها 
خر�جي تحت كنترK نير�ها# �مريكايي �� 
هم �ند�� مجاهدين مي ناميدند! �لي حاال كه 
توطئه ها# �4يم بر�# تبديل �ين مركز به سرپل 
�طالعاB �خوند# �فشا شد+ �ست، مي گويند 
�ين خر�جي يعني تيف «���نة نجاB» �ست! 
مدتها �4يم �ين جا �� به عنو�� �ند�� مجاهدين 
قر��گا+  به  �بط6  $�حال6 5ه  مي كر$   Lعال�
مجاهدين ند�شت. �ما �� �قتي كه �فشا شد+ 

كه �طالعاB �خوند# �� جا �� با ��تباطاتي 
 i$نفو�@ خو �فر�$   �� �ستفا$+  با   ،$��$ كه 
� با �ستفا$+ �� �فر�$# 5ه مبا��+ �� ن<شيدند 
� طعمة �4يم شدند، تبديل به شعبه � سرپلي 
توطئه عليه مجاهدين 5ر$+، �4يم كه  بر�# 
خيلي �� �ين ��شنگر# گزيد+ شد+، مي گويد 

كه ���نة �ميد �نجاB �ست!

�شا�+  5ه  هما� طو�   pقيق$ محدثين: 
شد $���قع �� ���@ 5ه �ين $ستگا+ تش<يل 
شد، �4يم م6 خو�ست تبليغ 5ند 5ه مجاهدين 
�ند�� $��ند � �فر�$ �� به ��� نگه م6 $��ند، 
�گر چه بعد �� سقو� $�لت قبل6 عر�[، �ين 
�ين  هم  با�  �لي  ند�شت،  �نگ6  $يگر  حنا 
 Bكا� $يگر  كه  هرچند  م6 �$،   �� حرفها 
سوخته ي6 �ست � بر$@ ند��$ � 5س6 جد@ 

نم6 گير$. 
�ست   Lال�  � �ست   jخو جا  $�همين 
 Bتفا� مو�$   �$ بدهم  توضيحي  يك 
با قبل. �مان6  توطئه ها# �4يم $��ين مرحله 
5ه $�لت پيشين عر�[ حاكم بو$، �4يم عليه 
مجاهدين  5ه  م6 5ر$   Bتبليغا مجاهدين 

 jند�� $��ند � ش<نجه م6 5نند، $� سر5و�
مر$L عر�[ شر5ت $��ند، 5ر$ها@ عر�ق6 �� 
5شتند، مجاهدين شيمياي6 � �تم6 عر�[ �� 
$�قر��گاهشا� نگهد��# مي كنند � �مثاK �ين 
$��غها. �ينها �� �� موقع م6 گفت � هدفش 
هدفش  بو$،  شيطا� سا�@  غربيها   Kقو به 
لجن پر�5ن6 بو$، بر�@ �ين كه چهر^ مجاهدين 
�� $� سطح بين �لملل6 $� ���پا، �مري<ا � $� 
سا�ما� ملل خر�j ب<ند. $���قع م6 خو�ست 
مجاهدين  5ه  گستر$+ ي6  5ا����  مقابل   �$
�4يم  توسط  حقو[ بشر  نقض  �فشا@  بر�@ 
�ين  به ��سطة  $�مقابلش  �ند�خته بو$ند،   +��
لجن پر�5نيها به قوK خو$i برJ حقو[ بشر 
�� عليه خو$ مجاهدين برگر$�ند. �ل6 �ال�، 
�ستقر��   � عر�[  قبلي  $�لت  سقو�   �� بعد 
نير�ها# �مريكايي � �ئتالS $� عر�[، $يگر 

 تـوطئـه هـا� ����� �طـالعـا� ��يـم �خـونـد� عليه شهر �شـر�
گـفتـگـو� سيما� �)'&� با مـحمـد مـحـدثيـن $ مـحمـدعـلـي تـوحيـد�

 جامعه به �&يم فشا� مي ����. جامعة �ير� �ين �&يم �� نمV پذير�،۹۵ ��صد نا�ضايتي � مخالفت هست. جامعة بين �لمللV هم نمV تو�ند �ين ��� � �مو�\ تغيير �. بر�
�&يم �� تحمل *ند. تغيير ي^ ضر��C �ست. ��? حل تغيير �� �ين مقا�مت �ست ��ين ��? حل ���� خو�H �� به �ثباC مV �ساند. �ين جاست كه �&يم تنها ��? بقا� خو� �� 

�� توطئه عليه �ين مقا�مت مي بيند.��متن تهديد عامي كه هميشه �.ناحية �ين مقا�مت �حسا_ مي كر�?، حاال يك تهديد مبرU �حسا_ مي كند.

حنا# �ين $��غپر$��يها �نگي ند��$. چو� 5ه 
�� همة $نيا $� عر�[ ناظر�� � شاهد �� هستند 

� همه م6 $�نند 5ه �ين حرفها $��� �ست. 
 

توحيد�: �جا�+ بدهيد من با�هم يك 
پر�نتز@ با� 5نم، يك نمونة �� بي �عتبا�#  � 
سرنوشت  $��غپر$��يها،  نو>  �ين  �سو�يي 
گز��i $يدبا� �ست كه تحت عنو�� «خر�� 
 B���� �$مها#  حرفها#  منتشرشد  ممنو>» 
 nعتر�� با   iگز�� �ين   � بو$.   Bطالعا�
گستر$+ يي ��به �� شد، هيأتي كه �� پا�لما� 
 �  Kمستد  iگز�� �فت،   Sشر� به  ���پا 
محكمي $�$ � بسيا�# �� نمايندگا� پا�لمانها 
� مد�فعا� حقو[ بشر گز��i $��غين $يدبا� 
�� محكوL كر$ند � خالصه �ين كا� باعث شد 
 iكه �بر�# خو$ $يدبا� بر�$ كه �ين گز��

$��غين �� صا$� كر$.

 � پر��يي  با  �4يم  بله،  محدثين: 

�ين $��غها مي گويد �   �� با�هم  بي �بر�يي 
$�ماند+ تر �� �ين �ست 5ه �� �ين سالحها@ 
��ماند+ � �نگ �$+ � لو�فته �ستفا$+ ن<ند. �ما 
هدS مهمتر@ 5ه �4يم بعد �� جنگ � بعد �� 
تش<يل �ين خر�ج6 تحت 5نترK �مري<اييها 
 Sمعطو به ��  توجهاتش   Lتما  � $�شت 
پايگاه6   �� تيف  �ين  كه  �ست  �ين  �ست، 
يا  پايگاه6   �� جا   �� بكند،  مجاهدين  عليه 
 �$ ب<ند،   Bطالعا�  B���� بر�@  سرپل6 
 Bطالعا�  B����  �� شعبه ي6   �� �� جا  ��قع 
ب<ند، 5ه �ين  شعبه چو� به لحا� جغر�فياي6 � 
فيزي<6 نز$يF �شرS �ست، با �ستفا$+ �� �ين 
موقعيت به خياK خو$i به �شرS ضربه ���$ 
���$ � به خياK خو$i �شرS �� منهدL 5ند. 
$� �ين ميا� غفلت، ب6 توجه6 � ند�نم 5ا�@  
مسئوال� �مري<اي6 �ين محل هم، $ست �4يم 
�� با�تر 5ر$+ �ست. چو� خيل6 �� مسائل �� 
�نها نه م6 $�نند � نه م6 تو�نند به �ين سا$گيها 
بفهمند. به همين خاطر هم �4يم �� ��� ��K به 
ف<ر �ين بو$5ه �� جا �� پايگا+ خو$i ب<ند. 
به خصو� كه �4يم �صًال تصو� �ين پايد��# 
حماسي � تا�يخي �شرS � ��مندگانش �� 
نمي كر$ � $� ��قع نه تنها �4يم بل<ه نير�ها@ 
�مري<ا � بقيه هم �نتظا�شا� �ين  بو$ 5ه بخش 
عمد^ نير�ها به تيف � يا به �ير�� بر�ند. �ما 
م6 5ر$،  ف<ر  �4يم  5ه  �� چيز@   Sبه خال
حد�$ $+ $�صد �� 5سان6 5ه $� �شرS بو$ند 
به خر�جي �فتند5ه بخش عمد^ �نها 5سان6 
قبل  فاصلة 5م6  يعن6 $�  بو$ند 5ه جديد� 
�� جنگ (چند ما+ يا يF ساK قبل �� جنگ 
 Kمد+ بو$ند) � �4يم $� بين �نها طبق معمو�
يF عد+ ي6 نفو�@ فرستا$+  بو$، چو� همو��+ 
�4يم تعد�$# �� بر�@ نفو� م6 فرستا$ 5ه بعد 
�� مدت6، شش ما+، يF ساK، يF ساK � نيم، 

$�ساK �ينها لو م6 �فتند. 
 بنابر�ين �� �بتد� يF عد+ �� �فر�$@ 5ه 
 Bطالعا�  B���� عو�مل  �فته بو$ند  تيف  به 
بو$ند 5ه بر�@ نفو� �مد+ بو$ند، �هنگامي كه 
جنگ پيش �مد يا بعد� تحت عنا�ين بريد� به 
 Fبر�# �4يم ي i$تيف �فتند، پس �ين خو
5انو� � يF سرپل ��ليه بو$. ��طرS $يگر 
�4يم بعد �� جنگ بالفاصله شر�> به فرستا$� 
مجاهدين  خانو�$+ ها#  عنو��  تحت  �فر�$@ 
به عر�[ كر$ � �� �هد�فش �ين بو$ كه به �ين 
�سيله ��تباطاB ال�L �� برقر��كند � بتو�ند با 
 Sبه �شر $�$ست گرفتن �ين مر5ز (تيف) 
ضربه بزند. يعني �فر�$ ����B �طالعاB تحت 
عنو�� خانو�$+ به تيف �مدند � ��تباطاB �ينها 
بين   �� تلفن6  ��تبا�  هم �صل 5ر$ند.  با   ��
����B �طالعاB � تيف �صل 5ر$ند. يعني 
�4يم هم �� مز$���� قبل6  � مأمو��� �عز�مي 
خو$i �ستفا$+ كر$ �هم �� عناصر بريد+ ي6 

بر�@  �4يم،  به  خو$شا�  فر�ختن  بر�@  5ه 
سفيد 5ر$� خو$شا� پيش �4يم، بر�@ توبه � 
ند�مت �� مبا��+ ي6 5ه $� گذشته 5ر$+ بو$ند، 
$�نهايت فر�مايگي خو$شا� �� $� خدمت 
����B �طالعاB قر��$�$ند. �4يم با �ستفا$+ �� 
�ين عو�مل، يعن6 بريد+ ها � نفو�# ها@ قبل6 
�� $�خل تحت عنو�� خانو�$+  �فر�$@ 5ه   �
 B���� شعبة  يك  به   �� مركز  �ين  فرستا$، 

�طالعاB تبديل كر$+ �ست.

توحيد�: �4يم �� هما� �بتد� نقشه ها �� 
چيد+ بو$ � يF $ستگاه6 $�ست 5ر$+ بو$ 
به �سم �نجمن نجاB كه $� ظاهر حرفش �ين 
�ست 5ه يF عد+ ي6 $� $� $ست مجاهدين 
 Bمناسبا  �$ يا   � مجاهدين  �ند��   �$  �
 Bمجاهدين گير �فتا$+ �ند � �ين �نجمن نجا

 Bطالعا�  B���� ش<نجه گر��  �ين  يعن6 
فرشتگا� نجات6 هستند 5ه م6 خو�هند بر�ند 
بايد گفت  ��قع   �$ �ما  $هند.   Bنجا  �� �نها 
بر�#  �نجمني  �يا  خانو�$+ ها  شكنجة  شعبة 
نجاB �4يم �خوند@ �� مهل<ه ي6 �ست 5ه 

$� �� قر�� گرفته �ست. 

�نجمن  �4يم م6 گويد  بله،  محدثين: 
مجاهدين  فرقة  $ست   �$ كه  �فر�$#   Bنجا
 Bنجا �نجمن  �ين  ��قع   �$ �ما  گرفتا�ند، 
�4يم �� $ست مجاهدين � �� $ست �لترناتيو 
 �$ 5ه  �ست   Lسو ��+ حل   � $موكر�تيك 
�شرS مجسم  �� هرجا $�  قبل  �ين ���گا� 
شعبة  همين   Bنجا �نجمن  همين  م6 شو$. 
����B �طالعاB به �سم �نجمن نجاB �فر�$@ 
�� $L $� �شرS م6 فرستا$ند، با �توبو{ تحت 
عنو�� خانو�$+ به $�j �شرS مي فرستا$ند، 
 Bخانو�$+ ها �� تحت فشا� گذ�شته � با �طالعا
�خيم6  �ضعيت   �$ بچه هايتا�  5ه   ���$
هستند � نكاB خيل6 فجيع6 م6 گفتند � �ينها 
�� به �شرS م6 ���$ند. خيل6 �� خانو�$+ ها، 
�قت6 5ه به �شرS م6 �مدند �ين توطئه ها �� 
بر�@ فر�ند�نشا� بر�@ $ختر�� � پسر�نشا� � 
 � م6 $�$ند  توضيح  بر�$��نشا�   � خو�هر�� 
 Bبه  شد �� م6 شنيدند  هنگامي 5ه ��قعيت 

متعجب م6 شدند.
�� طرفي، $� بين �فر�$@ 5ه م6 فرستا$ند 
به  �بط6  هيچ  �صًال  5ه  بو$ند  �يا$#  �فر�$ 
�ين خانو�$+ ها �به مجاهدين �شرS ند�شتند، 
�قتj�$ L$ 6 �شرS مشخص م6 شد 5ه �ين 
�فر�$ هيچ �بط6 به هيج 5د�L �� �ين خانو�$+ ها 
ند��ند تا�+ مشخص م6 شد 5ه �ين $يگر �صًال 
عضو تماL عيا� ����B �طالعاB �ست يعن6 
مأمو� ����B �طالعاB �ست. $��شرS بالطبع 
��هشا� نم6 $�$ند �ين �فر�$ م6 �فتند $� همين 
خر�ج6 تجت 5نترK �مري<اييها � �� جا خط 
�� 5ه ����B �طالعاB $�$+ بو$  � خطوط6 
به خدمت   � عضوگير@   � معامله  نحو^   �
با �ين �فر�$ حل  $����$�  �فر�$ �� $� تيف 
�ين   �� بو$.  قضيه  �جه   Fي �ين  م6 5ر$ند. 
�جه �4يم م6 خو�هد �ستفا$+ 5ند بگويد �قا 
 Kغا� شد� هستند، $� حا�$ Kمجاهدين $� حا
نابو$شد� هستند، م6 خو�ست �ين تصوير �� 

بدهد. 
5ه  هستند  $�جريا�  هموطنا�   pحتم
�فر�$@ 5ه به تيف �فتند بخش عمد+ شا� به 
�ير�� �فتند � خيل6 شا� $� �ير�� هم به خدمت 
����B �طالعاB $��مدند �برخي �� همين 
مأمو���  به خا�� �� 5شو� منتقل شد+ �ند كه 

پناهند+  بشوند!
بر�@  �4يم   Bقد�ما� $يگر  �جه   Fي
مقا�مت   �  Sشر� 5ر$�  �متالش6   Lنهد��
م6 خو�هد  5ه  هست  �ين   i$خو  Kبه خيا
كه  بسيا�#  سختي ها#   � 5نون6  شر�يط   ��
برمقا�مت گذشته  سو��ستفا$+ كند، شر�يط6 
فشا�ها@   ،cسال خلع  تا  بمبا��نها   �� 5ه 
5م6 نبو$+ �ست. مجاهدين 5ه $� مقابل �ين 
5ر$ند.   خنث6   �� �نها   � �يستا$+ �ند  توطئه ها 
 Bمجا��  �$ »5ه  «تيف   �� مي خو�هد  �4يم 
  i$خو Kست �ستفا$+ 5ند تا به خيا� Sشر�
 Sخل �شر�$ �$ �� i$طعمه ها � �يا$@ خو
مهد@  بر�$�ما�  5ه  نكاتي  بيا��$  به �جو$ 
مستقيم  ��تبا�  برنامة   �$  Sشر�  �� بر�ع6 
5ه  �� قد�   � كر$   cمطر  #$��� سيما# 
تلفن6 �م<ا� پذير بو$، توضيح $�$ ي<6 �� �ين 
 iتال Bطالعا� B���� .نمونه توطئه هاست
5ر$+ بو$ با 5مF همين تيف با 5مF فضا@ 
�شرS $�ست 5ند  $�خل   �$ باند@  5نون6 
5ه �ين باند بريدگ6 �� مبا��+ �� �شاعه بدهد، 
ب6 عمل6 � پاسيويسم �� $� $��� مجاهدين � 
$� ��مندگا� ���$@ �شاعه بدهد. مثًال بگويند 
5ه بر�@ چه $� �شرS �يستا$+ �يد � مقا�مت 
عاقبت   � �خر  $��$؟  فايد+ ي6  م6 5نيد؟چه 
�شرS چه م6 شو$؟ بهتر �ست بر�يم خا�� 
�ين   �� چر� $� خا�� مبا��+ ن<نيم؟ � حت6 
جلوتر بر�$ � بگويد كه �ضع $� �ير�� هم 
�� قد� بد نيست. م6 شو$ $� �ير�� هم 5ا� 
5ر$ تو@ �ير�� هم باالخر+ $مو5ر�س6 هست. 
�ين �4يم، �4يم قبل6 نيست، فر[ 5ر$+، �� �ين 

قبيل حرفها �...
 Kپر�5ند� جو يأ{، �نفعا Sطر Fي ��
 �  ����� L�� بر�@  �� هم  نا�ميد@  بدبين6، 
مجاهد�ن6 5ه $�ساK � نيم، سه ساK �ست 5ه 

چو� 5و+ �ستو�� � پابرجا ماند+ �ند.
�� طرS $يگر، جمع ���@ �طالعاB چه 
به صو�B 5اغد � نقشه، چه $� $يس<ها@ 
كه  �ست  چيزهايي  هما�  �ينها  5امپيوتر@. 
 i$بر�@ �ين 5ه خو Bطالعا� B���� طعمة
�� به �4يم بفر�شد �خو$i �� نز$ �4يم سفيد 
كند، به �4يم تقديم مي كند. چو� كه طعمة 
�4يم �قتي م6 خو�هد سمت �4يم بر�$، بر�# 
�ين كه توبه �i �� مبا��+ قبوK بشو$. قيمتش 
پر  5امپيوتر@   Fيس$  Fي كه  �ست  �ين 
�ين توبه،  به �4يم بدهد. قيمت   Bطالعا� ��
�شاعة بريدگ6 � يأ{ � ب6 عمل6 $� $��� 
تش<يالB �ست. قيمت �ين توبه لجن پر�كني � � 
$��غگويي عليه مقا�متي �ست 5ه با تماL قو� $��غگويي عليه مقا�متي �ست 5ه با تماL قو� 

$� مقابل $ي<تاتو�@ �يستا$+ �ست.$� مقابل $ي<تاتو�@ �يستا$+ �ست.
�$�مه $��$. �$�مه $��$. 

 ��� .� Hنرسيد، ��� �ين متمركز شد كه به خيا� خو� Vبه جاي Fعليه مجاهدين مستقر ���شر Qه �.بقية توطئه ها � .��بندها عليه مقا�مت  �مشخص* Vيم �قت&� 
مقا�مت به مقا�مت ضربه بزند، �. ��� �شرF به �شرF ضربه بزند، �. ��� مجاهدين به مجاهدين ضربه بزند. ضمن �ين كه بعد �. سرفصل ��� كا� �مد �حمد� نژ��، 
�&يم �� توطئه هايش عليه مجاهدين، خيلي ��با.  به ��شهايي  مثل ��مربايي هم ��� ����?  �ست يعني هما ��شها� تر��يستي �cتي �&يم �اليت فقيه، به عبا�تي 

توطئه هايش عليه مقا�مت �مجاهدين هم بيشترشد? � هم �بعا� جديد� به خو� گرفته �ست

 Gه بر�* Vستفا�? كر� � هم �. عناصر بريد? ي� Hعز�مي خو�� �&يم هم �. مز���� قبلV  � مأمو��
بر�G توبه � ند�مت �. مبا�.? يV *ه �� گذشته *ر�? بو�ند، ��نهايت فر�مايگي خو�شا �� �� خدمت 
�.��C �طالعاC قر�����ند. �&يم با �ستفا�? �. �ين عو�مل، يعنV بريد? ها � نفوcيهاG قبلV � �فر��G *ه 

�. ��خل  تحت عنو� خانو��? فرستا�، �ين مركز �� به يك شعبة �.��C �طالعاC تبديل كر�? �ست

 �. .مانV *ه بحث جنگ �خير -جنگ �مريlا � عر�k- مطرi شد، �&يم �خوندG ي^ چيز �� خيلV خوh مV ��نست *ه تنها �� ي^ صو�C قا�� هست كه جزg برندگا
 kمجاهدين �� �� عر� � Fقر��گا? �شر Vيعن جنگ �مريlا � عر�k باشد � � هم �� صو�تV �ست *ه سا.ما مجاهدين خلق �ير� � ��تش �.��يبخش ملV �ير�
نابو� *ند، �.بين ببر� � تا� � ما� *ند. �ين ��  هم خوh مV ��نست *ه �گر �ين *ا� �� نتو�ند بlند، حتمQً جزg با.ندگا جنگ خو�هد بو� � �ير يا .��  عو�قب �ين جنگ 

گريبانش �� خو�هد گرفت



صفحة ٩ ١٣٨٤
شما
� ٧٧٨ ـ سه شنبه١٥�� سياسي

حسن نايب �قا

:(۸۳
تلويزيو1 
0يم ( �لعالم- ۱۹شهريو
� ها� �ير�ني كه سا�ما� تر��يستي مجاهدين خلق فر�ند�نشا� �� ��� تهر�� شما�� �� خانو�
� � خو�ستا� �� �ست، �� مقابل �فتر سا�ما� صليب سر' بين �لمللي تجمع كر�با���شت كر

برگر��ند� بستگانشا� به �ير�� شد� �ند.


�6يو فر�نسه:
 
خبرگز�
B جمهو
B �سالمي مدعي شد۱۴۴نفر �< مجاهدين خو�ستا


J6گاI �شرH 6ست به شو
E <6ند� 
6 J I6با<گشت به �ير�1 بو
 ��يو فر�نسه (��> �سفند۸۲): �يرنا خبرگز��� جمهو�� �سالمي �ير�� �� گز��شي �� بغد���
مدعي شد۱۴۴نفر �� �عضا� سا�ما� مجاهدين خلق �ير�� كه خو�ستا� با�گشت به �ير�� 
 Bست به شو�� Cشر� ���گا�� ��� � با مخالفت فرماندها� خو� ��بر� شد� بو�ند �بو
�ند. �يرنا منبع خبر خو� �� سا�ماني Gكر مي كند به ناF �نجمن نجاE �ير�� كه به �سيله �

�عضا� پشيما� سا�ما� مجاهدين خلق به �جو� Hمد� �ست. 

نامه به جانشين فرماندهي نيرJهاB چند مليتي 
6
با
I نفر�M خرJجي

(٢٠٠٤ MJ� ٢٧)

به  Lنر�> جانشين فرماندK نير�ها� چند مليتي
��  نمايندK سا�ما� مجاهدين خلق �ير��

به خوبي مطلعيد كه ��قع  شد� مجموعة خر�جي تحت كنتر> نير�ها� �مريكايي �� كنا� 
��تش Hمريكا   � عليه مجاهدين  منابع ���غپر���� �Lيم Hخوند�   �� به يكي   ،Cشر�

تبديل شد� �ست.
هستند  خر�جي   �� كه   ���فر� كه  مي پر�كند   �� شايعه  �ين  عامد�نه  Hخوند�  �Lيم   
�� ��ستا�  Eتوسط مجاهدين نگهد��� مي شوند. �ين قبيل تبليغا ،��K خو��� Cبرخال
� � به �هد�C سياسي كنوني ماليا� �� عر�Y � الپوشاني ����غپر���يها� پيشين �Lيم بو
� ها � Hشنايا� � �جناياE تر��يستي �B كمك مي كند.  �ين �مر موجب نگر�ني خانو�

پرسنل ما شد� �ست . 
عال�� بر �ين ما �اليلي ���يم كه �Lيم �� طريق نفر�تي كه �� خر�جي هستند،  �طالعاتي  
�مينه سا�  مي تو�ند   Eقد�ما� �ين  مي كند.  ��يافت   Cشر� �ضعيت  Hخرين  با  ��بطه   ��

.���قد�ماE تر��يستي بعد� عليه ساكنا� � نير�ها� حفاظتي �شرC گر
Hمريكايي  فرماندها�  �طال_  به   Cشر�  �� Hمريكايي  نير�ها�  حضو�  �بتد��   �� ما 
� مي تو�ند �� هر لحظه كه تصميم ����ساند� �يم كه هر كس قصد ترb مجاهدين  �� 
 ��مي گير� �ين كا� �� بكند � هرگز مانعي �� سو� مجاهدين بر�� ترb �شرC � �فتن 
پي �ندگـي فر�� � خصوصي  توسط �ين �فر�� �جو� ند���.بنابر�ين �ين �فر�� تنها بر 
��شت تفاهم ��> ��ساe تصميم  ��تش Hمريكا �� خر�جي نگه ��شته شد� �ندكه �� يا

نو�مبر٢٠٠٣ نيز خاطرنشا� گر�يد� �ست. 
بنابر�ين تقاضا ���يم : 

� شو� تا Hنها بتو�نند ���١) ترتيب حل � فصل سريع �ضعيت نفر�E مستقر �� خر�جي 
�نبا> �ندگي شخصي خو� بر�ند . تا حل �ين مسأله، لطفj با�هم به نفر�E خر�جي نيز 

� � نيستند. ��� عمل Hنها نبو��H كنيد كه مجاهدين مانعي بر�� lبال�
 Cشر� ��  ���٢) چنا� چه �ين �مر �� HيندK نز�يك عملي نيست، محل خر�جي به مكاني 
منتقل شو� تا �مينه ها� توطئه � كا� �طالعاتي �Lيم Hخوند� عليه �شرC � نير�ها� 

.�مستقر �� �H �� بين بر�
�� �نتظا� پاسخ شما ��با�K �ين �مر كه ��جد مالحظاE �نساني مهم �ست، هستم. 

Fبا �حتر�
مهد� بر�عي 

نمايندK سا�ما� مجاهدين خلق �ير��

توطئه ها� ����� �طالعا� �خوندها عليه قهرمانا� ملي �ير�� 
�Lيم   Eجنايا به �فشا�  كه   �H  �� قبل 
عليه   �H پليد   Eطالعا�  E����  � Hخوند� 
�ير�� � شخص  ���شكا��� � جامعة ���شي 
�ست چند كلمه يي   pبدهم، خو ��مه �  F�خو
جنگ  Hخوند�،  �Lيم  كه  شر�يطي   Kبا���
 �مي بر به پيش   �� مقا�مت  عليه  ���ني  كثيف 
توطئه ها�   � تالشها   Bگستر علت  تا  بگويم 

.��Lيم ��شن تر شو
توسط   Eغصب قد�  �� پس  ۲۵سا> 
Hخوندها� جنايتكا�، �ماني كه كوe �سو�يي 
صد��  هسته يي،   Eتسليحا �مينة   �� ماليا� 
حقوY بشر،  نقض   � تر��يسم   � بنيا�گر�يي 
�ست  ���لت �حمد� نژ� ، ��نيا فر�گير شد ��
به �قد�ماE جديد� �� مقابله با جامعة بين �لمللي 
به جا� سياست �جالگر�نة  � �ست. �� ��قع ��
تمدنها  بر گفتگو�  مبتني  خاتمي  �فع �لوقت 
صد��  شعا�  با   ��حمد� نژ� �صالw طلبي،   �
تر��يسم � بنيا�گر�يي �� صحنة بين �لمللي � 
مقا�مت   ��متالشي كر  �  ��نابو بر��   Bتال

به ميد�� Hمد� �ست.
بيشترين  �كنو�  كه  �ست  �ليل  به همين 
 �تالB مأمو��� ����E �طالعاE بر ��� قر��گا
 Fنا  xخر�  �� جلوگير�   �  Yعر�  ��  Cشر�
سا�ما� مجاهدين �� ليست تر��يستي �تحا�ية 

���پا � Hمريكا گذ�شته شد� �ست.
�� چنين ظرفي � �� حالي كه بيش �� يك 
 ��سا> �ست كه بحر�� �ير�� � �Lيم Hخوند� 
قر��گرفته �ست، يك  بين �لمللي  صد� مسائل 
جنگ سياسي سخت ميا� مقا�مت �ير��، �Lيم 
Hخوند� � جامعة بين �لمللي بر�� تعيين سرنوشت 
 K�HيندK �ير�� �� جريا� �ست. تالB خا�Y �لعا
Hخوندها كه �ينك عمرشا� �� سياست جهاني � 
��خلي �ير�� به پايا� �سيد� �ست، بر�ين �ست كه 
به هر�سيلة ممكن �� �قو_ �ين سرنوشت حتمي 
جلوگير� كنند يا �H �� به تأخير بيند��ند. �� �ين 
 � ���قتصا � �ند تماF سرمايه ها� �� Hنها Hما��
�نساني �ير�� �� نابو� � قرباني نمايند تا به خيا> 
خو� با بستن ��� مجاهدين � مقا�مت �ير��، چند 

صباحي بر عمر ننگين خو� بيفز�يند.
مجاهدين  مشكل  كه  �ست  خاطر  به �ين 
�� شهر �شرC � شو���  ����H ����H F�� �
 �� �H Kملي مقا�مت � �ئيس جمهو� برگزيد
 �شد تبديل  مالها   �بو� � نبو به مسألة  فر�نسه، 
�ست � Hخوندها فكر مي كنند كه فر�پاشي � 
نابو�� مقا�مت �ير��، فرجة تنفسي بر�� ��لت 

�حمد� نژ�� فر�هم خو�هد ساخت.
�� چنين ظرC � ��ضا_ سياسي �ست كه 
 Fبا تما Bفاسد Eمة حيا���Lيم Hخوند� بر�� �
�� منطقة مر�� به خر�جي  �� �توB � تو��، خو
نز�يكي   �� Hمريكايي  نير�ها�  كنتر>  تحت 
شهر �شرC �ساند� �ست تا عملياE خو� بر�� 
متالشي كر�� تنها سنگر باقيماندK ملت �ير�� �� 

به �نجاF برساند.
مر��،  منطقة   ��  Fقد�� همين   Eبه مو���
�Lيم مأمو��� بدناF خو� همانند كريم حقي � 
مسعو� خد�بند�، جو�� فير��مند، بهز�� عليشاهي 
�… �� به فر�نسه �  ���سو�����، محل سكونت 
�ئيس جمهو� برگزيدK مقا�مت � شو��� ملي 

بر��   ��  �خو بخت  تا   �فرستا �ير��  مقا�مت 
برچيد� شد�  �مكا�   Eصو� ��فشا� �  �عما> 

قلب مقا�مت �ير�� �� خا�x كشو� بيا�مايد. 
 E���� همين ��ضا_ � �حو�> �ست كه ��
�طالعاL� Eيم Hخوند� مطلب �سو�� «كنتر> 
 �H متعاقب   �  «���  … توسط  نايب Hقا  حسن 
�� سرنوشت حسن نايب Hقا» �� �� سايت  Fبها�»
هم   �خو به �عم  تا  مي كند  منتشر  �سميش 
مقا�مت �ير�� �� تحت فشا� قر�� �هد � هم مر� 
موضو_ جنگ ���ني كثيف خو� سا��. �ين كه 
����E �طالعاE تالB مي كند تا با برگر��ند� 
تماF �لقاp � عنو�نهايش ـ كه طي ۲۷سا> عمر 
 ����ننگينش توسط �ير�نيا� � جامعة جهاني به �� 
 �شد� �ست ـ به مقا�مت �ير�� � �هبر� �H، خو
 ��� �� �ير تيغ جامعة جهاني � �ير�نيا� خا�x سا�
 ���منش با �ستفا�بركسي پوشيد� نيست. �ما �Lيم 
�� مز����نش كه ناF جد�شدگا� �� مجاهدين �� 
يدb مي كشند (تا خيانت خو� � تسليم شد� 
 B�به �شمن �� بپوشانند) �� جو�بية كذ�يي خو
�� سايتها� مربوطه، چند  «…pبا عنو�� «�ند�با
فحش � ناسز� � تهديد كه شايستة خو�B �ست 
 E���� �� �ست. بر�� من �ين برخو��نثا� من كر
�طالعاE چند�� عجيب نبو�. ظاهر{ پاسخ من 
سنگين  �H قد�   Eطالعا�  E���� به توطئه ها� 
� كه �Lيم، هم تالB كر� بگويد �H نامه ما> �بو
من نيست � توسط كس �يگر� نوشته شد� �ست 

� هم مر� �� تهديد � توهين بي نصيب نگذ�شت.
 B� توطئه � wطر Fگر~ خونخو��، كه تما

 ���Hمد Bجز ،��� مو�� من نقش برpH شد
كه «تا�يخ عا�النه قضا�E خو�هد كر�، خانم 
ميتر� يوسفي، �� چندسا> �خير، �� مقاF يك 
هيچ   ،�نشد  xخا� عد�لت   ��  �هيچ گا همسر، 

�هانتي ��� ند�شته …»
هما� طو� كه �� نامة قبلي هم نوشتم، �لبته 
 F���شن �ست كه تا�يخ � به خصو� تا�يخ مر
� � خو�هد كر� كه ��ير�� عا�النه قضا�E كر
�حشي ترين � فاسدترين � ��ند� خو ترين �Lيم 
تماF تا�يخ �ير��، همين Hخوندها� خونخو�� 
��شن شد�  بر��  �لي  هستند.  خونريز   �
 pخوندها، خوH توطئه ها� �� Fهموطنا� عزيز
�ست به برخي �قد�ماE �ين ����تخانة كثيف � 
جنايتكا� � مز��� مربوطه �B عليه من � قهرمانا� 

ملي �ير�� �شا�� كنم.
 � «Hشيل  عنو��  تحت  شنيعي  مطلب   ��
 ،Eطالعا�  E���� سايت   ��  «��نامر پهلو�� 
«�ير�� �يدبا�» ـ H۲با�۸۳، مز��� ميتر� يوسفي، 
جها�  قهرماني  با��بند   ���� فيالبي،  پهلو�� 
پهلو�� تختي � يكي �� شريف ترين � محبوبترين 
قهرمانا� ملي تا�يخ �ير�� �� بد�� هيچ گناهي 
قر��   ����چا���  � Hخوند���   Eحمال  xماH

� �ست.���

با عر� معذ�E � پو�B �� پهلو�� نامي 
�نائت  � Eشقا� jير��، بايد بگويم كه �ين قطع�
قهرما�  يك  عليه  Hخوند�   Eطالعا�  E����
بي نظير � بي بديل ملي �ير�� مي باشد كه ۲۵سا> 
�ست �� مقابل ظلم � جو� �حشي ترين �Lيم 
 F�مر حق  تا   ��كر علم  قد  �مين  �ير��  تا�يخ 
ستمديد� � مظلوF �ير�� �� �� Hخوندها با� ستاند. 
كد�F �ير�ني �� �ير�� � ساير كشو�ها� جها� 
نمي ��ند كه فيالبي �� محبوبترين � خوشناF ترين 
 Fحتر��  �مو� كه  �ست  �ير��  ملي  ���شكا��� 
 �� �ير��  ���شي  جامعة   � ���شكا���  كلية 
 Fمر�مي �ست. � باالتر �� �ين كد� � �هر عقيد
 ���ير�ني �ست كه ند�ند �يستا�� � مقا�مت كر
�� بر�بر �يلغا� خميني، �H هم به مدE �بع قر�، 
�� طو>  �با ���شترين � ستايش �نگيزترين مبا��

� �ست.�تا�يخ �ير�� �مين بو
� من شخصj معتقدF كه �ين ��Gلت پيشگي 
�ير�ني �  �� هيچ  �ير��،  عليه يك قهرما� ملي 
خونخو����   �� مگر  سرنمي �ند،  �نساني  هيچ 
����E �طالعاH Eخوند�، كه پيش �� �ين نيز 
قسا�E، حبيب خبير�،  �� كما>  � به ��حتي 
حميد  عبد�،  فر����  منتظر�لظهو�،  هوشنگ 
عترتي، مهشيد ���قي � �نبوهي �� قهرمانا� ملي 

� �ند.�� ���شكا��� �ير�ني �� �عد�F � شهيد كر
 E���� كه هرقد� F� موختهH با� به تجربه �
�طالعاH Eخوند� بيشتر به كسي فحش � ناسز� 
� �لقاp �كيك نسبت بدهد � تالB كند كه 
 �H ،نمايد Bمخد� �� �� Kلت چهر�G� � l���به 

فر� شريف تر � �نسا� تر � معصوF تر �ست. � من 
به شخصه پهلو�� بز�~ ملي �ير��، كه �ين چنين 
 �����مز پليد   � ناجو�نمر��نه   Eحمال  xماH
قر�� گرفته �ست �� ستايش �  �Lيم Hخوند� 
تحسين مي كنم � مطمئن هستم كه ملت �ير�� 
� نسلها� حا> � HيندK �ير�� �� مقا�مت تا�يخي 
 �� كه  هما� طو�   .�كر خو�هند   �يا به نيكي   ��
پهلو��  جها�   � �لي  پو�يا�  بابك خرمدين، 

تختي  يا�كر�ند.
 E���� عد�لتي» �ست كه مأمو�» �H ين�
 E���� سايتها� ���� پاسخ نامة من  Eطالعا�
 ��طالعاEـ  �ير�� �يدبا� � �ينترلينكـ  �� �H يا
�ما� �� ��� �ست. تف � لعنت بر خميني � �كر
كه تماF سرمايه ها� �نساني � معنو� ملت �ير�� 

�� Hماx سم ستو��� خو� كر�ند.
�� جمله �يگر ���غبافيها� ماليخوليايي � 
 � Eطالعا� E���� گوبلز� � توطئه ها� كثيف
مز���B عليه من � مقا�مت �ير�� ماجر�� سفر 
من به يونا� بر�� شركت �� شب همبستگي با 
 F�مقا�مت �ير�� بو�. من كه به خاطر عالقه �F به مر
� تا�يخ � هنر يونا� � سو�بق فعاليتهايم �� �H جا 
به همر�� هيأE مقا�مت �ير�� �� برنامة هنرمند�� 
� بو�F، مالقاتهايي با �بز�~ يونا� شركت كر

چندتن �� شخصيتها � نويسندگا� � هنرمند�� 
 Eجنايا جريا�   ��  �� Hنها   � ��شتم  يوناني 
�Lيم Hخوند� عليه مر�F �ير�� � ���شكا��� 
� قهرمانا� ملي �ير�� گذ�شتم. �� ��� بعد �� 
�H كه �� Hتن برگشتم يكي �� ��ستانم به من 
 Eسفا� توسط  يوسفي   ���مز كه   ��� خبر 
برگز��كنندگا�   lسر�  �  �Hمد به Hتن  �Lيم 
�H كنسرE �فته �ست � با �نتساp خو� به من، 
 Eطالعا�  E���� معمو>  به ���غگوييها� 
كه  �ست  پر��خته  �ير��  مقا�مت   � من  عليه 
�مها �� مغزشويي مي كنند � به ��� H مجاهدين»
نگه مي ���ند � به طو� نمونه همسر من هم �سير 
�ست Hنها � نز� Hنها �ند�ني �ست � نمي گذ��ند 
� �B بيايد». Hنها �� ��Gلت � خباثت �پيش خانو�
��ست  �� � �� شد�����E �طالعاE شگفت �
من مي پرسند Hيا منظو� �ين فر� حسن �ست، 
كه �قتي ��ست من تأييد مي كند، Hنها كه مر�  
�� نز�يك مي شناختند � هما� �� ��� قبل مر� 
� �� نها�شا� بلند شد� بو� كه عجب H ند��يد� بو

�Lيم �جا>، ���غگو � �Gلي!
 Eطالعا� E���� يگر فعاليتها���� جمله 
عليه من �ين بو� كه ميتر� يوسفي بر�� �H كه 
يكي   lسر� كند،  خالي  مر�  ��ستا�  �يرپا� 
�� هو������ مقا�مت  تيم هما، كه  با�يكنا�   ��
بو� «…ببين  به ���l گفته   � �فته  �ير�� �ست 
نيستند.  قائل  ���شي  هيچ  تو  بر��  مجاهدين 
فالني عضو شو�� شد� �ست � به تو هيچ محل 
 �نمي گذ��ند…» ��ست من هم به �� گفته بو

بپيوند� بر��  �ير��  به مقا�مت  «خانم هر كسي 
�نيو� برسد، حتمj سر  Fكه به پست � مقا �H
 ����». مز��H مي ����گا� �Lيم Hخوند� �� ��
مربوطه كه خو�L� � Bيمش �� چنين ���يهايي 
�ند�� شكني �مش  pهستند، �� چنين جو� Yغر

.�� بو��� ��� كولش گذ�شته � فر�� كر
 �ميتر� يوسفي سر�l ما�� كوشالي، فير��
�يگر  بسيا��   …�  Fمشكين فا مهين   ،Yجا�
 �� بد�� �H كه   � �فته  � Hشنايانم  ��ستا�  ��
پيما� شكني � تسليم شدنش به �شمن � ��تباطش 
�  � بگويد كه ���� بر�با ����E �طالعاE پر
 Eطالعا�  E���� با  جا   �H  ��  � �فته  به �ير�� 
� �ست � بد�� �H كه بگويد ���بطه برقر�� كر
كه من بعد �� جد�شد� ميتر� يوسفي �� مقا�مت 
 pنوشتة مكتو eير�� به طو� �سمي (يعني بر�سا�
� �ست كه �خو�F) �� �� جد� شد� �F، تالB كر
Hنها �� هم به سمت خو�L� � Bيم Hخوند� 
بكشد. هيهاE كه �� � كا�گز���� �Lيم هنو� 
مر�F �ير�� � مقا�مت قهرمانانة Hنها �� نشناخته �ند. 
هربا� كه �ين مز����� با ما�� كوشالي صحبت 
 �  ��خانو�  � پو>  �عد� ها�  با   ��  ��  �   ��كر
قهرما�   ��ما � �ند، �كر  Eعو� به �ير��  �مثالهم 
هم   �� � كشيد� H يك   l�� كه  عترتي،  حميد 

فر�ند  چند  قاتال�   � �Lيم  خونخو����   <�بر
 pجو�  � غريد� �ست  �ست،   �نشاند  Bعزيز
 �� �� �ست كه گو� خو��� �����شايسته يي به مز

� �ند.�گم كر
به پا�يس  نيز  گذشته  سا>  يوسفي  ميتر� 
تا  �فت  حقوY بشر   �نمايشگا به جلسة   � Hمد 
�. �لبته �� بر�� �H كه به قو> ���به خر�بكا�� بپر
�ليل موجهي به مر�F � پليس ���ئه �هد  B�خو
مدعي شد� بو� كه مي خو�هد همسرB �� ببيند! 
�� حا> �نجاF سمپاشي به نفع �Lيم  ��ين فر
�صغر  فر�ند  حسين،  كه  � �ست �بو Hخوند� 
مي بيند   �� ملي پوشم  همكا�   � ��ست  �يبي، �
Hخوندها   Eجنايا تصا�ير  تماشا�  بر��  كه 
 �� فرصت  يوسفي  ميتر�   .�بو �فته   �به نمايشگا
� � به سر�l حسين �فته � شر�_ �غنيمت شمر
مي كند به بدگويي � ���غگويي ��با�K مقا�مت. 
� ��Gلت �� به �H جا مي �ساند كه به �� مي گويد 
 ���ينها ما��E �� هم خيلي �Gيت مي كر�ند. ما
 pستا� بسيا� خو��حسين، مهنا� جهانباني، �� 
من � �� �عضا� شو��� ملي مقا�مت بو� كه 
 ��به علت �بتال به بيما�� سرطا� چندسا> پيش 
 B��پا�يس ��گذشت. حسين كه �� جو�ني ما
� بو� � به خوبي �� �� مي شناخت ����ست  �� ��
� �� عشق � عالقة �� به مجاهدين � به خصو� 
 ���مز به �ين   ،�بو �طال_  با  مقا�مت  به �هبر� 
مي گويد خانم من نمي خو�هم با شما صحبت 
 eكنم. � ميتر� يوسفي بي توجه به �ضعيت حسا
 B�خو به ��Gلت   ،B��به ما نسبت   �� عاطفي 
�� مو�� ما�� مرحوF حسين ���مه مي �هد كه 
قطع   �� صحبت   � مي كند  �خطا�  به ��  حسين 
مي كند. مز��� ميتر� يوسفي كا� شكنجة ���ني 
� � به خانة �� �نگ مي �ند �حسين �� �ها نكر
 ��لي با عكس �لعمل قاطع �� ��به �� مي شو
«كه خانم من مايل نيستم با شما صحبت كنم» 

� تلفن �� قطع مي كند.
كه  فشا�هايي   � ���ني  شكنجه ها�   ��
 �����E �طالعاH Eخوند� به خانو��K من ���
� �ست به علت �طالة كالF � حفظ سالمتي �كر

 .Fمي گذ� ��Hنها 
 Bتال ���Lيم Hخوند� � مأمو��نش بيهو
مي كنند كه با چنين توطئه ها � تشبثاتي ��� نجاتي 
بر�� خو� بيابند. Hنها به خوبي مي ��نند كه عمر 
 F�ننگيني �� كه با خيانت � چپا�> جا� � ما> مر
حفظ  خا�جي   Eمعامال  � � �بندها �  � �ير�� 
 �� مي گذ��ند.   ��  BخرH ���ها�  � �ند، �كر
 Fير�� � قهرمانا� شهيد � �سير � مقا�� F�جانب مر
به با�ماندگا� خميني خو� HشاF مي گويم:   �H
�ما� سرنگوني حكومت منحوe شما �� �ير�� 
فر��سيد� �ست. � هيچ معامله � توطئه � ��� بند 
� �فز�يش سركوبي � شكنحه يي نمي تو�ند شما 
�هد. بعد ��  Eتا�يخ نجا ����� �� �فتن به �باله 
�منشي � �بيش �� �بع قر� خونريز� � چپا�> � 
�نائت، �ينك �ما� حسابرسي ملت �ير�� �� شما 
 ����H فرشتة  كه  نيست   ��� �ست.   �فر��سيد
بر ��� خر�به ها� كاخها� شما به پر��� ��Hيد 
� مر�F قهرما� � شايستة �ير�� قرين پير��� � 
نسل   �  ��� �H ند. خوشا شاهد����فتخا� گر

HيندK �ير��.

