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شمارة ٧٨٠

اقتصادي رسانه هامصاحبه

فراخـوان ٤٠٥ نماينـدة  مجلسين انگلستان
براي حذف نام مجاهـدين از ليست تروريستـي و حمايت از مريـم رجوي

انگلستان آمده است: «ادامة  بيانية ٤٠٥ نمايندة پارلمان  از   در قسمتي 
مماشات و دلجويي از ماليان معادل ريسك كردن بر سر امنيت و ثبات در 
خاورميانه و بقية جهان است. راه حل  مشكل ايران نه مماشات است و نه 
استفاده از نيروي نظامي، بلكه راه حل واقعي، تغيير دموكراتيك توسط مردم 

ايران و مقاومت آنها مي باشد».

در صفحات ديگر

نيروي عدالت و ارادة ملت
سياست زد وبند را مغلوب مي كند

گزارش فشرده يي از جلسة اعالن فراخوان ٤٠٥نمايندة مجلسين انگلستان 
روي  پيش  شماره  اين  در  تروريستي  ليست  از  مجاهدين  نام  حذف  براي 
شماست. دراين اجالس صداي اعتراض عليه مماشات با آخوندها و تأكيد بر 
حمايت از مقاومت ايران طنين ديگري يافته است. مسئوالن سياست مماشات 
طي خطابه هايي شديد و در عين حال بسيار مستدل مورد اعتراض نمايندگان 
مردم انگلستان و حقوقداناني قرار گرفته اند كه در صالحيت آنها جاي بحث 
نيست و دولتمردان حاكم، خود به اعتبار تأييد آنها در مصدر قدرت قرار 
پيام خود  در  ايران  مقاومت  برگزيدة  رئيس جمهور  كه  هم چنان  گرفته اند. 
به اجالس تأكيدمي كند، به راستي زمان آن فرارسيده كه دولت به صداي 

پارلمان كه صداي مردم است گوش فرادهد.
لرد رنتون، شخصيتي با بيش از ٩٠سال سن و بيش از نيم قرن فعاليت 
پارلماني وحقوقي تأكيد مي كند كه «سابقة رژيم ايران در سركوب مردم خود 
و حمايت از تروريسم و مداخله در عراق و پيگيري براي سالحهاي هسته يي 
شرايطي را فراهم كرده كه بايد هرچه بيشتر از مقاومت ايران حمايت كرد و  
اولين گام در اين راه، برداشتن برچسب تروريستي از روي سازمان مجاهدين 
«افكار  مي افزيد:  ايران  مقاومت  نمايندگان  به  او خطاب  است».  ايران  خلق 
از شما حمايت مي كنند و من آرزو  اكثر اعضاي هردو مجلس  عمومي و 
دارم به زودي آزادي و دموكراسي از طريق شما در ايران مستقر شود». لرد 
كوربت، رئيس لردهاي حزب حاكم كارگر درمجلس اعيان تصريح مي كند: 
«تنها دليلي كه سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست سازمانهاي ممنوعه قرار 
داده شد يك معاملة زشت براي دلجويي از ماليان بود. دولت انگلستان بايد 
به اشتباه خود اعتراف كند و در كنار ميليونها ايراني كه ماليان حقوق بشر را 

از آنها دزديده و سلب كرده اند قرار گيرد». 
صداي اعتراض نمايندگان مجلس عوام هم كه منتخبان مستقيم مردم 
هستند به همين شدت وصراحت است. ديويد ايمس تصريح مي كند كه «با 
اتخاذ سياست مماشات با رژيم ايران، ما نه تنها به نتيجه يي نرسيديم بلكه خود 
را در بن بست كنوني مي يابيم. نتيجة سياست رابطه با ماليان، همانا دادن چراغ 
سبز براي ادامه سركوبگري به آنها بوده است. ما از مقاومت ايران در راستاي 
تحقق تغيير دموكراتيك در ايران حمايت مي كنيم». اندرو مكينلي، نمايندة 
ديگر مجلس عوام و عضو كميتة خارجي،  با تأكيد براين كه  «شركت در 
كارزار آزادي مردم ايران» يك «افتخار بزرگ» است، اضافه مي كند: «اين 
در  خود  نادرست  و  غيرمنصفانه  به خاطراقدام  را  انگلستان  دولت  كارزار، 
قرار دادن نام مجاهدين در ليست سازمانهاي ممنوعه به چالش مي كشد و اين  
پيام بسيار قوي را به توني بلر و جك استراو و رهبران ساير احزاب مي فرستد 

كه بدانند حرف اين تعداد (٤٠٥تن) از نمايندگان در اين زمينه چيست».
ازسوي ديگر، در همين  هفته، دادگاه آنكارا پس از چند سال رسيدگي 
به پروندة ترورهاي شخصيتهاي ملي و روشنفكر تركيه، حكومت آخوندها 
را به عنوان عامل اصلي اين ترورها معرفي و تأكيد كرده است كه عامالن 
به طور  بوده اندو  ايران  به رژيم  وابسته  تركيه،  ترور روشنفكران  دستگير شدة 
اين ترورها زده اند. حكم دادگاه اضافه مي كند: رژيم  به  سازمانيافته دست 
به  بين المللي  سطح  در  نتوانست  خميني  كار آمدن  روي  زمان  از  كه  ايران 
اهداف خود نايل آيد، به نازلترين و پر صدا ترين پديده كه تروريسم نام دارد، 
روي آورد. مطبوعات تركيه نيز در اين روزها از «ديپلوماسي ترور رژيم ايران» 

و از اين كه «ايران مركز ترورهاي اسالمي» است سخن مي گويند.
دو هفته پيش نيز دادگاه رم كه پروندة ترور حسين نقدي، نمايندة شهيد 
شوراي ملي مقاومت ايران را تحت رسيدگي دارد، متن فرمان خميني براي 
قتل عام زندانيان سياسي مجاهد را كه سند انكار ناپدير نابودي جمعي هزاران 
انسان بي دفاع و اسير در چنگال دژخيمان حكومت آخوندهاست، به ثبت 
رساند و روند تحقيق پيرامون ارتباط اين ترور با ساير ترورهاي دولتي رژيم 

آخوندي در اروپا را آغاز كرد.
رسوايي فزايندة تروريسم دولتي آخوندها، بروز پي درپي عالئم شكست  
ايران،  مقاومت  اعتبار جهاني  و  موقعيت  اعتالي  و  قطعي سياست مماشات 
بيانگر اين است كه سياست زدو بند براي حفظ حاكميت نامشروع آخوندي 
در برابر نيروي عدالت و وجدان بيدار بشريت و در برابر ارادة ملت ايران براي 

سرنگوني استبداد مذهبي و استقرار آزادي، محكوم به شكست است.