� هيچ يرني � هيچ نساني سرنمي �ند، مگر  ،�لت پيشگي عليه يك قهرما� ملي ير�ين � 
ين نيز به �حتي � )� كما& قسا�%، حبيب  �طالعا% 0خوند-، كه پيش  %��� ��� خونخو
خبير-، هوشنگ منتظرلظهو�، فر��� عبد-، حميد عترتي، مهشيد ��قي � نبوهي � قهرمانا� 

عد> � شهيد كر); ند. يرني � �ملي � ���شكا�

تو بر� به �يش خويش بخند   طنز : 
Qخالوحج

Hمد� �ست �� �H سالها �ه ن�بت � تباه� 
Hخوند  مشت�   � گشت�   �چير نجيب  ملت�  بر 
 �خو پليد  �ستا�   �� ح�ومت   Fما� شپشو 
 ��بگرفتند� � بسا� قتل � غا�E � جنايت 
�H سر�مين �ه �ير�نش خو�ندند�، بگستر�ند� 
� هر ��� به ترفند� جيبها � حسابها� بان�� 
خو� �� با چپا�> بيت �لما> پر �ر�ند� � �ا� به 
�H جا �ساندند� �ه حجر� ها � صند�قخانه ها 
�يگر تو�� GخيرK �مو�> چپا�> شد� نماند�  ��
�ست به ��ما� ��بابا� �ستعما�گر شدند� �  �
� به �يا� فرنگ � سرمايه گذ��� �� با��� ها� �
جهان� �شاندند� � �� ن�بت �جو� پليدشا� 

بان�ها� بال� فرنگ �نبو� گشتند� .
Hخوند�ها�   Fا� به  �نيا  منو�>  �ين  بر 
غمشا�   � م� گذشت  پنج ����  به   Cمعر�
خلقشا�  مجاهدين  �ه  جماعت�  مگر   �نبو
م� خو�ندند� � حضر�E شيو' �� ترe ساية 
من  صدميليو�  بها�  به   Bمو سو��'  Hنا� 
Hنا�   �� چه  هر   � م� خريدند�   pنا �عفر�� 

م� �شتند� با� هم بر Hنا� �فز�� هم� شد�. 
بر �ين ���> شياطين عمامه به سر به ف�ر 
فر��فتند� � به شو� گر�هم Hمدند�، هر چند 
 ���ه �� ��لين شو� بر سر �نبالچة مرl بريا� 
ميا� �H حريصا� بدطينت جنگ ��گرفت� � 
�ماF �يق   w�� پا شدند� �ه به  بلو�ي� چنا� 
به  به فغا� Hمدند� �  لعنت به سر�شيد� شا� 
صد نهيب � چنگ � �ند�� �شيد� Hنا� �� بر 

سر جا� خو� بنشاندند�. 
� �ند …�ه �� ميا� Hنا� پليد� به ���H �
 pشيخ �وسة �فسنجا� بسا� �مل � �صطرال Fنا
بگستر�ند � با ��صد غمز� به �يش ��باه� پير 
بيا�يخت� � به مد� �� چند صباح� به فريب � 
 ����فش �����غل ���گا� گذ��ند� � بسا� 

�� بر�� ممل�ت  ����� ممل�ت � نا� � غمز
پيش  بايد  �ه  چنا�  �ا��  �ما  ��شتند�  پا  بر 
نبر�ند� �ه �� هر گا�H F جماعت مجاهدين 
خلق �ه فر�ند�� پا� نها� �ير�� �مين بو�ند� 
بساطشا� �� برهم �يختند� � ميز �� بر فرY سر 

Hخوندها� بدناL�� Fگو� نمو�ند�. 
 ��� �ند...  قوH Fخوندها� شيطا� �����H �
�� هنگامه �� �يگر �� گرفت، چر� �ه مجاهدين 
ضربت� چنا� بر فرY �ين خبيثا� �وبيد� بو�ند� 
�ر�ند�  گم   ��  �خو خانة   ��� چند�  تا  �ه 
م�   �خو پنها�  موشها�  سو��'  هما�  به   �
خزيدند� � بنز � جليقه � �الهخو� � هز�� 
�سباp ضدگلوله نيز �� هر�سشا� نم� �استند�. 
Hيت �لشيطا�   Eحضر �مامشا�  �ه  شد  �ين 
�جا> جما��ن� به خو�بشا� Hمدند� � �� �ين 
با� �� غيظ، �المي سخن بر �با� نيا���ند� � 
فقط �نگشت به سو� �يا� يز� �شا�� �ر�ند� 
خند� ي�  با  ��با� صفت   � سفيدعبا  شيخ�   �
هم چو� ماست ي� ما� ماند�، �� Hستين بير�� 
 �چا�  �  �Hمد  ��  �گر به  شيخا�   � �ند� ��H

جستند�.
ميا� شحنگا� �  �ين   �� � �ند �ه ���H �
�ند� � ��H ما� �� ���گا� ملت بد������غه ها 
 � �� بو���H���يا� �� به ��نو  �H فقر � فال�ت
با��� جانيا� � ش�نجه گر�� � قاتال� گرF هم� 
 �H �� ي� ����H � برپا ������ هر بر��  � �بو

�Hيز�� بو��. چنا� �ه هيتلر � چنگيز �... سپيد 
��� گشتند�.

شيخ �ما> يز�� نيز به فريب� چند بر سر 
 �H ما� ماليد �  ملت بخت برگشته شير� هم� 
جماعت مجاهد خلق �� چا�� نتو�نست�  � �ين با� 
مرغوبترين �ستما> يز�� به �ستا� ببستند� � به 
چا�� جوي� به �يا� ينگه �نيا � به نز� هما� �ه 
�مامشا� �� �� شيطا� بز�~ خو�ندند� ���نه 
گشتند� � به ��صد قرطاe با�� � جفت� 
 -Yپر�ن� � بخشش �� �يسة ملت �ير�� «به مصد�
 ���� xبه تا�� � «...�ما> �ه �� �يسه مهما� بو
م� خو�ندند�   B� مل� سرمايه ها�  Hنچه 
 �خو خيا>   Fخا به   � شدند�  به ��ما�  �ست 
مجاهدين خلق �� �� تنگنا بگذ�شتند� � چند 
 �صباح� به غمز�  بر سر مر�F جها� �ين با� شير
بماليدند� � با� هم �ما �H جماعت مجاهد خلق 

.��� چا�� نتو�نست� نمو
 Fنا به  �مال�  �ه  �شيد  �H جا  به  �ا� 
� بو�ندB به �عل� گد� �ه قبا� �هبر به تن �ر
چا�جوي� �ين جماعت ي� �ند� � سمج �ه 
�ما� �� ���گا�  ����H Fنبا> چيز�� به نا�به 
 ��  pخو�  �  ����H��به  شيطا� فريب  شيخا� 

� بو�ند، بيامد.�چشمانشا� �بو
 Eشاما � Eشيخ عل� گد� �ه به عالم طاما
� �مل � �صطرالp � جا� � جنبل Hشناي� ��شت 
� �� �ين ��� �مر�� معاB م� �ر� چله نشست � 

 eتما �با ����w خبيثه � با لپ تا� بيسيمي خو
 ،�گرفت � چا�K �ا� به �� خاصه جال� با�گا
� �� � نو�ر�� � جير� خو���ن� چو� L� � يونس�
 � پو�محمد�   � شريعتمد���   � حجا�يا� 
Hيت �هللا ب�.ب�.س� � تحليلگر�ن� چو� �حسا� 
نر�ق� � خبيثان� �� �ين �ست بد��ند� تا مگر 

�ين جماعت مجاهد خلق �� چا�� ي� يابند.
� Hمد� �ست... ��Gلت پيشگا� �� حجر� ي� 
بر سر   � �ل� فقيه گر� هم Hمدند  بيت  جنب 
برلب  جا�  �ه  بد�� سا�  �وبيدند  سينه   �
����ي� پديد  ���ند � به �نو�_ جنبل � جا��H
�ند� � ��> با� به ي�� �� سفلگا� ��با� ��H
تر�يب   �� �ه  �H جا   �� خو��ندند.  �ل� فقيه 
به   �� سعيد   �H بو�ند�  �فته   ���يا  ����  �H
سپس   � نمو�ند�  ���نه  ��حلشا�   Fما� جنب 
 �H نشجويا���به ��نشگا� ��ين برفتند� � بر 
�ه   �� Hنا�  نمو�ند�،  �Hمونش   �ش�نجه گا
���� �ا�گر نم� �فتا� بر�� �م� كر�� �نج � 
عذ�p ش�نجه به تير�ها� �عد�F بد�ختند� � 
��نشجويا� ����لش�نجه  به �ين سا�  �H بيشترين
به شها�E �سيدند� � �ند� مفلو�گان� �ه 
����نوB �ر�ند� �� هما� �F جا� به شيطا� 
 Bگو م� شدند�  مر�گان�   � بفر�ختند� 
به فرما� �ه نه �با� گفتن ��شتند� � نه تو�� 

.��� نمو����
�ين  Hفريقا  �يا�   �� �ه  �ست...   �Hمد

 ��  � خو�ندند�  ��مب�   �� متحر�  مر�گا� 
�ست.    �Hمد بسيا�   ��ين با�  ��  «����» Hيين 
 �� �ند� �� تش�يل  گر�ه�  ��مب� ها  �ين   ��
 �خدمت �ستو�خانة �طالعاE �ه �ا�B ��شا
به ��� ش�نجه به خيرخو�ه� خلق �هللا بو�ند� 
بر  پا�  خو�  هز��  �بيست  صد   �� بيش   �
�ستا� ناپا�شا� بو��. �H گر�� �� به ����K خر 
�نگ �ن� بفرستا�ند� � نام� بر Hنا� نها�ند�  
Hمد�  نبشته  �ين گونه  به   �ننگ Hلو  Fنا  �H  �
 �� �ه  مجاهدين»    �� جد�شدگا�  «جماعت 
�صل �ين ناF �� بر�� �نگ نمو�� �هل فرنگ 

خرx نمو�ند�.
� Hمد� �ست... �ه �ين جماعت به چنا� 
 �� ��لعنت� �چا� Hمدند� �ه �� �ثر �H �يستا
�ين  �ا�شا�   � نيا���ند�   pتا  �� Hيينه  بر�بر 
 jغالب � Fند� �ه �بتد� به �سيله سربا��� بدنا�بو
��با� �ل� فقيه توجيه  E���� Fب� نا � Fگمنا
شدند� � �الF بر �بانشا� بنها�ند� � Hنا� با 
خا�جيشا�  خبرگز��يها�  �ه  �رناي�   �  Yبو
�يا�  مر�ما�   �خو� به   Eالطائال خو�ندند� 
فرنگ بدميدند� � هر جا �ه پا نها�ند� بو� 
گند� �ه �� Hنا�  برم� خاست  چنا� بو� �ه 
بر��   ���  � �ند�ختند�  بير�نشا�  �نگ� �� با 
مفتضحتر گر�يدند� چنا� �ه شاعر خطاp به 

Hنا� خو�ند� �ست:
خو� فر�ش� �ن� �ه تا سا��

با�گ� نقر�، خنگ � �ين ��گند
گوي� �� بهر حرمت �طن �ست
�ين همه طمطر�Y � خنگ سمند
�طن �� �ين ترهاE مستغن� �ست

تو بر� به �يش خويش بخند.
...����� �ين قصه ���مه 

شهر شر' �شر' �ميرخيز �ير�� مهد %لير�� � بيشه شير��  ،Yعر� خشك  صحر��   � �شتها  سينة   �� با� 
صد�� فر�ند�� مريم، �ين شير�� � جو�نمر��ني 
سبز�   �����  ،Cشر  L�  �H  �� مي Hيدكه 
 ��  pخو� �سايشا�   �فريا  � �ند � سبزينگي   �

� �ست.�چشما� �شمنا� مر�F �ير�� �بو
 � �نا�   �قر��گا  � مأ��  �طن،  �ميرخيز   ،Cشر�
خلق  �هايي  بر��  كه  �ست  � يي ���H  ���مر
�سير خو� �� ظلم � ستم Hخوندها� ضدبشر � 
�� صحر��  تا  تالشند   �� شبانه ���   Bينفر��
 ��� �� Fير سايه سيد�لشهد� � با �لها� �� � Yعر�
مد��   Yعر� �يالي  �ستا�   ��  �� منش   � � �سم 
 B�جديد� �� �فا���� به خلق �� با تماF �جو

به ثبت برساند.
به  Hخوند�  �ستم  ظلم  سپاهيا�  توسط  با�ها 
صو� مختلف مو�� تهاجم قر��گرفته، چر� كه 
 Cيافته �ند تا �شر�� pخوندها� پابه گو� خوH
هست.   �  ��بو برجا  پا  �گا� ��H تشكل  هست 
خو���تضمين  عمركثيف  شيشة   �هيچ گا Hنها 
يافته نخو�هند �يد �pH خوB ��گلويشا� پايين 
نخو�هد �فت.  بنابر�ين هيچ جا� سئو�> � �بهامي 
باقي نمي ماند كه �ين �L �ستو�� كه طو> � عر� 
 ،�����H ��ضح �ست �ما قلبي به بز�گي �ير�� 

بايد �يشه كن شو�. به همين �ليل �� �ين ��سا> 
� نيم  به شيو� ها� �حشيانه يي مو�� تهاجم قر�� 
گرفت �� جمله معامله با ۹��لت خا�جي بر�� 

��هم كوبيد� �H. ��ستي چر�؟ 
�گر �� هر �نسا� باشرفي سؤ�> كنيم مي گويد 
 � ��به �ليل �ين كه خو�p ��چشم جال��� �بو
به �ليل ��ضحتر �ين كه Hخوندها بر�� تضمين 
بقايشا� الجرF بايد فكر� بر�� �شرC بكنند. 
 L�پس بايستي به خلق �سير � قهرما� كه �ين 
  Bحاصل مقا�مت � پايد��� فر�ند�� مجاهد

� گفت.����، هز�� �بر سر �صو> بو
��ستي چه جرمي متوجه ما هست � بايد بپرسيم 
پس �گر �ين شير�نا� � �ال��مر��� بر�� حفظ 
پايد���  � يي ���H �ير�ني  هر   eنامو  �  Cشر
 �� � بر�� حر�ست �� �H �� همه چيز خو�كر
گذشتند، چه گناهي ���ند، جز �فا� به عهد � 
پايد��� بر �صو>؟ �گر �فا� به عهد � پايد��� 

Bنصر�هللا مجيد

مو�� �يرين مسئوليتها� نير�ها� �ياالE متحد� � سا�ما� مجاهدين خلق �ير�� �� �� ��بطه 
با مجتمع خر�جي قر��گا� �شرC تعيين مي كند.

١- �فر��� كه خو�ها� ترb قر��گا� �شرC به خاطر ���مة �ندگي عا�� خويش هستند 
به �ليل تصميم نير�ها� Hمريكايي مبني بر تكميل پر�سه مشخص شد� مصاحبة همة پرسنل 

���ين مجتمع مستقر مي شوند.  ، Cشر� �قر��گا
٢- تا �H جا كه به سا�ما� مجاهدين خلق �ير�� مربو� مي شو�، �ين �فر�� �� لحظه يي كه بر�� 
 bتر �� Cشر� ���مة �ندگي عا�� تصميم به ترb قر��گا� مي گيرند، مي تو�نند قر��گا�

كنند.
 �٣ـ به �الئل فوY، مجتمع خر�جي تحت �ختيا� نير�ها� �ياالE متحد� مستقر �� قر��گا

�شرC مي باشد.
تمايل  كساني كه  بر��  �ندگي   Eمكانا� تأمين  به  �ير��  خلق  مجاهدين  سا�ما�   -٤
 ���ند�شته باشند �� مجتمع خر�جي تحت كنتر> �ياالE متحد� �قامت كنند، ���مه خو�هد 

 .��تا پر�سة مشخص شدK مصاحبة Hنها تكميل گر
٥-  به �اليل �نساني � بنا به ��خو�ست نير�ها� �ياالE متحد�، سا�ما� مجاهدين خلق 
�ير�� به تأمين غذ�،  نيا�منديها� تاسيساتي � �يگر ملز�ماE  پايه يي (صنفي �تد��كاتي) 

.���مجتمع خر�جي ���مه خو�هد 
٦- بنا به ��خو�ست نير�ها� �ياالE متحد�، سا�ما� مجاهدين خلق �ير�� تا �H جا كه 

 . �� خو�هد كر���Hمجتمع خر�جي �� بر �� نيا�ها� ��ماني �فر�����مكا� 
٧-مجتمع خر�جي تحت �تو�يته نير�ها� �ياالE متحد� �ست � ضو�بط ���� � خر�x به 

�ين مجتمع، مشابه مقر��E خا�x �� قر��گا� �شرC مي باشد.
با��يد  مجتمع خر�جي   �� نوبه يي   Eبه صو� �ير��  خلق  مجاهدين  سا�ما�  ��بطين   -٨
 ��ند��ند �   ���ين مجموعه كمبو  ���طمينا� حاصل كنند پرسنل مستقر  تا  مي كنند 

صو�E لز�F �قد�ماE مقتضي �� بر�� تأمين نيا�منديها� Hنا� به عمل مي ��Hند  .
 ��� قر��گا �٩- �فر�� مستقر �� مجتمع خر�جي مي تو�نند با خويشا�ند�� ��جه ��> خو

� يا با Hنها مكاتبه كنند. ��شرC مالقاE نمو
��صو�E تمايل هريك ���فر�� مجتمع خر�جي به با�گشت نز� سا�ما� مجاهدين  -١٠   
 .�خلق �ير��، نير�ها� �ياالE متحد�  � سا�ما� مجاهدين خلق �ير�� �� مطلع خو�هند نمو
��صو�تي كه سا�ما� مجاهدين خلق �ير�� با �ين ��خو�ست مو�فقت  jمذكو� صرف �فر

. ��كند به نز� سا�ما� مجاهدين خلق �ير�� برمي گر
مهد� بر�عي      

  نمايندK سا�ما� مجاهدين خلق �ير��
توماe �.كنتو> 

  �سرهنگ ��F،پليس نظامي، ��تش �ياالE متحد
�فرماند

   توضيح: 
�� Hستانة شر�_ پر�سة تحقيقاE � مصاحبه �����يل سا> ٢٠٠٤ ��سو� نير�ها�  ٨ K�- ما

�ياالE متحد� ملغي گر�يد.

�سنـا%  ��شنـگـر
ضميمة گفتگوB سيماB6�>� B با

Bمحمدعي توحيد J محمد محدثين 
نقل � نشرية مجاهد شما�E ۶۸۷ مو�۳۱Bشهريو�  ۸۴

�% نير�- �ميني يا))شت تفاهم��
�WJ نو�مبر ٢٠٠٣


0يم  Bغپر�6<يهاJ
6 Iنمونه �< �نبو J6
Bخوند�

بر سر �صو> � �Hمانها جرF �ست پس ما به �ين 
جرF �فتخا� � بر �H �صر�� مي كنيم.

 Fهم شكسته به نا�� �����چند� پيش يكي �� مز
جما> �مير� كه ��ضه خو�� �Lيم شد� � قصد 
 E���� ��سايت   !���� هم   �� مجاهدين  موعظه 
عكس  �ير   ��  � هابيليا�  به   Fموسو  Eطالعا�
خميني ملعو� � صيا� شير��� جنايتكا�، ضمن 
 B� شته��نا سو�بق   � مضحك  �عاها� � گفتن 
�� گمر�هي  Cشر� ��مدعي شد� كه مجاهدين �� 
� بد�� Hگاهي � �طال_ �� �خبا� جها� خا�x نگه 
نسيم  �گر  بگويد كه  ��شته �ند � البد مي خو�هد 
Hگاهي! �� �H گونه كه سايت نجاL� Eيم مدعي 
�يگر كسي  ،��H �ست، به ��مندگا� �شرC بخو�

باقي نخو�هد ماند!
�ين مز��� بي شعو� عقلش قد نمي �هد كه �گر 
�مها H مي شد ،Eگاهي � ��تباطاH عصر كبير ��
 Bپليد Fشت كه �ما�� ��� چشم �گوB بسته نگا

�� �ين كا� يد طواليي  ،�� �� �� �Lيم پسماند
��شت، �لي مگر تو�نست؟

شهر  ��مندگا�  مقا�مت حماسي  كه  بگذ�يم 
شرC �شرC، كه توجه جهانيا� �� به خو� جلب 
� �ست، جز �� Hگاهي � �ختيا� مطلق عملي �كر
نيست، �لي همه مي ��نندكه فر�فكني � �قاحت، 

شغل � حرفة Hخوندها �مز����نش �ست.
 � �خير  جنگ   �� بعد  كه  �ست  �ين  ��قعيت 
متناسب  بايستي   ،�مبا��  � پيچيد� شد� شر�يط 
بها  پر��خت  هرگونه   K�Hما جديد  ��ضا_  با 
 � مي شديم   �خو چيز  همه   �� مايه گذ���   �
Gيصالحشا�،  �هبر�  يمن  به  نيز  مجاهدين 
 �� بايستي خو�شا�  كه  ��يافتند  پيش   �� بيش 
تا  كنند   ��Hما منطقه يي  جديد  شر�يط  بر�� 
 pنگذ��ند حاصل �نج � خو� چندين سالة �نقال
خلقشا� �� بين بر��. لذ� به خوبي ��يافتند بايستي 
كمربندها �� به گونه يي �يگر بست �  بايستي 

هيچ  شعا�  با  لذ�  ��شت،  مبا���تي  ماية  خلص 
بر�� خو� � همه چيز بر�� �Hما� � �هايي خلق، 
 wشرفيا� همانا سال� �� با تنها سالw به �با� خو
�نقالp مريم، شعا� «كس نخا��پشت من جز 

�ند. ��ناخن �نگشت من» �� منش ��� خو� قر��
�ين قانو� مبا��� �ست كه �قتي با قو�نين جديد 
عقب  به   �  xخا�  �مبا��  ���  �� نباشي  منطبق 
همين  نيز  برگشت  �حاصل  گشت  برخو�هي 
�ست. كما �ين كه حاال �ين مز����� بر�� نفس 
كشيد� �ير پرچم Hخوندها بايد با خو�فر�شي � 
لجن پر�كني به پاكترين � شريفترين ��مندگا� 
بر��   �� Hخوندها  �ضايت  �ير��   F��ليرمر
چند ��� �ندگي خفت با� جلب كنند. �لي ما 

مجاهدين مي گوييم:
�يستبشر��  فضله  من  �هللا  Hتي هم  بما  فرحين 
بالذين لم يلحقو� بهم من خلفهم �ال خوC عليهم 

�ال هم يحزنو�
خد�  جانب   �� كه  �حمتي   � فضل  به  بنابر�ين 
نصيبما� شد� شا�مانيم �.... � �� �ين مسير �� غم 

�ست �فتن متا_ �نيا حز� � �ند�هي ند��يم. ��
با �ميد به ���� كه چشما� خلق �سيرما� به  مهر 

 .��� ��شن شو��H تابا�



١٠ صفحة آذر ١٣٨٤ سهشنبه ١٥ شمارة٧٧٨ ـ

رقباي خامنهاي پشتيباني و سياسي كودتاي نوعي با كه پاسداري
رسيده رژيم به رياستجمهوري و كنارزده را خود انتخاباتي
با واليتفقيهي هاي خود مطلوب نفت برسرگماردن وزير است،
مجلس است. شده بيسابقه كشمكش دچار مجلس «اصولگرا»ي
سلطة واليت تحت مجرية رژيم قوة آنكه مثل وجود هفتم، با
احمدينژاد پاسدار  كه وزيري  سه  به بهحال  تا فقيهيهاست، 
او خواست مقابل در و داده عدم اعتماد  رأي كرده معرفي
نسبت كساني كه ميان  در است. داشته مخالف  موضعگيري
كردهاند عدماعتماد ابراز نظراحمدي نژاد مورد نفت بهوزراي
كانديداتوري از مي شوند كه ديده مجلس رژيم از نمايندگاني
اينچنيني مخالفت كردهاند. پشتيباني رياستجمهوري براي او
كه آنست گوياي احمدينژاد مطلوب نفت وزير با مجلس
اختالف چارچوب در آنرا بتوان كه آنست از عميقتر مسأله
يا و شده معرفي اشخاص تخصصي و اداري صالحيت برسر 
واقعيت كرد. توجيه با مجلس، دولت  پيشاپيش مشورتنكردن
پست تصدي  براي احمدينژاد نظر مورد اشخاص كه آنست 
كه مجلس حكومت از شركايي و مجلس مطلوب وزارت نفت،
حل مسأله اصل اينكه حاال بدون نيست. را بهمقابله واداشتهاند،
باشد، آمده بهعمل  دعوا طرفين بين سازشي يا و  شود فصل و
تصميم پيشنهادي احمدينژاد وزير درمورد چهارمين بايد مجلس
و همخطهاي سياسي همراهان و بهاحمدي نژاد آنجا كه بگيرد. تا
نفت وزارت بركرسي وزير مطلوبشان گماردن ميگردد، بر او
ادارة قانوني  مهلت سپريشدن تتها نه كه است مهم آنقدر 
اين مديريت موقت فلجشدن بلكه سرپرست، توسط نفت وزارت
خارجي، نتوانسته طرفهاي تنظيم رابطه با در وزارتخانه بهخصوص
خواست تسليم و بردارند يكدندگي از دست كه كند وادار را آنها
بر سوارشدن اينها براي نشان ميدهد كه شواهد امر شوند. مجلس
از پرداختن بهعلت پيش ندارند. ابايي الزم بهاي دادن از مراد خر
برسر احمدينژاد با رژيم مجلس كشمكش وآبشخور اصلي

ضروري است: نكتة زير نفت، يادآوري چند تعيين وزير
با درگيري و احمدي نژاد مأمور اجراي سياست ستيز دولت ١ـ
رژيم موجوديت كه خارجي است داخلي و سياسي تهديدهاي

قرار دادهاند. جّدي خطر معرض در واليتفقيه را
كه است سياست  اين پيشبرد مالي تكيهگاه نفت وزارت  ٢ـ
بهصورت و دولت عمومي بودجة  طريق  از آشكار بهصورت
«نهاد رهبري» نظر زير بودجه خارج از هزينه هاي طريق محرمانه از
سياست هنگفت نيازهاي مالي بايد نهاد، امر اين تحت نيروهاي و

تأمين كند. را تخاصم» «فضاي در واليت فقيه حيات رژيم ادامة
وزارت پوشش تحت شركتهاي مالي بهعملكرد حسابرسي ٣ـ
گاز ملي شركت ايران، نفت ملي شركتهاي شامل (١) نفت
شركت و ايران فرآوردههاي نفتي پخش پااليش و ايران، شركت
بخش گفته شد، كه همان طور زيرا نيست. ميسر پتروشيمي ايران،
درمورد غيرشفاف است. و محرمانه عملكرد از اين قابلتوجهي
فقط كه يادآورشويم است شركتها كافي اين مالي عملكرد ابعاد
چند طول كه «در ميدهند گزارش نفت آشكار فروش بخش در
است» داشته نفت فروش دالر ٦٨٠ميليارد كشور گذشته سال
كميسيونهاي تخصصي رئيس ايزدي محمدعلي از (ايسنا بهنقل

ايران). متخصصين مجمع
درآمدهاي ٦ماهة دوم سال١٣٨٤، پايان گذشته تا ٢٧سال طي ٤ـ
ريخته خزانة عمومي بهحساب نفتي فعاليتهاي برخي  از حاصل
قابلحسابرسي كه بودجه از خارج هزينههاي بهمصرف و نشده
اشاره درآمدي منابع اين به بايد مورد اين در است. رسيده نيست

كرد:
كشور، داخل در نفتي فرآوردههاي فروش ـ الف

كشور، بهخارج مازوت مثل نفتي فرآوردههاي صادرات ـ ب
متقابل بيع قراردادهاي اجراي از كه خامي نفت سهم صادرات ـ ج
ايران دراستخراج خام سهم نفت مي آيد (نظير خارجيها بهدست با
دريايي ميدانهاي و توتال شركت توسط سيري جزيرة از نفت

شل)، شركت توسط نوروژ و سروش
قزاقستان نفت  بهدستكردن دست از بهدستآمده درآمد  دـ

(سواپ) ايران توسط
صادرات از ناشي درآمد و قيمت كه اخير، سالهاي طي ٥ـ
در آن ميزان كه  درآمد اين از بخشي فقط رفته، باال  نفتخام
درآمد و خزانه بهحساب شده،  مشّخص  دولت عمومي بودجة

ناشي  درآمد سال١٣٨٤ كه مثًال درهمين ميشود. ريخته عمومي
رسيد، دالر خواهد ٥٠ميليارد ايران بهحدود خام ازصادرات نفت
را آن دالر  ١٢٨ميليون ١٤ميليارد فقط ايران  نفت ملي شركت 

است قرار و كرده واريز بودجة دولت و عمومي خزانة بهحساب
دستور با اما كنند. واريز ارزي» ذخيرة «صندوق بهحساب را بقيه
ايران نفت ملي شركت هيأتمديرة رئيس سمت در نفت وزير
مجمع رأس در  رژيم رئيس جمهور  تأييد با  لزوم درصورت  و
درآمدهاي اضافه  واريز  از قبل ميتوانند شركت،  اين  عمومي
بهمصرف را آن از بخشي ارزي، ذخيرة صندوق بهحساب نفتي

بودجة دولت برسانند. هزينههاي خارج از
هزينههايي تأمين براي ارزي  ذخيرة  ازصندوق برداشت ٦ـ
خاتمي، دولت در حتي وسپاه، بسيج فوقبرنامة فعاليتهاي نظير
دفاع سياست مجري كه احمدينژاد  دولت  است. بوده رايج
بازتر بهمراتب دستي  با است واليتفقيه رژيم موجوديت از
از برداشت نوع اين به مجلس  تأييد با ميتواند  قبلي دولت از

صندوق ذخيرة ارزي ادامه دهد.

احمدينژاد: نياز مورد نفت وزير
در بايد نفت وزير كه تعيينكنندهيي لجستيكي بهنقش توجه با
با و كند بازي احمدينژاد دولت جنگگونه سياست پيشبرد
دارد، اختيار در وزير اين كه گستردهيي مالي بهامكانات توجه
نفت وزير بهكرسينشاندن براي احمدينژاد يكدندگي و اصرار
براي نفتي وزير  احمدينژاد  ميشود. درك قابل  نيازش  مورد
احمدي نژاد پاسدار مطلوب وزيرنفت ميخواهد. جنگي شرايط
كند. برقرار و فرمانبر فرمانده رابطة با او جنگ صحنه مثل بايد
پيش رودارد در كه كارهايي مالي تأمين براي را او دستورات 
پاسداراحمدينژاد درآورد. بهاجرا چرا و چون بدون و وقفه بدون
نشانده واليت فقيه رژيم  رياستجمهوري مسند  بر شرايطي در
موقع در او است. جدي و خطير سياستي اجراي مأمور كه شده
هيچ با «من كه  است گفته بهمجلس دولتش اعضاي  معرفي
پاسدار يعني اين نظامي منطق در شوخي ندارم». وزيري شوخي
در و اگر و اما سرپيچيكردن آن بدتراز و در اجراي دستور تعلل
ساير تعيين درمورد منطق اين وقتي فرمانده! فرمان اجراي موقع
را، كه نفت وزارت نميتواند احمدينژاد است، شده وزا رعايت
نيست، قابل قياس از وزارتخانههاي ديگر يك با هيچ آن اهميت

ازآن مستثني كند.

مقابل: طرف هواي و حال و هويت
وزير تعيين دعواي در احمدينژاد كشمكش مقابل طرف
اين مجلس آن بخش پشت در و هفتم نفت، در ظاهر مجلس
قدرت بهبازي جديد كه يا در تقسيم هستند شركاي حكومتي از
درون تسويهحساب  و  حذف معرض  در  يا و  نشدهاند گرفته 
و به«اصولگرايان» موسوم دستة و دار قرارگرفتهاند. حكومتي
زدهاند، تكيه مجلس بركرسيهاي آنها نمايندگان كه «آبادگران»
و نشده اند گرفته بهبازي كه  هستند  حاكميت شركاي ازجمله
درآورند. اين خود به تصرف را نفت وزارت پست تقال ميكنند
رئيس توكلي، احمد مثل افرادي سردمداري تحت دارودسته،
مثل آنكه با  كار، وزيراسبق و مجلس پژوهش مركز  كنوني
دولت با رو در رو مقابلة جرأت هستند احمدينژاد واليتفقيهي
موسوم سياستي به مقصود، رسيدن براي و ندارند را پاسداران
نمايندگان كرده اند. پيشه را دولت» از منتقدانه «حمايت بهسياست
«هيأت مهندسين»، اسالمي نظير«جامعة واليتفقيهيها ساير 
در ماجراي دارند، دارودسته را اين وضعيت مشابه كه مؤتلفه» نيز
همجبهه آنها با احمدينژاد، مطلوب نفت وزير با مخالفت
گفته بارها جماعت اين طلبكاري پاسخ در احمدينژاد شدهاند.
و نكردهام عمل حزبي بهرياستجمهوري رسيدن در من كه است
پاسداراني بريده عالوه براينها، نيستم. بدهكار جرياني يا و بهكسي
ناكام رياستجمهوري اخير انتخابات در كه رضايي محسن مثل
احمدينژاد دولت چرخ چوب الي بيرون مجلس از ماندهاند، نيز
كه الريجاني، و قاليباف برخالف  احمدينژاد، ميگدارند.
فرمانده بهاين بودند،  رياستجمهوري پاسداران مدعي ازجمله
و اين نكرده پرداخت مقامي و پست و حّقالسكوت سابق سپاه
است. داده سوق خود با تلويحي بهمخالفت را پرمدعا پاسدار
داد، انجام ايالم بهاستان دولت هيأت كه اخيري مسافرت در
هستند كه «كساني كرد اشاره اينطور موضوع به اين احمدينژاد
وقتي بودند ولي هم شعار و همسنگر همرزم و ٢٠سال از بيش كه
ميكنند»(١٠آذر جدا  را  راهشان مي آيد پيش  عدالت  بحث

فارس). ٨٤خبرگزاري
مطلوب نفت وزير تعيين مقابل در كه جرياني مهمترين اما و

آنها احمدي نژاد كه است جرياني ميكند. مقاومت احمدي نژاد
نظرش، مورد نفت وزير و پس از تعيين مينامد نفتي» «مافياي را
رژيم قضايي بهدستگاه آنها  تحويل آنها و از يد خلع صدد در
در حساس  مديريتي ٤٠٠پست  تسوية براي احمدينژاد است.
است. برداشته  خيز وزارت اين تابعة شركتهاي و نفت وزارت 
كارگزاران باند توسط  زنگنه وزارت زمان در پستها  اين بيشتر
مهدي، آنكه  وجود با است. شده اشغال بهرفسنجاني وابسته 
نفت وزارت در كه مهمي پست از پيشاپيش رفسنجاني، فرزند
بهرفسنجاني نزديك  مديران از برخي است، داده استعفا  داشته
نيز، جماعت اين تسويه نشدهاند. مشغولند و نفت وزارت در هنوز
درون از رفسنجاني، حمايت با خود، عاقبت از نگراني موضع از
نفت وزارت پست واگذاري مقابل در مجلس، و نفت وزارت

ميكنند. مقاومت احمدينژاد، مطلوب بهوزير

خامنه اي: موضع
موردنظر نفت وزير مخالفان آنكه به مالحظة خامنهاي 
برخي و بوده سابقهدار واليتفقيهيهاي باند از احمدينژاد، 
عسگراوالدي و رفسنجاني نظير نظام قبلي به استوانههاي آنها از
حال است. نكرده آشكار پادرمياني مورد اين در هنوز وصلاند،
آن يا بهنفع اين را مسأله كه دارد را آن اختيار قدرت و آنكه
سياسي خط اگر پيشبرد وجود اين با وفصل كند. حل دعوا طرف
است بعيد  دارد،  كه باشد، داشته  اولويت  او براي رژيم  جديد 
نيايد احمدينژاد به ياري بگذارد، دست روي دست اينها از بيشتر
صنعت مديريت فلجشدن بماند. باقي صحنه بيطرف ناظر و
توسعة براي او خود تأييد و موافقت با درحاليكه ايران نفت
را خامنهاي نيز شده برنامهريزي آن فعاليتهاي گسترش و توليد
غائلة درون اين به مستقيم، غيرمستقيم و يا به طور وادار ميكند

دهد. پايان حكومتي

نفت: وزارت خالي ماندن صندلي پيامد
پيش كه چهارم پنجساله يي برنامة آخوندي، در نفتي حكومت
كرده جديدي نفتي بلند پروازي است احمدينژاد دولت روي

تاپايان سال٢٠٠٩ ظرفيت توليد  پيشبينيشده برنامه اين است. در
حال آنكه يابد. افزايش روز در ٣ميليون بشكه حدود ايران نفت
٤ميليون روزانه توليد ظرفيت فني مسائل و فرسودگي علت به
است. قرارگرفته وكاهش افت معرض در ايران كنوني بشكهيي
بشكه ٣٥٠هزار ساالنه درحالحاضر ميد نفتي نشرية بهگزارش
جبران براي رژيم ميشود. كاسته  ايران  نفت توليد ظرفيت از
بهحدي آن رساندن و ايران نفت توليد ظرفيت افزايش و افت
خارجي گستردة بهسرمايهگذاري نياز كرده، برنامهريزي كه
به سرمايهگذاري عالوه برنياز دارد. ايران گاز و نفت صنعت در
آنها مديريت و پيشرفته تكنولوژي واردات روي خارجي نفتيهاي
نفت وزير است. كرده باز حساب نفت فروش و صادرات امر در
گاز ملي شركت و ايران نفت ملي شركت هيأتمديره رأس در
سياست تحقق اين اختيار و مسؤليت كه است تنها مرجعي ايران
نفت وزارت  پست  خالي ماندن است.  واگذارشده بهاو  نفتي 
با اوليه توافقهاي نهاييشدن  نفتي، پستهاي ساير  متزلزلبودن و
را خارجي نفتيهاي با مذاكرات كرده، ناممكن را خارجي نفتيهاي
است. شده جديد مذاكرات آغاز مانع و درآورده تعليق بهحالت

اثر  بر ايران نفت صنعت داد گزارش ١٠آذر١٣٨٤  روز رويتر
معرض در ايران سياسي نفت و فضاي وزير صندلي خاليماندن
كه مي دهد گزارش خبرگزاري اين است. گرفته قرار فلج شدن
يادآوران نفتي ميدان از بهرهبرداري قرارداد امضاي حاضر درحال
٣٠٠هراز هندي روزانه و چيني شركتهاي سرمايهگذاري بايد با كه
مانده. رژيم نفت وزير حضور لنگ شود توليد آن از نفت بشكه
نفتي ميدان از بهرهبرداري كه هيدرو» «نورسك نروژي شركت
بهعهده را ميدان اين از نفت بشكه ١٠٠هزار استخراج و  اناران
بهره برداري كار اجراي ميزند. لنگ طرح اين اجراي در دارد
مانده ژاپني متوقف شركتهاي توسط آزادگان عظيم نفتي ازميدان
گازمايع صدور براي ايران كه بزرگي قراردادهاي است.اجراي
كه به آنست مشروط كرده منعقد گذشته دوسال طي هند و بهچين
برسد. توليد درايران بهمرحلة مربوطه گاز مايع توليد كارخانههاي
ايجاد قرارداد كه مالزيايي و  فرانسوي  كنسرسيوم آن كه حال
و يك شل ازشركت مركب كنسرسيوم و كارخانهها اين يكي از
بهعهده را دوم مايع گاز توليد كارخانة ايجاد كه اسپانيايي شركت
بتوانند نيست نفت معلوم وزارت بر حاكم آشفتة فضاي دارند، در

خالصة  دهند. تحويل را كارخود درسال٢٠٠٩ يعني بهموقع
رژيم، «رهبر» آن سر ودرباالي دولت احمدينژاد آنكه كالم
آن سوداي در شد اشاره آنها از بهبرخي كه عوارضي بهبهاي
و مطلوب خود، نياز مورد  نفت  با گماشتن وزير  هستند كه
مالي پيشبرد تكيهگاه كه را وزارتخانه اين تشكيالت گستردة

فرماندهي كامل مهميز زير ست، آنها جنگي سياسي خط

پانويس:

نفت: وزارت پوشش تحت شركتهاي
شامل: نفت ملي شركت تابعه شركتهاي ـ الف

جنوب نفتخيز مناطق ملي شركت •
قارة ايران نفت فالت شركت •

مركزي ايران مناطق شركت نفت •
خزر نفت شركت •

نفت توسعة و مهندسي شركت •
پارس گاز و نفت شركت •

پارس انرژي ـ اقتصادي ويژة منطقة شركت •
نفتي ايران شركت پايانههاي •

حفاري ايران شركت ملي •
شركت پترو ايران •

كشور سوخت مصرف بهينهسازي سازمان •
لندن نفت کاال شرکت •

کانادا شرکت کاال نفت •

شامل: گاز ملي شركت تابعة شركتهاي ـ ب

مركزي گاز ملي شركت •
شركت ملي گاز خراسان •

قزوين گاز ملي شركت •
قم گاز ملي شركت •

پخش و پااليش تابعة شركت ـ شركتهاي ج
شامل: فرآوردههاي نفتي ايران

نفت شركتهاي پااليش ١ـ
خوراك توليد سال تأسيس   ظرفيت پااليشي    شركتهاي

٤٣٠  ١٢٨٥ آبادان پااليش نفت شركت
١٣٠١   ٢٥ كرمانشاه نفت پااليش شركت
٢٥٠  ١٣٤٧ تهران نفت پااليش شركت
٣٧٠  ١٣٥٠ اصفهان پااليش نفت شركت
١٣٥٢   ٥٧ شيراز نفت پااليش شركت
١١٥  ١٣٥٦ تبريز نفت پااليش شركت
١٣٥٤   ٣٠ الوان نفت شركت پااليش
١٧٥  ١٣٦٨ اراك شركت پااليش نفت شازند
٢٦٠  ١٣٧٦ عباس بندر نفت شركت پااليش

ساختمان نفت ايران و شركت ملي مهندسي ٢ـ
ويژه نفتي هاي فرآورده بازرگاني شركت ٣ـ
نفت ايران و مخابرات لوله شركت خطوط ٤ـ

شامل:  پتروشيمي صنايع ملي شركت مجموعة زير شركتهاي  دـ
پتروشيمي شيراز شركت سهامي •

خارگ پتروشيمي سهامي شركت •
رازي پتروشيمي سهامي شركت •

اصفهان پتروشيمي سهامي شركت •
بندرامام پتروشيمي سهامي شركت •

اراك پتروشيمي سهامي شركت •
پتروشيمي تبريز شركت سهامي •

خراسان پتروشيمي سهامي شركت •
اروميه پتروشيمي سهامي شركت •

پتروشيمي توسعة مديريت شركت •
پتروشيمي بازرگاني سهامي شركت •

شركتسهاميعملياتغير صنعتيوخدماتصنايعپتروشيمي •
پتروشيمي  اقتصادي ويژه منطقة سازمان  •

اينترنشنال   ًNPC شركتً •

حاجحمزهآبشخورو پيامدكشمكشبرسرتعيينوزير نفتاحمدينژاد يزدان

كشور اين انتخابات آستانة در عراق در آخوندي رژيم مداخالت تشديد

رژيم عمليات توسط ارگانهاي اتاق يك
ايرانبهمنظورتأثيرگذاريبرانتخابات

است شده راهاندازي عراق
داد: خبر ١١آذر، الملف روز اطالع رساني مركز
رسيده، و بغداد تهران از كه گزارشات مشابه «برخي
ايران رژيم كه توسط ارگانهاي را عمليات اتاق يك
راهاندازي عراق برانتخابات تأثيرگذاري بهمنظور
استناد با كه گزارشات اين ميكند. فاش است، شده
ديپلوماتيك منابع طريق ايراني و از مخالفان بهاطالعات
از خامنهاي، كه  است رسيده، حاكي  بهالملف  غربي
و ايران رژيم خارجة  و اطالعات  وزارتخانههاي
را الزم تدابير  كه است خواسته قدس سپاه هم چنين 
كنند». اتخاذ عراق آيندة سياسي صحنة ترسيم بهمنظور
افزود: رژيم طرحهاي ذكر از پس ادامه در الملف
مراكز كار ساعات آخرين دريافتي، اطالعات بر «بنا
از تقلب انجام فرصت براي بهعنوان بهترين انتخاباتي،
كه بهويژه ميآيد. بهحساب ايران رژيم مزدوران جانب
ميشوند خسته مرحله در اين عراقي و خارجي ناظران
مراكز معمول بهطور و ندارند بهنظارت تمايلي و
تقلب انجام موقعيت براي و ترك ميكنند را انتخاباتي
اطالعات به «بنا نوشت: پايان در الملف ميشود». آماده
مبالغي شده است كه شروع اين طرح زماني رسيده،
عالي كميسارياي در مواضع صاحبان از بهتعدادي پول
شماري همچنين است. شده عرضه انتخابات مستقل و
رژيم اين به وابسته گروههاي و ايران رژيم مزدوران از
انتخابات مستقل و عالي كميسارياي كارمندان ميان در
وجود دارند». آن ناظران ميان در هم چنين عراق و در

براي ايران رژيم خامنهاي، بهدستور
بهترور، تأثيرگذاريبرانتخاباتعراق،
ميشود متوسل افراد خريدن و جنايت

را گزارشهايي الغد عراق اطالعرساني مركز
انتخابات در تقلب براي ايران رژيم تالشهاي درمورد
خامنه اي نوشت: منبع اين كرد. درج عراق آتي
وزارت و اطالعات وزارت قدس،  تروريستي بهسپاه 
را قبيل اين از اقداماتي كه است داده دستور خارجه
مخالف سران عراقي و كانديداها بدهند: «ترور انجام
عناصر عليه پرونده سازي  ايران،  رژيم دخالتهاي  با
پاكسازي، طريق كميسيون از بدر تا سپاه توسط ملي
در رژيم عناصر نفوذ شود، لغو آنها كانديداتوري

چاپ برگههاي و انتخابات مستقل و كميسارياي عالي
مزدوران طريق از صندوقها در آنها انداختن و جعلي
همچنين الغد عراق انتخابات.  ناظران  ميان در خود
رژيم دخالتهاي عليه ژنو  در ايرانيان  آكسيون خبر
تأثيرگذاري آن براي نفوذ و اعمال عراق در آخوندي

كرد. منعكس را كشور اين آتي انتخاباتي بر
رژيم «نقشههاي نيز باعنوان الوطن عراقي روزنامه
درج را خبر عراق» اين انتخابات تقلب در براي ايران
براي ايران  رژيم  خامنهاي «بهدستور نوشت:  و  كرد
و جنايت بهترور، عراق، انتخابات بر تأثيرگذاري

مي شود». متوسل افراد خريدن

ارسالكاميونهايپوسترهايتبليغاتي
بهعراق

مناطق از متعددي كاميونهاي آخوندي رژيم
اين به  عراق در كوت و العماره  استانهاي مرزي 
تبليغاتي پوسترهاي از پر كه است فرستاده كشور
عراق انتخابات در رژيم  مورد نظر كانديداهاي  بهنفع

ميباشد.
آسوشيتدپرس:سنيهاوشيعهها

عليهنقشرژيمايرانتظاهراتمي كنند
تظاهركنندگانعراقي: 

ايران رژيم بهدستور كشور وزارت
ميكشد را ما پسران

در ايران نقش رژيم عليه عراق شيعيان در و سنيها
تظاهرات وزارت كشور در عراقيان اعدام  و شكنجه
هزار داد: گزارش آسوشيتدپرس خبرگزاري كردند.
يك در ١١آذر، جمعه روز سني و  شيعه مسلمان
تفرقهافكنانه بالقوه انتخابات از پيش وحدت، نمايش
با بغداد مركز در فرقهيي، خشونت سالها بهدنبال و
نماز از پس افزود: خبرگزاري اين خواندند. نماز هم
به طور آن در و كرده تظاهراتي برپا گروه دو اين ظهر،
دستگيريهاي و و پليس به حمالت ارتش نسبت متحد
تكان را پرچم عراق مردان اعتراض كردند. گسترده
عكسهاي تن داشتند، به سياه كه لباسهاي زناني و داده
تظاهركنندگان برخي از حمل ميكردند. را خود پسران
حمل بودند شده سني را كه كشته روحانيون تصاوير
رژيم روابط به از پالكاردها يكي روي بر ميكردند.
شده نوشته و شده اشاره عراق كشور وزير با ايران
را ما پسران ايران رژيم دستور به كشور «وزارت بود:

ميكشد».

قبلازخروجنيروهاي يونايتدپرس:
آمريكا از عراق رژيم حاكم بر ايران

بايدتغييركند
بهخروج نيروهاي نسبت خبرگزاري يونايتدپرس
هشدار ايران  رژيم نفوذ به دليل  عراق از آمريكا 
بيرون آغاز از  قبل بايد بوش دولت نوشت:  و داد
اين تغيير خواستار عراق، از خود نيروهاي كشيدن
جامعة و آمريكا افزود: خبرگزاري اين باشد. رژيم
براي ايران رژيم مقاصد درمورد همچنان بينالمللي
همچنان كه هستهيي بسيار نگران هستند. قابليت كسب
هستهيي باشگاه پيوستن به مبني بر خود هدف تهران
بهطور ولي آهسته آهسته را خود ميگيرد، پي را
مورد در يونايتدپرس ميكند. منزوي دنيا بقية از قطع
افزايش احتمال كرد:  تأكيد  عراق  از  نيروها خروج
احتماًال ايران دارد. وجود عراق در ايران رژيم نفوذ
خروج از بهجا مانده خأل بهسرعت كرد تالش خواهد
انتظار نبايد  آدمي طبعًا، كند. را پر آمريكا نيروهاي
اعزام كند: نيرو به عراق علنًا ايران باشد رژيم  داشته
با احتياطتر آيتاهللاها بسيار است. غيرمحتمل بسيار اين
بهشكل آنها دخالت كرد. خواهند عمل اين از
بود خواهد عراق خود در هممذهبان شيعة از حمايت
اما داشته اند. نزديك روابط  آنها  با اين از پيش كه
كشيدن نيرو آغاز بيرون از بوش قبل دولت آنچه كه
ايران در رژيم تغيير آن است بهديدن مايل عراق، از

١٠آذر٨٤). ميباشد(يونايتدپرس

عراق: در آمريكا نظامي منابع
شبهنظاميان بدر بهيورشهاي

غيررسمي كشتارهاي و غيرقانوني
ميزنند دست

آمريكا چاپ  تايمز، لسآنجلس روزنامة 
شبهنظاميان نوشت: ٨آذر، روز در گزارشي طي
عراق كشور وزارت در ايران رژيم حمايت تحت
افزود: روزنامه انداختهاند.اين راه فرقهيي كشتارهاي
و دهها مصاحبه، شبهنظاميان مدارك موجود براساس
از حاليكه در و كرده نفوذ عراق پليس در شيعه
ميزنند. بهكشتار دست برخوردارند قانوني حمايت
رودخانهها، در جسد  صدها اخير،  ماههاي طي
كنار در و فاضالب تصفيه تأسيسات زبالهدانيها،
سردخانة مقامهاي شدهاند. كشف بيابانها و جادهها

جسد دهها هفتگي كه به طور ميدهند گزارش بغداد
آنها دستهاي كه اجسادي ميشود. آورده محل بهاين
تهاجم در جريان است. شده بسته دستبندهاي پليس با
وزارت مخفي بهيك بازداشتگاه آمريكايي نيروهاي
پليس اطالعاتي مقامات بغداد، جنوب در كشور 
رژيم با ديرينه روابط داراي كه بدر بهتيپ وابسته
گزارش يك ميكردند. اداره را محل اين است، ايران
كشور بهوزير خطاب كه ١٨اوت در پليس عملياتي
حاوي اسامي بود، شده نوشته بدر وابسته بهشبهنظاميان
جريان پاكسازي يك در كه سني بود ١٤مرد عرب
شش بودند. شده دستگير بغداد  در مسكوني منطقة
ايران كشف مرز آنها در نزديكي جسدهاي هفته بعد،
داراي اجساد همة گفتند بغداد سردخانة مسئوالن شد.
پشت از سه بار و داشتند دستبند بوده، شكنجه عالئم
لسآنجلس بودند. گرفته قرار گلوله اصابت مورد سر
آمريكا ارتش مقام چندين نوشت: ادامه در تايمز
عراق كشور وزير از آنها  خشم  گفتند بغداد در
هستند شاكي موضوع اين از آنها است. شده بيشتر
به شبهنظاميان متعهد را  خود  عراق كشور وزير كه
شبهنظاميان گفتند  آمريكا  نظامي منابع  ميداند.  بدر
غيرقانوني به يورشهاي تكاوري ويژة تيپهاي در بدر
سازمانهاي ميزنند.  دست غيررسمي كشتارهاي  و
متهم را تكاور واحدهاي اين حقوقبشري بينالمللي
عراقي شهروندان خودسرانة بازداشت و دستگيري به
كشتار و شكنجه به متهم هم چنين تيپها اين كردهاند.

شدهاند.

جنگ واقعي برندة واشينگتنتايمز:
است ايران رژيم عراق در

نوشت: خود سرمقاله در واشينگتنتايمز روزنامة
اين است. ايران رژيم  عراق، جنگ در واقعي برندة
اتريش الحاق دوران با  را  عراق  وضعيت روزنامه

«هنگامي  نوشت: و كرد سال١٩٣٨ مقايسه در بهآلمان
بين واقعي احساس  تنها ميكني، سفر عراق  در كه
جنگ باختن  حال در آمريكا كه است اين مردم 
ايران جنگ رژيم برندة واقعي اين است و عراق در
آمريكايي نيروهاي اگر افزود: واشينگتنتايمز است.
كه اين تصور ترك كنند، عراق را از موعد زودتر
جان ايران رژيم آمريكايي براي تقويت زنان و مردان
دليل گزينهيي به همين بود. خواهد دادهاند، فاجعهبار
با برخورد براي راهي يافتن و عراق در پيروزي جز

نتيجهگيري واشينگتنتايمز ندارد. وجود ايران رژيم
ايران جنگ با رژيم حال در آمريكا از هماكنون كرد:

٧آذر٨٤). است(واشينگتنتايمز عراق سرزمين در

عراق در ما رژيم: كارشناس يك
داريم برتر را دست

فردي از بهنقل  ١٠آذر٨٤، روز رژيم تلويزيون
معرفي عراق  امور كارشناس كه عبداللهيان، بهنام 
داريم». را برتر دست  عراق در «ما  گفت: بود شده
كه ما بهنفوذي توجه با افزود، آخوندها اين كارشناس
كاهش براي آمريكا داريم، عراق سياسي رهبران بر

كند. توجه مسأله اين به كه است ناگزير چالشها

ايراني بهعراق فرستادن نفرات
دادن رأي براي

به منظور آخوندي رژيم دريافتي گزارشهاي به بنا
٧٠٠ ايراني  ٨آذر، روز عراق انتخابات بر گذاري تأثير
تا كرده خانقين وارد خانوادههايشان بههمراه را
گزارش اين به بنا  دهند. رأي رژيم عوامل  بهليست

تا  بدهند رأي ليست٥٥٥  به كه شدهاند توجيه آنها
شود. داده پول بهآنها

عراق:  سابق مقامهاي مدافع وكيل يك
ايران عامل رژيم كه بسيار ميگويند

انفجارشيمياييدرحلبچهاست
عراق نه و

دولت مقامهاي از دفاع هيأت عضو عارف، بديع
تلويزيون با گفتگو يك طي ٧آذر، سابق عراق، روز
عامل ايران رژيم كه ميگويند بسيار گفت العربيه،
گفت: وي و نه عراق. شيميايي در حلبچه است انفجار
كشف واقعيتها ميخواهم و هستم عراقي يك من
امانوئل نيز اين از پيش است به يادآوري الزم شود.
وكالي صدام هيأت عضو فرانسوي و حقوقدان لودو،
كه برنامهيي در عراق،  سابق رئيسجمهور  حسين،
شد، آرته فرانسه پخش تلويزيون پنجم مهرماه از روز
يك و از كرد اشاره حلبچه بمباران در بهنقش رژيم
مجاهدين عليه آخوندي رژيم توطئه چينيهاي از فقره
فرانسه در ايران رژيم سفير گفت: و برداشت پرده
از متهم هم عراق رژيم و هم او پيشنهاد كرده كه به
حلبچه شيميايي بمباران  مورد در  يكديگر كردن

به اقدام را در عوض هر دو طرف اين و اجتناب كنند
مجاهدين منتصب نمايند.

تقلب براي گستردة رژيم اقدامات
عراق انتخابات در

آتي انتخابات  نتايج از فقيه،كه واليت رژيم
گستردهيي اقدامات شده، نااميد عراق، پارلمان
است. كرده عراق، آغاز انتخابات در  تقلب را،براي
از برخي رژيم، داخل  از موثق، گزارشهاي  برطبق
بهنيروي ارتجاع، وليفقيه ازسوي كه اقدامات، اين
وزارتخارجة و اطالعات  وزارت قدس، تروريستي

از: است، عبارتند ابالغ شده رژيم،
عراقي مخالف شخصيتهاي و ترور كانديداها ١ـ

آخوندي رژيم دخالتهاي با
عناصر  براي پاپوشدوختن و پروندهسازي ـ  ٢
حذف بهمنظور بدر، سپاه طريق از ميهنپرست، و ملي

پاكسازي كميسيون كانديداتوري در از آنها
ناظر كميسارياي در رژيم، عوامل دادن نفوذ ٣ـ

برانتخابات.
ناظران و  كاركنان اخراج  براي  نفوذ اعمال  ٤ـ
شهرهاي در انتخابات، بر  ناظر  كميسارياي مستقل
بهجاي رژيم، عراقي عوامل استخدام و عراق مختلف

گسترده بهمنظور انجام تقلبات آنها،
در مستقل افراد خريداري براي اقدام ٥ـ

بر انتخابات كميسارياي ناظر
آراي انداختن  و رأي، تقلبي اوراق چاپ  ٦ـ

انتخابات بر عوامل ناظر طريق بهصندوقها، از تقلبي
ابعاد در بهپول، نيازمند  افراد  رأي خريدن ٧ـ

گسترده
در هر صندوق، آرا ثبت تقلب در جدولهاي ٨ـ

رژيم نظر مورد كانديداي بهنفع
صندوقهاي با رأيگيري صندوقهاي تعويض ٩ـ
اصلي بهمركز صندوقها انتقال  بههنگام مشابه،
سنتر تالي به نام بغداد در آرا شمارش براي كميساريا،
انتخابات، دفاتر مديران حمايت جلب ١٠ـ

الي   ١٠ بين پول، پرداخت با مختلف، استانهاي در
٣٠٠ميليون الي   ١٥٠ نفر(معادل بههر دالر ٢٠هزار

عراقي) دينار
از مديران دفاتر  ٢٧ تن به اطالع،تاكنون، بهقرار ـ
شده ارائه پيشنهاداتي، چنين كميساريا، انتخاباتي

است.

نمودار تشكيالتيوشركتهايتحت پوششوزارتنفتبهشرحزيراست:
نفت وزارت تشكيالتي نمودار

درآورند. خود
كه راه  ايران آگاه جامعة آيا كه است اين اساسي  اما سؤال
پيشرو در را دكترمصدق دولت نفت بدون اقتصاد ورسم
اقتصادي توسعة مادي پشتوانة كه داد خواهد اجازه دارد،
رژيم بقاي مادي بهپشتوانة ازاين، بيش ايران، اجتماعي و

شود؟  تبديل واليتفقيه ضدبشري

شبهنظاميانتحتحمايترژيمايراندروزارت كشورعراقكشتارهايفرقهييراهانداختهاند



صفحة ١١ ١٣٨٤	
شما	� ٧٧٨ ـ سه شنبه ١٥�

تصويرها� سيا�، تصويرها� سپيد
عـلـي مـقـد�

(١٠)مـر�ها� �سـال� با بنيـا�گر�يي تر��يست 

خط �	�مي
خط فينيقي 	� ميانر
	�� (بين �لنهرين) «خط ���مي» �� پديد �
�	. ���ميها �� 
شما' عربستا� به �� ساما� كوچيد# 
 حكومتي برپاكر	ند كه چند�� نپاييد 


 �شو�يها �� �� برچيدند. 
 
���ميها كه با��گانا� چير# 	ستي بو	ند، 	� باِبل ماندند 
 شما�شا� بيش 
 
بيشتر شد 
 خط ���مي نيز 	�منة گستر	# تر4 يافت. �با� ���مي نيز 	� بابل 

سر�مينها4 پير�مو� �� پاگرفت 
 �با� جا�4 منطقة «ميانر
	��»  شد.
 

�? هخامنشي، خط 
 �با� ���مي، �با� «	يو�� محاسبا: 	
لتي» شد 	 �	
	� سر�مينها4 �ير فرماندهي هخامنشيا�، 	بير�� ���مي �با�، كا� 	بير4 �� 

به 	ست خو	 گرفتند.
�� خط ���مي بو	 كه 	� �ما� �شكانيا� خط «پهلو4 �شكاني» پاگرفت كه 
�� �� بر�4 نوشتن �با� پهلو4 �شكاني به كا� مي بر	ند. بعدها خط «پهلو4 

ساساني» نيز بر مبنا4 خط ���مي پديد�مد..
خط �
ستايي (	ين 	بير#) كه بر�4 نوشتن كتاB 	يني ��	شتيا� به كا� گرفته 
مي شد، بر مبنا4 خط پهلو4 ساساني پديد �مد. خط �
ستايي، به عكس خط 
 

�يي نيستند، خطي �
�يي � 
پهلو4 �شكاني 
 ساساني، كه صامت هستند 
 
	���4 مصّو: (حر
E صد�	��) �ست 
 �� هر 	
 خط پيشين پيشرفته تر  

تكامل يافته تر �ست. خط ِعبر4 
 عربي نيز �� خط ���مي پديد �مدند.
	� �ما� هخامنشيا� 	� �ير�� هنو� كاغذ 
جو	 ند�شت. �نها نوشته ها4 خو	 
�� بر سنگها يا بر خشتها4 ِگلي مي نوشتند. 	� �� �ما� 	� �ير�� كتابخانه يي 
هم 
جو	 ند�شت. 	� �يين مهرپرستي �سم بر �ين بو	 كه نوشته هايشا� �� بر 
پوسِت َ	بّاغي شد? گا
 مي نوشتند. �ين شيو# 	� �يين ��	شت نيز پيگير4 شد. 
�نها �
ستا، كتاB مقدN 	يني خو	 �� بر پوست گا
 نوشتند 
 	� صند
قهايي 
 �	 
	� معبد �ناهيتا 	� شهر �ستخر پا�N نها	ند كه 	��ما� بماند. پوست گا
�مينها4 نمو� مي گنديد 
 ��ميا� مي �فت. بر�4 جلوگير4 �� �ين �سيب، �نها 
�� 	� مكانهايي مي نها	ند كه خشك باشد. �ندكي بعدتر  �� پوست 	�خت 

 هم مقا
مت �� بسيا�  Qند، كه هم  نر	# كر	َخدنگ به عنو�� كاغذ، �ستفا

بو	. تا �� �ما� كاغذ �ختر�T نشد# بو	. 

    "#	� ما"
 Uكو جنوبي  سر�مينها4  سو4  به  نخستين  �يستگا#   �� 
قتي  ��يايي   Qقو��
بعدها   
نو�حي شرقي 	�يا4 خز� ساكن شدند  �� �نها 	�  كر	ند، بخشي 

لت �شكانيا� (پا�تها) �� پديد �
�	ند 
 بخشي 	يگر �� غرB 	�يا4 خز� 	


لتها4 ما	 
 هخامنشيا� �� تشكيل 	�	ند.	 

��	 فال: �ير�� شدند 
 
نبو	  بيشتر 	
��� حكومتش يك 	
لت 
�حد 
 متمركز  
لت ما	 	� 	 
نها	ها4 پايد�� حكومتي ند�شت، بلكه، �ّتحا	4 بو	 �� قبايل گوناگو� ��يايي 


 بومي كه هريك 	� قلمر
 خو	 به �ستقال' عمل مي كر	.

�يل هز��? �
' پيش �� ميال	، �قو�Q ��يايي ما	 	� كوهها4 بختيا�4، � �	
 
كه سر�مين «پا�سو» خو�ند# مي شد، با گله 	��4 
 كوU نشيني مي �يستند 
هر تير# يي 	� بخشي �� �� ناحيه مي �يست 
 �مير �� ناحيه بو	، به طو�4 كه 

قتي  َشلَمنَصر سوQ، پا	شا# �شو�، 	� سا' ٨٣٧ پيش �� ميال	 به منطقة �ير 
فرما� �قو�Q ��يايي ما	 يو�\ بر	، ٢٧ �مير 
 شا# بر �� سر�مين كم جمعيت 

حكومت مي كر	ند.
به   (Qچها� پيلَسر  (تيگال:  �شو�  شاها�   �� 	يگر  يكي   Q.] سا'٧٤٤   �	

 بيش  	�
��	 Eبخشهايي �� �� �� به تصّر 
سر�مين ما	 لشكركشي كر	 

 گوسفند 
 شتر 
 قاطر �� با خو	 به كاال#  
�� ٦٠ هز�� �سير 
 	هها گّلة گا

(كاَلح)، پايتخت �شو� بر	.
با �نها جنگيدند.  پياپي 	
لت �شو�،  �� يو�شها4  بر�4 �هايي  با�ها  ما	ها 
سر�نجاQ 	� �خرين �
يا�
يي، ما	ها به فرماندهي 	ياُ�كو �شو�يها �� به ��نو 


لت ما	 �� پديد �
�	ند. 	 
نشاندند 
 Q�

لت ما	 �� حد
	 سا'  ٧٠١ تا  ٥٥٠ پيش �� ميال	، به مد: ١٥٠ سا' 		

يافت.
ما	  مختلف   Qقو��  �	�
�� گر	هم � بو	 كه  	ياُ�كو  ما	   4�
فرمانر نخستين 
ما	  بر سر�مين   ،Q.] تا سا' ٦٥٥ �� حد
	 سا' ٧٠١   
  	�
پديد � 
لتي 	

حكومت كر	.
بو	 كه  �ِكباتا�  (همد�� كنوني)  يا  تابستاني  	
لت ما	 ِهگَمتانه  پايتخت   
	يا�كو �� �� بنا كر	 
 كاh شاهي نيز 	� �� جا قر��	�شت. پايتخت �مستاني 

�نها شهر تيسفو�  (	� جنوB بغد�	 كنوني) بو	.
جنگها4 ما	 
 �شو� �� �� پس هم �	�مه يافت 
 	ياُ�كو 	� يكي �� يو�شهايش 

به سر�مين �شو� 	� سا' ٦٥٥ [.Q، كشته شد.
تا �� �ما� �قو�Q ��يايي با مفهوQ «شا#» 
 «سلطنت مو�
ثي» �شنا نبو	ند. ما	ها 
 Nقتبا� �يالميها 
 �شو�يها   «پا	شاهي مؤ�
ثي»   ��  �� فرمانر
�يي  �ين شيو? 
 
كر	ند. �� �ين �
، بعد �� قتل 	ياُ�كو پسر\ َفَر# َ
�تيش، به حكومت �سيد 

تا سا' ٦٣٣ [.Q، بر سركا� بو	.
سومين 
 معر
فترين پا	شا# ما	 ُهوَ
خَشَتر# بو	 كه �� سا' ٦٣٣ تا ٥٨٥ پيش �� 

ميال	 بر سر�مين ما	 فرمانر
�يي 	�شت.
ُهوَ
خشتر# 	� سا' ٦٠٥ [. Q بر «نينو�»، پايتخت �شو�، (كه 	� كنا�? ��ست 

لت 	 

	 	جله  
 	� نز	يكي شهر كنوني موصل قر��	�شت) چير# شد �
�شو� �� بر�ند�خت 
 �� شهر ��، به كلي، 
ير�� كر	 
 گنجينه ها4 �شو� �� 

 .	�
��	 Eبه تصر
يوناني: �ستياl) 	� سا' ٥٨٤  (به  «�يشتو
يگو»  �� هو
خشتر# پسر\  بعد 
[.Q، به تخت شاهي ما	ها نشست. �ين شا# كه گنجها 
 �ند
خته ها4 كال� 

لت ما	 �� به مير�n بر	# بو	، به عيش 
 نو\ پر	�خت 
 به عكس �ندگي 	
4 �
�	، تا �� جا كه حّتي 
سا	? نياكانش، به �ندگي پرتجّمل 
 «شاهانه» �

�ين 
 برl �سبانش �� با طال �ينت  	�	. 
 oستيا� �ما،  مي كر	ند،  �فتخا�  	�	گر4  به  ما	4  شاها�  	يگر   
 	ياُ�كو 
ناهنجا�4 �� پي نها	. 
قتي به 
�ير\  بيد�	گر4 پيش گرفت 
 �سمها4 
ها�پاl به بهانه يي خشم گرفت، فرما� 	�	 پسر\ �� بكشند 
 �� پيكر\ 
بخو�	.  پسر\  گوشت   �� كر	  ناگزير   ��  lها�پا  
 كنند  فر�هم  غذ�يي 
ها�پاl به ناچا�  چنين كر	، �ما، كينة  شا# �� به 	' گرفت 
 	� پي فرصتي 

بو	 كه �نتقاQ بگير	.
 �	 بو	،  هم �ما�  هخامنشي  كو�\  با  كه  ما	،  پا	شا#  �خرين   ،lستيا�


لت ما	 به پايا� �سيد. 	 

يا�
يي با كو�\ شكست خو�	 �

  "#	� هخامنشي
�� 	سته �� �قو�Q ��يايي كه بعدها، پا�سها يا هخامنشيا� ناQ گرفتند، همزما� 
با ما	ها �� ��# قفقا� 
��	 فال: �ير�� شدند 
 	� جنوB غربي 	�ياچة ��
ميه 
 
سكونت گزيدند. 	� �� ساما� 	ير4 نماندند 
 به 	ليل �نبو# شد� جمعيت 
نا�مني منطقه به قلمر
 �يالQ كوچيدند 
 	� سا' ٧٠٠ پيش �� ميال	، 	� محلي 
به ناQ «پا�سو�»، 	� منطقة كوهستاني بختيا�4، ساكن شدند 
 به تد�يج 	� 
 	
سر�مينها4 �يالQ �يشه گرفتند. به طو�4 كه �قو�Q ��يايي «پا�N» 	� حد
 Qلت �يال
سا' ٦٥٨ [.Q، 	� سر�سر قلمر
 كشو� «�يالQ» پر�كند# شدند 
 با 	
 
�� �شنايي 
 هم �يستي  �ين كه «پا�N»ها پيش  با  به همكا�4 پر	�ختند. 
همكا�4 با 	
لت �يالQ، مر	مي چا	�نشين 
 	�مد�� 
 صحر�گر	 بو	ند، �ما، 
 

 همر�هي، به ��# 
 �سم فرمانر
�يي، سا�مانها4 	
لتي  qثر �ين ��تبا� �	
�	��? سپا# 
 سيستمها4 �	��4 �شنا شدند 
 بعدها، پس �� تكيه �	� بر تخت 
شاهي، تو�نستند �� �ين �گاهيها بر�4 �	��? سر�مينيهايي كه �ير فرما� 	�شتند، 
به خوبي �ستفا	# كنند 
 يك �مپر�تو�4 بز�l به 
جو	 �
�ند 
  ٢٣٠ سا' 

با قد�: 
 كا�	�ني فرمانر
�يي كنند.
�	�مه 	��	.

چنا� كه به طو� مستند 	� بخشها4 
مطالعه  نوشته،  �ين  نهم   
 هشتم 
كر	يم(١)، جنگ 
ير�نگر ٨ساله ميا� 
 �
«صد  �� تجربه  يك  عر�[،   
 �ير�� 
�نقالB» خميني به كشو� عر�[ بو	 كه 
سر�مين  �ين   �	 شيعه  �كثريت  به  نظر 
همسايه، �� جانب سر�� �tيم بنيا	گر�4 
�سالمي  كشو�  مساعدترين  خميني 
بر�4 برقر��4 �ين بنيا	گر�يي صا	��تي 
 
 Qشناخته مي شد(٢). �ما �ين تجربة شو
بدفرجاQ كه 	� نهايت به شكست خميني 

 ماجر�4 معر
E «سركشيد� جاQ �هر» 
توسط 
4 �نجاميد، تنها به خاطر تلفا: 
 

 خسا��: سنگين جنگي بر�4 هر 	
كشو� 
 ملت همسايه شوQ نبو	، بلكه 
�ين خسا�تها4 جبر�� ناپذير،  بر   �
�فز
�يانها4 	يني 
 معنو4 سنگيني نيز به با� 

�	 كه به خصوu �� جانب مسلمانا� �

نبايد نا	يد# گرفته شو	. 

"ين "	 قربانگا* جنايت
كه  جنگ  �ين  
يژگي  به  نظر 
بنيا	گر�يا�  خونريزيها4  تمامي  مانند 
تر
�يست با 	ستا
يز 	يني شعله 
� بو	 
 �� كل  فرماندهي  خميني  شخص   

 uبه خصو  
 كا�ها  تمامي  	�شت،   ��
با توجيه 	يني   ،Qجنايت جنگي، الجر
فرماند#  كه  چر�  مي يافت،  جريا� 
�هبر4   
 «�مامت»  موضع   �� يا	شد#، 
 
	يني 
 -به عبا�: شيعه- مرجع تقليد 
نايب �ماQ �ما�، �نجاQ مي 	�	# 
 به كرسي 
 Q	مي نشانيد. به �ين ترتيب، بسيا�4 �� مر

 ناظر��، 	� معر} تصو� 
 با
� نوعي 
«	ين   
 خميني   \
� ميا�  «�ينهماني» 
 
 قر�� گرفته  شيعه»  «مذهب   
  «Qسال�
	� �مو�{ تبليغا: مربوطه گيج 
 غرقه 

 حتي قرباني مي شدند. چيز4 كه هنو� 
قر�� 	�	�   oمال با  تنها  بسيا�4  هم 
 
  Qسال� 	ين  بر  خميني،  �فتا�ها4 
مذهب شيعه خر	# مي گيرند 
 يا ضديت 

مي 
��ند.
�ين  
�نمو	 كر	�  «�سالمي»  نفس 
 Eبرخال 
 Qين مبين �سال	جنگ �فتر� به 
مو��ين شناختة شد? �ين 	يانت �ست. چر� 
كه طبق نص صريح قر�� مجيد، منا�عة 
با  بايستي  مسلمين  مختلف  	ستجا: 
ميانجيگر4 	يگر مسلمين تعيين تكليف 
 
» �ست:  چنين  قر��  تصريح  شو	. 
چنا� چه 	
 گر
# �� مؤمنا� با يكديگر 

جنگيدند، پس  به برقر��4 صلح ميا� 
�نا� برخيزيد، پس �گر يكي بر 	يگر4 
تجا
� كر	، با تجا
�كا� بجنگيد تا �ير 
فرما� خد�
ند بيايد 
 �� گا# كه چنين 
كر	، ميانشا� برپاية عد�لت، صلح برقر�� 
كنيد 
 عد�لت به كا�گيريد كه خد�
ند 

عد�لت پيشگا� �� 	
ست مي 	��	»(٣). 
ليكن، �
\ خميني 	� سو��ستفا	# 
جنگ»  «تنو�  كر	�   ��	 بر�4  	ين   ��
 �	 كه  �ست  گستر	#   
  Tمتنو چنا� 
نمي تو��  نوشتا�  سلسله  �ين  گنجايش 

 	�منة �نها  Tبه  طو� جامع به شر� �نو�
پر	�خت 
 ناگزير به �شا�# 
 سرخطها 

برگز��مي كنيم.
- عنو�� «	فاT مقدN» كه 
��ثا� 
�ستفا	#   ��  �� هم  هنو�  خميني  پليد 
مي كنند، جز سو��ستفا	# �� ناQ فريضة 
 Eنيست. چر� كه حتي �گر طر «Tفا	»

 مسئو' شر
T جنگ  �
متجا عر�قي 
كه  نيست  تر	يد  قابل  شناخته شو	، 
�	�مة جنگ �� سا' 	
Q تا هشتم، تنها 
خو�ستة خميني 
 �صر�� �
 بر �	كر	� 
هرگونه توقف �ين جنگ بو	 تا كه به 
خسا�تها4  كشته،  هز��  هز����  قيمت 
 
 شهرها  
ير�ني   
 هز��ميليا�	4 
 
 خانمانها   
 �نسانها  �نبو#  
��گي �

عو��} بلندمد: �ين باليا تماQ شد.
اليه ها4  سيستماتيك  فريب   -
فرماند#  مثا'،  بر�4  جامعه.  سا	# تر 
�ضايي  محسن  پاسد����،  سپا#  
قت 
�عالQ كر	: «شو��ها4 نظامي 	� سر�سر 

ستاها4 كشو� تشكيل مي شو	... 	� �
جهت كمك به جبهه ها 
 �عز�Q نير
 به 

ميد�نها4 نبر	.(٤).

 ��فريب # �جبا	 "	 �عز
نير#ها

�عز�Q �جبا�4 نوجو�نا� 
 كو	كا� 
به كا�گرفتنشا�   
 جنگ  ميد�نها4  به 

فتن � بر�4   «Eمصر «يكبا�  عنو��  به 

 پا�# پا�#  lميد�نها4 مين به بها4 مر
شد� �ين نونهاال� تا ��# حملة نير
ها4 
مسئو'  �حماني،  بگشايند.   �� �صلي 
بسيج 	� مر	�	٦٤گفت: 	� سا' جا�4 
�مو�\  	�نش �مو�  ��١٢٠٠٠مند? 
��مي 	يد# �ند. �ما �كرمي، 
�ير �مو�\ 

 پر
�\ �tيم 	� ��� سا'٦٤ گفت: 
	� حا' حاضر، ٤٠هز�� 	�نش �مو� 	� 
جبهه هستند. �ينها بخشي �� غيرنظاميا� 

�عز�مي به جبهه بو	ند كه به گفتة فرماند# 
بسيج، 	� سا'٦٤، به ميز�� ٣ميليو� نفر 
�� �مو�\ 	�	# 
 يك ميليو� �� به جبهه 

فرستا	# �ست.
به  �ير��  مقيم  خا�جيا�  �جبا�   -
شركت 	� جنگ، به خصوu �فغانها 
سربا���  �جبا�   �� جد�  �ين  عر�قيا�.   

مانند  خو	شا�،  
لتها4 	 كه  خا�جي 
سو�يه 
 غير#، �نها �� مجبو� به �ين كا� 

كر	# بو	ند. 
 
- كشيد� خو� �ند�نيا� سياسي 
�جبا� مر	Q، حتي سربا��� پشت جبهه 
به 	�	� خو�. 	� 	يما#٦٤، تنها �� يك 
به �ند��?  تهر��،  مهر�با	   �	 پا	گا� 
سيا�»  خو�  بانك  سه  كامل  «ظرفيت 

خو� گرفته شد.
بهشت»،  «كليد   Qشو بدعت   -
�شيا� پالستيكي به شكل كليد كه بر�4 
گر	نشا�  به  �عز�مي  سا	# 	ال�  فريب 
بهشت فو�4  مي �
يختند كه حتميت 

پس �� كشته شد� �� به �نها ببا
��نند.
- ��# �ند�ختن 	هها �ماQ �ما� قالبي، 
مز	
��� سفيد پو\ سو�� بر �سب، تا به 
كو	كا� 
 سا	# 	ال� ببا
��نند كه جنگ 

 مرگشا� مو�	 نظر حضر: «صاحب 

�لزما�(عج)» �ست.  
 
 �سير��  با  
سيع  بد�فتا�4   -
سياسي  �ستفا	?   Eهد به  �نها  شكنجة 
�� �نا� 
 يا به گلوله بستنشا�، �� جمله 
	� �ند�� گرگا�، كه �غلب با �عتر�} 
تعطيل  حتي   
 جهاني   hصليب سر
فعاليت �ين سا�ما� بين �لمللي مو�جه شد. 
هم چنين، قتلها4 فجيع �نا� به �
شها4 
سبعانه، مانند بستن به �تومبيل 
 كشيد� 
 
 �تومبيل   
	 به  بستن  يا   
 �مين  بر 
شقه كر	� �سير با حركت �تومبيلها 	� 


سمت مخالف.	
 �	 كا�شكني  يا   
 كر	�   	�  -
�مر مبا	لة �سير�� 
 گر
گا� نگهد�شتن 
مقاصد  بر�4  قربانيا�  �ين   oنا	�	

سياسي.
�شا�# به محو�ها4 باال تنها نمونه يي 
 �
«صد پليديها4  �نبو#   �� �شكا�تر 
 Qبه نا #�
�نقالB» خميني �ست كه هر�
 ،Qحقيقت با �فتر�بستن به �سال �	 
	ين 
شخص خو	\ مرتكب مي شد# 
 باند 
قد�: پرست پير�مونش به خصوu بنا 

 	ستو�ها4 �كيد 
4 مرتكب  4
بر فتا
 Tگرنه، چگونه مي تو�� �نو� 
مي شدند. 

 �
«صد  
 «جنگ»  گناها�   
 جنايا: 
تشريح   
 فهرست   �� خميني   «Bنقال�
–مثًال-  كه  پليد4  باند  جنايا:  كر	. 
حتي نما�ها4 مر	Q �� تبديل به عرصة 
فسق 
 فجو� 
 تبليغا: 	�
� 	� توجيه 

جنايا: جنگي مي كر	ند. 
تفسير  به  �شكا��  خميني،  خو	 
مي �	  	ست  قر��  �يا:   �� 
�tگونه 
�خوندها4  �نبو#  به   �� 	جاليت  �ين   

جير# خو�� مي �موخت. �� جمله، شعا� 
پليد «جنگ جنگ تا �فع فتنه �� عالم» �� 
به �يا: قر�� �فتر� مي بست كه به كلي 
مشركا�  با  نبر	  �ية   
 بو	  ساختگي 
مهاجم �� به جنگ مسلما� با مسلما�، 
«عالم» 
�نمو	  تا تسخير  �� هم جنگي 
 
 بيشرمي   �� نمونه  �ين  با  مي كر	(٥). 
نسبت 	�
غين به قر��، بايد ��عا� كر	 
كه �ين نوشته هرگز ظرفيت برشمر	� 
	يگر   
  4
 �شكا�  
غها4 �	 �نبو# 
 
عو�ملش �� ند��	 كه 	� توجيه جنگ 
جنايتهاشا� نه تنها 	� �سانه يي تبليغاتي، 
بلكه 	� مساجد 
 خطبه ها4 نما� جمعه، 
عبا	�: مر	Q �� فاسد 
 باطل كر	# �ند. 