ـ انتشار همزمان دو كتاب و ادبار 
وزارت مربوطه

                             حميد اسديان
توسط  كاذب»  «هويت  توليد  ـ 
وزارت  مزدورسازي  يا  مجاهدين 

اطالعات از يك ناپدر
                               زهرة اسدي

ـ «حرامزاده ترين نوع سانسور»
                           عليمراد اشرفي

                                صفحة١٢
بنيادگرايي  با  اسالم  مرزهاي 

تروريست
                            جالل گنجه اي
ـ دوران كهن ـ تاريخ ايران زمين
                      عبدالعلي معصومي

يا  «عزتي»  با  دوستي  پايان  ـ 
«ذلتي»

                        صالح عباس زاده
ـ نامه يي افشاگرانه از يك جوان 

ايراني در آلمان
                            آيدا افراسيابي

                                صفحة١٣
شكراهللا  نامدار،  انقالبي  به ياد  ـ 

پاكنژاد
ـ قطعات يك موزاييك

                           رحمان كريمي
دزد،  آي  بازي  و  آخوندي  رژيم  ـ 

آي دزد
                             جمشيد پيمان
                                  صفحة١٥

مجمع عمومي ملل متحد قطعنامة محكوميت 
رژيم آخوندي به خاطر نقض حقوق بشـر

  را تصويب كرد
 مريم رجوي: تصويب اين قطعنامه ضرورت ارجاع پروندة رژيم 

آخوندها را به شوراي امنيت ملل متحد دوچندان مي كند

بيانية شما 
صداي مردم 

انگلستان است 
كه فراخوان به 
تغيير سياست 
در قبال ايران 

مي دهد 

پيـام رئيس جمهور برگزيدة مقاومت

نمونه يي از مديريت كالن پاسداران
با «بحـران» خـود سـاخته بنـزين چـه مي كنند؟

دولت پاسدار احمدي نژاد در نظر دارد با نقره داغ كردن مصرف كنندگان 
بنزين و گازوئيل طي مدتي كوتاه مصرف سوخت خودرو را در ايران پايين 
بياورد.  اقدام تورم زايي كه مي تواند قيمت تمام شدة توليد كاال و خدمات و 
دست آخر مؤلفة تورم در بخش توليد را به شدت باال ببرد.  از نظر پاسداران 
رژيم  اهداف سياسي  پيشبرد  براي  نفت  بيشتر درآمد   كاربرد هرچه  حاكم 
واليت فقيه اولويت مطلق دارد.  دولت پاسداران درحالي كه سياست «تقويت 
به  كرده  پيشه  را  وخارجي  داخلي  تهديدهاي  مقابل  در  رژيم  دفاعي»  بنيه 
سمت اختصاص منابع ملي به سرمايه گذاري روي پروژه هاي ضد ملي نظير 

پروژه هاي اتمي روي آورده است.

يزدان حاج حمزه

به مناسبت دهم دسامبر
 روز جهاني حقوق بشر

نمايشـگاه
«ربع قرن جنـايت

 و سـركوب ماليان» 
درشمال پاريس

«ايرانـ  عراق، تهديدات و نقض حقوق بشر توسط اسالم بنيادگرا
 و مشكالت و راه حلها»

سمنيار در سنـاي آمريكا
 نمايندگان در مقر پارلمان اروپا 

 نقض حقوق بشر در ايران را محكوم كردند
و خواستار حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي شدند

استراسبورگ

كنفرانس پـارلمـانيـ  حقوقي در استراليا
بـراي حـمايت از مجــاهدين و مقــاومت ايـران 

 افشايسياستهاي رژيم 
آخوندي براي صدور تروريسم 

و بنيادگرايي به منطقه 

 كنفرانس مطبوعاتي شوراي ملي مقاومت ايران در پاريس

محمد محدثين: هيچ اختالفي ميان احمدي نژاد و خامنه اي 
نيست و همة حرفهاي احمدي نژاد حرف تماميت نظام

  و شخص خامنه اي است

ديلي تلگراف: ١٣٠٠ وكيل، ٢٧٠ نمايندة مجلس 
عوام و ١٢٦ نمايندة مجلس اعيان انگلستان 

خواهان برداشتن ممنوعيت از مجاهدين شدند
ديلي تلگراف، ٢٤آذر ٨٤: كساني كه براي حذف نام مجاهدين از ليست 

تروريستي فعاليت مي كنند، اين هفته اخبار تشويق كننده يي دريافت كردند.
با  ارتباط  داشتن  بر  مبني  اتهاماتي  با  ايران  خلق  مجاهدين  سازمان   
تروريستها، تحت اليحة ضد تروريسم ٢٠٠١ ممنوع شد. ولي،  دو هفته پيش  
اين  برداشتن  با  تا  خواستند  دولت  از  و  كردند  امضا  بيانيه يي  وكيل   ١٣٠٠

ممنوعيت از رژيم  ايران فاصله بگيرد.
 روز سه شنبه  ٢٧٠نمايندة مجلس عوام و ١٢٦نمايندة مجلس اعيان از 
تمامي احزاب، به اين وكال پيوستند و گفتند اين ممنوعيت «مهمترين مانع» 

براي تغيير دموكراتيك در ايران بود.

: كساني كه براي حذف نام مجاهدين از ليست 

توطئه هاي رژيم آخوندي عليه شهر اشرف
گفتگوي سيماي آزادي با محمد محدثين و محمدعلي توحيدي

 ايستادگي و انسجام امكان ندارد مگر اين كه اين سازمان و اين مقاومت 
رزمندگانش  اين كه  مگر  باشد،  مناسبات  دموكراتيك ترين  مناسباتش 
ايمان خلل ناپذير به آزادي داشته باشند و عميقًا مستقل و متكي به مردم 

خودشان باشند
 اصل دعوا بر سر بود و نبود رژيم آخوندي است. دعوا بر سر رويارويي 
هم چنان كه  است.  مذهبي  فاشيسم  و  استبداد  با  رهايبخش  مقاومت 
اشرف،  است،  كرده  اعالم  پارسايي  مژگان  مجاهد  خواهر  اشرف  سردار 
آلترناتيو  با  آخوندي  ضدبشري  رژيم  شدن  چنگ در چنگ  كانوني  نقطة 

دموكراتيك و با مقاومت سازمانيافتة ملت ايران براي آزادي است
در صفحة١٠در صفحة١١

درصفحات٥ و٦درصفحة٢

درصفحة٣

درصفحة٨ درصفحة٨

درصفحة٦درصفحة٧



٢اخبار ايران صفحة آذر ١٣٨٤ سهشنبه ٢٩ شمارة٧٨٠ ـ

مماشات ديپلوماسي تلخ پايان
درمورد (٢١دسامبر) ٣٠آذر اجالس آستانة در
ديپلوماتهاي آخوندي ديكتاتوري هستهيي پروندة
سخن مورد اين در ديپلوماسي» تلخ «پايان از اروپايي
«ديپلوماتهای فرانسه خبرگزاری بهگزارش ميگويند.
اروپا نشست هسته يی كه باورند اين غربی بر و اروپايی
واداركردن به میتواند امر اين اما است بی نتيجه ايران با
بلندپروازيهای ضد بر غرب از حمايت برای روسيه
يك گزارش همين به  بنا كند». كمك  ايران اتمی
ماهيت بهعلت كه اروپا اتحادية كشور سه از ديپلومات
گفت: نشود، فاش نامش خواست مسأله حساس
تالش واقعی ديپلوماتيك فعاليت حاضر «درحال
می توانيم در نتيجه ما حمايت روسيه است. جلب برای
ارجاع ملل متحد سازمان امنيت  شورای به را ايران
اجالس هم اين اروپايي ديگر يك ديپلومات دهيم».
پرونده ارجاع از «پيش كه دانست خوبي» «فرصت را
را خود كارتهاي طرف «هردو امنيت»، شوراي به ايران

بگذارند». ميز روي
كشور سه ديپلوماتهاي ديگري گزارش به بنا
پيششرطهاي به توجه «با گفتهاند اروپايي مذاكرهكنندة
وجود گفتگو  براي اندكي فضاي است ممكن ايران 
به آن از آن چه «احتماًال  آنها، گفتة به باشد». داشته 
كرده، اعالم ايران  آنچه به توجه با ميآيد،  دست
بهنظر اميدواركننده «خيلي و بود» نخواهد نويددهنده

نميرسد».