 مشتي 	�
غگو4 تبهكا� �� پيشنما� 
كرسي   �	 حتي   
  Q	مر نما�ها4 
مي كنند.   
 كر	#  قالب  تقليد،  مرجع 
به  طو� خالصه گفت كه  تنها مي تو�� 
هيچ كد�Q �� شعائر 	يني �� �� �لو	گي 
باقي  خويش  جنايا:   
 گناها�  به 
نگذ�شتند، �� نما�ها 
 مساجد 
 هيأتها 

تا مناسك حج 
 غير#.

جنگ تر#	يستي
�� فجايع ضد�نساني 
 نقض  جد� 
���شها 
 فر�مين 	يني كه به نمونه يي  �� 
�� 	� جنگ «صد
� �نقالB» خميني 
 �
پر	�ختيم 
 مشاهد# كر	يم كه صد
بنيا	گر�يي 
 توسعه طلبي بر�4 حاكميت 
�ين نوT به �صطال� «�سالQ» چه فجايعي 
به �يا� بشريت 
 برضد 	يانت �نجاميد# 
 Tنو كه  يا	�
� شد  بايد  مي �نجامد،   

«تر
�يسم»،  يعني  جنگ،   �� 	يگر4 
هرگز �� 	ستو� بنيا	گر�يي خميني خا�{ 
نبو	# 
 به مو���: جنگ ضدميهني 	� 
�ست  	�شته  �ير��-عر�[، جريا�  جبهة 

  ���	? خميني  Qبا �ين توضيح كه عز
به �
\ تر
�يستي 
 تد��كا: عملي 
�سمي  تا�يخ   �� 
	تر � بسي   �� بر�4 

شر
T جنگ �ير�� 
 عر�[ بو	# �ست. 

 T
شر تا�يخ  مي 	�نيم،  چنا� كه 
ماليا�  �tيم  �	عا4  به  ٨ساله  جنگ 
�ير��، 
 به صو�: حمال: همه جانبة 
عر�[ به �ير�� 	� تا�يخ ٣١شهريو�٥٩. 
٢٣سپتامبر١٩٨٠ بو	. �ين جد� �� �	عا4 
طرE عر�قي كه تا�يخ �غا� �ين جنگ 
�� مدتي قبل 
 حمال: �ير�� به مناطق 
مر�4 عر�[ مي 	�ند. حا' �گر با �غما} 
سفا�:  �عضا4  گر
گانگير4   ��
�مريكا 	� تهر��، به تا�يخ �١٣با�٥٨، 
تنها ٨-٩ما# �� حاكميت خميني گذشته، 

لين قتل تر
�يستي توسط �tيم ماليا� �
خميني �� به يا	 بيا
�يم، يعني عمليا: 
تر
� شاهپو� بختيا�، �خرين نخست 
�ير 
به طو�  ٢٣سپتامبر١٩٨٠،   �	 كه  شا#، 
گرفت،  صو�:  پا�يس   �	 ناموفق 
�غا�  تا�يخ   �	 	�ست  كه  شگفتا 
�جر�  به  ماليا�  �tيم  
�يت � به  جنگ 
قابل فهم �ست  به �
شني  گذ�شته شد، 
 
 �
كه تصميمگير4 مربوq به �ين تر
�قد�ما: تد��كاتي �� به ماهها قبل بر 
 Q. �مر4 كه بايد پيش �� �عال		مي گر
علني «قاضي شرT» معلوQ �لحا'، شيخ 
�ين كه حكم  بر  مبني  صا	[ خلخالي، 
�عد�Q مقاما: �tيم سرنگو� شد? شا# �� 

غياب� صا	� كر	# �ست.
بعد،  توجه �� كه، 	� سا'  شايا� 
با�  �ين   
 موفق  به طو�   �� بعد4   �
تر
 Qنجا� 
�شنگتن،  �مريكا،  پايتخت   �	
طباطبايي،  علي �كبر   ،�� طي   
 	�	ند 
 �
تر  �� شا#،  �tيم  صاحب منصبا�   ��
�خير،   �
تر  �� بعد  ما#  چند   
 كر	ند. 
�قد�Q تر
�يستي بعد4 	� فيليپين صو�: 
گرفت به قتل �قا4 شاهرh ميثاقي، يك 
مجاهدين خلق،  هو�	��  مسلما�  جو�� 
با   ��  4
 خميني  عو�مل  كه  �نجاميد 

ضربا: كا�	 كشتند.
مي كنيم  مالحظه  ترتيب،  به �ين 
كه خميني 
 �tيم بنيا	گر�4 نو�سيد# 
	� �ير��، تر
�يسم �� بسيا� �
	، مدتي 
كمتر �� 	
 سا' �� �سيد� به قد�: 	� 
بهمن٥٧، با چنين 	�منه يي 
سيع، 	� سه 
به   ،�
	 �سيا4   
 �مريكا  
پا، �� قا�? 

مو�	 �جر� گذ�شتند.
بر�سي �ين نوT تر
�يسم  به 	ست 
�لگو4  خميني،  حاكميت  عو�مل 
بنيا	گر�4 �سالمي تر
�يست، ناگزير به 
قسمتها4 �يند# كه  	� �ين سلسله نوشته 
مي �يد،موكو' مي شو	. ليكن، همين جا 

يا	�
� مي شو	 كه �ين سر�� 
 عو�مل 
با�  
لين � بر�4  �tيم خميني بو	ند كه 

خيمي  تر
�يستي  
يد�	ها4 � 
عد? 
�� به مخاطبا� خويش 	�	ند كه بعدها، 
 
  oنيويو�  �	 ١١سپتامبر٢٠٠١،   �	


�شينگتن به 
قوT پيوست. 
محسن �ضايي، فرماند# كل سپا# 
ماليا�  خصوصي  ��تش  پاسد����، 
بنيا	گر�4 حاكم بر �ير��، طي نطقي 	� 
٢٩مهر٧٠ (�٢١كتبر١٩٩١)، يعني 	
سا' 
	� ١٣خر	�	٦٨،  خميني   lمر  �� بعد 
خشم  جرقة   4�
�» كه:  مي 	�	  
عد# 

 كينة مسلمانا� 	� 	' 
�شينگتن �بانه 

(�	�مه 	��	) خو�هد كشيد»     
پانويس: -----------

ترتيب،  به  مجاهد،  نشريه   -  ١  
 
  '
� تا�يخ   ،٧٧٧
 شما�# ها٧٧٦4 

.٨٤���٨
 ٢ - بر�4 مر
� نمونة مأخذها، به هما� 

قسمت٨ مر�جعه كنيد. 
 ٣- متن: «َ
ِ�� َطائَِفَتاِ� ِمَن �ْلُمْؤِمنِيَن �ْقَتَتُلو� 
َفَأْصِلُحو� بَْيَنُهَما َفِإ� بََغْت ِ�ْحَد�ُهَما َعَلى 
�ْألُْخَر� َفَقاتُِلو� �لَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَ� �َِلى 
ِ َفِإ� َفا�ْ: َفَأْصِلُحو� بَْيَنُهَما بِالَْعْدِ'  َ�ْمِر �هللاَّ
َ ُيِحبُّ �ْلُمْقِسِطيَن». سو�?  
�َْقِسُطو� ِ��َّ �هللاََّ

�لححر�: (٤٩). �ية٩،
٥مر	�	٦٥،  �tيم:  ٤-��	يو4 


ئيه١٩٨٥.t٢٧
 ٥- متن: « َ
َقاتُِلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَ� فِْتَنٌة 
يُن ِهللاِّ َفِإِ� �نَتَهو�ْ َفَال ُعْدَ
�َ� ِ�الَّ  
َيُكوَ� �لدَِّ
الِِمينَ» . سو�? بقر#(٢). �يه١٩٣.  َعَلى �لظَّ
پيما� شكن  مشركا�  مو�	   �	 �يه  �ين 
�ست كه مي گويد: «با �نها تا كه فتنه گر4 
�� پايا� بدهند، بجنگ تا كه مانع 	ين 
به  �گر  پس  شو	،   Eبرطر خد�  بر�4 

 تعد4 بر  �
فتنه پايا� 	�	ند، هيچ تجا
كسي مجا� نيست، مگر ستمكا���. �ما 
خو	\  جنگ  به   �� �يه  �ين  خميني، 
پايا�  با مسلمانا� تعميم 	�	# 
 به جا4 
فتنة 	شمن، پايا� عمر قد�تها4 جهاني 
�� – �لبته �ياكا��نه 
 	� حالي كه خو	 
�سلحه  �سر�ئيل   
 غربي  قد�تها4   ��
حالي   �	 كر	# �ست.  علم  مي خريد- 
�سم�  عر�[،   ،4
 جنگي  	شمن  كه 
جنگ  به  كه  كر	# بو	  �ما	گي   Qعال�

 به �صطال� فتنه، پايا� 	هد �ما خميني 

�ضا نمي 	�	.

كه   Bخو تصوير  يك  مي گويند 
�حساN 	�ستي �� به �نسا� منتقل بكند 

��صدها كتاB تاثير\ بيشتر �ست.
من   ��  Bخو تصا
ير  �ين   �� نمونه يي 
�يبا   
 شاعر�نه  فيلمي   �	 	�سا'٥٩ 
به ناQ عر
{ كه توسط يك �� هنرمند 
�هل شو�
4 ساخته شد# بو	،  فيلمسا� 
به  تا  موقع   ��  �� كه  تصا
ير4   .Qيد	
حا' همو��# 	� �هنم تا�# 
 تأثيرگذ�� 
يك  	�ستا�  فيلم  ماند# �ست.  باقي 
گر
# پا�تيز�� �
N �� نشا� مي 	�	 كه 

 ميهن خو	  Q	چگونه بر�4 نجا: مر
�� چنگ سربا��� فاشيست هيتلر4 به 
مبا��# با �نا� پر	�خته بو	ند.كا�گر	�� 
 4
همر�# با سير 
قايع مختلف  به �
�نكا
شخصيتي 	
 كا��كتر �صلي فيلم خو	 
�سيد�   
 پر	�خته بو	  مو��4  به طو� 
كا��كتر  قهرماني   
 فد�   }
� نقطة  به 
 
 بريدگي  نقطة  به  �سيد�   
  '
�
به  ��به خوبي   Q
	 كا��كتر  خيانت 

تصويركشيد# بو	.
گرفتن  بر�4  كه  پا�تيز��   
	 �ين 

قه ��  �	�
�  
 مر	مي  كمكها4 

ستا � 	�خل  به  پا�تيز�نها  	يگر  بر�4 
�لماني  سربا���  كمين  به  �فته بو	ند، 
�نا�  با  گريز   
 جنگ  به   
 مي �فتند 

قتي  نبر	  ��مدتي  پس  مي پر	��ند. 
باقي  �نها  بر�4  فشنگي  	يگر  كه 
نماند# بو	 لحظة تصميمگير4 بين �ند# 
	ستگيرشد� 
 يا با تنها فشنگ باقيماند# 
به �ندگي خو	 خاتمه 	�	� بر�4 �نا� 
فر�مي �سد. �ين جا �
لين جايي �ست كه 
ما با 	يد� حالتها4 هر 	
 نفر با كا��كتر 

ني �نها به تد�يج �شنا مي شويم  �
لي �	
با چهر# يي مصمم 
 بد
� هيچ هر�سي 
 oسپس نو 
به �سما� نگا# مي كند 
سال� �� به �ير گلو4 خو	 مي گذ��	 

 �نگشت خو	 �� بر�4 چكاند� ماشه به 

لي 	
مي هر�سا�  	�
حركت 	�مي �
 Eطر ��
 Eسر�سيمه به �ين طر 
�ست  
نگا# مي كند 
 به 	نبا' ��# فر��4 بر�4 

قتي متوجه مي شو	  
�ند# ماند� �ست 
مسير  به  �شتبا#  به  �لماني  سربا���  كه 

ست 	 شليك  جلو  �فته �ند  	يگر4 
پا�تيز�نش �� مي گير	 
هر 	
 	� خانة 
�ني 	� �
ستا مخفي مي شوند 
لي 	� 
صحنة 	يگر4 	
مرتبه 	� هما� خانه 
سربا���  توسط   
	 هر  شد#  غافلگير 

�لماني 	ستگير مي شوند.
 	� سكانس بعد4 يعني 	� محل شكنجه 
كه  جايي �ست  
مين 	 با�جويي،   

كا�گر	�� با نشا� 	�	� عكس �لعملها4 
به   �� ما  خو	  كا��كتر   
	  :
متفا
شخصيت �نها نز	يكتر مي كند. پا�تيز�� 
شكنجه ها4  �ير   �	 چند  هر  
لي �
قر��	��	 
 پوست 
گوشت  	�	ناكي 

سينة �
 �� با ميلة 	�� مي سو��نند، 
لي 

 لب �� لب با� نمي كند 
 �طالعاتي �
به �نها نمي 	هد 
 به صو�: �نها تف 
كا��كتر  ما   Qهنگا �ين   �	 مي �ند��	، 

Q �� 	� ��هر
  مي بينيم كه با شنيد� 	
صد�4 فريا	ها4 	
ست پا�تيز�� خو	 
هما�   �	 
لي  شد# �ست   Nتر 	چا� 
مشغو'  مشتاقانه  حالتي  با  گا#  حا' 
نگا# كر	� به يك �� جو�� خدمتكا� 
نظافت  	�حا'  كه  مي باشد  
سي �
كف ��هر
 �ست.يكي ��گشتاپوها كه 
 
� به  مي گر		   4
 نگاهها4  متوجه 
مي گويد كه چر� مي خو�هي بي خو	4 

جا� خو	 �� �� 	ست بدهي فكرهايت 
�� بكن مي تو�ني پيش ما بيايي 
 بر�4 
ما كا�كني 	� �ين صو�: به �ندگي 

 لذ�يذ �� خو�هي �سيد 
گرنه هما� 
�نتظا�   �	  Qعد��  Qسر�نجا
 شكنجه ها 
بد�   Qين هنگا� بو	. 	�  نيز خو�هد  تو 
 
شكنجه شد? پا�تيز��  �
' �� ��جلو �
عبو� 	�	# 
 به 	�خل طويله مي �ند��ند 
نكر	# 
هما� طو�  �� شكنجه   
� 
لي 
مو�	   �	 تا  مي گذ��ند  باقي  	��تا[ 

حرفهايي كه به �
 �	# �ند فكر كند.
 	� �ين صحنه ها هر تصوير 
 كالمي 
بيانگر 	يدگا# 	
 پا�تيز�� 	ستگيرشد# 
نسبت به مسائل مختلف �ست. سربا��� 
پا�تيز��،   
	 بر�ين   #
عال �لماني 
نيز   �� 
ستا � �هالي   �� 	يگر  تعد�	4 
پا�تيز�نها  به  كمك �ساني   Qجر به  
مي �
�ند.  �نها  نز	  به   
 	ستگيركر	# 
	ختر4  	يگر4  كشيش،  ���نها  يكي 
كه  �ست  ما	�4  سومي   
 جو��  
بچه يي كوچك 	��	. همة �فر�	 	�كنا� 
مي برند  پايا�  به  صبح  تا   �� شب  هم 
لحظا: سخت تصميمگير4 بر�4 هر 
شها	تي   Bنتخا� فر��سيد# �ست.  نفر 
�گاهانه 
 فد�كر	� خو	 	� ��# ���	4 
به  خائنانه  �ندگي   Bنتخا� يا   
 ميهن 
حفظ  بر�4  	شمن  با  همكا�4  
سيلة 
جا� خو	. هر كد�Q �� شخصيتها نمونه 

 قشر4 �� جامعه �� نمايندگي مي كنند 
 Bنتخا� 
��هي 	 �ين  بين   �	 بايد  كه 
خو	 �� بكند. هركد�Q ��كا��كترها بايد 
���� چه  به �� 	لبستگي 	��ند بگذ�ند. 
 	
� خيلي   
 �ست  جو��  هنو�  	ختر 

 '	 
�يباييهايش  �ندگي   �� كه  �ست 
كوچكش  فر�ند  به  عشق  ما	�  بكند، 

سوسه �\   
� ماند�  بي سرپرست   

 
 �ست  ��حت  كشيش  مي كند، 
�ضطر�بي 	� چهر# �\ 	يد# نمي شو	، 
همه به 	
� پا�تيز�� شكنجه شد# حلقه 

 شب �� تا صبح به همين شكل  #	�
پا�تيز��  	�حالي كه  مي كنند  سحر 

مي 	�گوشة 	يگر4 	� تنهايي 
 به 	

� �� جمع �نا� به سرمي بر	 
 با خو	 	

فكر مي كند.
صبح 
قتي كه گشتاپوها به سر�� �نها 
 
مي �يند صحنة 	يگر4 �� شناخت 	

كا��كتر �صلي فيلم به نمايش 	�مي �يد. 
بر�4  �بتد�   �� پا�تيز�� شكنجه شد# كه 
�هد�في �نقالبي مسير مبا��# بر�4 ���	4 
 
�نتخاB كر	# بو	  
 ميهنش ��  Q	مر
حاضر به پر	�خت بها4 �� تا به �خر 
بو	# �ست 	�مقابل سربا��� �لماني �
 به 
�فسرگشتاپو كر	# 
 مي گويد كه همه 
 #	�	  Qنجا�  
�  �� مأمو�يتها   
 عمليا: 
بو	# 
 نفر�: 	يگر  بيگنا# هستند 
 �گر 
مي خو�هند �
 �� به خاطر �نجاQ كا�هايش 
�عد�Q كنند 
لي مر	Q عا	4 �� �ها كنند. 
�ما 	� مقابل �
{ فد�كا�4 �
، پا�تيز�� 

Q كه حاضر به پر	�خت بها4 �نقالبي 	
ماند� نيست سر خو	 �� پايين مي �ند��	 

 حاضر به همكا�4 با �لمانيها مي شو	. 
سربا��� به 	ستو� �فسر گشتاپو پا�تيز�� 
 
شكنجه شد? مقا
Q �� همر�# با كشيش 
ما	� بچه 
 	ختر جو�� به طو� جمعي به 
سمت ميد�� شهر جهت �عد�Q مي برند. 
�� �ين لحظه تا پايا� صحنة �عد�Q مد: 
 
 �فر�	  حالتها4  فقط  ما  �يا	4  �ما� 
چهر# ها4 �نها �� همر�# با مو�يكي �يبا 
كه با ��l نو�خته مي شد بر �
4 پر	# 
مي بينيم. به �ين ترتيب همة �فر�	 ��به پا4 
لحظا:  �ين   �	 	��مي برند  چوبه ها4 
	ختر   .	��	  �� خو	  
�كنش  هركس 
 ��	 Bجو��  با نگاهي معصومانه به طنا
نگا# مي كند، كشيش هم چنا� حالتي 
 
 ��	 Bگاهي به طنا �	ما ،	��	 Q���
به بچة كوچكش نگا# مي كند  گاهي 
هر چند هر كد�Q 	لو�پسيها4 خو	 ��  
	��ند  
لي هيچ كد�Q حاضر به سا�\ 

 پذيرفتن ننگ همكا�4 با فاشيستها4 

�لماني نمي شوند 
 	� مقابل 	يدگا� 
مر�سم  	يد�  بر�4   �
� به  كه  مر	مي 
شد# بو	ند   #	�
� محل  به  �نها   Qعد��
 	
يك به يك سرهايشا� باال4 	�� مي �
تا سر�نجاQ نوبت به پا�تيز�� شكنجه شد# 
به  �فتخا�   
  �
غر با  
كه � مي �سد 
جمعيت مر	Q نگا# مي كند 	� بين �نها 
نگاهش بر �
4 چشما� نوجو�ني خير# 

 پا�تيز��  
مي ماند كه معصومانه به �
بريد? 	يگر كه 	�گوشه يي به فالكت 
 �	 مو�يك  مي كند.  نگا#  �فتا	# �ست، 
�ين جا به �
{ خو	 مي �سد پسربچه كه 
 oنا	�	 �ين صحنه ها4  	يد�  طاقت 

 �� بي �ختيا�  �شك  قطر�:  ند��	   ��
چشمانش سر��يرمي شو	. مونتاt مو��4 
�ين 	
 صحنه با يكديگر يكي �� هما� 
�بتد�   �	 كه  �ست  تصوير4  لحظا: 
گفتم �� صدها كتاB تأثير بيشتر4 	��	. 
پا�تيز�� به كو	o گريا� نگا# مي كند 

�	�مة مبا��# �\ �� 	� 
جو	 �� نوجو�� 
مي بيند نوجو�ني كه بايد 	�N چگونه 
�يستن 
 چگونه مر	� �� 	� هما� جا �� 

 	� �ين � 

4 �مو�\ بگير	 �� �ين �
لحظه بر�4 نشا� 	�	� �ين كه 	� مقابل 
	شمن نبايد گريست به كو	o لبخند 
 
مي �ند، كو	o بر�4 ��	ست 	�	� �

 به خاطر ماندگا� شد� ��# � 
مي گريد 
 ��	  Bطنا بر  بوسه �	�  با  مقا
متش   

مي خند	 
 به  �ين شكل 	� �يباترين 
به  �نا�  لبخند  پا�تيز��  ممكن  حالت 
حركت  خو	  �فتخا�  با   lمر سو4 
مي كند 
 قبل ���ين كه سربا��� بتو�نند 
 ��	 Bبا طنا 	خو 
به �
 نز	يك شوند �
به پر
�� 	�مي �يد 
 	� نگا#  نوجو�� 
 	��
 نو� خو�شيد  	�خل شعاعها4  به 
 �	  ��  
� برگشت  	يگر  �ما   
 مي شو	 
نگا#  به  صحنه  �ين  تصويرنمي بينيم. 
نوجو�� به پا�تيز�� بريد# كا: مي شو	 
كه �فسرگشتاپو به �
 مي گويد كاپو بيا ما 
به كساني كه با ما همكا�4 مي كنند كاپو 
مي گوييم بيا بريم 	�خل پا	گا�، 	��ين 
لحظه پا�تيز�� بريد# كه �كنو� به 	�جة 
مز	
�4 ��تقا پيد� كر	# �ست همر�# با 
 	
سربا��� �لماني به 	�خل پا	گا� مي �
 �
�ين �خرين صحنة فيلم �ست. 	� بير
�نقالبي   oپا ���شها4  	نيا4  پا	گا� 

�نسانها4   Q��� با	 �قص  مي �ند.  مو{ 
 Bيخو�هي كه با سرفر��4 به طنا�	��

يخته شد# �ند �� �غا�كر	# �ست، � ��	
 �	 كينه   �� پر  نگاههايي  با  
ستاييا� �
�نتقاQ خو� �نها هستند   �نديشة گرفتن 
�خرين  �يبا4  لبخند  به  نوجو��   

پا�تيز�� قهرما� 	� باال4 	�� مي �نديشد 

لي 	� 	�خل پا	گا� هيچ چيز 
جو	 
 
ند��	 جز خيانت به خلق 
 �نقالبيو� 
 Nشمن به خاطر تر	همكا�4 كثيف با 

 حفظ جا� خو	، 	��ين جا  lمر ��
���مي  به  �لماني  سربا�  يك   ��  B�	
بسته  كه  	�بي  پشت   �	 ما   
 مي بند	 

 
مي شو	 چهر? 	�ماند# پا�تيز�� بريد# 

 خائني �� مي بينم كه 	� پس  �
مز	

لگر	  سگ  يك  سر\  پشت  �مينة 
بي هدE به 	
� خو	 مي چرخد. 	� �ين 
صحنه كه بيشتر �� صدها كتاB قطو� 
با �	Q حرE مي �ند كا�گر	�� تمامي 
كا��كتر 
جو	4 باقيماند# �� �� بريد# 
مز	
� خائن �� به بهترين شكل به تصوير 
بر�4  بعد  به  �ين   �� نيز   
�  .	�
	�مي �
بايد  خو	  خيانت  با  همر�#  �ند# ماند� 
مثل هما� سگ بي هدE �ندگي كند 

 همو��# بر�4 ��بابها4 خو	 	� �� جا 
 
خوشرقصي بكند 
 	مي تكا� بدهد 
بدين شكل به �ندگي خفيف 
 خائنانة 
با  فيلم  شكل  بدين  بدهد.  �	�مه  خو	 
همين تصويرتكاندهند#  
 به يا	ماندني 
 B�	 بسته شد�  مي �سد  پايا�  به 
 4

���	# به � Eنيا4 �نسانها4 باشر	
 
بريد# يي كه هم چو� سگي بدبخت 
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صفحة ١٢ شمارة ٧٧٨ ـ سه شنبه ١٥ آذر ١٣٨٤

سالم بر«اشرف» و «اشرفيان!»

اجالس  كه  زد  حدس  مي شد 
مقاومت  ملي  شوراي  مياندوره يي 
برگزيدة  جمهور  حضوررئيس  با 
از  مقاومت و شركت اعضاي شورا  
اروپا  و  آمريكا  مختلف  كشورهاي 
روشن  و  قوي  مواضع  بر  تأكيد  و 
سياسي  مسائل  مبرمترين  حول  شورا 
روز ايران (درسطح ملي، منطقه يي و 
بين المللي)، گريه و زاري آخوندها را 
و درود  مريزاد  واقعًا دست  درآورد. 
به اين شورا و تبريك و درود به مردم 
آلترناتيوي  چنين  يك  كه  ايران 

دارند.
نداشته  سابقه  ايران هم  درتاريخ 
قرن  ربع  با  سياسي  ائتالف  يك  كه 
ماندگاري و چنين مداري از انسجام 
داشتن  با  كه  استحكام  و  قدرت  و 
مختلف  نقاط  در  ٥٠٠عضو  از  بيش 
جهان، دررويكردهايش تا اين اندازه 
سرعت عمل داشته باشد و مبرمترين 
را  روز  سياسي  مسائل  حساسترين  و 
مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار 
داده، نتيجه گيري كند، موضع بگيرد.

بيانية  آن  از  بعد  ٢ماه  فقط  آن هم 
تاريخي ٣٠تير شورا كه  و  سرفصلي 
مفاهيم راهبردي و حتي كاربرديش تا 
يك دوران هم چنان نو و تازه خواهد 
و  «دارندگي  مي گويند  به اين  بود. 
برازندگي»! انشااهللا كه خدا زيادترش 

كند.
«مقام  داريد  انتظار  اگر  اما 
نهادش   از  آه  هم  همين جا  واليت»تا 

برنيامده باشد، سخت دراشتباهيد!
بدبياري  بار  اين  كه  به خصوص 
درست  نبود؛  هم  تا  دو  يكي  «آقا» 
دبيرخانه  اطالعية  انتشار  با  همزمان 
ميان دوره يي  اجالس  مورد   در 
عمومي ملل  مجمع  سوم  شورا،كميتة 
متحد هم با صدور يك قطعنامة قوي، 
سيلي دوم را به بناگوش «نظام واليت» 
نواخت  و آن را به خاطر نقض شديد 
مي گويند  كرد.  حقوق بشرمحكوم 
و  كرده  نياز  و  نذر  هم  خيلي  «آقا» 
حتي خرج و مخارجي! هم در رابطه 
تا  بود  داده  پيشنهاد  طرفها  برخي  با 
شايد اين بار هم كميتةسوم و مجمع 
حداقل  و  بگذراند  سر  از  عمومي را 

اندر باب جفتكهاي عاجزانة نظام واليت

مه فشاند نور و سگ عو عو كند
برگزاري  از  كه  آخوندي  رژيم 
حضور  با  شورا  ميان دوره يي  اجالس 
به  مقاومت  برگزيدة  رئيس جمهور 
وزارت  زبان  از  شده،  گزيده  شدت 
موسوم  سايت  در  اطالعاتش  بدنام 
پرداخته  «عوعو»  به  ديدبان»  «ايران  به 

است.
رفته  كار  به  عبارات  و  جمالت 
هرگونه  كه  هستند  نازل  آن چنان 
خاطر  تصديع  باعث  آن  به  پرداختن 
جمله  از  شد.  خواهد  خواننده 
مانند  شده يي  شناخته  فرافكنيهاي 
«بحرانهاي العالج در اجالس شورا!» 
«ميان  اين سؤال كه چرا اجالس  يا  و 
دوره يي» بوده و ميان «كدام دو دوره» 

بوده است؟
با اين حال و به رغم اين كه قصد 
ندارم به اين اراجيف پاسخ دهم، ولي 
رژيم  به  خطاب  كه  هست  نكته  چند 

آخوندي  ناچار از ذكرشان هستم:
به  قدري  االن  است  خوب  شما 
باشيد، جدي مي گويم،  فكر خودتان 
سيد علي خامنه اي رهبرتان مرا خوب 
است.  پس  خيلي  هوا  مي شناسد، 
يادش هست مي آمد سراغم كه «چي 
مي شه؟» و من مي گفتم حاج آقا نگران 
نباش همه چيز درست مي شه. و حاج 
آقا ُپكي به پيپش مي زد و ادامه مي داد: 
فردا  يعني  نمي كنيم؟  تندروي  «يعني 
و  نمي بندند؟»  رگبار  به  را  تظاهرات 
«حاج  كه  مي دادم  خاطرجمعي  من 
آقا نگران نباش» و عصر روز بعد كه 
تظاهرات به رگبار بسته شده بود حاج 
«عرض  كه:  بود  وارفته  حسابي  آقا 
نكردم آقاي مهندس، حاال چه خاكي 
چه  را  مردم  جواب  كنيم؟  سرمان  به 

بدهيم!».
سال  به ۲۸  قريب  از  بعد  و  حاال 
نگران  آقا  «حاج  بگويم  مي خواهم 
باش»: تو و رژيمت حواستان را جمع 
است  بهتر  است،  پس  اوضاع  كنيد، 
دست از اين كارها برداريد و براي يك 
بار هم كه شده بياييد سر اصل مطلب، 
داريد  معدوم  بهشتي  زمان  از  آخر 
مي گوييد مجاهدين تكه پاره شدند، از 
بين رفتند، هيچ چيز نماند، كار ندارم 
نادرست،  يا  كه حرفتان درست است 
ولي حاج آقا االن وقت اين «عو عو»ها 
نيست. اآلن فكر نان كن كه خربزه آب 
است. هيچ فكر كرده اي كه با اين انبوه 
بريده هايتان از خاتمي تا احمدي نژاد و 
بعد از احمدي نژاد چه خواهيد كرد؟ 
كه  رسيده  جايي  به  وضعتان  آخر 
وسط اجالس انرژي هسته يي بريده تان 
آژانس  خود  تحويل  را  سري  پروندة 
قلم  يك  بجنبيد.  بايد  سريع  مي دهد. 
همين  كه  وزارت اطالعاتيها  همين 
طور مثل برگ خزان دارند مي ريزند. 
راستي به فكر انبوه اطالعاتي كه برمال 

«عو عو» هاي ولي فقيه و اطالعات آخوندي
 در سايت «ايران ديدبان»

خواهد شد نيستيد؟ بهتر نيست قدري 
در بانكهاي خارجه پول ذخيره كنيد؟ 
به فكر اسم مستعار براي وكيل و وزير 
مردم  آخر  باشيد.  مزدورانتان  ساير  و 
يك  برويد  مي كنند.  تان  تكه تكه 
جاهايي در داخل براي مخفي شدن پيدا 
كنيد يا در خارجه دنبال جايي بگرديد 
كه راهتان دهند، اوضاع خراب است 

حاج آقا، هوا پس است. 
كه  اين  گفتِن  متصل  آخر 
پارلمانترها  از سوي  انتقادات  «انبوهي 
ژورناليستها  و  جمعي  رسانه هاي  و 
فرض  بر  شود»  مي  گروه  اين  متوجه 
دوا  شما  از  دردي  كه  بودن،  درست 
نمي كند. حرف خودتان را بزنيد، شما 
چه؟ آخر قدري به فكر بريده مزدوران 
خارج كشوري باشيد كه حاال درحال 

بريدن از شما هستند. 
مربوط  شورا  به  كه  آن جا  تا   
مي شود هم اجالس عادي و هم اجالس 
ميان دوره يي بسيار داشته است. به طور 
رئيس جمهور  استقرار  زمان  از  خاص 
پاريس در سال  در  مقاومت  برگزيدة 
۱۳۷۲ و هرگاه كه به هر علتي امكان 
اين  نبوده،  عادي  اجالس  تشكيل 
جلسات با حضور خود ايشان برگزار 
مي شده است. فقط جهت اطالع تمامي 
مباحث اين شورا در يك راستا است: 
سرنگوني رژيم ضدبشري در تماميت 
عوعو  مي خواهيد  هم  چقدر  هر  آن، 
كنيد، شايد كه صدايتان به جايي برسد 
و تكه استخواني به سويتان پرتاب شود، 
اما ما از اين مسير و از اين راه دست 

برنخواهيم داشت.
اين كه اجالس شورا «به پايداري 
درود  اشرف،  قهرمان  مردان  و  زنان 
مي فرستد» و تأكيد مي كند: «هم چنان 
جانشين  پارسايي  مژگان  خانم  كه 
به درستي  اشرف  در  مقاومت  رهبري 
نقطة  اشرف  است،  كرده  نشان  خاطر 
استبداد  شدن  چنگ درچنگ  كانوني 
و  سازمانيافته  مقاومت  با  مذهبي 
آلترناتيو دموكراتيك مي باشد»، چرا به 
شما برمي خورد تا جايي كه آن را عينًا 

نقل مي كنيد؟ به فكر خودتان باشيد.
عبارت  اين  از  اين همه  چرا   
مگر  هستيد؟  گزيده  «نقطةكانوني» 
پاره  بين رفتند و تكه  از  نگفته ايد كه 
به  بكنيد،  را  كارتان  خوب  شده اند، 
فكر انبوه اطالعاتي باشيد كه در حال 
از  هايتان  بريده  اين  است،  رفتن  لو 
انرژي اتمي و وزارت اطالعات و ساير 
اطالعات  جاها  ساير  و  وزارتخانه ها 
داشتن  دست  از  دارند،  خطرناكي 
قاچاق  باندهاي  در  مقاماتتان  باالترين 
و  فحشا  قاچاق  تا  گرفته  مخدر  مواد 
در  زنان  و  دختران  فروش  و  خريد 
همه جاي عالم، و تا قتلهاي زنجيره يي، 
باال كشيدنهاي كالن كالن پول نفت، 

معامالت و رشوه گيريهاي فوق كالن 
اقتصادي، كاله خودتان را بچسبيد كه 

باد نبرد. 
برنامة  يك  كه  داريد  كار  چه 
آزادي  سيماي  در  مستقيم  ارتباط 
پخش شده و مهدي براعي (نه آن طور 
محمد  و  «برايي»!!)  نوشته ايد  كه 
و  اند  كرده  صحبت  آن  در  محدثين 
شكايت مي كنيد كه چرا اينان «پتة اين 
گونه مسائل را زودتر بيرون ريختند». 
اين چه دخلي به تو دارد؟ شما چه تان 

است؟
كه  مي كنيد  پيله  چرا  راستي 
«اكثريت قاطع مردم عراق كه عزم خود 
را براي پيمودن روند دموكراتيك در 
كشورشان در انتخابات قانون اساسي 
در  ما،  [يعني  آنها  براي  دادند،  نشان 
و  نگران كننده  تصويري  اشرف] 
اوال  سياه در عراق تصوير مي كنند». 
تفاوت  تو يكي كه  كه آخر حداقل 
از  نمي داني  را  چغندر  و  دموكراسي 
در  نزن.  حرف  دموكراتيك»  «روند 
تصوير  باشد  خودمان  بين  كه  ثاني 
نگران كننده و سياه در عراق به شمايان 
مي خورد يا به ما؟ هرچه قرار بود در 
با ما بشود كه شد، حاال نوبت  رابطه 
شما است. ثالثًا خوب معلوم است از 
را  كجا جّزت درآمده، همان حرف 
بزن. اين مقاومت عالوه بر اين كه در 
رسانده   لب  به  را  جانت  ايران  داخل 
سراسر  در  كه  اين  بر  عالوه  است، 
و  تو  عليه  پياپي  تظاهرات  با  جهان 
اعوان و اياديت حلقه را بيش از پيش 
تنگتر كرده است، عالوه بر آن كه با 
افشاگريهاي مستمر فعاليتهاي هسته يي 
حركتي  و  مانور  كوچكترين  امكان 
را از تو گرفته، تازه براي مردم عراق 
هم نسخه پيچيده و راه حل داده است 
براي  ايران  «تجارب ۵۰ سالة ملت  و 
نيل به دموكراسي و حاكميت مردم، 
برابر  در  ساله   ۲۷ تجربة  باالخص 
اختيار  در  را  مذهبي»  ديكتاتوري 
نيروهاي  و  «مردم  به  و  گذاشته  آنان 
با  دموكراتيك و ميهن پرست عراقي 
هر دين و مذهب و با هر مرام و مليت» 
پيام داده كه: «با تمام قوا در انتخابات، 
به شرط آزادي و عدم تقلب، شركت 
كنيد و ميدان را به سود جريانهاي ضد 
خارجي  دخالتهاي  و  دموكراتيك 
تا  و  قطره  آخرين  تا  نكنيد.  خالي 
آخرين ذره از آزادي و امكان فعاليت 
انتخابات  كنيد.  استفاده  سياسي  آزاد 
و  متحد  ملل  نظارت  تحت  آزاد، 
را  دموكراتيك  آزاديهاي  حداكثر 

طلب كنيد». 
اين كه  به جاي  بهتر است حاال 
مردم  كه  كنيد  حرفها  اين  به  پيله 
به  قدري  يك  كذا،  و  كذا  عراق 
جريان  در  بي سابقه تان  رسوايي  فكر 

شكنجه گاههاي قرون وسطايي وزارت 
كشور عراق كه از سوي مزدورانتان 
آبروريزي  باشيد.  مي شد  هدايت 
سي .ان  .ان  قول  به  تازه  است.  جدي 
منتشر  كه  وحشتناكي  «گزارشهاي 
شده است تنها نوك كوه يخ است»، 
االن كه پي در پي شكنجه گاههايتان 
در بغداد و ساير استانها از جنوب تا 
درز  و  مي شود  كشف  عراق  شمال 
مي كند به فكر تروريستهاي اعزاميتان 
«الملف»  آن چنان كه  كه  باشيد 
از  را  ترور  عمليات  «فتواي  نوشته: 
هدفها  و  مي گيرند  اي  خامنه  دفتر 
قرارگاه  فرماندهي  هماهنگي  با 
و  مي شوند»  تعيين  ايران  در  رمضان 
كرده:  افشا  «الوطن»  آن چنان كه  يا 
عراق  در  ترور  جوخه هاي  «مسئول 
مليت  كه  است  الوندي  حميد  ناصر 
ايراني دارد و عضو سپاه قدس است 
و همو است كه سرپرستي شكنجه گاه 
را  الجادريه  در  وزارت كشور عراق 
به عهده داشته است و حقوق ماهانه 

خود را نيز از ايران مي گيرد».
قدري اوضاع خودتان را جمع و 
جور كنيد، هوا خيلي پس است. باور 
كنيد اگر حاج آقايتان اآلن بپرسد «چي 
مي شه؟» پاسخ خواهم داد: «حاج آقا 
هوا جدي جدي پس است». اين قدر 
هوا پس است كه همين جا در عراق 
هم داريد كرور كرور بريده مي دهيد 
و همين بريده هايتان در عراق هستند 
و راست شكنجه گاههايتان  كه چپ 
اطالعات  راستي  دهند.  مي  لو  را 
بريده هاي سپاه قدس و عمليات  اين 
در  سايرين  و  بدر   ۹ و  استشهادي 
و  كوفه  و  بصره  و  نجف  و  كربال 
را چه  ساير جاها  و  العماره و كوت 
قدري  باشد  الزم  شايد  مي كنيد؟، 
سم «ارسنيك» از خارجه وارد كنيد. 
نجات  را  نجات»  «انجمن  است  بهتر 
سريع  را  كارها  اين  واداريد  و  دهيد 
رفع و رجوع كند. ريزشيهايتان چپ 
مي كنند،  آبروريزي  دارند  راست  و 

بي خود انرژيتان را هدر ندهيد.
چرا به فكر «تصوير نگران كننده 
عراق»  در  اشرف]  در  [ما،  سياه  و 
هستيد؟ به شما چه مربوط است؟ مگر 
ديگر چه مي شد بشود كه نشد؟ و چه 
كاري مي توانستيد بكنيد كه نكرديد؟ 
از  روز  چند  هنوز  كه  زماني  از 
سرنگوني رژيم سلطنتي نگذشته بود 
ضرب و شتم اعضاي اين مقاومت را 
آغاز كرديد، چند ماه نگذشته بود كه 
به كشتار و شكنجه مبادرت كرديد. از 
سي خرداد علنًا روز به روز و لحظه به 
وحشيانه ترين  و  ددمنشانه ترين  لحظه 
اين مقاومت  نابودي  براي  شيوه ها را 
و كشتار  عام  قتل  از  به كار گرفتيد. 
قطع  و  شالق  و  تجاوز  و  شكنجه  و 
عضو گرفته تا بمباران و موشك باران 

رذيالنه ترين  و  آدم ربايي  و  ترور  و 
و  دسيسه چيني  و  تبليغاتي  شيوه هاي 
اربابان خارجي و معامالت  به  توسل 
پرونده سازيهاي  براي  آن چناني 
جعلي. راستي كدام رذالت و دنائت 
و پستي و شقاوت در تاريخ و جهان 
ماند كه در حق اين مقاومت مرتكب 
نشده باشيد، حتي از دختر و پسر ده 
پدران ۶۰- و  مادران  و  دوازده ساله 

بار  هزارها  نگذشتيد.  هم  ساله   ۷۰
شديد،  مقاومت  اين  نابودي  مدعي 
اعضايش  اكثريت  بريدن  مدعي 
شديد،  فروريختنش  مدعي  شديد، 
رهبريش  از  اعضا  شدن  جدا  مدعي 
شده  كه  هم  بار  يك  براي  شديد. 

بياييد اعتراف كنيد.
كامًال  االن  وضعيتتان  كه  البته 
به  روزتان  و  حال  است.  قابل فهم 
و  روزها  كه  مي ماند  شكنجه گري 
كرده  شكنجه  را  خود  قرباني  شبها 
است، اما در آخر راه قرباني هم چنان 
شكنجه گر  و  مي كند  مقاومت 
خويش را به زانو درمي آورد. بيرون 
شكنجه گاه هم مردم منتظر ايستاده اند 

تا حساب شكنجه گر را برسند.
اين  كه  نيست  بي جهت  پس 
ميان دوره يي  اجالس  تأكيد  از  همه 
شورا بر اشرف و پايداري آن به هم 
ريخته ايد. آخر اين دژ استوار در چند 
كيلومتري تان هم چون كوهي قد علم 
الحساب»  «يوم  منتظر  و  است  كرده 

است.
اجازه مي خواهم  اين جا جسارًتا 
دژ  اين  مجاهدان  همه  با  همراه  كه 
سرفراز و استوار و به طور خاص آن 
عده از اعضاي شوراي ملي مقاومت 
ايران كه در شهر اشرف مستقر هستند 
بشري  ضد  رژيم  تماميت  به  خطاب 

حاكم بر ايران بگويم: 
دنبال  برويد  است  خوب  شما 
«بحرانهاي العالج» خودتان، به فكر 
ما  نباشيد، آخر  ما  بحرانهاي العالج 
باشيم.  داشته  «بحران»  نمي توانيم  كه 
به ويژه  و  مقاومت  اين  اعضاي  ما 
اين جا در اشرف عزم جزم كرده ايم 
بايستيم.  تمامتان  و  تام  سرنگوني  تا 
در اين مسير جانمان كمترين چيزي 
چه  نهاده ايم.  كف  بر  كه  است 
با  باشيم؟  داشته  مي توانيم  بحراني 
كدام بحران مي توانيم روبه رو شويم 
بر  اين ۲۴سال  در  از همه آن چه  كه 
تا  بازهم  باشد.  بدتر  آورديد  سرمان 
ديد  خواهيم  دهيد،  ادامه  مي توانيد 
باز  مسيرمان  از  را  ما  عو» هايتان  «عو 
خواهيم  استوارتر  و  داشت  نخواهد 
برخواهيم  روزگارتان  از  دمار  و  شد 

آورد:

شبـروان و همـرهان مـه بـه تگ
ترك رفتن كي كنند از بانگ سگ

يادش  فقيد-که  «عرفات»  روز  يک 
سران  با  نشستی  پايان  از  پس  گرامي باد- 
کشورهای عربی خطاب به خبرنگاران گفته 
اين  با  دررابطه  می توانم  که  «آن چه  بود: 
نشست بگويم اينست که تنها هيأت ما بود 

که معنی حرفهايش را مي فهميد!»
و  افول  دوران  در  می رسد  به نظر 
غروب ايدئولوژيها و در وانفسای بازيهای 
سياسی ماکياوليستی، فقط مجاهدين خلق و 
متحدينشان بوده وهستند که معنی آن چه را 

می گويند، فهم می کنند.
به حال  تا  به آن چه  استخوان  بن  تا   
آخر  تا  را  بهايش  و  بوده  پايبند  گفته اند 

پرداخته اند.
رهبری پاکباز مقاومت سترگ مردم  
جنبش  اين  اگر  بود،  گفته  يکبار  ايران 
پايداری  شهراشرف  اصلی اش  کانون  و 
ضدبشر  آخوندهای  برابر  در  جهان  کند، 
ايستادگی خواهد کرد. ادعای بزرگی است 
نيست.  فهم  قابل  بيان، کامًال   و در لحظة 
زمان که بگذرد، درستی تحليل و خط مشی، 
خودش را آرام آرام به جهان پيرامون تحميل 

می کند.
تفتيدة  به زمين  که  کلنگی   اولين  با 
که  خشتی  اولين  با  و  رفت  فرو  اشرف 
برای بنای ساختمان اشرف به کاربرده شد، 
توطئه های رنگارنگ رژيم ضد بشری، برای 
آغاز  آزادی،  نوپای  ارتش  پاشيدن  هم  از 

گشت.
به کار  ماشين جنگ و جنايت مالها 
افتاد. صدها عمليات تروريستی برون مرزی 
ايران  مردم  برکف  جان  رزمندگان  عليه 
وموشکباران  بمباران  پيوست.  به وقوع 
قرارگاه به دفعات پياپی انجام گرفت. به رغم 
همة اينها، تهاجمي که اخيرًا توسط عمال 
ارتجاع  در داخل عراق ودم ودنبالچه هايش 
خود  درنوع  است  شده  شروع  درخارجه 
بی سابقه است. بديهی است که ناله آب از 

ناهمواری زمين است!
رژيم فاشيستی- مذهبی حاکم برايران 

گريبانش  بحراني  روزهاي  دراين 
حتمًا  نشد.  كه  نشد  ولي  نگيرند  را 
«رهبري نظام» اين يكي بدبياري را هم 
ديده  مقاومت  و  مجاهدين  چشم  از 
درست  كامًال  البته  اين  مي بيندكه  و 
مرهون  پيروزي  اين  تحقق  است. 
اعضاي  بي وقفة  مجاهدت  و  تالش 
كميسيون خارجة شورا و ديگر اعضا 
و هواداران مقاومت بود و دشتي براي 

«مقام عظماي واليت»، نوش جان!  
ولي مشكالت آقا هنوز هم بيشتر 
شكنجه گاه،  افتضاح   اينهاست.  از 
همان«كانون  منظورم  ببخشيد؛ 
در  اسالمي   جمهوري  مهرورزي» 
شدن  رو  و  عراق  كشور  وزارت 
شمه يي از جنايتهاي فجيع اين رژيم 
ضد بشري عليه مردم عراق نيز ناگهان 
به همه  توجه  با  گرفت.  را  گريبانش 
اين دردسرها، معلوم بود مقام واليت 
ديگر وضع روبه راهي ندارد و تلو تلو 
مي خورد.  در همين فكرها بودم كه 
و  آه  از  خبر  و  رسيد  راه  از  دوستي 
آخوندي  ديدبان»  سايت«ايران  فغان 
آورد و اين كه آيات عظام! در سايت 
اطالعاتي خود، زير عنوان «گزارش 
شورا»  دراجالس  العالج  بحرانهاي 
هوار  و  داد  و  كوبيده  به زمين  عمامه 
فالنم  كه  «واي  كه:  انداخته  اند  راه 
اين  پرسيدم  مقرون».  كردي  به ناله 
و  معنايش چيست؟  جمله كه گفتي 
اصًال اين شعر است يا  ضرب المثل يا 
؟… گفت اين ضرب المثل شعرگونه 
است كه ابوالحسن خان جلوه تعريف 
كرده و الغرض اين كه كسي را دردي 
ناله  سخت (درد زايمان) درگرفته و 
نزار  و  زار  حال  درآن  و  همي كرد 
نبايد  كه  مي آورد  به زبان  حرفهايي 
مي گفت و اما بقيه داستان را از زبان 

خود ابوالحسن خان بشنويم:

گفت قرينش به ناله لفظ كمتر گـوي 
هيچ مگوي آن چه نيست عادت و قانون 
گفت دراين حال زار پا به لب گــور
گفت نيارم سخن مزور و مدهون(١)

مرگ به من نيز رو به روي نشسته است 
مي نتوانم كنم سخن كم و افزون 

مدت سي سال(٢)كنجـكاوي كـــردم 
قول ارسطو و فكرهاي فالطــون 

مشكل من حل نگشت با همه كوشش
برسخن من گواست ايزد بيچون 

من كه چنينم قيــاس كـن دگـرانـرا  
وين نه قياسي است نا پسند و مطعون 
وقتي  هم  خودم  راستش 
خواندم،  را  خان  ابوالحسن  داستان 
ببينم  تا  افتادم  كمي به كنجكاوي 
شورا  مياندروه يي  اجالس  كجاي 
و  به تلپ  چنين  اين  را  واليي»  «نظام 
تولوپ انداخته؟ آن قدر كه حتي «آقا» 
اجالس  اين  كه  فراموش كرده  پاك 
ميان دوره يي شورا كه هميشه بوده و 
هرسال تشكيل مي شده و اين بار هم 
مي شود  چه  خوب  ولي  هميشه،  مثل 

كرد كه گفته اند:
گاو خرف خوي خر طبيعت نادان 
جز كه زپهلوي خود كباب نيابد

ملخص كالم اين كه وقتي «يك 
االنصاف  و  الحق  ديدم  كردم»  نظر 
بدجوري  دوره يي  ميان  اجالس  كه 
انگولك كرده،  را  «آقا»  دلپريشيهاي 
بي خود نيست كه «مقام واليت» مثل 
ترسيده  بيانيه   اين  از  بسم اهللا  و  جن 
نه؟!  مي گوييد  ريخته،  به هم  و 

كمي عنايت كنيد:
از  صحبت  شورا  اجالس  آيا   -
بيانية شورا در مورد  اثبات تحليلهاي 
رژيم  انقباض  و  يكپايگي  سرفصل 
به سيم  زدن  يعني  خط  ته  تا  رفتن  و 
آخر و روي كار آوردن احمدي نژاد  
همه  به شكست  ضمني  اعتراف  و 
سياستهاي  ١٦ساله گذشته  اش نكرده؟ 
كه كرده. و مگر همين شورا نبود كه 

همواره مي گفت بابا: 
ولي  نمي زايد»  كبوتر  «افعي 
توي  بدجوري  آخوندها  كه  عده يي 
نه،  مي گفتند  رفته بودند،  جلدشون 
زاييد!  كبوتر  دفعه  يك  و  آمديم 
گفتند  و  گفتند  آن قدر  خالصه  و 
واليت!  مقام  باالخره  كه  اين  تا 
انداخت!  پس  را  احمدي نژادش 
با  احمدي نژاد  بعداز  ديگر   حاال  و 
پوزش از همه چارپايان نجيب و يك 
كه  مي دهيم  هشدار  هميشه  براي  بار 

و  نشود»  دراز  به پيمودن  «دم خر  بابا: 
آيا  نشود»،  راست  هرگز  «دم سگ 

دوزاري افتاد يا هنوز نه؟!
مي كنيد  تصور  آيا  درضمن   -
نكته  اين  يادآوري  از  واال  حضرت 
كه  بود   شورا  و  مقاومت  اين  كه 
مانورهاي رژيم را با شكست رو به رو 
منيع  «مقام  كه  شد  باعث  و  كرد 
واليت» به ناگزير سر حمار را به سمت 
تاريخي اش  گور  به لبة  و  نظام  اصل 
نمي شود؟!   خاطر  مكدر  برگردانده، 

باور كنيد خون خونش را مي خورد.
- اگر مي گوئيد اجالس شورا و 
بزرگ  بحران  از  دبيرخانه،   اطالعية 
صحبت  نظام  دروني  الينحل  و 
نكرده، كه كرده؛ نشاني به آن نشاني 
به زبان  هم  باز  شارالتان  آخوند  كه 
دروني  «شقة  و  بحران  از  معكوس 
دراشرف»  ترميم  غيرقابل  وشكاف 
به اين  به ميان آورده،  گرچه  صحبت 
با  بفهمد  نداردكه  سواد  هم  اندازه 
باز  شكاف  وطعمه،  نفوذي  خروج 
نمي شود !!! بلكه اگر  هم بوده، بسته 

مي شود.
از  شورا،  اجالس  مي گوييد   -
به سالح  دستيابي  براي  رژيم  اصرار 
اتمي و گيرافتادن «نظام» در تله اتمي نام 
اتمي رژيم  بحران  و  برده!  كه  نبرده؟ 
طرحهاي  مداوم  افشاي  از  ناشي  را 
ندانسته؟  ايران  مقاومت  اتمي توسط 

كه دانسته.
رژيم  جنايتبار  مداخالت  از   -
آخوندي در عراق و اخالل در روند 
كشور  اين  در  دموكراسي  استقرار 

صحبت به ميان نياورده؟ كه آورده.
شگرد  جديدترين  به افشاي   -
اشرف،  عليه  آخوندي  اطالعات 
يعني به خدمت گرفتن عناصر نفوذي 
و  تبديل تيف به پايگاهي براي شكار 
طعمه و توطئه چيني عليه مجاهدين و 
به جد  نپرداخته؟كه  مقاومت،  جنبش 

پرداخته  است.
بالهت بار  شارالتانيسم   -
شورا  بيانية  استناد  آخوندي، 
به «اعتراضها و هشدارهاي نمايندگان 
حقوق بشر  مدافعان  و  پارلمانها 
اطالعاتي  عناصر  عليه  دركشورها» 

«انبوه  مشابه   با جمالت  عينًا  را  رژيم 
سوي  از  روزها  اين  كه  انتقادات 
و  جمعي  رسانه هاي  پارلمانترها، 
ژورناليستها متوجه اين گروه مي شود» 
آخوندي  معكوس  به زبان  بازهم   و 

به مجاهدين نسبت داده!
اصليترين  درمانده،  رژيم  و   -
نسبت  را  خود  نگراني  و  ترس 
بيانية  مضمون  اين  و  عراق  به آيندة 
شورا خطاب به نيروهاي دموكراتيك 
عراقي «با اين همه درد و رنج و با اين 
همه خوني كه هر روز از پيكر عراق 
عراق  در  ديگر  مي ريزد،  زمين  بر 
افراطي گري  هيچ گونه  براي  جايي 
يك  در  پاسخ،  است.  نمانده  باقي 
و  مستقل  و  ملي  دموكراتيك  دولت 
صلح و ثبات  و  امنيت  و  است  معتدل 
با اعاده و تضمين حقوق و احترامات 
آزاده  زنان  به ويژه  عراق  مردم  همه 
عراقي و با پلوراليسم سياسي و مذهبي 
وقاحت  با  مي شود»  وقومي محقق 
به جلو  فرار  دريك  و  دور زده،  تمام 
كه  را  واقعيت  تمامي اين  آخوندي، 
به زير  به جد  را  منحوسش  حاكميت 
مضحك  به شكلي  مي برد،   سؤال 
به نگراني مجاهدين در رابطه با شرايط 

عراق تعبير كرده است.
رژيم وامانده در واكنش خفتبار 
مياندوره يي  به اجالس  نسبت  خود 
بيشتر  هرچه  مقاومت،  ملي  شوراي 
بيشتر  و  بيشتر  كرده،  اظهار لحيه 
درباتالق كابوسهاي دردناك وترس 
رفته  فرو  خود  استيصال  و  زبوني  و 
پس  است.  افتاده  گويي  به هذيان  و 
وصف الحال  اندر  ديگر  بار  يك 
شيخ فرتوت و جفتكهاي حمارانه اش 
ناگزيريم به سخن موالنا روي بياوريم 

كه:
كس به زير دم خر خاري نهد 

خر نداند دفع آن بر مي جهد
برجهد آن خار محكم تر زند 
عاقلي بايد كه خارش بركند
 پانويس:-------------

١ حرفهاي غيرواقعي و چرب و 
نرم

٢ - بخوانيد ٢٧ سال 

برای  محتضر،  ديکتاتورهای  همة  مثل 
را  وجريانهايی  افراد  خويش  مبادای  روز 
خوابانده  اپوزيسيون نمايی  آب نمک  در 
ودشمن  دوست  به گواهی  امروزه  بود. 
مجبورشده است همه را يکجا بسوزاند. از 

پاسدار طبرزدی گرفته تا رئيس دانا و...
البد آخوندهای بيچاره در لبة  پرتگاه 
سقوط به عينه مشاهده کرده اند چاه تاريک 

و راه باريک را!
هم  استعماری  تلويزيونهای  و  راديو 
درهمه  که  شتافته اند  مزدورانی  به کمک 
حال حاضرند نردبان هر بامي  باشند. حرجی 
برآنها نيست. ازقديم ونديم گفته اند که آب 

گودال را مي جويد و کور عصا را.
ايران  مردم  تاريخی  هوشيار  حافظة   
هرگز بوقهای استعماری هم چون آيت اهللا 
هتک  و  دشمنی  در   را  سی   بی.  بی. 
حرمت به پيشوای بزرگ آزادی مردم ايران 

– مصدق فقيد- ازياد نبرده اند.
 گرچه با لف لف سگ، دريا نجس 
اهميت  به خاطر  وجود  اين  با  نمی شود، 
و  نماد پايداری  که  شهرشرف  تاريخی 
اصالت يک خلق به پاخاسته درمقابل ارتجاع 

واستعمار است، بايد  به پاخيزيم.
به يقين دفاع از«اشرف» دفاع از شرف 
ملی و ميهنی خلقی درزنجير و چشم به راه 

طاليه داران ارتش صلح و رهايی است.
 هرچه زمان می گذرد وچرخ روزگار 
به جلو حرکت می کند، قامت استوار «اشرف» 

رساتر و سينة ستبرش فراختر مي شود.
سردارسربرداران  پارسايی،  مژگان 
نوين  انقالب  ازرهبری  به تبعيت  اشرف، 
رانده  برزبان  بزرگی  حرف  ايران،  مردم 
بدون  «پس  اظهارداشت:  که  آن جا  است. 
مبالغه هرروز و هر هفته اشرف معادل يک 
«فروغ جاويدان»  معادل يک  و  «چلچراغ» 
و  درگراميداشت  باشد   يادمان  است». 
اهميت و ضرورت تاريخی حماسة ملی- 
ميهنی  و عقيدتی فروغ جاويدان همين بس 
که گفته اند، بيمه نامة ارتش آزاديبخش ملی 

ايران!
به کوری چشم ارتجاع زن ستيزحاکم 
بر ميهن در زنجير، شهرشرف، نامش و عزم 
جزمش را از نام مطهريک زن مجاهد خلق 

به امانت گرفته است. 
به کوری چشم مالهای ضد زن، رهبری 
از  براندازی مرتعجين را، کاروانی  جنبش 
زنان قهرمان مجاهد خلق به عهده دارند که 
درکاکلشان، بزرگ بانوی ايران، مريم پاک 

رهايی است.
درشهرشور و شادی، عشق و عرفان، 
فدا و صداقت، مردان و زنان بی نام و نشانی 
به ظيفة ملی  و ميهنی خويش قيام نموده اند 

که افتخارخلقی در زنجيرند!
هنرمندان،  نويسندگان،  شاعران، 
ورزشکار،  عارفان،  افسران،  متخصصان، 
گوهرهای  هرکدامشان  و...  دانشمندان 
بی بديل مردم ايرانند. گنجينه يی کم نظيرکه 
تبلور رزم و رنج صدها سالة مردم و نياکان 

ماست.
اشرف،  امروز  اين که  کالم  جان 
ماندگاری  و  دژپايداری  دوران،  اميرخيز 
برای احقاق حقوق به غارت رفته مردم ايران 

است.
امروز اشرف، دين بين فو مبارزان ويتنام، 
تنگةاحد  فاشيسم،  عليه  روسها  لنينگراد 

مجاهدان اوليه و اميرخيز ستارخان است!
ارتش  اين  مجاهدان،  اين  شهر،  اين 
متعلق به تمامي  مردم ايران است. نه تنها متعلق 
به مردم ايران که مردم عراق،  مردم منطقه 
وتمامي آنهايی که دل درگرو آزادی آحاد 

بشردارند،  مي باشد.
دارند  باور  به راستی  که  آنهايی 
بنيادگرايی دشمن و تهديد اصلی بشريت 
امروزاست. آنها، الجرم و ته خط  متحدين 
بالقوه وبالفعل اشرفيان خواهند بود. بی شک 
راه عبور کاروان صلح و آزادی ايران زمين 
اشرف  ازشهرشرف،  خاورميانه  منطقة  و 
خواهد گذشت. ديريازود دارد ولی سوخت 

و سوزی درکارنيست!

 د ر عصــر ارزش هــا ی معکــوس 
طبيعيست که در عصر سقوط ارزشها 
و حاکميت مطلق سرمايه بر تمامي  شئون 
و امور بشری و جهانی، بايد پيوسته شاهد 
نخست،  از  آنان که  برای  بود.   شگفتيها 
نيازهای  تأمين  و  پاسخ  به معنی  ارزش 
بوده   – ممکن  هرطريق  از   – فردی 
است؛ جهان امروز بهترين جهان ايده ال 
و  تاريخ، خاطرات  است.  و در دسترس 
تجربه ها مي گويند که چه عناصر پرمدعا و 
سينه چاکی که فرصت طلبانه اما پوشيده و 
دراستتار کامل به جانب احزاب و سازمانها 
احتمال  يا  جدی  بحرانی  چون  و  رفتند 
بن بست قطعی دررسيد، ماهيت خود را 
درخدمت  و  زدند  بيرون  کرده،  آشکار 
همان قدرت جباری قرار گرفتند که سالها 
مدعی مبارزه با آن بودند. آنها، جملگی 
يک وجه و مخرج مشترک هم داشتند 
ماهيت  و  به واقعيت  تازه  اين که  آن،  و 
پی  مربوطه  حزب  تشکيالتی  و  رهبری 
برده و اينک وظيفة تاريخی افشاگری را 
به عهده گرفته اند! درحال حاضر سرشان 
در چه آخوری ست، مهم نيست. اين گونه 
پديده ها و نمونه های «خدمت و خيانت» 
کم نبوده و نيست. اما درعصر ارزشهای 
درامهای   – کمدی  درعصر  معکوس، 
روحوضی هرچه به مجاهدين خلق مربوط 
مي شود، رنگ و جلوه و بيان و مضمون 
استثنايی خود را پيدا مي کند. گويی که 
و  بی سابقه  مي دهد  يا  داده  رخ  آن چه 
اشکاالت  و  کاستيها  با  رابطه  در  صرفًا 
تشکيالتی سازمان مجاهدين خلق و ارتش 
آزاديبخش بوده و مي باشد و نه عللی که 
در خود بيرون زدگان بايد جستجو کرد. 
مراجعه  توده  حزب  به تاريخ  فقط  اگر 
کنيم، متوجه مي شويم که در چند مرحله 
و مقاطع زمانی گرفتار تنشهای شديد درون 
تشکيالتی تا مرحلة انشعابهای بزرگ بوده 
انقالب ۵۷  از  بعد  است. راه دور نرويم. 
سرنوشت سازمانهای سياسی ما عبرت آموز 
است. از تالشی کامل مثل سازمان پيکار 
به کل  زيان آور  و  مخرب  انشعابهای  تا 
جنبش مقاومت مانند سازمان چريکهای 
فدايی خلق که به اکثريت و اقليت تقسيم 
شدند. اکثريت خود دوشاخه شد: شاخة 
فرخ نگهدار و شاخة علی کشتگر. و امروز 
شاهديم که علمدار دراکثريت يکی دوتا 
نيست. اما جالب است که نهايتًا همگی 
در سينه زنی مشترک يک محله و ظاهرًا 
به يکديگر  هم،  از  گرفتن  پيشی  برای 
تنه هم مي زنند. و چنين است حزب توده 
با ارگان «راه توده» و حزب توده با ارگان 
قديمي  «مردم». حساب تجزيه و تعدد و 
شاخه به شاخه شدن «اقليت» از دست من 
خارج است. اما آن چه از صافی وغربال 
به سالمت و سربلندی عبور کرد و امروز 
آن را جزو مؤتلفين شورای ملی مقاومت 
ايران  مردم  مقاومت  استوار  صف  در 
مي بينيم ، همانا سازمان چريکهای فدايی 
خلق ايران است که از هيچ تند باد نهراسيد، 
فريب رنگ و وارنگهای ماليان دغلکار 
را نخورد. در اين جا ناچارم حيرت خود 
را از اين که اکثريت و غير اکثريت هنوز 
کنم.  بيان  مي دانند؛  «فدايی»  را  خود 
به راستی آنها با سياستهای آن چنانی شان ، 
فدايی کی هستند، مردم ايران يا رفسنجانی 
پراگماتيست يا خاتمي  رفرميست؟ زمانی 
فدايی  را  خود  سازمان  بنيانگذاران  که 
اين  دادند.  نشان  در عمل  دانستند،  خلق 
آقايان بايد بدانند که مفهوم فدايی جدا از 

قطعــا ت يک موزاييـک 
 رحمان کريمی  

چريک نيست. يک چريک خود را در 
راه خلق فدا مي کند يا آماده فدا کردن 
منتسب  را  او  مي توانيم  وبنابراين  است 
بدانيم.  فدايی خلق  به سازمان چريکهای 
نام  اکثريت  سازمان  که  نيست  بهتر  آيا 
سالهای  مشی  خط  بر  منطبق  ديگری 
سلطنت طلبها  و  کند؟  اتخاذ  اخيرش 
کانالهای  هستند؟  گروه  و  دسته  چند 
تلويزيونی لس آنجلسی را نگاه کنيد که 
سياه  پول  يک  را سکة  يکديگر  چطور 
آن همه  که  اين جاست  جالب  مي کنند. 
تماشا  و  قابل گفتگو  تشتت و فضاحت 
و برگزاری سمينار و کنفرانسهای متعدد 
دارند  آقايان  البد  چرا؟ چون  نمي باشد. 
آخونديسم،  خونخوار  هيوالی  برابر  در 
مشق دموکراسی و کثرت گرايی مي کنند. 
ازقديم هم گفته اند عجله کار شيطان و 
بندگان  از  آنان  است!  خلق  مجاهدين 
دموکراسی   و  آزادی  خدای  خالص 
آهسته  صبورانه،  بايد  بنابراين  و  هستند 
بروند و آهسته بيايند که مبادا هيوال شاخی 
بزند. آن چه قابل اغماض و چشم پوشی 
نمي باشد فجايع مجاهدين خلق است که 
هم وجدان بيدار ماليان حاکم برايران را 
جريحه دار مي کند،  هم حاميان بين المللی 
آنها را و هم وجدان دموکراتهای کاغذی 
را. مجاهدين خلق  ميکروفونی وطنی  و 
نه تنها امنيت ايران و عراق را به مخاطره 
افکنده اند، بلکه امروزه به يک تهديد بسيار 
جدی برای صلح جهانی و کائناتی تبديل 
شده اند. درعصر همزيستی مسالمت آميز 
ميان ظالم و مظلوم، ميان حق و ناحق، ميان 
مستبد ودموکرات، ميان سرمايه و بازار و 
هنر و ادبيات و علم و دانش، ميان معنويت 
و منّيت، در عصر همزيستی يگانة زخم 
و خنجر، غرور و تحقير، عزت و ذلت و 
باالخره ميان مبارزه با ادای مبارزه و ميان 
باشرفها و بيشرفها؛ بشريت وظيفه دارد که 
برسر مجاهدين خلق و ارتش آزاديبخش 
و شورای ملی مقاومت که بزرگترين سد 
و  مانع همزيستی هستند، خراب شده  و 
تا آن سر دنيا اين جماعت به راه نيامدنی 
وقتی  آدم  بکنند.  تهديد  و  تعقيب  را 
احساساتی بشود در قضاوت تند مي رود. 
من هم که باد مجاهدين خلق به تنم خورده 
دارم بی انصافی مي کنم . غافلم که معيوبان 
اگر  عيب دار  بگيرند.  را  هم  عيب  نبايد 
دست روی عيب ديگری بگذارد انگار که 
نقص خود را علنی و عمومي  کرده است. 
بهتر آن که دموکراتهای بی عيب آدرس 
تنها ديکتاتوری موجود عصر يعنی سازمان 
مجاهدين خلق را گم نکرده و پشت در و 

ديوارهای آن جيغ و فرياد کنند. 
ربع قرن از يورش بی رحمانة ماليان 
حاکم به تمامي  عرصه های حيات ايرانی 
نام  مي گذرد. هرکس و هر جريانی که 
گذاشته،  رژيم  اين  اپوزيسيون  را  خود 
دير يا زود بايد کارنامه به دست در برابر 
داوری تاريخ قرار بگيرد. وضع نمره ها با 
افتضاح است.  اندر  افتضاح  تقلبات  همة 
بايد نمره قبوليها را خراب کرد گفت آنها 
تقلب کرده اند. آنها آدمهای خنگی هستند 
که معلم خصوصی و سرخانه شان، آنها را 
زرنگ و درسخوان جلوه داده است. اصًال 
آنها را چی خور و سحر و جادو کرده اند 
وگرنه که مبارزه با مشتی آخوند ديکتاتور 
اين همه صرف انرژی و وقت نمي خواهد. 
اين قرن نشد، در قرن بعدی خواهد شد. 
مجاهدين صبر و حلم و حوصله ندارند. 
مبارزة  هستند.  طلب  خشونت  و  عجول 

است.   تيشان تيشان  و  به گام  گام  واقعی 
مبارز بايد اوًال يک دوره تراپی دموکراسی 
را همراه با ژيمناستيک باال بپر، پايين بپر، 
پشت تريبون بپر، جيب را بپا،  ميکروفون 
را بچسب؛ ببينند و آن وقت با يک پاکت 
بيفتند تو  از تخمه و نخود وکشمش  پر 
جادةآسفالته با حواشی درختکاری شدة 
کنند.  مبارزه  نفس  يک  هی  و  «مبارزه» 
برای  شاهد  و  بياورند  گير  مجاهد  هی 
محاکمه و محکوم کردن. آری هرکسی 
کارخودش بار خودش. يکی مثل مجاهد 
خلق مي خواهد آتش به انبار فتنه و جنايت 
به اعتبار  آتش  هم  يکی  و  بزند  رژيم 

خودش اگر داشته باشد. 

 سيا ست را هجی و معنی کنيد! 
مي تواند  آدمي   مثل  هم  سياست 
چهره های مختلف داشته باشد. سياست با 
سياستگذار رابطه تنگاتنگ دارد. سياست 
مي تواند حق يا ناحق باشد. اگر سياست 
به دست مردی چون مصدق اعمال گردد 
به پيش  ملت  يک  حقوق  احقاق  به راه 
مراجعه  فارسی  به فرهنگ  اگر  مي رود. 
قديم  در  سياست  معانی  از  يکی  کنيم، 
مجازات کردن بوده است. مثًال: «سلطان 
امر به سياست فرمود» يعنی دستور داد تا 
فالن فرد مجرم يا متمرد را شالق يا گردن 
بزنند. اين معنی هم چنان در قلمرو ملی ما 
به قوت خود باقی مانده است. آزاديخواهان 
سياست  پيوسته  ديکتاتوری  نظامهای  در 
مي شوند، يعنی مجازات مي گردند. معانی 
ديگر سياست برمي  گردد به خواست حکام 
زورگوی وقت که هر جور دلشان بخواهد 
در داخل و خارج کشور اعمال سياست 
يعنی  قانون  قلمروی،  چنين  در  بکنند. 
خواست حکومت. از قديم االيام گفته اند 
اين يک  ندارد.  مادر  و  پدر  که سياست 
برداشت عام از بيدادگريهای سياستمداران 
به تجربة  نسلها  که  مي باشد  مايشاء  فعال 
رسيده است. کًال قدرتمداران جهان که 
از مرحلة فرهنگ فئوداليته گذشته و هم 
تکامل  ارتفاعات صعب العبور  اکنون در 
بوروژوازی طی طريق مي کنند، سياست را 
به تمام و کمال در آينه اقتصاد مي بينند. روز 
و روزگاری بود که مي شد سالی يکی دو 
بار يک حرف راست از قدرتمداران جهان 
شنيد و دل را بدان خوش کرد. االن بيست 
و هفت سال متمادی ست که چشم آورده 
و چشم برده ام که مگر در رابطه با ايران، 
از آنان فقط يک حرف راست را بشنوم 
که دريغا. شبی دريک مکاشفة زير لحافی 
به خود گفتم که سالک ره گم کرده ! اگر 
تصور مي کنی که سياست بی پدرو مادر، 
اشتباه  در  آمده،  در  بته يی  زير  باالخره 
بته زاران  بيابانها و  بيهوده  محض هستی. 
را زير پا مگذار. برو خاورميانه و لوله های 
قطور نفت و نفتکشهای عظيم الجثه را نگاه 
کن. برو داخل گاوصندوقهای غول آسا را 
بگرد. برو انبارهای تا سقف انباشته اسلحه 
را تماشا کن. آفريقای گرسنه پولی ندارد تا 
اسلحه يی بخرد. اين آتشپاره ها بايد جايی 
ثروت  و  باشد.  ثروتی در کار  بروند که 
نهفته است؟ در خود  حق طلبان در کجا 
و  آزاديخواه  مبارزان  برای  سياست  حق. 
شفاف  و  روشن  مضمونی  برکف،  جان 
دارد. چند چهره گی از آن چهره پردازان 
نيازی  راستين  آزاديخواهان  است. 
به ماسک و آرايش ندارند. سياست اينان 
مقابله با سياست ستمکاران و جباران است 

به هر بهايی که تمام شود.   

مهدي خدايي صفت

  محمد قرايی

محمد اقبال - شهر اشرف
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نايبآقا زد گلي كه

ما ميهن و خلق كه  است ربع قرن
و خميني پليد، باند يك حاكميت تحت
كثيف با دستاويز يك بدعت بنيخميني، 
پا و دست «واليتفقيه» در تيرهبختي به نام
ايران ملت مقاومتهاي بهيمن اما ميزند،
عمل دين، انديشه، مختلف  پهنههاي در
همچنان پليد باند اين مبارزاتي، فرهنگ و
لرزان بهستون تنها مانده و آينده و بيآبرو
و دارند تكيه دغل و دروغ و سركوب
حاكمه هيأت كه به «روحانيت» نسبت حتي
سركوبي، بهزبان جز  برخاسته،  آنها از
سخني «تطميع» و «تهديد» دغلكاري،

ندارند.
اسالمي، جمهوري روزنامة شمارة دو
است، خامنهاي علي بهنام آن امتياز كه
در روحانيت «اصالت عنوان تحت مطلبي
گذشته، آبانماه در را عصر» امام مكتب
نمونة كه كرده منتشر (١٦و٢٣آبان٨٤)،
رژيم «واليت مشي و نگاه و مهمي از جالب
مطلب اين  است. بهروحانيت نسبت فقيه» 
فرماندهي ستاد «رئيس  از  مطول گفتاري
رژيم، موسوم به«دكتر سرلشگر قوا» در كل
اگر نامبرده، و است،  فيروزآبادي»  حسن
نظامي و مسلح قواي كلية رأس در چه
اما دارد، قرار غيره و بسيج و سپاه انتظاميو
يك تنها در همين گفتار، خودش بهگفتة
براي و...) پيشخدمت (نوكر، بر» «امر
اشاره كه مطلبي در لذا، و است خامنهاي
است طوطي يك بيشتر «ژنرال» اين شد،
خامنهاي رئيسش آن چه كه بازگوكنندة و
تصريح خود وي است. خوانده وي بر
با استراتژيك نگاه ديد از «دارم كه: دارد
«استراتژي رابطة و ميكنم». صحبت شما
بهتوضيح نيازي نظام» خيمة «عمود با نظام»

ندارد.
استراتژيك» «نگاه اين انتشار اما
بيشتر بابت اين از روحانيت...» به«اصالت
فقيه» «ولي فرعون اينك كه دارد اهميت
«روحاني» همدستان نزديكترين بهتارانيدن
هم و  دولت هم  اينك و يازيده  دست 
و كرده خارج  آنان دست از را  مجلس
از بهخصوص خودش، بهشكنجهگران
در چنانكه است. سپرده نزديك، اقوام
براي جمهوري،  رياست اخير مضحكة 
مدرسين سران و مراجع مرعوبكردن
گسيل بهقم چماقدار  و الت گلههاي قم،
كه دانست بايد روي، اين از داشت.
«اصالت براي دلسوزاني «نيمكاسة» زير
شده استتار «كاسهيي» چه روحانيت»،
«دكتر ترهات متن  در كميدقت  است.
توضيح را اين يادشده، طوطي» ژنرال
استراتژيك» خامنهاي «نگاه كه در ميدهد
شوميبراي سرنوشت و بزرگ تحقير چه
دردشان بايد كه است  نهفته  «روحانيت»
پليد رژيم  اين ننگ از رهايي راه و بيايد 

دهد. نشانشان را
رژيم و استراتژيك» «نگاه در مطالعة
ديد بايد نخست به«روحانيون»، خامنهاي
چيست؟ اينان نظر از «روحانيت» معني كه

و روحاني روحانيت چيست
كيست؟ اصيل

كه خميني نيست پوشيده اهل دقت بر
واقعي تعريف ميراثخوارانش، همواره از و
مقررات در حتي  رفتهاند. طرفه  موضوع
كه هم روحانيت» ويژة «دادگاه غيرقانوني
روحاني بوده، موضوع تعريف از ناگزير
مشخص روحاني» «لباس بهداشتن تنها را
كه كنند تعريف بيآنكه كردهاند،
لباس به اين چرا و چگونه لباس صاحب
هم چيزي عينحال، در است. درآمده
كه بردند نام روحانيت» «مشاغل بهعنوان
هر لباس وارد آنها شود، «روحاني» با كسي
اين از فهرستي و  نام اما ميشود.  شناخته
را بحث ابهام تنها و ندادند مشاغل
اين تنها ابهامها اين دليل كردند. دوچندان
ماهوي، واقعي و تعريف در يك كه است
بنيخميني و خميني قدرتپرست باند

مي ماند. بيكاله سرشان
اين نام، كه است اين حقيقت موضوع
است وارداتي و جديد بسيار «روحانيت»،
براي يك پديدة اما اخير، تنها در نيمقرن و
رواج افتاده و زبانها سر اجتماعي قديميبر
ديانت واژهنامة در كه آنچه اما است. يافته
عنوان دارد، اصالت و قدمت ما تاريخ و
دين دعوتكنندة يا «داعي»  دين»، «عالم
ريشه كه واژهها اين است. «فقيه» عنوان و
و پيامبر(ص) كلمات و قرآن در سابقه و

طوطي! ژنرال دكتر و روحانيت

و «استراتژي» وحشي مزاحم «ارتجاع» آنچنان ايران، مقاومت مجاهدين و و اجتماعي ديني پيام
سخنگويش، و طوطي خامنهاي رژيم، سطح بااليي نفرات حتي آن، با مقابله براي كه است بحثشان مورد

داستانسازي هستند. و دروغ نيازمند جعل
جلسات سخنراني ايران سراسر همواره و در من اوايل انقالب، و سالهاي قبل در كه است راست اين
گذاشته اند. در ميان من با را خود پرسشهاي نفر هزاران و ديده مرا نفر هزار مجموع، صدها در و داشته
ديده باشد. اما جايي در ٢٧-٢٨ساله بوده، مرا آن وقت مي گويد كه هم طوطي» «ژنرال كه نيست بعيد
چون تقسيم كرده اند، چنان را روحانيت مجاهدين، كه باشم كرده تصديق من كه دروغ است اين حتمًا
باالترين بيان با و مكتوب و علني تاكنون بهطور و مجاهدين، هميشه تقسيم و است دروغ تقسيم اصل هم
دوميرا سمبل و خميني را اولي بوده كه سمبل «اسالم» از «ارتجاع» سخنگويانشان، جداكردن حساب

مي كردند. خود معرفي معنوي را «پدر» مرد بزرگ اعتبار، اين و بههمين دانسته طالقاني

از را آقا نايب حسن برادرم هم من
ميزد گل ملي تيم  در كه  روزها همان
در بارها بهاوكه  نسبت و ميشناختم 
و نام مختلف كشورهاي وزرشي زمينهاي
افتخار برافراشته برسكوي ميهنم را پرچم
هم من  اگر ولي داشتم. ارادت بود، 
بگويم، بخواهم را راستش حسن بهقول
كه نمي كردم تصور هيچ گاه روزها آن
سكوي شرف افتخارآميزترين روزي در
سرفراز زنده مقاومتي صفوف ميهني در
گل زد…! ببينم كه را باز حسن باشم و

ميخواستم سطر  چند  اين  در اما
حسن برادر كه همان طور كه بگويم
تصاويرقهرمانان ديدن با هم من گفت،
ادامه اش در و ايران  فوتبال  ملي تيم
تختي پهلوان جهان بازوبند ديدن با
را آن فيالبي پهلوان او وارث كه 
بهگذشتهها يكبار سپرد، آزادي بهارتش
كوتاه، سفر پيش ازاين اما بازگشتم!…
و داشتم روزها اين  آستانة  در مكثي
حسن، و  من سرزمين امروز ديدم؛ 
است. قهرمانان از  گنجينهيي  صاحب
در اشتياقآگاهانه يك روز كه قهرماناني
مجاهد ميليشياي شورآزاديخواهي  و
شرف دركسوت يكروز و خلق
آسمان بر  سر آزادي، ارتش رزمندة 
خطير» «آزمايشهاي  برسكوي و ساييده 
«احكام تقتيل» و «ضرب حتيالموت» از
اشرف در پرشكوه پايداري روزگار تا
بيشكست نسلي سرفرازي پرچم پايدار،
جز سودايي كه نسلي برافراشتند. را
عشق و در ميهنش ندارد و خلق آزادي
رجوي نام با آزاديخواهي، اين بهسمبل

آزاده مهين

ديني» «دانش صاحبان دارند، پيشوايان(ع)
از برخورداران و به نيكي» «دعوت اهل و
«فقه») كلمة اصلي (معني ژرف» «درك
بهدعاوي و كه نامهايي ميدهند. معني را 
بازيگران و ريا و دغل نامشروع مزاياي
«دينفروشان» يعني دستار، جبهو و دلق
انسان و تا اسالم و ندارد، اما نداشته ربطي
مورد صالحيتهايي دانش و چنين برپاست،

خواهد بود. پايدار الجرم و نياز
بايد كه ديگري نكتة ميان، اين در
طبيعي، به طور كه است اين داشت، مدنظر
ديني فقه و دعوت و بينش و دانش اهل
متفاوتي بوده برداشتهاي و داراي اجتهادها
بهدانش كار  كه  مادام و بود  خواهند  و
اختالف باشد،  مربوط او فكر و  بشري
براي مگر  است، ناگزير  برداشتها  و  فهم
سيراب وحي سرچشمة از كه پيامبران
اين مسلمانان، ما عقيدة  طبق و بودند
محمد(ص)، پيامبران، بهخاتم ويژه معرفت
از يافت.  پايان هميشه براي و شد ختم 
و علم انحصاري حق هيچكس روي، اين
را در اسالم دعوت و ترويج يا و دين فهم
خود مالكيت موروثي شخصي و انحصار
با مردم عملكرد تكليف ميماند ندارد.
اسلوب و راهحل كه اجتهادها، اين طيف
بهطور و روشن است. در آن تكليف تعيين
خويش دين براي آموختن مردم خالصه،
ميكنند مراجعه اعتماد شايستة بهعالمان
شناسايي و تميز  براي بايستي كه  البته و
بوده مسئول خود ناشايست، از شايسته
در را شايستهترين  و بكشند زحمت  و
باز باشد، داشته كه سيمايي و شكل هر

بشناسند.
اجتماعي، زندگي و عمل براي اما
منافع و بهسرنوشت كه آنچه يعني
اجتهادهاي و نظرها  دارد،  عموميارتباط 
اسالم آموزش و نيست كافي شخصي
دستجمعي بهشورا و مشورت و خرد دعوت
مردميو حاكميت راه و ميكند مردم
رهنمود را خودشان مشاورتهاي از برآمده
و دموكراسي اسالم اينچنين، است. داده
و منطبق هستند. و تالقي داشته يكديگر با
نخستين دهههاي در كه است تجربهيي اين
و تاريخي شرايط آن بهتناسب اسالم
صحابة و شد  گذاشته به اجرا اجتماعي، 
حضرت با خواه و ابوبكر با خواه كه پيامبر
و فهم حق هرگز ميكردند، بيعت علي
خود و كسان را از آموزش و اجتهاد ديني
نميكردند، چنانكه و سلب نكرده ديگر
نميگذاشتند. فرو را اجتماعي همبستگي
ناقض هرگز نيز شيعه امامان بعدها، و
تحميل و بدعت با تنها و نبوده پايه ها اين
و موروثي ارتجاعي حاكميتهاي  نامشروع
ديگر با نه و همين داشتند. مرزبندي قبايلي
چنين ديني. مذاهب پيشوايان و متفكران
تخصص يا و صنف حاكميت كه است
ديني، در ديانت عالمان معيني، گو صنف
كه وقتي همين بود نيست و اسالم نيامده و
نظرية شمسي، چهل دهة اوخر در خميني
كرد، مطرح را «واليتفقيه» استبدادي
يعني معتبر، مراجع و  علما از هيچكدام
نشان باند خميني، كمترين تأييدي از خارج
برخاستند، آشكار بهمخالفت اغلب و نداده
سركوب هم در خارج از سيطرة هنوز تا و
عراق در جهان، شيعيان ميان ايران، رژيم
مخالفت بهطور اين و...، سعودي لبنان و و
در به آساني اينك و دارد وجود علني

است. دسترسي اينترنتي قابل سايتهاي

لباس نه ديانت و علم و اصالت
تاريخ از سال يكهزار حدود تا
و محدث و فقيه و عالم و علم اسالم،
لباس اما داشتند فعاليت قرآن مفسران
حد در مگر نبود، كار در متحدالشكلي
پوششهاي از اجتناب و وقار رعايت
ملت و قوم هر  ميان لذا، سبك.  و جلف
و قوم همان بهسبك عالمان لباس مليتي، و
بسياري هم در هنوز و همخوان بوده ملت
ادامه روال همين بر مسلمان نشين، نقاط
تنها شيعه،  روحانيت كنوني لباس دارد. 