كار دستور در شديدتر اقدامات
شنبه روز در رويتر خبرگزاري بهگزارش
كه درصورتي «درصددند اروپا و آمريكا ٢٦آذر،
فعاليتهاي سرگيري از  براي خود بهتهديدهاي  ايران
ديپلوماتيك شديدتري اقدام دهد، ادامه هستهيي مهم
متحدان و آمريكا گزارش  بههمين بنا  دهند». انجام
به نقطهيي رسيدن براي توافق در حال اروپاييش
امنيت «بايد بهشوراي رژيم پروندة هستهيي كه هستند
با مرتبط ديپلوماتهاي داده شود».  ارجاع ملل سازمان
و حال بحث در اروپا و آمريكا ميگويند پروندة اتمي
است ممكن كه تحريمهايي «نوع دربارة تصميمگيري
شوراي به ايران هستهيي پروندة ارجاع صورت در
يك رويتر بهگزارش هستند. شود، اعمال امنيت
احساس فزايندهيي به طور «ما گفت: اروپايي ديپلومات
مورد محرمانه و راه حلي به تنها نه ايرانيها ميكنيم كه
به تقابل بلكه نيستند، عالقمند مشكل اين براي مذاكره
«رابرت ميشود گفته دارند». عالقه اينباره در سياسي
منع امور آمريكا در خارجة امور معاون وزير جوزف»،
اروپا در گذشته هفتة از هستهيي، تسليحات گسترش
ايران ازجمله مسائلي  دربارة  بهبحث  و  ميبرد بهسر
مسائل است  گفته آمريكايي  مقام يك  دارد. اشتغال 
مقامات به گفتة ميروند. پيش جالبي» «نقطة بهسمت
رژيم هسته يي پروندة ارجاع درصورت آمريكايي
ميشوند اعمال  سريعًا «تحريمها امنيت، شوراي به
قرار مد نظر نيز ديگري ديپلوماتيك فشارهاي و
امور رايس، وزير كاندوليزا حال، همين ميگيرند». در
خود عليه در تازهترين موضعگيري نيز خارجة آمريكا
توجه مورد را اتمي رژيم احمدينژاد، پروندة پاسدار
بهخواست نمي خواهد ايران «رژيم گفت: و داد قرار
جهان به  ندارد قصد و كند توجه بينالمللي جامعة 
همين خاطر به دارد. صلحآميز برنامة كه اثبات نمايد
نرسيده بهجايي اروپا اتحادية كشور سه با مذاكراتش
ايران رژيم «اگر آمريكا خارجة وزير بهعقيدة است».
است، اين بن بست از خروج كه خواستار ندهد نشان
ديگري راه امنيت شوراي به آن پرونده ارجاع بهجز ما
جديدترين در نيز اروپا اتحادية سران داشت». نخواهيم
دادند هشدار آخوندي ديكتاتوري عليه خود واكنش
سران كه در بيانيه يي است. درحال اتمام آنها صبر كه
«هشدار كردند، صادر ٢٥آذر جمعه روز اروپا اتحادية
دربارة ديپلوماتيك راهحل  برای  فرصت كه دادند
بهطول هميشه برای تهران مناقشة مورد هستهيي برنامة

نمیانجامد».

عجايب»! سرزمين در «آليس
دادن طرح بهدنبال گذشته هفتة اوايل در
سوي از آخوندي ديكتاتوري  به امنيتي»  «تضمين
درخواست، اين  رد ضمن آمريكا دولت البرادعي، 
كه كرد توصيه و خواند «فريبكار» را آخوندي رژيم
رفتاري» «الگوي همين روي رژيم اين با برخورد در
سخنگوي جانشين ارلي، آدام  شد. متمركز بايد
که نيست اين «مسأله افزود: آمريكا خارجة وزارت
کار را و آن مي کند را کار اين اياالت متحده چرا
دو نيم تقريبًا هم سر پشت ايران رژيم نميکند…
است، گذاشته پا زير حکام را شورای قطعنامة جين
جامعة سؤاالت نگرانيها و پاسخ ببينيم ايران بگذاريد

ميدهد». چگونه را بينالمللی
در پاسخ خود اظهارات از ديگري در بخش وي
گفته كه رژيم خارجة وزارت سخنگوي دعوت به
برخورداري درصورت آمريكايي شركتهاي بود،
فعاليتهاي مناقصة الزم ميتوانند در استانداردهاي از
گرفته بهتمسخر را  دعاوي اين كنند،  شركت اتمي
«آليس حوادث  مشابه آرزوهايي چنين بود گفته  و
را تصوراتي چنين او  است. عجايب»  سرزمين در
بايد «ايران ابتدا گفت: و نمود «خامخيالي» توصيف
اتمی جنگافزارهای گسترش منع بينالمللی پيمان به
بهدنبال که قانع کند را جامعة بينالمللی و نهد گردن
در رژيم تالش همين حال در نيست».  اتمی سالح
نگراني بينالمللي جامعة بازيگرفتن و پنهانكاري
پارلمان در است.  برانگيخته نيز را كشورها  ساير
را آخوندي ديكتاتوري لوئيس، جولين انگلستان
اتمي دستيابي بهسالح صورت در خواند كه «ياغي»
به دست سالح رسيدن ترسناك «سناريوي همان

شد. محقق خواهد بنيادگران افراطي»

اتمي پروندة بر قوا تمركز از نگراني
چشم انداز نيز آخوندي رژيم ديگر سوي از
حكومتي روزنامة نميبيند.  اتمي پروندة  در روشني
مذاكرات درخصوص خود سرمقالة طي همبستگي
در همچنان ايران، هسته يي «پروندة نوشت: پيش رو،
صدد در اروپا آمريكا و است، آيندهيي نامعلوم انتظار
ديگري عرصة در كه آن از پس تا هستند، وقتكشي
خويش، قواي تمام يافتند، با تمركز فراغت عراق چون
اشاره با روزنامه اين بپردازند». ايران عليه اقدام به
«بديهي افزود: بحران عراق، آمريكا در بهدرگيربودن
عرصههاي در اروپا و آمريكا گرفتاريهاي كه است
حاضر نيز فرصت لذا و بود نخواهد دائمي مورد اشاره
هميشگي هستهيي پرونده در ايران اهداف پيشبرد براي
رژيم كارگزاران و مقامات حال همين در نيست».
خاك در غنيسازي بر مبني روسيه پيشنهاد رد ضمن
ميكنند. يك توصيف مرده» «پيشنهاد آنرا اين كشور
اينكه ضمن نراقي بهنام آخوندي ديكتاتوري پادوي
برحذر روسيه پيشنهادي طرح پذيرش از را رژيم
ايران مسألة هستهيي، حادشدن «با داد كه هشدار داشت،
قرار جهان همة مقابل در که آمريکا مقابل در فقط نه
خطرناک بسيار  اجماع اين بهوجودآمدن و میگيرد 
اين مي تواند هسته يي پروندة به روسيه ورود و است

كامل كند». اجماع را

به آلمان احمدينژاد ورود بررسي منع
پاسدار نفرتآميز و دجالگرانه  اظهارات در
و بلوچستان، سيستان استان به سفرش احمدينژاد در
حاكم مذهبي  فاشيسم  ديگر، يكبار جهاني  جامعة 
پاسدار تهديدات سومين كرد. محكوم را ايران بر
از نه كرد، تأكيد  نيز خود همچنانكه احمدينژاد، 
اساس بر دقيقًا بلكه سياسي» «ناپختگي و سادگي» «سر
سوي از و شده تنظيم آخوندي ديكتاتوري خطمشي
پروندة تنها اكنون نه اجراست. حال وليفقيه در گماردة
مسائل به آن رويكرد بلكه فاشيستي رژيم اين اتمي
از جمله همه نگراني نيز عراق امور در دخالت و منطقه
بهقول آن كنار از مي كردند تالش بهحال آنهايي كه تا
بگذرند، سياسي» سادة «اشتباه عنوان تحت خودشان
اول تجاري شريك آلمان ازجمله است. برانگيخته
كشورهاي اروپايي مقدم صف در اكنون رژيم هم اين
است. داده واكنش نشان دجالگريهاي احمدي نژاد عليه
مايل کشور اين «دولت گفت آلمان، عاليرتبة مقام يك
بخواهد تا ايران ملل سازمان امنيت که از شورای است
کند». مجازات جمهورش رئيس  اظهارات بابت را
يکشنبة ويژة شمارة با  مصاحبه در  دماتزيرز، توماس
سطح سازمان در «اقدامات گفت: ولت، روزنامة دی
گفت: مرکل خانم دفتر رئيس می کنيم». بررسی را ملل
فراکسيون عضو بنديت، کوهن دانيل پيشنهاد او، بهنظر
خواستار که  کسانی ساير و  اروپا  پارلمان در  سبزها
آلمان در فوتبال جهانی جام از ايران گذاشتهشدن کنار
اشتاين ماير»، فرانك والتر جالبی» است. «ايدة شدهاند،
كه بدانند ايرانيان بايد گفت: خارجة آلمان امور وزير
افزود: ماير اشتاين دارد. اندازه يي اروپا اتحادية صبر
نشان اسرائيل دربارة  احمدي نژاد محمود  اظهارات
است. بيمسئوليت اندازه چه تا ايران كه ميدهد
ارلر، گرونوت لبنان، چاپ السفير روزنامة بهگزارش
نيز گفت آلمان دولت خارجي امور در وزير مشاور
آلمان را به احمدينژاد ورود منع «وزارت متبوعش كه

مي كند». بررسي
ديگر نظام شايستة ايران

است ديگري رئيسجمهور و
اتحادية كميسيون رئيس باروسو، مانوئل جوزف
پاسدار دجالگرانة اظهارات محكومكردن ضمن اروپا،
اليق كه رهبري ايران اكنون  هم  گفت: احمدينژاد،
معموًال كه خود اظهارات در باروسو ندارد. را است آن
اين براي كه من زيادي احترام «با گفت  است، قوي
قائل كشور  اين بزرگ  تاريخ و مردم  اين كشور، 
رژيمي يا  و رئيس جمهور آنها  كه مي گويم و  هستم
كه اروپا اتحادية سران ندارند». هستند، آن اليق را كه
بودجة سر بر  توافق به  رسيدن به منظور  بروكسل  در
هسته يي پروندة مسألة  بودند، آمده گرد  اتحاديه اين
و بحث مورد هم را احمدينژاد پاسدار تهديدات و
صدور با  اروپا اتحادية رهبران دادند. قرار گفتگو 
عربدهكشيهاي شديد  محكومكردن ضمن  بيانيهيي
تحريك ادامة درصورت دادند هشدار احمدينژاد
«با است ممكن آخوندي ديكتاتوري  توسط منطقه
اظهارات «كه گفتند آنها شود». روبهرو تحريم اعمال
هيچ و است قبول كامًال غيرقابل محمود احمدینژاد

ندارد». منازعة سياسی متمدنانه در جايگاهی

دوماي روسيه
كرد لغو را عادل حداد سخنراني

به اعتراض در ملي) (مجلس روسيه دوماي
عادل حداد سخنراني احمدينژاد، دجالگرانة اظهارات
سايت يك بهنوشتة كرد. لغو را ارتجاع مجلس رئيس
در مذاكراتي انجام  براي كه عادل حداد  حكومتي،
كشور اين  مجلس در بود قرار مي برد، بهسر روسيه 
مجلس رئيس تحقيرآميزي بهنحو اما كند، سخنراني
وي سخنراني از مانع و كرده پول يك سكة را ارتجاع
«مقامات قبلي قرار گزارش بر خالف به اين بنا شدند.
است ممكن يا نيستند نمايندگان كه اين بهبهانة روسيه
اين كردند». لغو را سخنراني اين باشد، كم تعدادشان
رئيس سفر بينتيجهبودن از همچنين حكومتي سايت
افزود:«همچنين و داد خبر مسكو به ارتجاع مجلس
در مهمي چندان مباحث روزه چند سفر دراين
است.علت نشده هستهيي ايران انجام فعاليت خصوص
بر مبني روسيه  پيشنهاد پذيرفتهشدن عدم هم  مسأله
سفر از اين قبل روسيه، خاك در غنيسازي اورانيوم
مباحث وارد روسيه مقامات خاطر همين به و است بوده
كردهاند». اكتفا بهكليگوييهايي و نشده مسأله اين ريز
وارد علت اين به «روسها افزود: حكومتي سايت اين
تصميم ايران بودند معتقد كه نشدند هستهيي مباحث
خود تغيير مواضع مورد در را نظرش و را گرفته خود

در زمينة كه نديدهاند صالح آنها داد. بنابراين نخواهد
كنند». صحبت ايراني هيأت با هستهيي فعاليتهاي

محكوميت قطعنامة دومين و پنجاه
حقوق بشر نقض

٢٥آذر، جمعه روز متحد ملل  عمومي مجمع
حقوقبشر مسمتر و وحشيانه  نقض  قطعنامهيي طي
نقض محكوميت قطعنامه كرد. محكوم ايران در را
موافق، ٧٥رأی با آخوندي ديكتاتوري در حقوقبشر
و شد تصويب ممتنع و٤٣رأی مخالف، ٥٠رأی
رژيم جنايات ننگين بركارنامة ديگري سند بدينوسيله