صفويان بهسياست و  صفويه دوران از
لبناني علماي سوغاتي و نهاد بهرواج رو
محقق و داماد مير و بهايي شيخ مانند بود،
تصوراتي و اميدها با كه ديگران و كركي
نداريم، را بهآنها پرداختن گنجايش كه
روي صفويه  بهدربار نادرست، يا درست 
از مختلف عناوين با دربار اين در و نهاده
بر مسندهايي االسالم» و غيره، «شيخ قبيل
قدرت با قدرت ديني كه نشستند تا نوظهور
خورد. گره دربار، هژموني با البته حكومتي،
را متحدالشكلي لباس كه بودند اينان و
نهادند، بنياد شيعه ديني مبلغان و علما براي
عالمان مزبور، خواه در اما ديري نپاييد كه
قلمروهاي از حتي خارج و صفويه قلمرو
از دروني، گرايشهاي همة از قديم، ايران
يا موافق حكومتهاي يا منزوي و مخالف،
لباس اين ايران، خارج يا ايران در وقت
سابق درباري نمادين  وجه و  پذيرفته را

معرف لباس  اين و  شد فراموش  و منتفي 
شبيه شد، شناخته ديني دعوت و علم حرفة

دنيا. سراسر حرفه يي ديگر در لباسهاي
اين لباس، تازة ويژگي عين حال، در
مهميايفا سهم بودن، حكومتي غير يعني
كه بسياري  منفعتجوي عناصر تا كرد 
به اين بودند، ديني علميو صالحيت فاقد
بهنسبتي رفتهرفته، و بياورند روي لباس
معني كه هرچند شدند، فراوان خطرناك
بهحدي ماند برجاي لباس اين نمادين
و فساد  فوران بهرغم  نيز، هماينك  تا كه 
رژيم دوران در و لباس اين در ستمگري
دنياي در  ديني معني اين هنوز خميني، 
است. نرفته ميان  از امروز جهان  و شيعه
از پس  و  خميني از پيش هم كه  چرا 
يكصدسالة جنبشهاي در بهخصوص وي،
ارتجاع از سران انبوهي ايران، اگر معاصر
اين در و ديني  عالمان سلك در  فساد و
هرگز مقابل، در مي شدند، يافت لباس
انقالبي و ترقيخواه مردميو و فعاالن سران
كم لباس اين اهل دين و عالمان ميان در
اخير ٤٠سال در و اين بهخصوص نبودهاند
حوزة ايران در خلق پيدايش مجاهدين و
و پر معني اين مرزوبوم، بسيار تشيع و اسالم
هم آن را نمونههاي و شد ارجمند تجديد
جاودانهفروغهاي و  شهيدان  كهكشان در
فعاالن كنوني مقاومت ميان در هم و آزادي
مجاهدين در سازمانيافته، مقاومت مردميو
مشاهده مجاهدان، دوشادوش  يا و خلق
يافت كمتر كسي و و ميشناسيم. ميكنيم
ضدسلطنتي انقالب ايران و با كه  ميشود
از جدا را مثال- پدر طالقاني -براي و بوده

نشناسد. خميني باند
حتي و تفاوت و  رنگارنگي  اين
آينده در را اهل اين لباس ميان در تناقض
و ايران  در خواه بود، خواهيم شاهد هم 
بهخصوص شيعه. و اسالم كل جهان خواه
بهحدي ايران  مقاومت  و  ملت بلوغ  كه
گرايش هرگونه  پيشاپيش، كه باالست 
يعني فكري، گرايشي يا كسي بهحذف
و هماكنون از را، سركوبگرانه روشهاي
در كه تا  كرده مسدود خويش بهدست 
و رنگ هر از گلها ميهن،  اين باغستان
تكامل روند اين و ببالند. و روييده رستهيي
نشان دهد، بود كه تاريخ خواهد جامعه و
اين ماندگاري دارند. آنها ظرفيت كدامين
ملي شوراي مصوب و قانوني طرحهاي در
دولت و دين رابطه  تشريح  اندر  مقاومت

از جامعه حاكميت امر  كامل جدايي و
بيان روشن بسي ديني،  نهادهاي  و امور
و قويتر تصريح و به تشريح بارها و شده
كه تا ورزيدهايم،  مبادرت آن روشنتر 
ديگر يكبار گذشته، تابستان در خوشبختانه
در مقاومت برگزيدة رئيسجمهور توسط
انبوه حضور در ١٨ژوئية٢٠٠٥، سخنراني
شد تصريح جهاني، شخصيتهاي و ايرانيان
همة امحاي از و اعدام  حكم  لغو «از كه:
وحشيانه، دفاع مجازاتهاي اشكال انواع و
و آري متعهديم». آن به نسبت و مي كنيم
روند و سيماي جامعه بشارت، ديگر اين با
سركوب استبداد و با آن تغييرهاي تكاملي
ملت و ميهن اينك، نيست. شدني ترسيم
باند كه  است بالغ و رشديافته ايران چنان
بيسابقة و تماميخونآشاميويژه با خميني
حاكميت، قرن ربع بهرغم و هنوز خود،
چهرسد تا يابد، ثبات و دوام است نتوانسته

آزاديستان، ١٢٠هزار بهكشتار توسل با كه
بردارد. ميان از را ديگر انديشة

خامنه اي براي خوابي كه
روحانيت ميبيند

خامنهاي پيام  كه  كنيم  نگاه  حال،
توسط كه معترض و ناراضي بهروحانيت
بر» چيست «ژنرال امر مزدور يادشده، همان
روزنامة بهصفحات ترفندهايي  چه با و
بسته است؟ نقش «جمهوري» ارگان وي،
نخست طوطي» «ژنرال گفتار، اين در
چنين روحانيت رفته» دست از «نفوذ بر
دارد مهم ابزار سه «روحانيت ميگريد:
را مردم امور ابزار مهم زمام سه اين با كه
قادر اقتداري هر  با شاه و  دارد دست در
به دست بدهد را مردم امور زمام نيست
منصوب را كس هر آنها يعني استعمار.
باشد داشته قدرت را نميتواند همه كنند
و كردند تفكيك قشنگ هم را تا سه اين
و خبر ٢ـ امالك و  اسناد ثبت  ١ـ گفتند:

احكامالهي. ٣ـ فتوي
اسناد  و  احوال ثبت سازمان گفتند   
روحانيت از را اين ميكنيم درست
زميني، كس هر باالخره ميگيريم...
و آقا پيش ميرفته داشته بچهيي خانهيي
همه طرف بعد و ميكرد ثبت برايش آقا
مشروعيتش به اين كه را ميدانسته چيزش
را اين است. آقا پيش كه است چيزي
يعني است  خبر دوم  نكته گرفتند.  آمدند 
در شب ميروند ظهر، روز صبح، هر مردم
مي آيد آقايي يك ميشوند  جمع مسجد
اين خراسان در خبر، چه ميگويد آنجا
در گفت، را اين فالني آقاي افتاد، اتفاق
اين فالني آقاي افتاد، اتفاق اين خوزستان
آقا نجف در رسيده خبر  بهما گفت، را
را خبرها اين اصًال  مردم  و فرمودند، چه 
درست چيزي ميدادند. گفتند يك گوش
مساجد بهخبر احساس نياز مردم كه كنيم
درست را رسانهها و روزنامهها لذا نكنند،

كردند».
يعني بهمخاطبان، پيام اينجا، تا
تشويق را آنها دارد گويي روحانيت،
-٢٠٠ در دسترفته از مزاياي كه ميكند
ناصرالدين از پيش دوران و پيش ٣٠٠سال
اما بپرورانند. سر در را قاجار فتحعلي و
بايد رژيم، نظر مورد و اصلي پيام براي
آقاي اين بهخود «رسيدند بخوانيم: هم باز

را كار دو  روحاني اين  گفتند روحاني. 
و حرام حالل مرجع اين و ميدهد... انجام
گفتند كنيم؟. كار چه گفتند است. مردم
ميكنيم را درست علم حقوق اين، براي
قانون براساس زندگي ميگوييم بهمردم و
از شما  هستي...  آقا  حاج  گير چرا  است 
بارها حقوقدانها و روشنفكران بعضي زبان
كه شنيديد (خامنه اي) آقا و امام زمان در
تبديل بايد  اما درست،  فرمودند»  امام  »
هنوز اين باشد اجرا قابل كه بشود بهقانون
٢٥سال كه وجود با ماست گريبانگير هم

است...» گذشته انقالب از
نظام» «استراتژي پيام با بيشتر حاال،
كه چيزي ميشويم. آشنا بهروحانيت،
ميشده عوض  ٢٥سال اين طي بايستي
چيز اين بشود. بايستي  و  نشده هنوز كه
«قانون». تنها بهجاي «فتوا» از عبارت است
خامنهاي). (منظور، «آقا». و «امام» بهفرمودة

فتواهاي تا كنون اندر تبديل آن چه يعني،
خم رنگرزي توسط به قوانين و ارتجاعي 
اشتهاي دادهاند، صورت اسالمي» «مجلس
از روحانيت نكرده و ارضا خامنهاي پليد را
در پياده سربازان نقش در ميخواهد
چيزي ارتجاعي، سوپر اردوكشي يك
و بيايند  روحانيون نتوانستند، حاال تا كه
و دعوي بهخصوص و حيثيت و شرف
بهفراموشي را خويش ديني مأموريت
كه برگردند بستهاند طمع بسپارند. آري،
از پيش و بهقانون بينيازي بهدوران
مشروطه بهانقالب تبديل كه «عدالتخانه»
اين رژيم خبيث رهبري رؤياي و شد.
نشانيدن موضوع مي كند، روشن كه است
كرسي بر احمدينژاد، ارقه، پاسدار يك
از يكدست كابينهيي با كشور، رياست
مراكز تصرف هم بعد و شكنجهگران
تهران دانشگاه  مثال- –براي علميو 
ديگر و شكنجهگر آخوند يك بهدست
گامهاي هنوز همهاش اينها شكنجهگران،
و وسطي، بهقرون  بازگشت راه در  اوليه
است. مشروطيت از بهپيش -دستكم-
روحانيت دعوت معني است اين و
با رژيميكه خويش و ايجاد به«اصالت...»
عصر» به«امام توصيفي غيرقابل بيحيايي

بستهمي شود. تهمت و افترا
اندكي بازهم راستا، همين در
كنيم: دقت طوطي»، «ژنرال بهترهات
مهندس مرحوم در كه چيزي «يعني
امروز تا و درست كردند بازرگان مهدي
اتفاقي چيز اين يك فكر نكنيد دارد ادامه
بازرگان مجاهدتهاي محصول يا است
محصول كالنش استراتژي در اين است
رهبر جايگزيني است غرب استراتژي
مقابله يعني شيعي جامعة در روحاني غير
بهاين زمان  باامام مقابله زمان... امام  با
زمان امام حديث بيايد يكي كه نيست
ميآيند بلكه كند. انكار را عليهالسالم
تربيت خودشان را زمان امام مبلغ اصال
همه را پدرش شريعتي مرحوم ميكنند...
بوده... نوگرايي آدم يك ميشناسند...
نوآوري در اسالم كه رسيدند به اين آمدند
شخصي لباس روحانيون بعضي كنند
سر گذاشتند. بر فرنگي كاله و پوشيدند
مرحوم باباي شريعتي محمدتقي مرحوم
تفسير بود و طور اين علي شريعتي دكتر
نوين تفسير اين نوشت را قرآن نوين
با كه داشت هم اختالف انگيز يك جمله

نداشت در تاريخ هيچ سندي كه وجودي
عالوه بود يعني شده ايشان مطرح توسط
را فكر در اختالف لباس، اختالف در بر
كه عوامي است خيلي كردند... مطرح هم
توده، حزب نهضتآزادي، كنيم فكر
گروههاي ساير و خلق فدائيان و منافقين
دستگاه با اتصال بدون راست و چپ
با در ارتباط اينها همه شاه بودند حكومتي
را تداومشان و بودند شاه حكومتي دستگاه
و مي خواسته است شاه دستگاه حكومتي
بهخاطر است، مينموده حمايت هم غرب
را غيرروحانيت رهبري  ميگفتند  اين كه
ايران بر ما دست بدهيم توسعه چه هر

ميشود...». مسلطتر
براي ترهات  اين متن از آنچه 
توضيح در كرديم،  نقل خوانندگان 
«آقا»، استراتژي در  «روحانيت»  جايگاه
«واليتفقيه» امتداد يعني (خامنهاي)،
كامل متن كافي بهنظر ميرسد و خميني،
يافت. جمهوري روزنامة  در  ميتوان را
سلك اين در آنان كه مختصر،  همين با
دين درد بهراستي روحانيت، لباس و
كه كشور اين نسلهاي و بهمردم و دارند
ميانديشند، شوند، برخوردار دين از بايد
براي دستشان كرديم، نقل كه همين با
است. آينده پر گرفتن عبرت آموختن و
و آگاه اليههاي آيا كه داد خواهد نشان
تا كجا روحانيت سركوب تحت جوان و
اين از آيا و برخوردارند بيداري ظرفيت از
ميشوند؟ گزيده چقدر شوم بيابهام پيام
رژيم اين كه  روحانيوني و طالب  همان 
يك خاتميهم دوران در حتي آخوندي،

داشت. آنان ويژة را اوين زندان بند

ايران مقاومت و مجاهدين در
تعجبي چندان  ديگر  ميان،  اين  در
در آخوندي پليد رژيم كه نيست
از بهرهكشي فراخوان و يادشده پيام
«استراتژي» چنين مسير در «روحانيت»
و ايران مقاومت از ارتجاعي، سوپر
داشته بيم و بزند چشم خلق مجاهدين
اين تماميمصالح سر بر كه چرا باشد.
از بايستي  تبهكاران رژيم ميهن، و خلق 
باشد داشته بيم مجاهدين و مقاومت اين
نكات گويا برخي همه، اين با بيم دارد. و
كه آمده طوطي» «ژنرال ترهات همين در
مجاهدين احياي «شايد است: توجه شايان
مجاهدين چون همين بود براي هم خلق
رسمًا را بردند... از جوانها خيلي هم خلق
راتبديل كردند ديني رهبريت مرجعيت و
غير مركزيت يك روحاني و غير بهيك
منافقين اصرار اين و  ناشناخته. روحاني
هنوز كه گنجهاي جالل براي نگهداشتن
كنار آنجا و ميپوشد روحانيت لباس
بگويند مي خواهند مي نشيند، رجوي
داريم قبول قدر همين را روحانيت ما
سان در حتي  و ماست  با  هم روحانيت 
ميگذارند عراق  در كه رژههايي  و
مينشيند جايگاه كنار گنجه اي جالل
وقتي ديدم... فيلمهايشان در را اين من
منافقين براي مشهد آمد گنجهاي جالل
را گنجهاي من رفتم جالل كند، سخنراني
نيستي آخوند شما مگر گفتم: كردم پيدا
منافقين نميداني مگر گفتم: چرا. گفت:
گفت: كردهاند دستهبندي را آخوندها
دسته سه را گفتم:آخوندها كردند؟ چه
مراجع طلبهها، و وعاظ مراجع، كردهاند:
نيز را طلبهها هستند، نيمهبت ووعاظ بت،
گرفت. سواري  و  نمود تحميق  ميشود 
روي خلق مجاهدين تقسيمبندي اين
هم تو هست رسميهم است روحانيت
گفت: را؟، چيزها اين نمي داني آخوندي
اينجا آمدي چرا پس گفتم: ميدانم.
نگاهي يك كني سخنراني برايشان
و گفت خيلي زد  پوزخندي و  بهما كرد 

٢٧ـ٢٨ سالمان  اول انقالب هم ممنون! ما
هدايت را وي كه كرديم تصور و بود
شخص آن مثل فهميديم  بعدها  كرديم
گوشتهايمان بكشم گربهرا گفت كه شد
گفت رفيقش آمد كشت نبرد. گربهرا را

و افتاد تازه بود. ببر اين گربهنبود كه اين
گربهبكشيم بوديم رفته  ماهم كرد. غش
كيست؟ گنجهاي جالل نميدانستيم
كيست. گنجهاي جالل ميفهميم  حاال
نيست اتفاقي هيچكدام اينها بههرحال
روحاني خودشان يك منافقين داخل كه
تا و نگهدارند گنجهاي جالل به اسم
محافل تمام در روحانيت لباس با امروز
روحانيت بگويند ميخواهند بشود حاضر
دين هست مردم جامعه شغل در يك هم

دارند». هم روحاني دارند
«ژنرال گفتار از قسمت اين اهميت
خاطر بهاين خامنهاي، دستآموز طوطي»،
يا اينكه و آورده را نگارنده كه نام نيست
مبارزاتي و عقيدتي انتخابهاي و مواضع از
است. روشن بسيار اينها هستند. دلخور من
مجاهدين موضع است كه آن شگفت نكتة
برخالف كه  نگارنده، مورد در  اين
نيست، و نبوده تكمورد وانمودهايشان
اجتماعي و ديني پيام كه ميدهد نشان
آنچنان ايران، مقاومت و مجاهدين
«استراتژي» و وحشي «ارتجاع» مزاحم
با آن، مقابله براي كه است مورد بحثشان
سطح خامنه اي رژيم، بااليي نفرات حتي
نيازمند بدينحد سخنگويش، طوطي و

هستند. داستانسازي و دروغ جعل
سالهاي در كه است راست اين
در و  همواره  من انقالب، اوايل  و قبل
و داشته سخنراني جلسات ايران سراسر
و ديده  مرا نفر هزار صدها مجموع، در 
در من با  را خود پرسشهاي نفر هزاران 
«ژنرال كه نيست بعيد گذاشتهاند. ميان
-٢٧ آنوقت ميگويد كه هم طوطي»
باشد. ديده جايي در مرا بوده، ٢٨ساله
تصديق من كه است دروغ حتمًا اين اما
را روحانيت مجاهدين، كه باشم كرده
اصل هم  چون كردهاند، تقسيم چنان 
مجاهدين، تقسيم و است دروغ تقسيم
و مكتوب و علني بهطور تاكنون و هميشه
جداكردن سخنگويانشان، بيان باالترين با
سمبل كه «اسالم» بوده از حساب «ارتجاع»
طالقاني دوميرا سمبل و خميني را اولي
بزرگ مرد اين اعتبار، بههمين و دانسته
ميكردند. معرفي خود معنوي «پدر» را
آدميهمانند نداشته كه امكان  كه مضافًا
را به مجاهدين  دروغ، نسبت يك من، 
و مسخره بدينحد تا  آنهم بپذيرد،
با گفتگو و  ديدار قصة شايد خندهدار. 

باشد. اصل دروغ از من،
اماساختن وترويجايندروغ بافحاشي
فرق جماعت اين هميشگي لجنپراكني و
شده پياميگنجانيده در دروغ، اين دارد.
«روحانيت» و «روحانيون» مخاطبانش كه
بهاستراتژي آنان قانعكردن هدفش و است
مصرف پس، است، خامنهاي ارتجاعي
اين انداختن جا راستاي در دروغ اين
براي البته، است. ارتجاعي  سوپر پيام
از را آنها بايد فراخواني، و هدف چنين
اين خارج در  شرافتمندانه انتخاب  هر
بسيار بايد كه است اين بدهند. بيم رژيم
از را مردميروحانيت  عناصر تا بكوشند 
بهساختن نياز پس بترسانند،  مجاهدين
بگيرند نتيجه آنها از تا دارند داستانهايي
جالل نمونة اگر مجاهدين نكنيد فكر كه:
يك اين ميدارند،  محترم را گنجهاي 
روحاني كه است آنان  قاعدة  و پرنسيپ
را آخوندي فاسد حاكميت از متفاوت
آن براي يكي اين خير، مي دارند. محترم
كور دارد، ضديت هم كه خودش است
بيش طوطي ژنرال كه  موقعي از آن هم

نبود. ٢٧-٢٨ساله
روشن همگان  براي اما حقيقت 
مقاومت ايران، و مجاهدين چرا كه است
مرزبندي يك تنها پيدايش آغاز از
نيروهاي از  جدايي آن هم كه  دارند
از است. فارغ دموكراسي آزادي و ضد
مردميرا گرايشهاي و آحاد همة اين،
اجتماعي الية و فكري گرايش هر از
از توان تمام خود دانسته با از باشند، كه
و ميكنند. دفاع آنان آزاديهاي و حقوق
كرده خطر  اعالم و اتمامحجت هميشه
براي هم تهديد مهمترين كه ميكنند و
رژيم ايران،  در اسالم  براي هم و ايران
مذهبي استبداد اسالمستيز و ضدبشري
كه خطرناكي الخصام» «الّد است،

قرن٢١   ديانت در و معنويت تهديدش بر
خودشان در زمان سلسلة معاويه از بيش

است.

بر را تسليم تماميهويتشان است، داغ كه
از پيش مرگ را دژخيمان نهادند و دل
خويش تسليمناپذير جاودانگي در مرگ

زيستند...
هم حسن  كه به گذشته وقتي اما 
روز يك ديدم برگشتم داشت اشاره
اين معلم امجديه بزرگ ورزشگاه در
حكمران «رذلترين بهخميني خطاب نسل

محمد  دين اگر «كه خروشيد: عالم» 
استوار خون جادة از  ما  از عبور با جز
اي پس نميشود،  مستقيم  و راست  و

بگيريدم». گلولهها
همآوردي  بزرگ گل ترتيب بهاين  و
را ميهن اين تاريخ  نيروي  مهيبترين  با
سوزاندن براي دشمن كه آتشي بهدروازة
از آن و زد. بود، كرده فراهم انقالب نسل
تعزير تخت هر  هرزنداني، كه  بود روز
هرتوطئهيي با رويارويي و شكنجهيي و
براي دشمن،  جانب از هرچند سهمگين
«خلق خروشيد امجديه در كه نسلي
امجدية ماست»، معلم مسعود بداند جهان
در را در آن گل بايد بود كه  كوچكي

ميكاشت… دشمن دروازه
اين سالها در و تو من برادرم حسن،
حماسهيي آغاز امجديه، كه بوديم شاهد
چنگ در چنگ  است  ۲۶سال كه بود 
قطره بهخشت، خشت قدار، دشمني با

پيكر از كه خوني با سراسر البته و بهقطره
ساخته است، جاري  نسل اين  آموزگار
ديديم و بود آغاز امجديه ميشود…
نسل اين بزرگ  مربي آن از  پس كه
دشمن دروازة در ديگري گلهاي چه
در دقايق ملتهب پاياني، آن هم كاشت!
و امواج نيرنگ اوج غولآساترين در و
زخمهايي پشت و در با دشنهيي و توطئه
ناجوانمردانهترين سو آن از و برسينه
ضدبشر! رژيمي  از  خارجي  حمايتهاي
و غران هميشه اما عجبا! عجبا فيا
او كه كساني همة به گواهي و پرصالبت
به زاللي ميشناسند، نزديك و دور از را
بهسخاوت و عصمت، بهبيگناهي آب،

انبوه… جنگلهاي
چه كه ديديم تاريخساز پرواز در
و زد دشمن بهدروازةكينتوزي گلي
و نابودي از را خونبار مقاومتي تاريخ
سربريده شدن از را  مردمياسير  اميد

داد! نجات جالد خميني بهدست
چه صلح قرارداد در كه ديديم
ضد ميهني جنگ  دروازة در  را گلي
خميني چگونه ديديم و كاشت دشمن
زهر جام بهمثابه را صلح جالد قرن،
فروغ در  بعدي گل  با  ديديم  و نوشيد 
را مردمش سرماية جاودانگي جاويدان،

بيمه كرد! براي آزادي

ناكام را دشمن عزيمت،  در ديديم
كرد. بور و

۶۴خودش سال ۳۰خرداد در ديديم
وار ابراهيم  بار  يك را سازمانش  و  را
آزادي تا  كرد ذبح تاريخ پاي پيش  در
فرصت و  دشمن ايلغار از را مردمش 
در دشمن اردوي بهخدمت كه طلباني
و كند هميشه مصون براي بودند،  آمده

كرد…!
حسن برادرم

غرور  ۷۲ سال سال توهم براي حتمًا
همة نشستن بهبار بهخاطر ميهني و ملي
و آينده و گذشته در  رنجها و خونها
شوراي سال آن در  است، يادنرفتني  از
بهعنوان مريم انتخاب با مقاومت ملي
حاكميت، انتقال دوران رئيسجمهور
بي آيندگي به سرآشيب را دشمن
ناجوانمردانة توهم و كشاند استراتژيك
بهچالشي را رژيم جالدان از درون اصالح
مقاومت و مردم براي پيروزمند و تاريخي
و سخت هرچند كرد تبديل ايران
زهر جامهاي با ديديم اما فراز و پرنشيب
دروازة يكپايگي  سرفصل  و سرگي  سه

كنده شد…! دشمن ازجاي
زره انتخاب، اين كه ديديم و
پيكرة بر پايداري و  استواري ريزبافت
توطئه خطيرترين  برابر  در مقاومت 

همة نماد به راستي  كه او هم  گرديد.
روشن تبيين و آزاديخواهانه ارزشهاي
مقاومت مترقيانة سياسي پرنسيبهاي

 ۲۰۰۳ ۱۷ژوئن در توانست و است ايران
فائق ارتجاعي-استعماري توطئة برامواج
مقاومت آزاديخواهي جنبش و آيد
يك براي محاق  در رفتن از را  ايران
دهد.امري نجات ديگر تاريخي دورة
عضو مقاومت وجدانهاي از هر بيش كه
بسيار آن از جهان سراسر در بشري بيدار

ميگويند. و گفتهاند
و  صعب روياروييهاي اين در اما  
كه ۲۶سال  به درازاي راهي طوالني،
بهيك توطئه و  خطر در  هرلحظه اش
دشمن كه بوديم شاهد ميمانست سال
و ناجوانمردانه تاختها كه چه اياديش و
دشنههاي چه و نبردند  او  بر سو ازهمه
حتي نياوردند… فرود او بر كه زهرآگين
همين هم انتظار كه بگذريم كه دشمن از
بهرسواترين خارجيش همپيمانان بود،
عوض را مظلوم و ظالم جاي ممكن شكل
خلق آزادي كه را مقاومتي گلوي كردند،
بودند، فشردند خواستهاش ميهنش همة و
و اعدام كه ركورددار رژيميرا دست و
گرفته بود، نام ترور پدرخواندة شكنجه و
حمايتش بازگشودند، فتنه و توطئه براي
برروي دادند، ميدان  بهاو  و كردند

اسكاد- كشتارجمعي شليك۷۷موشك
قرارگاههاي  برروي سال۸۰  در بي
از۱۵۰عمل بستند، چشم آزادي ارتش
ضمن عراق، خاك در تنها تروريستي
و مقاومت پايگاههاي عليه ۱۰سال
در و گذشتند اعتنا بي آزادي رزمندگان
قرارگاههاي بهبمباران بهاو رساني مدد
در ايستادگي جز گناهي كه مقاومتي
و بنيادگرايي و ترور خواندة پدر برابر
دستيابي براي او مخفي فعاليتهاي افشاي

مبادرت كردند. نداشت، بهبمب اتم
مقاومت  اين حقانيت به دليل اما  
انساني براصول سرسختانه پايداري و
اصولي مشي و آزاديخواهانه و
رويارويي از  نيامدن وكوتاه مبارزاتيش 
رژيم يعني ايران، مردم  اصلي دشمن با
نخواهند و نتوانستند هرگز پليدآخوندي،
قهرمانان از جنگلي رويش مانع توانست
و خلق آزادي برآستان جز كه شوند

آورد. نخواهند سرفرود ميهنشان
پهلوان تختي، جهان از برادرم حسن،
و عبدي فروزان چون  قهرماناني  از و
الظهور منتظر هوشنگ و خبيري حبيب
ضدخلق جالدان بهدست كه گفتي
هيچ كجاي در گفتي و افتادند برخاك 
خودش ملي رژيميقهرمانان هيچ جهان
اعدام باشد، كه هم جنايتكار هرچند را

مانند نيز تو حتمًا دليل بههمين نميكند
مقاومت اعضاي و مجاهدان ساير و من
دنياي در  قهرمانان  اين كه كه  معتقدي 
سياسي و مرزبندي جوانمردي و پاكدامني
خائن شاه استبداد برابر در ايدئولوژيك
مرتجعان مستبدترين و دجالترين و
جام خميني زمان در ميهن اين تاريخ
حياتشان لحظات آخرين در را افتخاري
توان جهاني كه هيچ جام گرفتند، بركف
حرفهاي ندارد. و  نداشته آنرا  با رقابت
هموطن ۳۵هزار بهياد شنيدم كه را تو
فرياد كه افتادم هم بروكسل در ايرانيم
رهبر مسعود بداند جهان  «خلق ميزدند
كه بود اين  پيامش من براي و  ماست»
ميهن اين ملي پوشان خميني، زمانة در
مقاومت زمين از كه هستند كساني تنها
ميزنند…زميني گل  دشمن  بهدروازة
كه است بيداري هميشه شير صاحبش كه
بهحاكميت وفاداري و آرمان را آزادي
داده قرار خويش نسل رسم مردمي را

است.
برنامة در و درنامهات حسن، برادرم
بودم تو گل جديد مستقيم شاهد ارتباط
در حاضر جمعيت صداي لحظه همان و
از بهحمايت كه شنيدم را تختي استاديوم
آزادي و رهايي براي  بار اين  البته و تو
فرياد است  اسير كه  ميهني و  خلقي

ميزدند:
…! گل…! گل نايب آقا

آنها همراه شدم با در دلم من هم و
و دارم سراغ تو  از  كه  باشأني  هرچند
فقط گفتي اين خودت هم همان طور كه

دستگرميبود…

گنجهاي جالل



١٤ صفحة ١٣٨٤ سهشنبه ١٥آذر ٧٧٨ ـ شمارة جهان

بهمناسبتسال فيزيکوصدمينسالگرد «نظريهنسبيت»

درمسير يگانگي(٨)
ماساچوست  دانشگاه از اوليه ذرات فيزيک دكتر توتونچی  شاهين

دارد ادامه

مقاالت سلسله چاپ در متأسفانه
«مادة مبحث دو يگانگي» مسير «در
كه خاص» «نسبيت و اسرارآميز»
چاپ پنجم قسمت از بعد ميبايست
پوزش ضمن  افتادهاست. جا ميشد 
در عزيز، خوانندگان و نويسنده از
مبحث «ماده به را شما جا توجه اين
مبحث ميكنيم. جلب  اسرارآميز»
از بعد شماره در  نيز  خاص نسبيت

نظرتانخواهدگذشت.

مادةاسرارآميز
هرانقالبیحاصل يکبحراناست.
مستثني علم نيز از اين قاعده در انقالب
ماکسول، تئوری  موفقيت با  نيست.
عميقتر مکانيکی  ديدگاه در  بحران
ديدگاه در ابتدا از که تناقضهايي و
شد آشکارتر داشت وجود مکانيکی
روبهرو فکری بحران با تصوير اين و
ديدگاه تناقضهاي از يکی گشت.
نسبيت بحث خصوص  در  مكانيكي
مکانيکی، ديدگاه براساس است.
مختصاتی محور در  نيوتن  معادالت
مثًال نيست. صادق دارد، شتاب که
به و  خود محور حول به زمين کرة 
چرخش، خورشيد ميچرخد. اين دور
زمين وصل محور مختصاتی را که به
هر که چرا میکند. شتابدار است،
حرکتچرخشیشتابايجادميكند.
زمين روی نيوتن معادالت دليل اين به
شتاب اينکه مگر  نمیکند،  صدق
به اين را زمين چرخش از حاصل شده
با هم عمل اضافه کنيم. در معادالت
چرخش اثر میتوان دقيق مشاهدات
اندازهگيری اجسام سقوط در را زمين
کرد.پس سؤالايناستکهاين قوانين
است. صادق مختصات محور کدام در
محور در معادالتش فقط نيوتن نظر از
با يا و باشد ساکن مطلقًا مختصاتی که
حرکت در آن به نسبت ثابتی سرعت
اين ديگر مسألة است.  صادق باشد،
ساکن محور مختصات کامًال که است

و دارد؟ خارجی وجود آيا کجاست؟
آن میتوان چگونه وجود صورت در
که بگوييد است ممکن کرد؟ پيدا را
خورشيد وصل به که محور مختصاتی
خورشيد ولی بود، خواهد ساکن است
کهکشان در شمسی منظومة کل و
شايد چرخش است. در حال راهشيری
کهکشان راه شيری بتوان گفت مرکز
ولی است،  مختصاتی  محور  چنين 
ماند خواهد باقی همچنان ايراد اين
ديگر آنجا هم چرخشی از نوع چون
پيداکردن باالخره و داشت خواهد
جزء ساکن  کامًال مختصات محور
با ماند. باقی بشر خيالهاي و آرزوها
الکترومغناطيسی قوانين شدن فرموله
وجود پيشبينی و ماکسول توسط
با سرعت که الکترومغناطيسی امواج 

در  ثانيه در کيلومتر  ٣٠٠٠٠٠ ثابت
مطرح سؤال اين دوباره است، حرکت
چه محور به نسبت سرعت که اين شد

مختصاتیاست؟
غالب مکانيکی ديدگاه هنوز چون
محور همان سؤال اين به جواب بود،
مختصاتکامًال ساکنو دستنايافتنی
نيوتنبود.دانشمندانآندورهحتیقبل
آگاه نور بودن  موجی از ماکسول  از
ماکسول که زمانی همين، برای بودند.
الکترومغناطيسی از نوع  را امواج اين
به سرعت مورد تئوری اعالم کرد، اين
قرار دوره آن فيزيکدانان عامة قبول

مکانيکی ديدگاه چون وضمنًا گرفت؛
انواع توضيح در ارزندهيي موفقيتهای
امواج مثًال و داشت موجی پديده های
در سطح شده ايجاد امواج و صوتی 
خوبی به تئوريهای مکانيکی طبق آب،
وجود دليلی هيچ بوده اند، توضيح قابل
هم را نوری امواج نتوان که نداشت
توسط ديدگاهمکانيکیتبيينکرد. ولی
الکترومغناطيسی جنس از امواج اين
نيروها ديديم قبًال که طور همان و بود
ديدگاه ميدانهای الکترومغناطيسی با و
بهرغم نبودند.  توجيه قابل مکانيکی 
جمله از دانشمندان، اغلب موضوع اين
نيز نور که داشتند اعتقاد ماکسول،
مادهيی واسطة امواج به بقيه همچون
امواج که طور همان می شود. پخش
امواج دريايی و هوا، از طريق صوتی
دانشمندان بوسيلهآبمنتشرمیشوند.
نام به اسرارآميزی ماده که بودند معتقد
نورانی امواج هادی (ether) اثير يا اِِتر
دستگاه يک با ما ترتيب اين به است.
دستيابي قابل غير كه ساکن مختصات
کار و سر اسرارآميز مادة يک و بود
و مطلقًا گسترده جا همه در داشتيم که
با وجود اِِتر شرايط، اين در بود.  ساکن
ساکن وجود دستگاه مختصات کامًال
کردن جهت پيدا اين خورد. از گره
به راهی آن خواص به بردن پی اِِتر و
مختصات دستگاه به دستيابي برای
ديدگاه ارکان از يکی که ساکن مطلقًا

اين در شد.  تبديل  بود،  مکانيکی 
راستا،خواصمکانيکیاترموردتوجه
اِِتر اين آيا  گرفت.  قرار  فيزيکدانها 
مانند گازی هوا است؟ مانند مادهيی
سرعت با را موجی نمیتوانست هوا
امواج اين اينکه برای کند. هدايت نور
انتقاليابندماده بتوانندباچنينسرعتی
باشد. هادیبايدبهمراتبسختترازهوا
بود نوعی نوری از آن، امواج بر عالوه
آن هادی نمیتوانست گاز يک که
درباره کمی الزم است اينجا باشد. در

توضيح دهيم. انواع موج
دونوعموجدرطبيعتوجوددارد.
امواج ديگری و طولی  امواج يکی
صوت طولی، امواج نمونة عرضی.
مادة لرزش جهت امواج اين در است.
يكي موج  حركت جهت با هادی 
لرزش درآمدن يک طبل است. با به
همان در نيز صفحه آن مجاور هوای
میلرزد. صوتی امواج حرکت جهت
امواج مانند عرضی امواج مثال براي
در میبرند، و پايين را باال آب دريا،
و آن بر عمود موج حرکت که حالی
بهسمتساحل است. گازها نمیتوانند
قدر هر کنند. هدايت را عرضی امواج
سختی باشد، بيشتر  موج  سرعت که
بيشتر بايد هادی موج است که مادهيي
که هادی محاسبة مادهيي پس باشد. 
کار دستور در باشد  نورانی،  امواج
همانطور گرفت. قرار  فيزيکدانها

سياست مورد در رئيسجمهورآمريكا سخنراني
عراق  در كشور اين استراتژي و

در آمريكا رئيس جمهور بوش، جرج ٩آذر(٣٠نوامبر) چهارشنبه روز
دولت استراتژي مريلند، ايالت در نظامي دانشگاه يك در سخنراني يك

كرد. در عراق تشريح آمريكا نظامي براي كاهش نيروهاي را خود
رئيسجمهورآمريكاتنظيم جدولزمانی مشخصبرایخروجسربازان
براي شدن نيروهای عراقی آماده گفت و کرد را رد از عراق آمريکايی

بهعهدهگرفتنمسئوليتعملياتامنيتیمستلزمزمانوشکيبايیاست.
آمريکايی نيروهای خروج  برای مهلت ساختگي تعيين گفت وي
کرد خواهند تصور و تروريستها آمريکا ميفرستد متحدان به غلط پيامی

کرد. خواهد عقبنشينی آمريکا کنند، صبر کافی بهقدر اگر
آفريقا تا  و عراق، تا افغانستان از تروريسم با آمريکا گفت  بوش

میجنگد.
پيروزی از کمتر چيزی آمريکا شود. داده شکست بايد دشمن گفت او

نمی پذيرد. عراق در را کامل
رئيسجمهور آمريكاگفت پيشرفتآزاديو دمكراسيدر خاورميانه
كشور در آن آزادي پيروزي ميشود. آغاز عراق در تضمين موفقيت از
منطقه سرتاسر در بود و خواهد تهران تا دمشق دموكراسي از بخش الهام

آورد. خواهد بوجود اميد خاورميانه
ميکند، که دنبال عراق در را جامعی استراتژی آمريکا بوش گفت
عنوان استراتژی از آن زير پيش ساعت گزارشی که چند آن در جزئيات

است. داده شده شرح بود، شده منتشر عراق در برای پيروزی ملی
مرحلة دارد: مرحله سه عراق در او طرح گفت آمريكا رئيسجمهور
دموکراتيک ياری نهادهای عراق در ايجاد به آمريکا آن طی سياسی که
تروريستها نابودی به نيروهای آمريکا طی آن که امنيتی مرحلة ميرساند،
گيرند، دست در را تروريسم با جنگ رهبری بتوانند عراقيها اينکه و
که طی بود خواهد اقتصادی جبهة در سوم مرحلة و کرد کمک خواهد

میکند. کمک عراق باثبات ايجاد يک به آمريکا آن،
پيشازسخنرانیبوش،کاخسفيديکسند٣٥ صفحهيیتحتعنوان 
که آن از قبل چند ساعت سند اين کرد. منتشر در عراق پيروزی استراتژی
سخنرانی يک طريق از برنامههايش تشريح برای آمريكا جمهور رئيس
شود، مريلند در شهر آناپوليس دريايی آمريکا در نيروی آکادمی عازم

منتشرشد.
آمريکايی  نيروهاي خروج برای را مشخص تاريخی تعيين  گزارش،
مشخص زمانی جدول با يک و مي گويد هيچ جنگی ميکند، رد ازعراق

است. نرسيده پيروزی به
در مي گويد دولت که مي گذارد  تأکيد پيشرفتهايی  بر گزارش
دويست بيش از آموزش از جمله امنيتی، اقتصادی و زمينههای سياسی،

است. شده حاصل عراقی، هزارنيروی
در فعال و کامل دموکراسی يک استقرار انتظار مي گويد گزارش
عراق، انتظاری رژيم سابق از سقوط پس سه سال از مدتی کمتر ظرف

است. واقع از دور

يکشنبه روز خبرگزاريها گزارش به
در امی ينز شهر در (٢٧نوامبر) ٦آذر
نخستين فرانسوي جراحان فرانسه شمال
انجام زني روي را  چهره  پيوند عمل
در را خود چانة و گونهها بيني، كه دادند

داده بود. از دست سگ حملة يك
عمل اين نيويوركتايمز  گزارش  به
بسيار زمينة يك در اقدام اولين جراحي
در است. پزشكي علم در بحث انگيز
و آمريكا تعدادي ازجراحان در گذشته
برايچنين فرانسهوهلند تصميمخود را
اما بودند. كرده اعالم چهره در پيوندي
وجود آن انجام مورد در خبري كنون تا
قلمروهاي يكي از پيوند چهره، نداشت.
بسيارجنجالبرانگيزدرعلومپيونداست
و روبه روست زيادي ريسك با كه زيرا
كه كند پيشبيني نميتواند  هيچ كس
خواهد چه شكلي در آينده به فرد چهرة
كه بحثهاي جراحي عمل در اين بود.
ماهيچهها، بافت، داشت، بهدنبال زيادي
به اهداكننده سياهرگهاي يك و رگها
زده پيوند بيمار  صورت پاييني  بخش

شد.
كه تأكيد كردند نكته بر اين پزشكان
يا اهداكننده چهره به زن اين چهرة
نخواهد شباهتي وي خود قبلي چهرة
دو اين از مركب چهرهيي بلكه داشت

خواهد بود.
عمل چنين فني نظر از پيش سالها از
از گروههايي و بود امكانپذير جراحي
فرانسه انگليس و در آمريكا، پزشكان

داشته اند. نظر مد آنرا
پوست متخصصان، بهكارگيري گفتة به
از بخشي برداشتن از ديگر، فرد چهرة از
ممكن است خود بيمار، كه پوست بدن
داشته ديگري رنگ يا متفاوت بافت

باشد، بهتر است.
و چهره پيوند دربارة اخالقي نگرانيهاي
چهرهاش فردي كه بر رواني آن تأثير
ازدست گروهها را اين كرده است تغيير

بود. بازداشته اقدامي چنين به زدن

تبحر دوره آن دانشمندان گفتيم که
را نوع اين از محاسباتی برای کافی
دقت را به آب امواج که چرا داشتند. 
مکانيک و بودند کرده مدل و مطالعه
بخشهايی از فيزيک سياالت از جمله
از آنان بود. بسياری که مورد توجه بود
عرضی موج بتواند که ماده يی سختی
می بايد دهد انتقال سرعت اين با را
ضمن در ولی باشد. بيشتر فوالد از
حرکت اجازة هم چون گاز میبايست
تناقضهاييازاينقبيل رادرخودبدهد!
اين به تئوريک نظر از که را فيزيکدانها
نااميد بسيار آوردهبودند روی مسأله
با آزمايش نيز آزمايشی به لحاظ کرد.
به کشندهيي ضربة مورلی و مايکلسون
با كه فيزيكدانهايي آمد.  وارد اِِتر ايدة
اعتقاد بودند موافق مكانيكي ديدگاه
به نسبت فقط نور سرعت که داشتند

ثانيه  در کيلومتر  ٣٠٠٠٠٠ ساکن اِِتر 
امواج اين سرعت اگربخواهيم و است
در يا اِِتر “باد” وزش جهت در را
اندازهگيري “باد”  آن  مخالف جهت
داشت. خواهد ديگری سرعت كنيم،
امواج مورد در قبيل اين از آزمايشهايی

ديگرصورتگرفتهبود.
حال در زمين کرة که جا آن از
است، خويش محور حول به گردش
اِِتر از “بادی” که میشد فرض اينگونه
سرعت و است وزيدن حال در همواره
به آن پشت  يا و  “باد” اين  به نور رو 

تاريخی آزمايش بود. خواهد متفاوت
که بود برای آن و مورلی مايکلسون
اندازه گيري را سرعت اين تفاوت
دوره آن روشهای آزمايشی در كند.
چنين انجام برای  را الزم  پيشرفت
چند آنان کردهبود. کسب اندازهگيری
و شيوهيی بهتر با را اين آزمايشها بار
انجامدادند وهربارجوابيکی دقيقتر
در نور سرعت در تفاوتی هيچ بود.
از آنجايی نداشت. جهتی وجود هيچ
دانشمندان مورلی و مايکلسون که
از را خطا بار هر بودند، دقيقی بسيار
میکردند سعی يا و میديدند خود
عوض كنند کمی را فرضية آزمايش
که قضيه اصل به بخواهند اين که بدون
برمیگشت، مکانيکی ديدگاه بطن به
ولیعدةکمیاينواقعيت شککنند.
از خأل در نور سرعت که را پذيرفتند
يکسان است. مختصاتی هر محور ديد
و يا زمستان در روز، يا و شب نور در
خورشيد يا سطح و ماه در کرة تابستان،
سرعت با هميشه ستاره، دورترين در و

حرکت  ثانيه در ٣٠٠٠٠٠ کيلومتر در
عالوه بر اين نه کمتر. و بيشتر نه است؛
اين ماده و نداشتهاست وجود اِِتر هم
اين به ندارد. خارجی وجود اسرارآميز
کامًال مختصات دستگاه يک ترتيب
مهمتر همه از نخواهد شد و پيدا ساکن
که باشد گونهيي به بايد فيزيک قوانين
نيازي نباشد کامًال ساکن فرض اين به
واين برایكسانيكهبهدستگاه فکری
انقالب بوی داشتند اعتقاد مکانيکی
سرنگونی ديدگاه انديشة میداد. وقتی
انقالب اين گرفت، قوت مکانيکی
او و يافت هم را خويش رهبر فکری
خوبی به اينشتين بود.  جوان اينشتين
نور سرعت که مسأله  اين  اهميت به
ثابت است، مختصات هر دستگاه در
را اعتقادی چنين نتايج  و بود آگاه
درک را آن و معنای میدانست بخوبی

میکرد.

فضايي اكتشافات آژانس
٩آذر چهارشنبه روز ژاپن(جاكسا)
كاوشگر يك  كرد اعالم (٣٠نوامبر)
فضايياينكشوربه نام هايابوسا،توانست
يك سطح روي  بر گذشته هفته  در
ايتوكاوا نام به فضايي) (صخره سيارك
به بيسابقه مأموريت يك در و آيد فرود

بپردازد. آن مواد از نمونهبرداري
ژاپن فضايي  اكتشافات آژانس 
ميرسد بهنظر كه  گفته بود اين از پيش
شنبه روز لحظاتي براي فقط هايابوسا كه
كه سيارك اين سطح بر است توانسته

دارد  فاصله زمين از كيلومتر ٣٠٠ ميليون
بر هايابوسا  فرود دومين اين فرو آيد.

بود. سيارك ايتوكاوا 
به ژاپني زبان در  كه هايابوسا
سال مه  ماه در است  شاهين معني 

روز  بار اولين شد. پرتاب فضا ٢٠٠٣ به
٣٠دقيقه مدت براي ٢٠نوامبر يكشنبه
مأموريت آمد اما سيارك فرود اين بر
نمونهبرداريبهعلتشليكنشدنگلولة

گرديد. شكست مواجه با فلزي
كاوشگر  اين  كه  ٢٠٠٧ سال  تا  
ميليارد   ٢ سفر يك از پس فضايي
تيم ميگردد باز زمين  به كيلومتري
بود نخواهند مطمئن هايابوسا كاوشگر

است. شده انجام نمونه برداري كه
گفت: پروژه اين مدير كاواگوچي

كميتههاياخالقيدرفرانسهو انگلستان
تا را پيوند عمل انجام براي پيشنهادها
بودند. كرده رد بيشتر تحقيقات انجام
زياد استفاده بسيار زمينة آنها در نگراني
بدن دفاعي سيستم كه بود داروهايي از

تضعيفميكند. را
فرانسه، اخالقی امور مشاوره ملی کميتة
اين عملپيوند مشابه آن چه كهدر مورد
اما اجازه ميدهد. گرفت را صورت زن
خود گذشتة سال گزارش در كميته اين
و بيني مانند  جزئي  پيوند  حتي  گفت

پرريسك است. بسيار دهان آزمايشي
از  پيش است ساله  ۳۸ زني كه بيمار
مشاورة تحت جراحي عمل اجراي
كه حدود گرفت قرار رواني گستردهيي

به  عمل جراحي طول كشيد. ۵ ساعت
و دواشل برنارد پروفسور  سرپرستي
صورت دوبرنارد ميشل ژان پروفسور
گفت چندين دوبرنارد گرفت. دکتر
جراحی عمل از را پيش بيمار روانشناس
آن انجام و جملگی برای کردند معاينه

دادند. نشان سبز» »چراغ
صورت جراح دواشل، برنارد دکتر
داشت گفت: شرکت عمل در اين که
عمل به دست گرفتيم تصميم «ما
نه چون بزنيم از صورت  بخشی پيوند
را اوليه زيبايی و استخوانبندی تنها
جنبههای همچنين بلکه  بازمیگرداند

میکرد.» احيا را صورت کاربردی
عمل محل بيمارستان مدير دمی، فيليپ
بود الزم جراحی که گفت امیينز، در
استثنايی بود. بيمار اين چونكه وضعيت
استثنايی وضعيتی در «ما گفت: وی
طلب استثنايی واکنشی که بوديم
تيم توضيح داد دواشل میکرد.» دکتر
پوست دقتی چه زحمت و با جراحان
کردن متصل با را  عضالنی  بافت و
و خونی رگهای از زيادی بسيار تعداد

است. زده پيوند عصبی سلولهای
جريان در مه ماه در زن اين صورت
آسيب بهصورتي سگ يك حملة

راحتي به نميتوانست  حتي  ديدكه
غذا بخورد. كند يا صحبت

كه افرادي  از بسياري مانند بيمار اين 
تحتعملجراحيپيوندقرارميگيرند
سيستم تضعيف كنندة داروهاي بايد
با نسوج بدن تا كند مصرف ايمني بدن

گيرد. خو شده اهدا
بهگفتةپزشكانافرادبسياريازجملهده
از اين ميتوانند سوختگي هزار قرباني
بنياد يك رئيس اما گيرند. بهره عمل
كه داد هشدار صورت جراحي پژوهش
ممكناسترگهاينسوجپيونديبيمار
مصونيت تضعيف داروهاي شود، بسته
به بيمار ابتالي احتمال و نيفتند كارگر

سرطان افزايش يابد.
 ٢١ ظرف را عمل اين که جراحان تيم
برخی روز جمعه تکميل کرد، ساعت

ساخت. آن را فاش جزئيات
عمل تحت جهان در که فردی نخستين
پس بالفاصله گرفته قرار صورت پيوند
پزشکان به خطاب آمدن هوش به از
«مرسی». نوشت: کاغذ قطعه يک روی

صورت او که زن حال گفت تيم معالج
حمله سگ خانگیاش مه در اثر ماه در

است خوب بود افتاده شکل از شدت به
فرنگی توت و شکالت توانست و

بخورد.
عمل اين انجام خاطر به که پزشکان تيم
به واکنش بوده در انتقاداتی روبه رو با
مورد يک را بيمار وضعيت ايرادها اين
عمل اين و  کرده توصيف استثنايی 

است. توجيه دانسته را قابل بیسابقه
انجام ضرورت  کارشناس، يک  اما
لورن برد. سؤال زير را عملي چنين
امور مشاورة ملی کميتة مشاور النتيه،
تيم به فرانسه گفت اين کميته اخالقی
اول جراحی بود کرده جراحان توصيه
انجام بيمار  روی را سنتی ترميمی 
ترميم برای شد. گرفته ناديده که دهند
از صورت بيمار به شديد وارده صدمة
دچار که ليل از شهر زنی صورت بافت
دکتر شد. استفاده بود شده مغزی مرگ
پس از بيمار گفت دوبرنارد ژان ميشل
خواب قرص خانوادگي  مشاجرهيی 
بود خواب که  درحالی و بود  خورده
سپس مقامات شد. حملهور او به سگ
معدوم خانوادهاش ارادة بهرغم را سگ
کردند. بيمارتوانايیعادیبرای خوردن

گرفت فرانسه صورت در جهان در چهره عمل پيوند نخستين

حرف بود، برای داده از دست را غذا
و بود روبهرو  زيادی دشواری با  زدن
پالستيک نبود که با جراحی آن امکان
امکان فرد به دهان که اطراف عضالت
ادای به قادر گفتن سخن هنگام میدهد
درست کلماتباشدو هنگامتناول، غذا

شود. ترميم نريزد بيرون دهانش از
به بايد اعصاب پيوندزدن گفت وی
صورت ناحيه  در  دهد امکان  بيمار 
چهار گفته آنها داشته باشد.به تحرک
بافتهای در خون عمل از پس ساعت

بود. افتاده جريان به پيوندی
از يکی کل  مدير کمبی، کارولين 
بهداشت وزارت نظر تحت آژانسهای
فرانسه کهمسئولهماهنگکردن تقسيم
اعضایپيوندی ميانمراکز نيازمنداست
اين در جراحی عادی شيوههای گفت

موردممکننبود.
عادی جراحی کمک با گفت: وی
جنبههای بازگرداندن امکان پالستيک
بيماروجودنداشت کاربردیصورتبه
پيوند که برای بود دليل به همين دقيقًا و

شد. تالش

كه اين مشاهدة از پروژه تيم «اعضاي
وجود مشكلي بدون ظاهرًا نمونهبرداري
وي هستند». خرسند يافتهاست خاتمه
چالش اين پروژه بزرگترين افزود: «ما بر

فائقآمدهايم».

بدشانسيها
اين كاوشگر، موفقيت صورت در
صخرة يك  از كه است  باري اولين 
براي و  ميشود نمونهبرداري فضايي 
متعدد بدشانسيهاي با كه مأموريتي
بزرگي موفقيت اين است بوده روبهرو

است.
خود  ارتباط هايابوسا  در ١٢ نوامبر
ربات يك داد. مينروا از دست را مينروا با

و  دماسنج حامل چندين ١٠ سانتيمتري
ضمن داشت مأموريت كه بود دوربين
آن از صخره اين اطراف به حرکت
را عكسبرداري كرده و درجة حرارت
قطع ارتباطش مينروا كند. اندازهگيري

از دست داد. را و هدف خود شد
سيگنال غيرعادي  ٤ نوامبر يك در
فرستاده به مركز كنترل كاوشگر توسط
كرد. مختل را جاري روند و شد

بين المللي ايجاد خواهد خبري تلويزيوني شبكة يك اعالم كرد فرانسه
در كه نيمهدولتي تلويزيوني شبكة اين فرانسه خبرگزاري بهگزارش كرد.
و سي.ان.ان شبكههاي با دارد قصد كرد خواهد كار به آغاز آينده سال

بي.بي.سيرقابتكند.
فرانسوي سي.ان.ان عنوان تحت كه فرانسه، بينالمللي خبري شبكة

اول  مرحلة و در خواهد بود ٢٤٠ كارمند نام برده ميشود داراي از آن نيز
به تدريجآسيا تحت پوشش قرارخواهدداد اما را خاورميانهو آفريقا واروپا

گرفت.. برخواهد را در نيز را شمالي و آمريكاي التين آمريكاي و
مديران آن ولي بود خواهد فرانسوي زبان به خبري اساسًا شبكة اين

قصددارندروزانه٤ ساعتبرنامهبهزبانانگليسينيزتوليدكنندودرآينده 
برنامههايي بهزبانهايعربيواسپانيايينيز اضافهكنند.

آن  به را دالر ميليون ٣٥ معادل بودجه جاري سال در فرانسه دولت
دالر  ميليون سال آينده٦٥ در شبكه اين بودجة سهم و است اختصاص داده
شبكههاي بودجة با مقايسه در فرانسه تلويزيوني شبكة بودجة بود. خواهد

است. كم بسيار سي.ان.ان و بي.بي.سي
تلويزيونسرويسجهانيبي.بي.سي٢٥٠ كارمنددارد ولي ميزانبودجة 
المللي بين سي.ان.ان و آمريكا سي.ان.ان شبكههاي است. نشده اعالم آن

ميباشد. ميليون دالر آن ٨٦٠ كل بودجة و دارند ٤٠٠٠ كارمند
اولين فرانسوي بينالمللي شبكة ايجاد طرح گفت فرانسه خبرگزاري
مقامات فرانسوي از زمان آن در گرديد. مطرح عراق زمان جنگ بار در
بينالمللي رسانههاي خبري در انگلستان و مواضع آمريكا گزارش نحوة
از آمريكا خبري رسانههاي گزارشهاي اين بر عالوه شدند. متعجب بسيار
مانند «پاريس در آتش» مقامات عناويني آشوبهاي اخير در فرانسه تحت

رنجاندهاست.. فرانسويرا

سي.ان.ان  با رقابت در فرانسه
تلويزيوني بينالمللي شبكة بي.بي.سي  و

ميكند ايجاد

بصره: در انگلستان دفاع وزير
در عراق ضروری باشد، که زمانی تا

ماند خواهيم
شهر (٢دسامبر) به ١١آذر جمعه روز دفاع انگلستان وزير ريد، جان
از اين سفر در انگلستان دفاع وزير كرد. سفر عراق در جنوب بصره
عراق ارتش جديد اعضای و منطقه اين  در مستقر انگلستان نيروهای

ديدن کرد.
بحث در که گرفته صورت زمانی عراق به انگلستان دفاع سفر وزير
است. گرفته باال عراق در انگليسي نيروهای حضور زمان خصوص مدت
صورت عراق در انتخابات از برگزاري قبل هفته دو سفر اين همچنين

گرفت.
سفری را عراق به سفر وي دفاع انگلستان وزارت سخنگوی يک

كرد. توصيف معمولي
مقامات با  گفتگو  در وی که گفت مصاحبه يك در  ريد  جان
امنيتی نيروهای که کرده است مشخص منطقه در انگلستان نظامی ارشد

ميالدی برعهده  ٢٠٠٦ سال در را مناطق از برخی کنترل میتوانند عراقی
بگيرند.

کيفيت  و نفر ٢١٠ هزار بر بالغ عراقی نيروهای تعداد وی گفتة به
آينده در سال را کنترل آنها میتوانند که است آن آنها نشانگر آموزش

ميالدی بهدست گيرند.
که نيست معنی اين بدان کرد: تأکيد حال عين انگلستان در دفاع وزير

میگيرد. صورت مشابه به طور و نقاط همة در اتفاق اين
تا ما بود. خواهيم عراق در باشد، ضروری که زمانی تا ما گفت: او
در کشورشان دموکراسی از قادر نباشند خود عراقی که نيروهای زمانی

نمیشويم. خارج عراق از کنند، دفاع

شد فضايي صخرة يك روي بر فرود به موفق ژاپن فضايي كاوشگر

٣ چرخ  اينها دو چرخ از حتي قبل از 
و ٣ اكتبر ٢٠٠٥  در٣١ ژوييه تثبيتكننده

افتادند. كار از
نمونه برداري از بعد همچنين
بازگشت قصد كاوشگر كه هنگامي
پيش را داشت مشكل ديگري زمين به

آمد.
آژانس اكتشافاتفضاييژاپن اعالم
پرتاب كنندة دو از يكي سوخت كرد

است كرده نشت كاوشگر اين شيميايي
با مشكلروبهرو نيز وپرتابكنندة ديگر
است، شده منجمد ظاهرًا  و  گرديده

كاوشگر بازگشت اين در مورد بنابراين
است. آمده وجود به ترديد

پروژه اين رئيس كاواگوچي،
توكيو در كه مطبوعاتي كنفرانس در
نتوانيم ما اگر گفت: گرديد برگزار
البته بيندازيم كار به  را پرتابكنندهها

بود. غير ممكن خواهد بازگشت

هدفمتحرك
صخرة بر  فرود مأموريت انجام 

٥٤٠ در ٢٧٠  ابعاد و به سيبزميني شكل
متحرك و چرخش حال در كه متر،

آنجايي از نبود. ساده يي كار است
از جاذبة است كوچك اين صخره كه
كميبرخورداراست و بنابراينكاوشگر
آن سطح به آرامي  به نمي توانست 

نزديكشود.
با   ٢٠٠٣ مه در هايابوسا پروژة
گرديد.  آغاز  دالر  ميليون ١٠٠ بودجة
درژوئن٢٠٠٧ به  است قرار كاوشگر اين
نزديكي در بازگردد. هنگامي كه زمين
حاوي ويژة كپسول ميگيرد قرار زمين
فضايي صخرة از شده برداشته نمونههاي
خواهد رها استراليا در بياباني سمت به را

ميليارد   ٤,٦ فضايي صخرة اين كرد.
منظومه پيدايش زمان در پيش، سال
زمينة در و است گرفته شكل شمسي
زمينشناسيبهعنوانفسيليمربوطبهآن
هم چنين ميشود. نمونهها تلقي دوران
و تركيب دربارة اطالعاتي ميتوانند
براي كه بدهند را سياركهايي ساختار
اصابت زمين به كه آسماني اجسام دفع

ميكنند.
سياركها كه است اين بر اعتقاد
دربرگيرندة سيارههاي بزرگ برخالف
شكلگيري زمان از كه هستند سنگهايي
منظومهشمسي بدون تغيير باقي ماندهاند،
دربارة مهمي اطالعات حاوي بنابراين

پيدايش منظومهشمسي هستند.

ميشود است ديده شده برداشته ايتوكاوا از كه تصويري روي كاوشگر ژاپني سايه كرد نمونهبرداري از سيارك ايتوكاوا كه كاوشگر ژاپني هايابوسا از شده طراحي تصوير

گرفت دوبرنارد صورت ميشل ژان و پروفسور برنارد دواشل پروفسور سرپرستي جراحي به عمل

ميپردازد جراحي اولين بررسي نتايج عمل به جراحان تيم



صفحه ١٥ ١٣٨٤��شما�� ٧٧٨ـ سه شنبه١٥

پاسخ به نامه ها:
هموطن عزيز شنا (�مين 
��مينا)، نامة شما �سيد. با تشكر 
# سپا� �! �حسا� مسئوليت شما 
��تبا$   �& ما  با  با!هم  �ميد#��) 

باشيد.
بابا حسيني  &#ست عزيزما( 
من  نوشته �ند:  نامه يي   �& �ير�(   !�
مجاهدين   با!ماند/  خانو�&/   !�
�ين #سيله  به  هستم # م2 خو�ستم 
همه  طاقت فرسا3  !حما6   !�
هرچه  8ه  �ميد#��)   # 8نم  تش;ر 
�ير�(  عزيزما(  8شو�   �& !#&تر 
&�8نا� شما قر��گيريم # �ير�( �� 

=با& 8نيم.
نامة   !� هم  ما  عزيز،  &#ست 
 # سپاسگز��يم  بسيا�  شما  پرمهر 
&� =�!#B شما شريك هستيم. با 
�! شما مي خو�هيم  �! شما،  تشكر 
حفظ  ما  با   �� خو&  ��تبا$  كه 

كنيد.
باباحسيني  عزيزما(  &#ست 
=يا  پرسيدF �ند  خو&   (#& نامة   �&

ليستي �! شهد� #جو& &��&؟ 
 !� بگوييم   بايد  پاسخ   �&
خلقما(  قهرمانانة  مقا#مت  =غا! 
جنايتكا�،   Bخوندها= مقابل   �&
�ير�(  خلق  مجاهدين  سا!ما( 
�سامي،   !� ليستهايي  چندين با� 
شهيد�(  تصا#ير   # مشخصا6 
سرفر�! مر&) �ير�( �� به فا�سي # 
 Fساند�  Pچا به  �نگليسي  به !با( 

�ست.
#�حد تحقيق شهيد�( مقا#مت 

��!شمند  �قد�)  &�=خرين  �ير�( 
 !� تن   ٢١٦٧٦ �سامي  ليست  خو& 
تصا#ير  با  كه   �� مجاهد  شهيد�( 
�ست،   F�همر =نا(   !� تن  هز���( 

به چاP �ساندF �ست.
&#ست عزيز، پيا' فرين

كر&يم.  &�يافت   �� شما  نامة 
با تشكر بسيا� �! شما �! مطلبي كه 
خو�هيم   F&ستفا� كر&F �يد   Wسا��
 Bبعد مطالب  منتظر &�يافت  نمو&. 

شما هستيم. پير#! باشيد.
 !� حميد  گر�مي  &#ست 

�ير�(:
محبت =ميز  بسيا�   Bنامه ها
بسيا�  پيشنها&�6  �سيد.  شما 
تو�نما(  &�حد  &�&F �يد.  خوبي 
شما   Bستها�به &�خو كر&يم  سعي 
ما  با    �� خو&  ��تبا$  &هيم.  پاسخ 
پيشنها&�6   # نكا6   # بدهيد  �&�مه 

جديدتا( �� بر�يما( بفرستيد. 
/.نشجو  عزيز  &#ست 
بسيا�  نامة   !� (مبا�١٣٤٤0) 
پيشنها&�6 خوبي   # محبت =ميزتا( 
كه &�&F �يد، متشكريم. سعي كر&يم 
شما  به &�خو�ست  تو�نما(  حد   �&

پاسخ &هيم.  موفق # پير#! باشيد.
 Fكوتا نامة  گر.مي،   /��./  
باتشكر  �سيد.  شما  محبت =ميز   #
شايستة  �ميد#��يم  شما   !� بسيا� 

عو�طف پا] شما باشيم.
طاهرخو.ني،  عزيز  &#ست 
به خاطر خبرB كه  �! شما  با تشكر 
�ين خبر  ما  ��ساW كر&يد،  بر�يما( 
نمو&يم.  منعكس  �#!نامه   �&  ��
با! هم ما �� &� جريا( خبرها قر�� 

&هيد. پير#! باشيد.
�! #نكو#�  علي 0ماني   Bقا=

كانا&�:
 �� شما   Bنامه ها سال)  با 
&�يافت كر&يم. ما &� حاW بر�سي 
ببينيم  تا  هستيم  سايتما(  سيستم 
شما  كه   &��& #جو&  �شكالي  چه 
نمي تو�نيد مجاهد �� &�نلو& كنيد.&� 
 Bسندها &�نلو&  �مكا(  حاضر   Wحا
  .&��& #جو&  سايت   `�  B& پي 
نشد  برطر`  شما  مشكل  �گر   aلطف
 !� تشكر  با  بگيريد.   �تما  b&مجد

شما، پير#! باشيد.
حير.ني  فريد  عزيز  &#ست 
&�يافت   �� شما  نامة   ،cهامبو�  !�
هفته   #& هر  ند�  ضميمة  كر&يم. 
يكبا� منتشر شدF # &� #سط هفته نامة 
مجاهد قر�� &��&. لطفa يكبا� &يگر 
چك كنيد، چو( به طو�معموW بايد 
 Wين حا�با  ند� ضميمة مجاهد باشد. 
نامة شما �� بر�B مسئولين تو!يع  ما 
موفق  مي فرستيم.  =لما(   �& مجاهد 

# پير#! باشيد.
محمو/  عزيزما(  &#ست 

موسو6:
با  �� &�يافت كر&يم.  نامة شما 
تشكر �! توجه # �حسا� مسئوليت 
شما، حتمa متوجه شدF �يد كه ما طي 
چند �#! گذشته &�خو�ست شما �� 
يا  نكته  �گر  با!هم  كر&F �يم.  عملي 
كنيد.  مطلع   �� ما  &�شتيد   B&پيشنها

با تشكر �! شما، پير#! باشيد.
&#ست عزيزما( .مير،

�#!نامة  شما،  نامة   !� تشكر  با 
مجاهد &� فرمت B#�  pdf سايت 
 B#� )= يافت�& B�&. بر��جو& &#
صفحا6 &�خلي كليك كنيد، سپس 
  pdf ست صفحة سايت�سمت � �&
 ��  )= مي تو�نيد  شما   #  &��& قر�� 
&�نلو& كنيد. با تشكر �! شما، منتظر 
پير#!  هستيم.  شما   Bبعد  Bنامه ها

باشيد.

پاسد��  شد(  �ئيس   !� پس 
عدF ي2  �حمد3 نژ�&،  تر#�يست 
عنتر،  با   #� ظاهر3  شباهت  به خاطر 
به �#   #  F&8ر تحريف2   #� �سم   �&

م2 گويند: عنتر3 نژ�&.
&� حقيقت به جز هما( شباهت 
ميا(  مشتر28  #جه  هيچ  ظاهر3، 
8د�)  نيست.    Fبيچا� عنتر   #  #�
8ه  &��يد   o�سر  ��  �جانو� شنا
به خصوr 8ا�q مطالعه # تحقيق 
 # بو!ينگا(   # عنترها  !ندگ2   �&
 �& كه   باشد  گفته   # باشد  ميمونها 
هنگا)   !� جانو��(  �ين  تا�يخ   Wطو
مو�&،   sي �مر#!،  تا  پيد�يششا( 
=�3 فقط يs مو�& �! 8ا�هاي2 8ه 
پاسد�� �حمد3 نژ�&# �مثاW �#  �نجا) 

&�&F �ند، �! =نها سر !&F �ست؟
به جز &�ستانها3 تخيل2 !ندگ2 
فيلم   �� =نها   !� برخ2  8ه  ميمونها، 
 �& 8س2  =يا  8ر&F �ند،  سينماي2 
 F&برخو� مو�&3  به  حقيق2  &نيا3 
يا  بو!ينه  يا  ميمو(   sي 8ه  �ست 
=يين2   #  Fشيو  # �سم   #  F�� عنتر 
نظير =خوندها3 با عمامه # ب2 عمامة 
&�شته  &�شته  8شو�ما(  بر  حا8م 
8ه  م2 8ند  ح;م  �نسانيت  باشد؟ 
هنگا) �نتخاu �سم # �لقاu بر�3 �ين 
# =(، جانب �نصا` �� �عايت 8نيم 
نا�#�  نسبتها3   Fبيگنا به جانو��(   #
 �قيا =&مهاي2  با   �� =نها   # ندهيم 
#جه مشتر28،  هيچ گونه  8ه  ن;نيم  
ند��ند. ظاهر3،  شباهت   vند� جز 

�جا!F بدهيد �! #�قعيت2 8ه خو&) با 
=( &�گير هستم مثال2 بزنم:

 ستم� نا	�� بر عنتر
 Wسا F&سيز 8ه   (��& گربه ي2 
 !� م2 8ند.  !ندگ2  من  با   هست 
�مر#!  تا   .Wبه حا تا  چها�ماهگ2 
=&مها  8ه   �� �تهامات2   !�  sهيچ ي
به گربه !&F �ند  مصد�قش �� &� �ين 
خا)  ماه2  عاشق    .(� Fنديد گربه 

�ست. 
 �� ماه2  ظر`  �#! صبح   sي
&� =شپزخانه گذ�شته # �! خانه بير#( 
�فته بو&يم. &� با!گشت &يديم گربه 
 # نشسته   u&مو ماه2  ظر`  8نا� 
 �� ماه2  فيلة  ت;ه ها3  نگاهش  با 
نو�!q م2 8ند. يا&) �فتا& به �ين مثل 
گربه  حيا3  هست،  با!  &يگ   �&»
غذ�  بوقتش  �گر  گربه  �فته؟»   8جا 
گير بيا#�& # گرسنگ2 ن;شد هرگز 

به چيز3 &ست &��!3 نم2 8ند. 
!ندگ2   !� مستند  فيلمها3   �&  
پلنگ   # ببر   # شير  چو(  جانو��ن2 
&يدF �يم 8ه جز  بر�3 �فع گرسنگ2 
�ين   �& نم2 8نند.  حمله  به جانو�3 
بسيا�  شيرها  �فتا�   rبه خصو مو�& 
جالب توجه �ست. شيرها3 سير بر�3 
�ستر�حت &��! 8شيدF �ند # &� فاصله 
يا گو�خرها   =نها =هو�(  متر3  چند 
ب2 #�همه به چريد( مشغولند. ميمونها 
=��مششا(  �حسا� خطر  هنگا)  جز 
مو�جهه   �& جز   # نم2 خو�&  هم  بر 
حمله  جانو�3  يا  �نسا(  به  خطر   با 

نم2 8نند.
بو!ينة بيچا�F �� =&مها م2 گيرند، 
 )&! با  م2 !نند،  گر&نش  بر   F&قال
به  �ساند(   ��!=  #  qسر بر   uچو
 ��&�#  ��  #�  # م2 8نند  شرطيش   ،#�

به �قصيد( # �&� # �طو�� م2 8نند، 
محيط   # طبيع2  !ندگ2   !�  ��  #�
 �� #� طبيعيش جد� م2 سا!ند. حت2 
به مو�& مخد� معتا& م2 8نند 8ه همة 

��هها3 گريز �� به �#يش ببندند. 
&يدF �يم  جاها   !� بعض2   �&  
�سير   �� بسته  !با(  حيو�(  �ين  8ه 
 Fند! Fنها !ند�م2 8نند # &� �ستو�
سر ميز م2 =#�ند # به مشتر3 نشا( 
با   Fگا )= 8ند.   uنتخا� تا  م2 &هند 
 qم2 8ونبد # مغز qتخما| برسر
بير#( م2 =#�ند # به مشتر3 تقديم 
 qبر سر �ين بالها ��م2 8نند.  همة 
م2 خو�هند  #قت2   F!تا م2 =#�ند. 
 F&به سيرت2 يا صو�ت2 =لو �8س2 �
به !شت2 نشا( &هند،  بر �# نا) ميمو( 

# عنتر م2 نهند.
به  �سيد(  بر�3  عنتر  8د�) 
 q&خو  F#گر ميا(   �& قد�6 
&ست به تقلب # نيرنگ !&F �ست؟ 
 )&�#= به &ست  بر�3  8د�مشا( 
 F8ال  �� هم جنسش  سر  طعمه 
بر�3  عنتر  8د�)  �ست؟  گذ�شته 
�ست؟   F8شيد نقشه  �قبيش  8شتن 
8د�) بو!ينه  تير خالF&! r �ست؟ 
يا   # ميمو( &� محل !ندگ2  8د�) 
پرستشگاF همنوعانش بمب گذ�شته 
�ست؟ 8د�) عنتر3 سر�o &��يد 8ه 
�سير �� صا&�  فرما( 8شتا� هز���( 
8ر&F باشد؟ كد�) عنتر3 همنوعش 
 �& # F8شاند F8ر�به پا3 ميز مذ ��
=( جا به جا3 مذ�8رF �# �� به �گبا� 
ميمو(  8د�)  �ست؟  بسته  مسلسل 
&ين  &�شتن  به جر)   �� همجنسانش 

# =يين2 &يگر قتل عا) 8ر&F �ست؟ 
8ه  &��يد   o�سر  �� بو!ينه يي  8د�) 
بر�3   # 8ند  !ند�ن2   �� مخالفانش 
!ندگ2  محل   �& 8ر&نش  ب2 =بر# 
#لعب  لهو  =ال6  بال�ستثنا،  =نها، 
س;س2،   6�#&�  # �بز��   # قما�   #
8ند.  پيد�  جر)   vمد� به عنو�( 
8ه  &��يد   o�سر  �� جانو�3  8د�) 
 �� خو&  مخالف  موئنث  جنس 
8ند  تجا#!  با#   # بياند�!&  به !ند�( 
جنس2  نا�#�3  تهمتها3  �نو��   #
 o�سر  �� عنتر3  8د�)  بزند؟  به �# 
 # نويسندگا(   # شاعر�(  8ه  &��يد 
نقشه  با   ، �� ي;2 ي;2  هنرمند�نش 
بانقشة   حيو�ن2  ب;شد؟چه  پنهان2   #
مر&3  پير   # پير!(  خانة   &��# قبل2 
فر#هر  پر#�نه   #  qيو��& مانند 
�ند�مها3 =نها  با شقا6#  م2 شو& # 
ت;ه م2 8ند # !جر8ششا(  ت;ه   ��
بر  با  ستم2 8ه  م2 8ند؟ &� ��بطه 
صا&|  ببينيد  م2 شو&    Fبيچا� عنتر 
8شو�ما(   uخو  Fنويسند  sچوب

چه م2 گويد: 
«با تجربه &�يافته بو& 8ه همه 
هميشه  هستند.   #� خوني  &شمن 
 #� لوطى  خيز��(  8ه  بو&  منتظر 
مغزq پايين بيايد. يا قال&F گر&نش 
پهلويش  تو  لگد  يا  بفشا�&،   ��
بخو�&. هر چه مي 8ر& مجبو� بو&. 
هر   # بو&  مجبو�  مي &يد  چه  هر 
 Bچه مي خو�& مجبو� بو&. !نجير
8س  &ست  به   qسر 8ه  &�شت 
!نجير&��  8ه  هرجا   # بو&  &يگر 
مي 8شيدq.هيچ  مى خو�ست 

 qتما) عمر نبو&.   q&ست خو&
�! &�ستا(  نقل  بو&»(   Fشد F8شيد

عنتر3 8ه لوطيش مر&F بو&).
تر#�يست  پاسد��  =يا 
هم;ا��(  &يگر�(   # �حمد3 نژ�& 
8س2   ��  #� سالة  هفت   # بيست 
همه  �ين  =يا  �ست؟   F&مجبو� 8ر
بر  خبيثش  يا��(   #  #� 8ه  ستم2 
 3#�  !� &�شته �ند   �#� �ير�(  ملت 
غا�6  =يا  �ست؟   F&بو �جبا� 
سرمايه ها3 مر&) # چپا#W &���ي2 
 # نا&�نسته  �ينها  توسط  8شو� 
بال���&F صو�6 گرفته �ست؟ =يا 
 �& 8ه  تر#�يست2   Wعما� �ين همه 
�ين مد6 �نجا) &�&F �ند، نخو�سته 

�نجا) گرفته �ست؟
به   �� �حمد3 نژ�&  =نهاي2 8ه 
 # به 8وسه   �� �فسنجان2   # عنتر 
 �� خاتم2   # گربه  به   �� منتظر3 
 #  vبه خو  �� ��&بيل2   #  Fبا#� به 
به شيطا( شبيه  باالخرF خمين2 �� 
سخت  8ا�  �ين   �& �#ًال  م2 8نند 
حق   �&  aثاني  # �فتا&F �ند  خطا  به 
شيطا(،  هم چنين   # جانو��(  �ين 
بر�3  &�شته �ند.    �#� گر�(  ستم2 
�ين  شخصيت   # حق   !� &فا� 
جانو��( بيگناF بايد �! گذ�شتن نا) 
=نها بر جنايت;ا��( حا8م بر �ير�( 
8سان2  به  بايد   . 8ر&  خو&&��3 
8ه با �ين 8ا� به حيثيت # حرمت 
م2 #�!ند،  �هانت  جانو��(  �ين 
جد� �عتر�� 8ر&.  با#� 8نيد �ين 
�مر به هيچ #جه جنبه طنز # شوخ2 

ند��&.   

جمشيد پيما7

مال�و� فالر، عضو �ميتة 
بين �لملل� حقو� بشر �نجمن 

 :�حقوقد�نا
به چالش �شيد� نامگذ�#" 

تر#يست� مجاهدين 
چشم �ند�0 #شن� #� -#بر�بر 

ما قر�#-�-4 �ست
هما( طو� 8ه خانم �جو3 گفتند 
پيا)  �ين  نم2 !�يد.  8بوتر  هرگز  �فع2 
�ست   uخو 8ه  �ست  سا&F ي2  بسيا� 
مطلع  موضو�  �ين   !�  �� #!يرخا�جه 
�ستمالت  سياست  با  ��بطه   �& ب;نيم. 
 3!#� Fشد F&( پيش بر�ير� W8ه &� قبا
تصو�  م2 شد 8ه �ين سياست نتيجه ي2 
بدهد #ل2 چنين نشدF �ست. نمايندگا(، 
خال`  برجسته  شخصيتها3   # #8ال 
 Fسيد� �ثبا6  به  �8نو(  گفته �ند.  �ين �� 
بايد  �ست.   F&بو غلط  سياست  �ين  8ه 
صد  تا�يخ  بگيريم.   ��& تا�يخ   !�
�ست؟  =موخته  چه  به ما  گذشته   Wسا
=يا بايد بگذ��يم 8ه ��يمي مانند ��يم 
يا&ما(  بگير&.  با!3  به   �� �ير�(، جها( 
م2 =يد 8ه بمبهاي2 &� لند( منفجر شد. 
ما  به  �ير�(   !� پيا)  �ين  8ه  بد�نيم  بايد 

م2 �سد. 
نامگذ��3  كشيد(  چالش  به 
چشم �ند�!  مجاهدين  تر#�يست2 
بايد  ما   # F&�&��ما قر بر�بر  �#شن2  &� 
هر=( چه �� 8ه &� تو�( &��يم &� �ين 
نمايند/  خو&  من  8نيم.   s8م ��بطه 
خو&)  حو!/  مر&)   !� تن  هز��   ١٦٥
هستم. ١٣٠٠�مضا �! #8ال # حقوقد�نا( 
نا)  حذ`   !� حمايت   �& �نگليس2 
تر#�يست2 �قم چشمگير3 �ست. #8ال 
بر�3   �� تعيين 8نندF ي2  نقش  م2 تو�نند 
به چالش 8شيد( �ين ليست �يفا 8نند. تا 
ساW =يندF شو��3 مل2  مقا#مت �! همة 

�ين �تهاما6 �ها بشو&.  
� #ئيس با#نس ترنر، معا

:�مجلس �عيا� �نگلستا
ما موظفيم -لت #� بر�" 
حذ; نا� مجاهدين �0 

ليست تر#يست� هرچه 
بيشتر تحت فشا# قر�# 

بدهيم
 # شديد  سر8وبي  به  �ير�(  مر&) 
8ه  بنيا&گر�  ��يم2  توسط  بيرحمانه 
به عنو�(  خانم �جو3  توسط  به &�ست2 
پد�خو�ند/ بنيا&گر�ي2 �سالم2 توصيف 
شدF �ست گرفتا� شدF �ند. نقض حقو| 
 uسر8و  # مليت  &ين،   �بر�سا مر&) 

!نا(. 
 vحشتنا# !( ستيز3  �ير�(   �&
!نا(  بر�3  !ندگ2  �بعا&  تمام2  �ست. 
 ��#&!� مسافر6،   3&�!= �ست  &شو�� 
 Fنب حقو| !نا( نقض شد�همة جو #
فسا&   # فحشا  ميز�(  �ير�(   �& �ست. 
�فز�يش  ��يم  �ين  به خاطر  �جتماع2 
شجاعانه ي2  مبا�!/  به  !نا(   .F&8ر�پيد
&ست  ��يم  �ين  سرنگو( 8ر&(  بر�3 

!&F �ند. 
�ين  8ه  م2 8ند  سع2  ��يم 
!( ستيز3 # نقض حقو| بشر �� به عر�| 
 �& !نا(  #ضعيت   # ب;ند  صا&�  نيز 
فعالتر  هرچه  حضو�  به &ليل  نيز  عر�| 
��يم �ير�( &� عر�| �#به #خامت �ست. 