شد. افزود آخوندي ضدبشري
برگزيدة رئيس جمهور رجوي مريم خانم
مردم عموم به را قطعنامه اين تصويب ايران، مقاومت
قطعنامه اين تصويب كرد تأكيد و گفت تبريك ايران
را ماليان حقوقبشر نقض  پروندة  ارجاع ضرورت

دوچندان ميكند. متحد ملل بهشوراي امنيت
استفاده استمرار ملل متحد، عمومي مجمع قطعنامة
قبيل غيرانساني از مجازاتهاي وحشيانه و شكنجه و از
ساير و علني اعدامهاي استمرار عضو، قطع و شالقزدن
بهتضمينهاي احترام فقدان در گسترده سطح در اعدامها
انزجار با بهخصوص و بينالمللي شناختهشدة بهرسميت
از كمتر جرم  ارتكاب هنگام كه افرادي اعدام  از
برخي ميكند. به گفتة محكوم قويًا را داشتند، ١٨سال
سازمان بشر حقوق شورای به کار شروع «با ديپلوماتها
حكومتهاي ايراني، جديد  سال اوايل  در متحد ملل
نظارتي كارهاي و  ساز تحت  ايران  نظير  ديكتاتوري
بين المللي سوي جامعة از فشارهاي شديدتري و دقيقتر
موارد ارجاع ميتواند فشارها اين ازجملة گيرند. قرار
ملل، سازمان امنيت بهشوراي استمرار، صورت در نقض
بينالمللي پيگرد و اقتصادي تحريم تدريجي اعمال

باشد». بشر حقوق ناقض و مختلف داخلي مقامات

هفته يك در اعدام حكم و اعدام ٩
شد آويخته بهدار ٢٠ساله جوان يك
محسن بهنام ٢٠سالهيي جوان ٢٧آذر، روز

شد. بهدار آويخته اوين زندان كندي در استاد
شد صادر ورامين در سهنفر اعدام حكم
سه نفر اعدام حكم آخوندي رژيم ضدبشري
است قرار نفر كه سه اين كرد. ورامين صادر در را
عباس و غالمعلي محسن، شوند، اعدام مألعام در

شالق  ضربه ٢٠٠ افراد به از اين هر كدام نام دارند.
اند. شده محكوم نيز

در تهران مرد دو زن و يك
شدند محكوم بهاعدام

يك اعدام حكم آخوندي ضدبشري رژيم
كرد. اين سه نفر صادر تهران در و دو مرد را زن

٢٣آذر٨٤). دارند(شرق نام حسين و بهنام اكرم،
شد صادر دو جوان اعدام حكم

شدند. محكوم بهاعدام تهران در جوان دو
نام ٢٣ساله  شيرآقا و ٢٧ساله حسين جوانان اين

٢٢آذر٨٤). دارند(همشهري

فراخوانمقاومتايران
 برايدستگيريمصطفيپورمحمدي 

وزيركشوررژيمآخوندي
وازمسئوالنقتل عام

يونان در سياسي، زنداني ٣٠٠٠٠
دستگيري مصطفي براي يونان، قضايية دستگاه و دولت از مقاومت ايران
زنداني ٣٠هزار قتلعام مسئوالن از و آخوندي رژيم كشور وزير پورمحمدي،

مهاجرت  «كنفرانس در شركت براي اكنون هم كه سال١٣٦٧  در سياسي
فرا ميخواند. ميبرد، به سر انسان» قاچاق غيرقانوني و

اطالعات وزارت تشكيل ابتداي از پورمحمدي، مصطفي آخوند
اين  نمايندة بهعنوان سال٦٧  در و  بود اطالعات وزير  معاون سال١٣٦٣ در
مبني خميني فتواي كه بود اصلي كميسيون مرگ عضو سه از يكي وزارتخانه

آورد. در اجرا به زندانيان مجاهد و مبارز را قتلعام بر
٩مرداد١٣٦٧  مورخ نامة در خميني وقت جانشين منتظري آقاي
روز هم چند ظرف در نفر هزار  چند «اعدام نوشت  به خميني خود خطاب
فتواي خميني در نخواهد بود.» از خطا خالي و هم ندارد عكسالعمل خوب
سياسي زندانيان براي اعدام حكم به صدور تصميم كه بود كرده تأكيد خود
و نمايندة داديار و يا انقالب دادستان شرع، قاضي آقايان اكثريت «رأي بر مبتني
اعضاي به خطاب نامهيي در منتظري ميباشد». االتباع الزم اطالعات وزارت
در اوين در اطالعات وزارت نمايندة پورمحمدي، ازجمله كميسيون مرگ،

به  نسبت آنهم محاكمه، بدون قتلعام «اينگونه نوشت ٢٤مرداد٦٧  تاريخ
مي كند». محكوم را ما دنيا و آنهاست نفع به درازمدت در و اسير، قطعًا زنداني
به نسبت منتظري سال همان ١١مرداد تاريخ در خميني به ديگري نامة در
تحت عمًال ديگران و دارد اطالعات مسئول جا همه اساسي را «نقش اينكه
نقش در شكي هيچگونه جاي ترتيب اين به بود. كرده اعتراض ميباشند» تأثير
زنداني هزاران كشتار در پورمحمدي جنايتكار آخوند تعيينكنندة مسئوليت و

ندارد. وجود ميكردند خود را سپري محكوميت دوران كه سياسي
دري نجفآبادي، قربانعلي و فالحيان وزارت علي دوران در پورمحمدي
سمت اين وي در بود. اطالعات وزارت خارجي معاونت رئيس و قائممقام

اين  جريان در زنجيرهيي» در دهة٧٠ بود. «قتلهاي اول درجه مسئوالن از يكي
نحو به و شده ربوده روشنفكران و نويسندگان و مخالفان از زيادي شمار قتلها،
پروانه و خانم داريوش فروهر ّآقاي فجيع قتل از بهقتل رسيدند. پس فجيعي
فرماندهي كه پورمحمدي با تلفني تماس در قاتالن سال٧٧، پاييز در فروهر
مطلع عمليات اين «موفقيت» از را وي داشت، برعهده را تكاندهنده جنايت اين
بهعنوان زنجيرهيي، پورمحمدي قتلهاي فضاحت باال گرفتن از پس ساختند.