&هيم  �نجا)  م2 تو�نيم  ما  8ه  8ا�3 
خو&ما(  حد�8ثر  حمايت  8ه  �ينست 
ب;نيم.  �عال)  �ير�(  مر&)  مبا�!/   !�  ��
ما بايد �! مقا#مت �ير�( حمايت ب;نيم 
به خصوr �! �ئيس جمهو� شجا� �ين 
مقا#مت، خانم مريم �جو3 8ه با �ين 
�ست.  پر&�خته   F!به مبا� ��يم ستمگر 
مجلس   �& خو&)  سخنر�ن2   �& �خير� 
 # حقو| بشر  نقض  &�با�/  �نگلستا( 
توصيه  من  �ير�(   vسفنا� #ضعيت 
ليست   !� بايد  مجاهدين  8ه  8ر&) 
بشوند  خا��  تر#�يست2  سا!مانها3 
=( جاي2   !� كه  شد)  �ين  خو�ستا�   #
��يم2  چنين  بر�بر   �& مقا#مت  8ه 
 !� م2 طلبد،  !يا&3  بسيا�  شجاعت 
�ين �# سا!مان2 8ه �ين مبا�!F �� پيش 
بين �لملل2  حمايت   !� 8ه  بايد  م2 بر& 
ليست   !� بايد   # بشو&  برخو�&�� 

تر#�يست2 حذ` بشو&. 
عليه  سو�  تبليغات2  8ا�!��   sي
نيز  &#لت   #  &��& سا!ما( جريا(  �ين 
 q&! 8نا� #ظايف خو�3 �& شد( �بر
�! �ين �ستفا&F م2 8ند. ما موظفيم 8ه 
&#لت �� بر�3 حذ` نا) مجاهدين �! 
تحت  بيشتر  هرچه  تر#�يست2  ليست 

فشا� قر�� بدهيم. 
&#ستا( عزيز، =قا3 �ئيس، #ظيفة 
همه ما 8ه �مر#! &� �ين جا هستيم �ين 
�ست 8ه خو�ستا� حذ` نا) مجاهدين 

�! ليست تر#�يست2 بشويم. 
 ��، عضو مجلس �عيا#لر- تا

 �0 حزA ليبر�? -موكر�= 
قاضي برجسته:

سياست -#ست -# قبا? مالها، 
خاتمة �ستمالت  حمايت �0 

مقامت �ير�� �ست
من نم2 تو�نم &�v 8نم 8ه مبنا3 
سياست خا�ج2 �نگلستا( چه م2 باشد. 
مختلف2  مسائل   # حقو| بشر  مسألة 
بسيا�  شد  مطر�  �ين جا   �& �مر#!  8ه 
  Fنرسيد �بو&. =يا !ما( =( فر Fنند�نگيز�
8ه ما به �ين �مر پ2 ببريم. &� �ير�( تمام2 
=يا  �ست  #ل2 فقيه  &ست   �& �ختيا��6 
�ين �مر  به  �نگلستا(  خا�جة   6��!#
�ميد  به خاتم2  =نها  �ست؟   F&پ2 نبر
بسته بو&ند، چگونه #قت2 8ه قد�6 &� 
 6��!# aقع�ست، =يا #�ست #ل2 فقيه &
 Wسا &هها  نم2 &�ند؟  �ين ��  ما  خا�جة 
��يم �ير�( يs ح;ومت مذهب2 �� &� 
�ين 8شو� بنا گذ�شته �ست. هم چنين �! 
 �& �نگليس2  نير#ها3  عليه  تر#��يسم 
عر�| �ستفا&F 8ر&F �ست. مسألة توسعة 
�مر   sمن ي به نظر  �سالم2  بنيا&گر�ي2 
بنيا&گر�ي2  �ست.  خطرنا8ي  بسيا� 
�ين &ليل  به  �ير�(  جانب   !� �سالم2 
خطرناv نيست 8ه صرفa �! تر#�يسم 
�ستفا&F م2 8ند، بل;ه =نها معتقدند 8ه 
�8نو( �ين بنيا&گر�ي2 �سالم2 خو�ستا� 
�يجا& يs �مپر�تو�3 �سالم2 &� جها( 

�ست.
&ست   !� شد(   rخال  F�� تنها 
�پو!يسيو(   !� قاطع  �ين ��يم، حمايت 
 �� خا�جه   6��!# من  �ست.  �ير�( 
 # �شتباها6   # تمام2 خسا��6   Wمسئو
سياست  �ين  8ه  م2 &�نم  سوئ2  نتايج 
 F&�#= به با�  �ير�(  مو�&   �&  Wتابه حا
�ست. حمايت �! مقا#مت �ير�( # پايا( 
&�&( به سياست �ستمالت �!ماليا( تنها 

سياست &�ست مو�& �ير�( م2 باشد. 

لر- فريز#، �0 حزA محافظه كا# 
0ير سابق :  

بايد نا� سا0ما� مجاهدين �0 
ليست تر#يستي حذ; شو-

كه  صحبتهايي  تمامي   !� من 
تاكنو( &� مو�& حذ` نا) مجاهدين �! 
ليست تر#�يستي شدF حمايت مي كنم.

خا�جه  #!ير   !� 8ه  &�خو�ست2   !� من 
شدF مطلع شد) #خرسند) 8ه حمايت 
�ين حمايت   # �ست  !يا&  بسيا�   )=  !�
�#به �فز�يش  عو�)   # �عيا(  مجلس   �&

�ست. 
شر   !� شد(   rخال بر�3  �گر 
باشد،  &�شته  #جو&  ��F حل2  ��يم  �ين 
��F حل �! &�#( �ير�( # ��F حل توسط 
هست  تناقض2  �ين  �ست.   �ير�(  مر&) 
 .&��& #حو&  خا�جه   6��!#  �& 8ه 
عليه  شجاعانه  مقا#مت   sي �ير�(   �&
 �& جنبش  �ين  #ل2   &��& #جو&  مالها 
ليست سا!مانها3 تر#�يست2 قر�� &��&.  
 F!جا� ما  8ه  ند��&  #جو&  &ليل2  هيچ 
ب;ند.  پيد�  �&�مه  سياست  �ين  بدهيم 
گذشته   Wسا  ١٨  �& من  كه  مي &�نيد 
 !� !ماني  من  &�شتم.  !يا&3  فعاليتها3 
 # �ير�(  ��يم   Wقبا  �& تعامل  سياست 
نيز تا حدB سياست �ستمالت، حمايت 
مم;ن  8ه  م2 8ر&)  ف;ر  م2 8ر&). 
با   Fسا!ند گفتگو3   �& ��F حل2  �ست 
�ين ��يم #جو& &�شته باشد. �ما سياست 
��بطه   �& ما  من موجب شد 8ه   Fشتبا�
�8نو(   # بر#يم.  بير�هه  به  ��يم  �ين  با 
&يگر هيچ �م;ا( # فرصت2 بر�3 �&�مة 
8امًال  من  ند��&.  #جو&  سياست  �ين 
تغيير عقيدF &�&) # &� �ين ��بطه من به 
گناها( # �شتباها6 گذشتة خو&) بايد 
�عتر�` 8نم # �ين جا =مدF �) تا &يگر�( 
 Fشتبا�ين سياست �نيز قانع ب;نم 8ه  ��
&يد)   �� سياست  �ين  غايت  من  �ست. 
نتيجه �سيدF �) 8ه =( چه 8ه  �ين  به   #
&� مو�& مجاهدين مطر� م2 شد 8امًال 
غلط �ست # من نم2 فهمم 8ه �گر من 
توجه  با   # برسم  نتيجه  �ين  به  تو�نستم 
خا�جه   6��!#  �& 8ه  منابع2  تما)  به 
به  نم2 تو�نند  =نها  چگونه   &��& #جو& 
�ين بر�س2 # تحليل برسند 8ه ضر3�# 
�ست # بايد �ين سا!ما( �! ليست &�بيايد  
�سيد).  نتيجه  به �ين  من  8ه  هما( طو� 
حذ` مجاهدين �! ليست تر#�يستي # 
�ين تغيير سياست �� �! #!��6 خا�جة 
با مجاهدين  �نگلستا( مي  خو�هيم. بايد 
�ين  بشو&  �نگلستا(   �&  Bبهتر �فتا� 
سا!ما( �! ليست تر#�يستي &� �نگلستا( 

خا�� بشو&.

يس، عضو مجلس  J-#
عو�� �0 حزA كا#گر  عضو 

پا:#� J�#شو
هد; ما حذ; نا� مجاهدين 

�0 ليست تر#يستي �ست
طر�   B�بر �مر#!   Fباشكو جلسة 
خو�ستة مشخص ما تشكيل شدF �ست. 
&� �#!نامة &يلي تلگر�` &ير#! خو�ند)  
كه &�  �ير�( حركتها # جنب #جوشهايي 
به من   ��حسا �ين   # �ست   Fشد =غا! 
�ين  پايا(  =غا!  �ين  كه  مي &هد  &ست 

��يم �ست. 
�مر#!  من  كه  سخنر�نيهايي  تما) 
گوq &�&) نشا( مي &هد كه هدفي كه 
ما بايد &نباW كنيم حذ` نا) مجاهدين 

�! ليست تر#�يستي �ست # �ين هنگامي 
�ست كه جك �ستر�# بيشتر �#!نامه ها 
�مر#! &نيا  �� بخو�ند # =گاF شو&  كه 
�#به تغيير �ست # بايد �ين مقا#مت  �! 

ليست تر#�يستي حذ` شو&.

-يويد -#، نمايندM مجلس 
بايد-# قبا? #Oيم �ير�� يك عو��:

 قاطع بكنيم Jقد�� جد�
كه  �ست  مطر�  بحث  �ين  �مر#! 
چگونه سياست خو&ما( &� قباW ��يم 
�مر#!  بحث  �ين  ببريم.  پيش   �� �ير�( 
بحثهاست # نخست #!ير هم  &� صد� 

�مر#! &� �ين با�F صحبت كر&.
&#ستانم &� شو��B ملي مقا#مت 
شما  كه  كر&F �ند  تهيه   Bسند �ير�( 
�گر  مي كنم.  &عو6   )= به مطالعة   ��
 Wبا�/  ١٨سا�&  �� شو��  �ين   q��گز
�ير�(  ��يم  هسته يي  برنامة   Bپنهانكا�
�ين ��يم  مطالعه كنيد پي مي بريد كه 

&� =ستانة توليد سال� هسته يي �ست.
 Bتهديد هسته يي  سال�  تهديد 
 ��  )= نمي تو�نيم  هرگز  كه  �ست 
بپذيريم. #�قعيت �ين �ست كه  �ين ��يم 
هسته يي  صلح =ميز   Bنر��  q�  مسأله
نيست # هد` &يگرB �� &نباW مي كند. 
ما مي &�نيم كه &� �ير�( چه �تفاقي &��& 
مر&)  كه  �ست  حكومتي  �ين  مي �فتد. 
مي كند.   uسركو خشونت  با   �� خو& 
�مكانا6،  فر�هم كر&(  صد&   �& =نها 
 Bسايتها  ،B!غني سا سانتريفو�ها، 
هسته يي بر�B &ستيابي به �جز�B مختلف 
ال!) بر�B توليد بمب �تمي هستند # �ين 

جريا( �&�مه &��&.
�نگلستا(  &#لت  كه  معتقد)  من 
 Bجستجو �& كه  ساير كشو�هايي    #
بايد  هستند  �ير�(  مسألة   B�بر ��F حلي 
&#لت   Wقبا  �&  ��  Bقاطع تر سياست 
تا  �ير�( &� پيش بگيرند. چيزهايي كه 
 Wست، غيرقابل قبو� F&فتا�تفا| �كنو( 

�ست. 
مسألة    # حقو| بشر  نقض  مسألة 
ليست   !� مجاهدين  نا)  بير#( =#�&( 
تر#�يستي مسائل مهمي هستند كه بايد 

=نها �� با جديت پيش ببريم. 

لر- #�سل جانستو�، عضو 
برجستة حزA ليبر�? -موكر�= 

:�-# مجلس �عيا� �نگلستا
چر� -لت ما بر�J شناسايي 

شو#�J ملي مقامت عنا- 
-0#مي 

لر& ��سل جانستو( &� سخنر�ني 
مو�جه  مبهم   !�� سه  با  ما  گفت  خو& 

هستيم..
 �#لين ��! �ين �ست كه چر� &#لت 
ما بر�B شناسايي شو��B ملي مقا#مت 
مي كند،  مقا#مت   # مي #�!&  عنا& 
=( هم &� حالي كه &� يك طر` ��يم 
طر`   �&  # �ست  ماليا(  تر#�يستي 
كه  &موكر�تيك  مقا#مت  �ين  &يگر 
متعهد به =!�&B # �ستقر�� &موكر�سي 

&� �ير�( �ست. پس مشكل چيست؟ 
تر#�يستي  �تهاما6   (#&  !��
�ست.  خلق  مجاهدين  سا!ما(  عليه 
 Bحرفها حقو| بشر  &يدبا(   q��گز
سا!ما(   Bبد�فتا� &�مو�&   B&يا!
مطر�  �عضايش  با  خلق  مجاهدين 
مسأله  �ين  به  ��#پا  پا�لما(  كر&، 

#�كنش نشا( &�& # يك گز��q بسيا� 
مفصل &�مو�& �ين �تهاما6 تهيه كر& 
# من مي خو�هم قسمتي �! مقدمة �ين 
كتاu �� كه توسط معا#( �#W پا�لما( 
بخو�نم.  شما   B�بر  Fشد تحـرير  ��#پا 
كه  مي گويد   �كو=&��  W�يد#  Bقا=
&�مو�&  بشر  حقو|  &يدبا(   q��گز
 ٢٠٠٥  �& كه  خلق  مجاهدين  سا!ما( 
 q��ين گز�منتشر شد منجر به تد#ين 
 bيدبا( حقو| بشر ظاهر& q��شد. گز
مجاهدين  توسط  بشر  به نقض  حقو| 
خلق پر&�خته #لي به نحو  عجيبي بسيا� 
يك  حقو| بشر  مأمو�يت   !� فر�تر 
�ين   # كر&  عنو�(   �� سياسي  پيشنها& 
پيشنها& �ين بو& كه �! مجاهدين حمايت 
تصميم  ��#پا  پا�لما(   �& ما  نكنيد. 
گرفتيم كه برخال` &يدبا( حقو| بشر 
كه گز��شش �� بر �سا� تما� تلفني 
با  ١٢نفر مشكو] تهيه كر&F بو&، يك 
 # كر&يم  شر#�   �� همه جانبه  تحقيق 
عال#F بر تحقيقا6 مفصل يك هيأ6 
 �& �شر`  به شهر  ��#پا  پا�لما(   !�
مصاحبه هاB خصوصي   # �فت  عر�| 
�#&��# با �عضاB مجاهدين &�شت # 
با!�سيهاB سر!&F �! مناطقي كه گفته 
نقض حقو| بشر  مي شد كه &� =( جا 
ما    #  &�& �نجا)  مي گير&  صو�6 
�تهاما6 گز��q &يدبا( حقو| بشر �� 
پس  مي &�نيم.  حقيقت  هرگونه   Bعا�
#جو&  �تهاما6  �ين  چر�  چيست؟   !��

&��&؟
خو&  سخنر�ني  �&�مه   �&  B#
 �� �ين  من  گفت:   !�� سومين  &�با�/ 
نفر  كه  ٣٥هز��  سا!ماني  كه  مي &�نم 
مي تو�ند  پا�يس   �&  # بر#كسل   �&
قد�6  كه  �ست  سا!ماني  كند،  جمع 
&��& # تأثير�6 سياسي &��&. # �ين �� 
بايد به �سميت بشناسيم. بايد بگويم كه 
ما مبلغ جنگ &� �ير�( نيستيم # مريم 
�جوB هم مبلغ جنگ نيست.  =( چه 
�ين �ست كه =نهايي  كه ما مي گوييم 
يك   # عد�لت   #  B&�!=  B�بر كه 
مبا�!F مي كنند   &�!=  # جامعة عا&النه 
بايد توسط &#لت ما # ساير &#لتها &� 
�تحا&ية ��#پا به �سميت شناخته شوند. 
�ين  من نمي تو�نم &�] كنم كه چر� 
خشمگين  بسيا�  �ين   !�  # نيست  طو� 
مي شو) # ما تا !ماني كه �ين سياست 

تغيير نكند نبايد بنشينيم.  

پرفسو# بيل با#ينگ، #ئيس 
�نستيتو تحقيقا= بر�J عد�لت 
 حقو� �جتماعي -# -�نشگا4 

:�مترپليتن لند
ما به -نبا? يك تهاجم بسيا# 
قوJ قانونگذ�#�� هستيم كه 
بتو�نيم ممنوعيت مجاهدين 

#� �0 ميا� بر-�#يم
يك  كه  با#�ينگ  بيل  پر#فسو� 
نا)  گنجاند(  &�با�/   �� حقوقي  نظرية 
سا!ما( مجاهدين &� ليست تر#�يستي 
���ئه &�&F بو& &� سخنر�( خو& گفت: 

به خاطر  مسأله  �ين  به  من  عالقه 
حمايت # مر�قبت �! حقو| بشر �ست. 
به خصوr !ماني كه حقو| بشر تحت 
عنو�( مبا�!F با تر#�يسم مو�& تهديد 
قر�� مي گيرند # �ين �بط پيد� مي كند 

به سا!ما( مجاهدين خلق �ير�(.
�ين  بگويم  مي خو�هم  كه  =( چه 
كا�نامه يي  �نگلستا(  &#لت  كه  �ست 

خاr &� �ين خصوr &��& كه �صًال 
خوu نيست. 

&�خو�ست  به خاطر  مجاهدين 
قر��  تر#�يستي  ليست   �& ��يمي 
�ست.  تنفربر�نگيز   aمطلق كه  &��ند 
��يمي كه به ��حتي !نا( # كو&كا( 
به نقض حقو|  به قتل مي �ساند #   ��
بنابر�ين هيچ گونه  �&�مه مي &هد.   بشر 
مبناB قانوني بر�B ممنوعيت مجاهدين 
بنابر�ين  ند��&.   #جو&  عنو�(  به هيچ 
#كيل  كه ١٣٠٠  بسيا� خوشحالم  من 
�ين  بر  كه  كر&F �ند  �مضا   �� بيانيه يي 

تأكيد مي كند.
�ستيو( گر#� &�با�/ �قد�مي كه 
 !� B&يا! F#يم توسط گر��ما &� نظر &
نا)  بر�B خا�� كر&(  پا�لما(   Bعضا�
مجاهدين �! ليست سا!مانهاB ممنوعه 
�نجا) &هيم، صحبت كر&F �ست. �ين 

بخشي �! يك كا� بسيا� مهم �ست.
مجاهدين  سا!ما(  با  كه   Bفتا��
بسيا�  �مر  �ست،   Fشد �ير�(  خلق 
يك   Wبه &نبا ما  �ست.  خطرناكي 
تهاجم بسيا� قوB قانونگذ���( هستيم 
ميا(   !�  �� ممنوعيت  �ين  بتو�نيم  كه 
بر&��يم # به قلب مسألة تهديد حقو| 

بشر برسيم.

لر- -�الكيا، نايب #ئيس ليبر�? 
:�-موكر�تها -# مجلس �عيا

لت �نگلستا� نبايد پشت -
 �توطئه هاO# Jيم �ير�

پنها� بشو- 
من �مر#! به �ين &ليل �ين جا هستم 
�حساساتي   !�  Bبسيا� با   �� خو&)  كه 
كنم.   F�همر شد  مطر�  �مر#!  كه 
جانستو(  ��سل  لر&   # من  فقط  نه 
�ين  با  &موكر�6   W�ليبر  uحز بلكه 
�بر�! كر&يد، كامًال  مو�ضعي كه شما 
 # حمايت   B�بر من  هستيم.  هم نظر 
 W#� ): &ليل��ما( سه &ليل & Bهم نظر
به خاطر خطر�تي �ست كه ��يم �ير�( 
�تمي  به بمب  &ستيابي   B�بر  qتال با 

بر�B ساير كشو�هاB جها( &��&. 
سا!ما(  &�با�/   (#& &ليل 
 !� يكي  �ست.  �ير�(  خلق  مجاهدين 
كه  �ست  �ين  عر�|  مشكال6  علل 
عر�|  �#ضا�  بتو�ند  كه  گر#هي  هيچ 
ند�شت.  #جو&  بگير&،  به &ست   ��
 �& مي تو�نند  مجاهدين  �ير�(   �& #لي 
مقابله  �ير�(  ��يم   Bسياستها مقابل 
كه  �ست   Fسيد� فر�   )= !ما(  كنند.  
&ستيابي   B�بر �ير�(  مر&)  خو�ست  به 
به &موكر�سي پاسخ &�&F شو&. ما بايد 
 # بشناسيم  به �سميت   �� خو�ست  �ين 
�نجا)  برمي =يد  �! &ستما(  بايد هرچه 
&هيم تا نا) سا!ما( مجاهدين �! ليست 

تر#�يستي بير#( بيايد. 
پشت  نبايد  �نگلستا(  &#لت    
بشو&  پنها(  �ير�(  ��يم   Bتوطئه ها
نا)  ��يم  �ين  خو�ست  به خاطر   #
مجاهدين �� &� ليست تر#�يستي قر�� 

بدهد.
سومين &ليل نقض حقو| بشر &� 
�ير�( �ست. بسيا�B �! شما مي &�نيد كه 
مر&)  من   # بو&  فا�سي  من   (#& !با( 
بر�B من  �ير�( �� خيلي &#ست &��). 
=خوندها  كه  �ست  &�&نا]  خيلي 
قد�6 �� �! &ست مر&) �ير�( �بو&F �ند. 
�ئيس جمهو�  يك  �ير�(  ��يم 
 �&  #�  Bبيانيه ها كه   &��& سرسخت 

  Bمنطقه بيانگر خطر Bمو�& كشو�ها
نقا$  بر�B ساير  فعلي  �ست كه ��يم 

جها( &��&.  
نا)  تحت  كا�ها  برخي  بنابر�ين 
ما  همين   B�بر  # مي گير&  صو�6  ما 
نبايد &� مو�& سا!ما( مجاهدين خلق 
تمامي   # ما   # باشيم.  ساكت  �ير�( 
همكا��نما( &� پا�لما( بايد به &#لت 

بگوييم كه شما �شتباF مي كنيد. 

ما#Y مولر، كيل برجسته، 
#ئيس �نجمن حقو� بشر:
 Jمد#كي بر� هيچ مبنا 

ممنوعيت مجاهدين جو- 
ند�#-  

كانو(  طر`   !� مي خو�هم  من 
همة   !�  �� خو&ما(  حمايت  #كال 
كساني كه �! حقو| بشر &� �ير�( &فا� 
مي كنند �عال) كنم. من حمايت خو&) 
�� �! �ظها��6 بيل با#�ينگ &� ��بطه 
تر#�يسم  ضد  قانو(  عليه  تقاضا  با 

�عال) مي كنم.
به  توجه  با  كه  معتقد)  من 
فاجعة  يك  �ير�(   �& �خير  تحوال6 
به #قو�   Wحا  �& �ير�(   �& بشر  حقو| 
پيوستن �ست. يك بحر�( �ئوپليتيك 
&� منطقه به خاطر تحوال6 سياسي &� 
جريا( �ست. هم چنين من فكر مي كنم 
�نگلستا(  بحر�ني &� سياست خا�جي 
 B�بر  &��& �ير�( #جو&  ��يم   Wقبا  �&
ممنوعيت  با  باهم  �ينها  همة  �ين كه 

مجاهدين �بط پيد� مي كند.
 aصرف خلق  مجاهدين  سا!ما( 
 �& كوته نظر�نه  برخو�&  يك  به خاطر 
شاخة  يك  به عنو�(  خا�جي  سياست 
تر#�يستي  ليست   �& به ��يم  !يتو( 
 �& �متيا!  به عنو�( يك   # قر�� گرفت 
مقابل برنامه �تمي ��يم �ير�(. # بسيا� 
مشكل �ست كه يك سا!ماني �� كه به 
&اليل سياسي نامگذ��B شدF �ست �! 
ليست بير#( =#�&. تفا#6 بين مو�ضع 
�ستر�#  جك   # �نگلستا(  نخست #!ير 
 �& بحر�(  �ين   # ببينيم  مي تو�نيم   ��

سياست خا�جي ما �ست. 
خر#� مجاهدين �! ليست به �ين 
 6��!# فعلي  سياست  كه  �ست  معني 
 # �ست  #�شكسته  �نگلستا(  خا�جة 
 !� =نها  خا��  كر&(  همين  به خاطر 

ليست سخت �ست. 
 B�بر مد�كي   # مبنا  هيچ  �مر#! 
ممنوعيت مجاهدين #جو& ند��& # من 
 q��گز �ين  به خاطر  ��#پا  پا�لما(   !�
�ين كه   B�بر مي كنم.  تشكر  بسيا� 
بنابر�ين  �ست.   ممنو�  تهمت   # �فتر� 
تقاضانامه،  �ين  كه   (��& &�خو�ست 
�فع ممنوعيت �! مجاهدين �� به &ست 

 .&�#=
ليست   !� مجاهدين  خر#� 
سياست   B�بر فقط  نه  تر#�يستي 
بلكه   &��& �هميت  �نگلستا(  خا�جي 
سرتاسر   �& خا�جي  سياست   B�بر
�فع  هم  همين   B�بر �ست.  مهم  &نيا 
ممنوعيت �ين قد� كا� مشكلي �ست.   

كشو�  #!ير  �ستر�#  جك  #قتي 
بو& گفت كه مجاهدين &� يك مبا�!/ 
��يم سركوبگر شركت  عليه  مشر#� 
مجاهدين  كه  مي كند   [�&  # &��ند 
عليه  جز   �� مسلحانه  مبا�!/   Fهيچ گا
�ين ��   # ند�&F �ند  �نجا)  �ير�(  ��يم 
مجاهدين  مبا�!/  كه  مي كنند   [�&

#!ير  #لي  �ست  نظامي  �هد�`  عليه 
 !�  F&ستفا�  B�بر حقي  هيچ  كشو� 

مبا�!/ مسلحانه قائل نيست.
تر#�يسم   !� صحبت   #� #قتي 
 �#!  !�  F&ستفا�  #� منظو�  مي كند 
قر��  تأييد  مو�&   #� كه   Bچيز �ست. 
كه  مر&مي  كه  �ست  �ين  نمي &هد 
 F&ستفا� حق  هستند   uسركو تحت 
به &موكر�سي  &ستيابي   B�بر  �� قهر   !�

&�شته باشند. 
 

�#- گريو0، كيل، عضو فعا? -�
كميتة حقو� بشر: 

 �0 همة كال كه �ين جا 
حضو# -�#ند مي خو�هم كه 

 �# �[ �ين بيانيه #� بخو�نند 
�مضا كنند

 ١ بخش  &�مو�&  مي خو�هم  من 
٥٢اليحة  بند   �& كه  تر#�يسم  قانو( 
كنم  صحبت  �ست   Fمد= مهاجر6 
 �& تر#�يسم  تعريف  كه  كنم   Fشا��#
كه  �ست  پهن   # پت   B��مقد به   )=
 Bيمها�� # u& عليه سركو�فر�حقو| 
سركوبگر �� به �سميت نمي شناسد. # 
تر#�يسم &#لتي �� نيز &�ست تعريف 
�نگلستا( ممكن �ست فكر  نمي كند.  
نيست  مهمي  موضو�  �ين  كه  كند 
تر#�يسم &#لتي  !ير�  خو&q &�گير 
نيست. #لي #قتي كه تعريف تر#�يسم 
ساير   �& سياسي  شر�يط  تعريف   B�بر
مي گير&،  قر��   F&ستفا� مو�&  كشو�ها 
 ٥٢ بخش  مي شو&.  �يجا&  مشكل 
يك  شما  �گر  مي گويد  قانو(   �&
تر#�يسم  &�گير  يا  هستيد  تر#�يست 
 Bنسيونها�كنو Bقبتها�! مر�هستيد شما 
پناهندگي محر#) خو�هيد بو&.  قانو( 
 B&�فر� حقو|  حفظ   B�بر پناهندگي 
�ست كه بتو�نند عقايد سياسي خو&شا( 
�عال)  سركوبگر   Bيمها�� عليه   ��
�ير�(  خلق  مجاهدين  سا!ما(  بكنند.  
&� قانو( به عنو�( &�گير &� تر#�يسم 
عملي   Bفعاليتها �ست.    Fشد معرفي 
ممنوعيت مجاهدين به شر� !ير �ست 
�گر شما يك فر& شجا� �� كه تصميم 
�ير�(   �&  �� بشر  حقو|  نقض  گرفته 
�طالعيه هايي  شب   �& مثال  بكند  �فشا 
 # كند  تو!يع  تهر�(   Bخيابانها  �&  ��
مقاما6  تعقيب  مو�&  فر&   )= سپس 
�ير�( قر�� بگير& # بعد  بتو�ند فر�� كند  
 ��  ٥٢ بخش  �گر  بيايد  �نگلستا(  به   #
تصويب بكنيم، بر �سا� قانو( جديد 
�ين �فر�& حق برخو�&��B �! پناهندگي 
حالي   �& �ين   # &�شت.   نخو�هد   ��
 B�بر پناهندگي  كنو�نسيو(  كه  �ست 
 Fبه #جو& =مد B&�فر�! چنين �قبت �مر
سمپاتيز�(  فر&  �ين  �گر  حتي  �ست. 
باشد.  �ير�(  خلق  مجاهدين  سا!ما( 
�ين  بگويم  =( چه كه من مي خو�هم 
 # پناهندگا(  كنو�نسيو(  كه  �ست 
=�مانهاB =( بايد معكو� بشوند يك 
چيزنا&�ستي &� �ين كشو� هست. من 
مي خو�هم توجه شما �� به بيانية �ير�( 
��جا� بدهم. شما شنيدF �يد كه ١٣٠٠ 
#كيل �ين بيانيه �� �مضا كر&F �ند. �ين 
&اليلي  تمامي   !� خالصه يي  بيانيه 
 B�( بر�خو�نها فر= ��ست كه بر �سا
 Fشد F&�& ! مجاهدين�فع ممنوعيت �
�ين جا  كه  #كال  همة   !� من  �ست. 
بيانيه  حضو� &��ند مي خو�هم كه �ين 

�� بخو�نند # =( �� �مضا كنند. 

بقيه �! صفحه ٥
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شمارة٧٧٨

دادگاه عالي جنايي رم دستور نيابت قضايي بيـن المللي براي تحقيق
 در مورد ترور محمدحسين نقدي نمايندة شـوراي ملي مقاومت در ايتاليا را صادر كرد

آنسا: يك فتوا، يك حكم مرگ از سوي 
خميني براي مجاهدين خلق و براي 

اعضاي شوراي ملي مقاومت

دادگاه فتواي قتل عام مجاهدين و اعضاي مقاومت ايران
 را كه در سال ١٣٦٧ توسط خميني صادر شده بود، به عنوان سند جنايت ثبت كرد

 در جلسة دادگاه عالي جنايي رم، فتواي قتل عام 
مجاهدين و اعضاي مقاومت ايران كه در سال ١٣٦٧ 
هواداران  و  اعضا  كلية  اعدام  براي  خميني  توسط 
مجاهدين در زندانها صادر شده بود با دستخط دجال 
اعضاي  همة  و  گرديد  عرضه  دادگاه  به  جنايتكار 
دادگاه و تماشاچيان و روزنامه نگاران را در بهت فرو 

برد و مدتي دادگاه را تنش ناشي از ناباوري فرا گرفت. 
در نهايت رئيس دادگاه دستور ثبت اين سند تاريخي 
جنايت عليه بشريت را به عنوان يكي از اسناد پرونده 

صادر نمود
 وقايع دادگاه توسط تلويزيون كانال سه ايتاليا رسمًا 
فيلمبرداري مي شد تا به صورت يك سند تاريخي در 

مورد تروريسم دولتي رژيم ايران ثبت شود
 كليه افراد اعم از قضات، شهود، دادستان و وكالي 
مدافع بر اين نكته تأكيد ورزيدند كه ترور مخالفان 
كار  يك  نه  خارج  در  مقاومت  چهره هاي  و  ايراني 
و  همه جانبه  پروژة  يك  بلكه  استثنايي  و  منفرد 

سيستماتيك رژيم حاكم بر ايران بوده است

اين سند از امروز جزء پروندة دادگاه  قاتل محمد حسين نقدي نمايندة رسمي 
شوراي ملي مقاومت ايران در رم مي باشد كه در مارس ١٩٩٣ به قتل رسيد

٤٢٠ حركت اعتراضي 
توسط اقشار مختلف مردم در ماه آبان

 به رغم گسترش اقدامات و طرحهاي سركوبگرانة رژيم آخوندي پس از روي كار آمدن پاسدار 
احمدي نژاد و ادامة موج اعدامها و دستگيريها، در آبانماه گذشته بيش از  ٤٢٠رشته اعتصاب، 

تظاهرات، تجمع و درگيري در شهرهاي مختلف ميهنمان به قوع پيوست
 اعتراضات در شهرهاي تهران، كرج، اصفهان، شيراز، قزوين، ساوه، كرمانشاه، اهواز، رشت، 
كاشان،  ماهشهر،  بم،  جلفا،  سرخس،  مباركه،  تبريز،  زنجان،  بابل،  ساري،  خرم آباد،  ورامين، 

بهبهان، آبادان، طبس و اسالم شهر به وقوع پيوست

مداخالت گستردة رژيم آخوندي در عراق در آستانة انتخابات اين كشور

لس آنجلس تايمز: 
شبه نظاميان تحت حمايت رژيم ايران 

در وزارت كشور عراق كشتارهاي 
فرقه يي راه انداخته اند

دهها  و  موجود  مدارك  براساس  ـ 
مصاحبه، شبه نظاميان شيعه در پليس 
از  كه  حالي  در  و  كرده  نفوذ  عراق 
دست  برخوردارند  قانوني  حمايت 
اخير  ماههاي  طي  مي زنند.  به كشتار 
صدها جسد در رودخانه ها، زباله دانيها، 
تأسيسات تصفية فاضالب و در كنار 

جاده ها و بيابانها كشف شده اند. 
ـ چندين مقام ارتش آمريكا در بغداد 
گفتند خشم آنها از وزير كشور عراق 
بيشتر شده است. آنها از اين موضوع 
عراق  كشور  وزير  كه  هستند  شاكي 
بدر  به شبه نظاميان  متعهد  را  خود 

مي داند

بيانية دانشجويان دانشگاه تهران در اعتراض 
به انتصاب آخوند جنايتكار عميد زنجاني

 به عنوان رئيس جديد اين دانشگاه

رژيم آخوندي در وحشت از فراخوان سازمان مجاهدين خلق ايران 
به مناسبت روز دانشجو و گسترش اعتراضات دانشجويي در آستانه 
١٦آذر، طرح سركوبگرانه يي را به مدت  ١٠روز  در تهران، آغاز كرد

انجمنها و كانونهاي هوادار مقاومت، انجمن مادران جنوب تهران، انجمن 
فرهنگيان غرب تهرانـ  كانون اصناف جنوب تهرانـ  انجمن دانشجويان 
دانشگاه ملي تهرانـ  انجمن پيام وابسته به انجمن جوانان جنوب تهران 
و انجمن فرهنگيان اصفهان  حمايت خود را از فراخوان سازمان مجاهدين 

خلق ايران در پشتيباني از جنبش دانشجويي  اعالم نمودند

فعاليتهاي 
تبليغي هواداران 

مجاهدين 
به مناسبت روز 

دانشجو و هفتة 
حمايت از جنبش 

دانشجويي

معضل پست وزارت نفت
 گريبانگير رژيم آخوندي 

 به گزارش سايت حكومتي فردا ٨آذر : فهرستي ٤٠٠نفره براي 
تغييرات اساسي در مديريت وزارت نفت آماده شده و به دو وزير 
مجلس  از  اعتماد  رأي  به كسب  موفق  كه  نفت  سابق  پيشنهادي 

نشدند، ارائه شده بود
 هادي حقشناس عضو مجلس رژيم از بندر انزلي: عملكرد دولت در 

ادارة وزارت نفت با سرپرست بعد از پايان سه ماه غيرقانوني است
 حسن مرادي، عضو كميسيون انرژي مجلس ارتجاع: اگر دولت 
اين بار هم با مجلس در مورد گزينة پيشنهادي نفت رايزني و تعامل 

نكند، قطعًا چهارمين گزينة احمدي نژاد نيز رأي نخواهد آورد
اگر  ارتجاع:  مجلس  فرهنگي  كميسيون  رئيس  افروغ،  عماد   
رئيس جمهوري بخواهد همين روال را در معرفي وزير غير مجرب، 
غير متخصص و ناكارآمد و ضعيف ادامه دهد،  مسلمًا مجلس هم 
همين روال را در عدم رأي اعتماد به وزراي ناكارآمد ادامه مي دهد 

نامة  قرائت  هنگام  در  هفتم,  مجلس  نمايندگان  از  گروهي   
رئيس جمهوري و معرفي وزيرِي هامانه، با صداي بلند مخالفت خود 

را اعالم كردند

دكتر محمدعلي شيخي، مسئول كميسيون 
دانشگاههاي شوراي ملي مقاومت، انتصاب آخوند 
جنايتكار عميد زنجاني به سمت رياست دانشگاه 

تهران را محكوم كرد و اعتراض دانشجويان را ستود

اظهار وحشت رژيم از «خطر» خارج شدن 
نام مجاهدين از ليست تروريستي

خبرگزاري فارس ٨آذر: منافقين بزرگترين و سازمان يافته ترين گروه 
اپوزيسيون دولت ايران است كه طبق آمار ها حدود شش تا ده هزار عضو 
افشاي  با  سال ٢٠٠٢  در  منافقين  كه  اين  همه  از  مهمتر  دارد.  حامي  و 
برنامه هاي هسته يي ايران در نطنز و اراك ثابت كردند كه توانايي بااليي براي 
جمع آوري اطالعات دارند. در حال حاضر حاميان منافقين در دولت آمريكا، 
از اين سازمان با نام «گزينة سوم» ياد مي كنند. پشتيباني آنها بر اين توهم 
غلط استوار است كه منافقين نه تنها قادرند به اطالعات مفيدي دست پيدا 
كنند، بلكه از حمايت عمومي نيز برخوردار هستند و از اين رو مي توانند در 
كنار گزينه هاي ديپلوماسي و حملة نظامي به عنوان گزينة سوم مطرح شوند. 
طرفداران منافقين در واشينگتن با تحت فشار قرار دادن مقامات آمريكايي 
براي حذف نام اين سازمان از فهرست گروههاي تروريستي و پذيرش آن 
به عنوان قدرتي مؤثر براي اعمال فشار، بي ثبات و سرنگون كردن دولت ايران 
از سوابق آن در ارتكاب اعمال كثيف و جنايتكارانه غفلت كرده اند و همين 

مسأله خطري بزرگ براي آمريكا، ملت و اهداف آن است.

آبشخور و پيامد كشمكش بر سر تعيين
 وزير نفت احمدي نژاد

 با توجه به نقش لجستيكي تعيين كننده يي كه وزير نفت بايد در پيشبرد 
سياست جنگ گونه دولت احمدي نژاد بازي كند و با توجه به امكانات مالي 
گسترده يي كه اين وزير در اختيار دارد، اصرار و يكدندگي احمدي نژاد 
مي شود.  درك  قابل  نيازش  مورد  نفت  وزير  به كرسي نشاندن  براي 
احمدي نژاد وزير نفتي براي شرايط جنگي مي خواهد. وزيرنفت مطلوب 
پاسدار احمدي نژاد بايد مثل صحنه جنگ با او رابطة فرمانده و فرمانبر 
برقرار كند. دستورات او را براي تأمين مالي كارهايي كه در پيش رودارد 

بدون وقفه و بدون چون و چرا به اجرا درآورد
 طرف مقابل كشمكش احمدي نژاد در دعواي تعيين وزير نفت، در ظاهر 
مجلس هفتم و در پشت اين مجلس آن بخش از شركاي حكومتي هستند 
كه يا در تقسيم جديد قدرت به بازي گرفته نشده اند و يا در معرض حذف 

و تسويه حساب درون حكومتي قرارگرفته اند

يزدان حاج حمزه

مهاباددر صفحة٢

در صفحة١٠

كنفرانس بين المللي خشونت عليه زنان، جنايت عليه بشريت

در اين كنفرانس كه به ابتكار فدراسيون 
و  بنيادگرايي  عليه  زنان  بين المللي 
مقاومت  ملي  شوراي  زنان  كميسيون 
سرژي  شهر  همايشهاي  مركز  در  ايران 
اليزابت  برگزار گرديد،  پاريس  در شمال 
فدراسيون  رئيس  انگلستان،  از  سيدني 
بين المللي زنان عليه بنيادگرايي و رئيس 
سابق شبكة بين المللي زنان ليبرال، ليندا 
اجرايي  رئيس  آمريكا،  از  آزموندسون 
اقدامات اجتماعي براي جلوگيري از نقض 
مسئول  چيت ساز  سروناز  زنان،  حقوق 
مقاومت  ملي  شوراي  زنان  كميسيون 

اقدامات رژيم  براي تقلب در انتخابات عراق

سرمقالة واشينگتن تايمز:
 برندة واقعي جنگ در عراق، رژيم ايران است

مركز اطالع رساني الغد: به دستور خامنه اي، رژيم 
ايران براي تأثيرگذاري بر انتخابات عراق، به ترور، 

جنايت و خريدن افراد متوسل مي شود

رژيم آخوندي كاميونهاي پر از پوسترهاي تبليغاتي
 به نفع كانديداهاي مورد نظر خود را به عراق مي فرستد

از سمت راست: ويولت  داگر، اليزابت سيدني، ليندا ازموندسن، والري ديكسون، سروناز چيت ساز، آرلين سگوتاس، نال كوندرلي، اوالليا الگوناس، هلنا فورسبرگ، آليس رز

به  بايد  زنان،  عليه  جهاني خشونت  روز  در   
ايران  زنان  عليه  آخوندها  جانبة  همه  خشونت 
توجه نمود. در كشور ما سركوب و فشار و آزار، 

نه فقط جان، امنيت و حيثيت زنان، بلكه روح، روان 
و هويت انساني آنان را دائمًا درهم مي كوبد

همة  رهايي  نه  و  روياست  زنان  رهايي  نه   

زنان  همبستگي  و  مبارزه  بي شك  و  انسانها. 
خواهد توانست فاجعة خشونت را مغلوب كند

حفظ  را  خود  زن ستيزي  با  كه  بنيادگرايي   

مي كند، با مبارزه زنان شكست مي خورد
 مقاومت ايران  راه مقابله با خشونت عليه زنان 

را در آرمان رهايي و برابري زنان يافته است

پيام رئيس جمهور برگزيدة مقاومت به كنفرانس: 

رئيس  فرانسه،  از  داگر  ويولت  ايران، 
كميتة عربي حقوق بشر، اوالليا الگوناس 
از اسپانيا، رئيس انجمن رودا ونتورا، هلنا 
فدراسيون  رئيس  سوئد  از  فورسبرگ 
از  كوندرلي  نال  مهاجر،  زنان  بين المللي 
ايتاليا، نويسنده و خبرنگار و رئيس شبكة 
اطالع رساني مديترانه در امور زنان، دكتر 
آرلين سگوتاس از آمريكا، استاد دانشگاه 
والري  زنان،  مطالعات  رشتة  در  دنور 
ديكسون از آمريكا، استاد اخالق مسيحي، 
و  الهيات  استاد  آمريكا  از  رز  آليس  و 

روانشناسي باليني، سخنراني كردند

لس آنجلس تايمز: 
آسوشيتدپرس:

 سني ها و شيعه ها عليه نقش رژيم ايران تظاهرات كردند
تظاهركنندگان عراقي: وزارت كشور به دستور رژيم 

ايران پسران مارا مي كشد
پس از نماز ظهر اين دو گروه تظاهراتي برپا كرده و  در آن به طور متحد نسبت به حمالت ارتش و 
پليس و دستگيريهاي گسترده اعتراض كردند. بر روي يكي از پالكاردها نوشته شده بود:«وزارت 

كشور به دستور رژيم ايران پسران ما را مي كشد».

يونايتدپرس: قبل از خروج  نيروهاي آمريكا از عراق 
رژيم حاكم بر ايران بايد تغيير كند

مركز اطالع رساني الملف: يك اتاق عمليات توسط 
ارگانهاي رژيم ايران به منظور تأثيرگذاري بر انتخابات 

عراق راه اندازي شده است

در پي فراخوان مجاهدين خلق ايران
در آستانة ١٦آذر دانشجويان و هواداران 
مجاهدين دست به اقدامات گسترده در 

شهرهاي مختلف زدند

در صفحة٢

در صفحة٢

در صفحة١٠در صفحة١٠
در صفحة١٠

در صفحة٣

در صفحة٦ در صفحة٦
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