گرديد. منصوب وليفقيه امنيت و اطالعات ويژة دفتر مسئوالن از يكي
يا اعضاي و خود آمريكا، و اروپايي كشورهاي در ايراني هزاران پناهندة
ميباشند. او شهادت عليه آمادة و بودهاند پورمحمدي قرباني جنايات خانوادهشان

عليه بشريت ميباشد. بارز جنايت مصاديق يكي از هر معياري دژخيم با اين
تاريخي وظيفه يك مقابل در اروپا اتحادية عضو يك مثابه به يونان امروز
مخالفان قتل و نسلكشي شكنجه، اتهام به مي بايست پورمحمدي دارد. قرار
دبيركل، ايران گيرد. مقاومت قرار بينالمللي دادگاه مقابل يك در و شود دستگير
به را بشر حقوق مدافع ارگانهاي ديگر و حقوقبشر عالي كميسر امنيت، شوراي

فرا ميخواند. عدالت برابر در پورمحمدي دژخيم گرفتن براي قرار تالش
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٦دسامبر٢٠٠٥) ٢٥آذر١٣٨٤
رونوشت:

يونان دادگستري وزير و وزير خارجه نخستوزير، رئيسجمهور،
اروپا اتحادية دورهيي رياست انگلستان، نخستوزير بلر، توني آقاي

اروپا كميسيون رئيس باروسا، مانوئل خوزه آقاي
اتحادية اروپا كميسر قضايي

اروپا اتحادية خارجي روابط مسئول سوالنا، آقاي خاوير

هفته روز هفت
مروريبرمهمترينرويدادهايهفته

مجمععموميمللمتحدپنجاه
ودومينقطعنامةمحكوميتنقض
كرد تصويب را ايران در بشر حقوق

مريمرجوي:تصويباينقطعنامه
را آخوندي رژيم پروندة ارجاع ضرورت

بهشورايامنيت مللمتحد دوچندانميكند
حقوق بشر مستمر و وحشيانه نقض قطعنامهيي طي امروز عمومي مجمع
رژيم گستردة تشبثات بهرغم اين قطعنامه، كه در كرد. محكوم را ايران در
رسيد، استمرار تصويب به بشر، حقوق ناقض كشورهاي و برخي آخوندي
علني و ساير اعدامهاي استمرار غيرانساني، و وحشيانه شكنجه و مجازاتهاي
جرم ارتكاب هنگام كه افرادي اعدام بهخصوص و گسترده سطح در اعدامها
آزادي اجتماعات، بيان، آزادي مستمر نقض همچنين داشتند و ١٨سال از كمتر

است. محكوم شده قويًا و قومي اقليتهاي مذهبي زنان و نقض حقوق
عموم به را قطعنامه اين تصويب ايران، مقاومت برگزيدة رئيسجمهور
بخش كمي هرچند قطعنامه اين كرد خاطر نشان و گفت تبريك مردم ايران
اينحال با ميگيرد، بر در را  ايران مردم عليه  آخوندي رژيم جنايات از
است. ايران  در  حقوقبشر نقض بيسابقة تشديد به بينالمللي اذعان جامعة 
حقوقبشر با بهديالوگ فاحش سياست موسوم شكست بيانگر اين قطعنامه
اين جنايات پروندة ارجاع بر ضرورت ميباشد و ايران بر حاكم آخوندهاي

ميكند. تأكيد امنيت ملل متحد شوراي به رژيم
كارآوردن روي با آخوندي رژيم ساخت، خاطر نشان رجوي خانم
افزايش را ايران مردم خود عليه و سركوب جنگ هم احمدينژاد پاسدار
و بنيادگرايي و  تروريسم پيرامون صدور جهاني  بهجامعة هم  و است داده
پروندة ارجاع اين، ضرورت و است داده جنگ اعالن اتمي بهسالح دستيابي

را مضاعف مي كند. متحد ملل به شوراي امنيت رژيم
و شكنجه از استفاده استمرار متحد، ملل عمومي مجمع قطعنامة
استمرار عضو، شالقزدن و قطع قبيل از  غيرانساني و وحشيانه مجازاتهاي
بهتضمينهاي احترام فقدان سطح گسترده در اعدامها در ساير و علني اعدامهاي
كه افرادي اعدام انزجار از با بهخصوص و المللي شناختهشدة بين بهرسميت

ميكند. قويًا محكوم را داشتند، ١٨سال از كمتر ارتكاب جرم هنگام
بينالمللي استانداردهاي اجراي در مستمر قصور همچنين عمومي مجمع
از ممانعت قانوني، پروسة يك فقدان  خاص  بهطور و عدالت اجراي در
داشتن از بازداشتشدگان كردن محروم آزادانه، استماع فراهمآوردن
آزار و  ايذا حقوقبشر، نفي بهمنظور ملي امنيت قوانين از استفاده وكيل، 
بين المللي تضمينهاي به احترام عدم حقوقدانان، و مدافع وكالي تهديد و
احكام ملي، اجراي و قومي مذهبي، اقليتهاي درمورد شده، ازجمله پذيرفته
خودسرانه استفاده ازجمله بازداشتشدگان حقوق نقض خودسرانه، زندان
ساير و تبعيض استمرار طوالني، بهمدت انفرادي حبس از سيستماتيك و
اعراب، شامل مذهبي، و به اقليتهاي قومي افراد متعلق عليه حقوقبشر نقضهاي
كرده محكوم بهاييان، و سني مسلمانان يهوديان، مسيحيان، بلوچها، كردها،
سال اجالس  در كه  ميخواهد عمومي مجمع از هم چنين قطعنامه  است.

قرار دهد. بررسي مورد ايران را در حقوق بشر نقض موضوع آيندة خود
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٦دسامبر٢٠٠٥) ٢٥آذر١٣٨٤

شدن مسدود از ايران مقاومت
حساببانكيآخوندهادرايتاليااستقبال

وخواهانمسدودشدنسايرحسابهايآن
ميشود اروپا در

در آخوندي رژيم سفارت  بانكي حساب مسدود شدن از  ايران مقاومت
ايتاليا در رژيم اين حسابهاي ساير مسدودشدن خواستار و ميكند استقبال ايتاليا

ميباشد.
بانكي سفارت رژيم حساب يك رم دادستاني بنابه گزارش خبرگزاريها،
ملت ايران رفتة به غارت اموال از دالر ٦٠٠ميليون حدود برگيرندة در كه آخوندي
رژيم كرد. اعالم مسدود تحقيقات پايان تا و تروريسم از حمايت به دليل را بود
ديپلوماتيك مصونيت و وين پيمان به توسل با و شانتاژ و تهديد و تطميع با ماليان

محدوديت كند. رفع ايتاليا در خود بانكي حساب از كه تالش ميكند
با مقاومت، ملي شوراي خارجة كميسيون مسئول محدثين، محمد آقاي
اروپايي، كشورهاي در آخوندي رژيم جنايتكارانة و تروريستي عمليات يادآوري
جلب كرد حقيقت اين به را ايتاليا كشور و خارجه وزراي و قضايي توجه دستگاه
عليه اقدامات تروريستي براي كالني هزينههاي اينكه بر عالوه آخوندي رژيم كه
مخالفان ايراني براي ترور نيز دالر ميكند، ميليونها پرداخت خارجي كشورهاي
آلمان، اتريش، در رژيم ايادي و مقامات اكنون هم ميپردازد. خارج كشور در
ترور بهخاطر كشورها ديگر از تركيه و بسياري انگليس، سوئد، ايتاليا، سوئيس،
در اين كشورها قضايي محاكم در يا دارند قرار قانوني مخالفان تحت پيگيرد
در ايران مقاومت ملي شوراي نقدي نمايندة محمدحسين آقاي شده اند. محكوم
رژيم صادراتي تروريستهاي و تروريستها ديپلومات سال١٩٩٣بهدست در رم،
آخوندي رژيم غيررسمي رسمي و نمايندگيهاي نمايندگيهاي شد. ترور آخوندي

تروريستي ميباشند. و جنايتكارانه اعمال اين درگير كشورهاي مختلف در
در اروپا آخوندي رژيم بانكي حسابهاي ساير مسدودشدن محدثين خواستار
تروريستي اقدامات صرف ايران مردم سرمايههاي داد اجازه نبايد گفت و شد
كشورهاي در آرامش هم امنيت و هم مردم ايران و شود كه جنايتكارانهاي و

ميدهد. تهديد قرار در معرض را اروپايي
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٣دسامبر٢٠٠٥) ٢٢آذر١٣٨٤

اعتصابغذاي جمعياززندانيان سياسيايران
سياسي زندانيان از جمعي
طي آخوندها حكومت زندانهاي
سازمان و  بين المللي بهمراجع نامهيي 
منتشر ٢٧آذر روز كه متحد ملل
يك كه  شدند اين  خواستار  شد، 
جهت بينالمللي حقيقتياب  كميتة
قراردادن پيگرد مورد و شناسايي
سركوب و كشتار عامالن  و  آمران 
٢٧سال طول در ايران در آزاديخواهان

 ٦٠ ، ٧٠ دهههاي در ويژه به گذشته،
تشكيل شود.

كه كردهاند  اعالم  زندانيان اين
توسط موردنظر كميتة  تشكيل تا
به اعتصاب اقدام بينالمللي، نهادهاي

خواهند كرد. غداي نامحدود
توسط منتشرشده اطالعية در

است: آمده ازجمله سياسي زندانيان
و سالمتي مسئوليت است بديهي
كوفي آقاي مستقيم بهعهدة ما جان
و جوامع مسئوالن ديگر و عنان
در كه بشر حقوق مدافع  سازمانهاي
حقوق از  حراست و حفاظت برابر 

موظف و مسئول جهان ملتهاي
بود. خواهد ميباشند،

اين كه اعتصابكننده زندانيان
از: عبارتند كردهاند، امضا را نامه

ساران، حشمت اميرحسين
مجيدي، حيدر ياسر ارژنگ داوودي،
اقدامي، جعفر زماني، حجت نوري،
مهدوي، فيض ولي اهللا افشين بايماني،
تهراني، جاويد بهروز شقاقي، اسد
و ماسوري سعيد لهراسبي، مهرداد

كلبي. اوينغالمحسين زندان

را اتحادية اروپا رجوي سران مريم
بهتوقف روابطديپلوماتيك وتجاري

خواند فرا آخوندي رژيم با
اظهارات دربارة اروپا اتحادية عضو كشورهاي تشكيل اجالس با همزمان
رجوي، مريم خانم ايران، بر حاكم مذهبي استبداد رئيسجمهور دجالگرانة
توقف به به را اروپا اتحادية رهبران ايران، مقاومت برگزيدة رئيسجمهور
تروريسم، ارجاع پروندة آخوندي و رژيم تجاري با ديپلوماتيك و روابط

متحد فرا خواند. امنيت ملل به شوراي رژيم و نقض حقوق بشر اين اتمي
بههيچ وجه احمدينژاد مشمئزكنندة اظهارات كرد تأكيد رجوي خانم
حاكميت از جناح يك صرفًا نظرگاه بيانگر يا و خلقالساعه يا  اتفاقي 
خامنهاي تحتنظر و تأييد  با  تمامًا و نبوده ايران بر حاكم  قرونوسطايي
براي خصومت و جنگ باالگرفتن خواهان ايران بر ميباشد. ماليان حاكم
ميباشند. منطقه  بهكشورهاي ننگين خود سلطة گسترش راه همواركردن 
دجالگري بهبساط اساسي ضربة يك منطقه در صلح ميدانند بهخوبي آنها

است. آن بازنده بزرگترين آخوندي رژيم و بوده آنان
از سوي مشخص تصميمات اتخاذ عدم متأسفانه افزود: خانم رجوي
روي از پس بهويژه رژيم اين عملكردهاي و مواضع قبال در بينالمللي جامعة
و مخالفت هيچ كه داده است اطمينانخاطر آن احمدينژاد، به كارآمدن
وجود بنيادگرايانه اش و تروريستي سياستهاي مقابل در بينالمللي جدي مانع
همة ميبايست اروپا اتحادية رسيده و استمالت فرا سياست طرد زمان ندارد.
خلق مجاهدين گنجاندن سازمان همه از قبل استمالت و سياست عوارض

بزدايد. را تروريستي ليست در ايران
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٦دسامبر٢٠٠٥) ٢٥آذر١٣٨٤

بهدنبالكشفشكنجهگاهجديددربغداد
مقاومتايرانخواستاركوتاهكردندست
بساط برچيدن و عراق از ايراني ماليان

شكنجهو كشتارآنان ميشود
شده ربوده مجاهد دو آزادي به فراخوان

آخوندي عوامل رژيم توسط كه بغداد در جديد زندان مخفي يك كشف
شوكه آزاديخواهان جهان را همة ميشد، اداره و كنترل وزارت كشور عراق در
وزارت مجاورت در كه زندان اين در خبري، منابع گزارش به است. كرده
نگهداري مي شدند. غيرانساني در شرايط ٦٢٥زنداني از بيش دارد، قرار كشور
شدهاند، شكنجه وحشيانه ناخن و كشيدن الكتريكي، شالق شوك كابل، با آنها

ميبردند. رنج سوءتغذيه از زندانيان عمومًا
وزارت به وابسته ديگر شكنجهگاه يك ٢٥آبان در ماه پيش از يك كمتر
وزارت اطالعات مأمور يك توسط گرديد كه كشف بغداد در جادريه كشور
كشف اين فضاحت پس از وي ميشود گفته كنترل مي شد. رژيم آخوندي

است. كرده ايران فرار به زندان
محمدعلي و پويان خلق حسين مجاهدان زماني كه پيش ونيم چهارماه
ايران خلق مجاهدين سازمان شدند ربوده بغداد، خارج كراده خيابان در زاهدي
وزارت آخوندي در رژيم نيروهاي توسط آدمربايي اين كرد اعالم جزييات با
وزارتخانه اين محل به ابتدا گروگان دو اين است. شده انجام عراق كشور
وزارت درب پشتي از رنگ سفيد پاترول ماشين دو با آن از و پس شدند برده
ايران خلق مجاهدين سازمان زمان همان شدند. منتقل نامعلومي محل به كشور
يك بهصورت ربودند را زاهدي و پويان آقايان كه ٨نفرهيي اعالم كرد اكيپ
دو تحت هر كه خلق مجاهد دو اين بودهاند. عراق كشور وزارت اكيپ گشت
شكنجه تحت و اسارت همچنان در دارند قرار چهارم ژنو كنوانسيون حفاظت
ايتاليا در سياسي پناهندگي حق از پويان  آقاي  اين بر عالوه ميبرند. بهسر

است. برخوردار
ديگر كشور يك زندانهاي بشري آخوندي در ضد رژيم كه شرايطي در
شكنجهگاههاي و زندانها در كه است قابلتصور ميزند، جناياتي چنين به دست

ميگذرد. چه ايران،
عراق از آخوندي رژيم دست بهكوتاهكردن را جهاني جامعة ايران، مقاومت
دادن پايان و عراق زندانهاي اين رژيم در ضدبشري جنايات محكومكردن و
تروريسم و فراميخواند. صدور است، معاصر بشريت كه ننگ به صحنههايي
ضروري يك بخش عراق، در دست نشانده حكومت يك استقرار بنيادگرايي و

ميباشد. خود حكومت ننگين حفظ آخوندها براي استراتژي از
سازمانهاي همة و نيروهاي چندمليتي دولت عراق، همچنين ايران مقاومت
شده مجاهد ربوده دو جان نجات براي آزادي و تالش به را بشر حقوق مدافع
كشور وزارت در آخوندي رژيم نيروهاي توسط است ١٣٢روز اكنون هم كه

ميخواند. فرا شدهاند ربوده عراق
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٣دسامبر٢٠٠٥) ٢٢آذر١٣٨٤

زن يك حكم سنگسار براي ايران:
پروندة و بايد متوقف ماليان با ديالوگ حقوقبشر

شود ارجاع امنيت شوراي به ايران در حقوقبشر نقض
دژخيمان ٢٠آذر، يكشنبه گزارش روزنامة حكومتي همشهري، روز بنابه
به را ورامين  ساكن  معصومه،  بهنام زن يك آخوندي رژيم  قضايية  دستگاه 
ماه گذشته دو ايران ظرف در سنگسار حكم دومين كرد. اين سنگسار محكوم
حلقآويز ١١٠زنداني از احمدينژاد، بيش پاسدار كارآمدن روي پس از است.
جرائم ارتكاب هنگام  به  آنان از  شماري  كه  شدهاند  اعدام  به  محكوم يا و

داشتهاند. ١٨سال از كمتر انتسابي
طي بروكسل در ديروز خود جلسة اروپا در خارجة اتحادية امور وزيران
كه تأكيد كردند ايران، در حقوق بشر وضعيت از نگراني ابراز بيانيهيي ضمن
مانند ديگري راههاي به ايران در حقوقبشر وضعيت بهبود بهمنظور اتحاديه اين

شد. خواهد متوسل نيز متحد ملل بهسازمان رژيم حقوقبشر پروندة ارجاع
نوجوانان اعدام سنگسار، احكام بهصدور مستمرًا رژيمي كه با مقابله در اما
مبادرت پا و دست قطع مانند جنايتكارانه مجازاتهاي اجراي و ١٨سال زير
در حقوق بشر فزايندة نقض پروندة ميبايست نيست. كافي حرفزدن ميكند،
ديپلوماتيك و اقتصادي ارتباطات احاله شود، متحد ملل امنيت شوراي به ايران
اين با بشر حقوق  ديالوگ و گردد مشروط حقوق بشر بهبهبود رژيم  اين با
و ادامه در آخوندها تشجيع تنها ديالوگ اين نتيجة شود. قطع بالدرنگ رژيم

است. بوده اختناق و سركوب گسترش
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٣دسامبر٢٠٠٥) ٢٢آذر١٣٨٤
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فراخـوان٤٠٥نماينـدةمجلسينانگلستان
مريـم رجوي از حمايت تروريستـي و ليست مجاهـدين از نام براي حذف

انگلستان پارلمان ٢٢آذر سهشنبه روز صبح
از زيادي كنفرانس بزرگ با شركت تعداد يك شاهد
كارگر، سه حزب اصلي هر از پارلمانترهاي اين كشور
عوام دو مجلس هر و دموكرات ليبرال محافظهكار و
مهم بسيار بيانية يك اعالم و انگلستان  اعيان و

پارلمانتر   ٤٠٥ از بيش امضاي به كه بود پارلماني
خارج برضرورت در اين بيانيه بود. رسيده انگليسي
از ليست ايران خلق مجاهدين سازمان ساختن نام
و ايران مقاومت و از تروريستي تأكيد شده سازمانهاي
حمايت رجوي مريم آن خانم برگزيدة رئيسجمهور

آمده است. قاطع بهعمل
كالرك توني به رياست لرد كنفرانس كه اين در
رئيس و انگلستان لردهاي مجلس برجستة اعضاي از
ايمس نمايندة ديويد و كشور اين حزب كارگر سابق
دفاع وزير و معاون حزب محافظهكار از عوام مجلس

پيامرئيسجمهور برگزيدةمقاومت:
كه فراخوان است انگلستان مردم صداي بيانية شما

مي دهد ايران قبال در سياست تغيير به
بدهد پارلمان گوش صداي به دولت كه آن رسيده زمان
عاليجناب همچنين شد، برگزار انگلستان سابق
و از قاضي سابق دادگاه عالي انگلستان لرد اسلين
مكينلي، اندرو انگلستان؛  اعيان مجلس  حقوقدانان
كميسيون و عضو از حزب كارگر مجلس عوام نمايندة
نمايندة مجلس مككيب استيون خارجي مجلس؛
وزير سابق پارلماني معاون  و  كارگر حزب از عوام
عوام مجلس نمايندة درو ديويد انگلستان؛ كشور
عوام مجلس نمايندة بينلي برايان كارگر؛ حزب از
مسئولين از هريس بارونس كار؛ محافظه حزب از
امور در حزب سخنگوي و دموكرات ليبرال حزب

ايرلند شمالي؛ 
سخنگوي ماركت، نيدهام از اسكات بارونس
حزب اين ساية كابينة در دموكرات ليبرال حزب
نمايندة مشام، بارونس وزير؛ نخست معاون امور در

انگلستان، اعيان مجلس

١٣٠٠وكيل آن ٢٩نوامبر كه در جلسة دنبال امروز، به كنفرانس
ادامة و كارزار اين كليدي موارد به ديگر بار مجلس نمايندة و
بنابراين، برگزار ميشود. تأكيد كردند، زمان برهه از اين در فشارها
امضاي بايد ضمن اينكه است جلسات ادامة همان نيز جلسه اين
و عوام از هر دو مجلس ٤٠٠پارلمانتر از بيش ايران توسط بيانية

جشن گرفت. اعيان را
اينبيانيهخاطرنشانميسازدكهسياستمماشاتبهطرزوحشتناكي
يابد، اين رژيم بايد ادامه تالش براي سرنگوني و خورده شكست

همچنينناممجاهديناز ليست تروريستيبايدحذفشود.

بهنتيجهيي نرسيديم نهتنها ما رژيم، اتخاذ سياستمماشاتبا با
نتيجه داريم. قرار امروز كه مي يابيم وضعيتي در را خود بلكه
ادامه سبز براي چراغ با رژيم مالها همانا دادن سياست رابطه
بنابراينراهحلحلچيست؟ بودهاست. سياستسركوبگريآنها
خاطر همين به آيد. در ايران اپوزيسيون درون از بايد حل راه
دموكراتيك تغيير تحقق در راستاي ايران مقاومت از ما كه است
ازطريقمقاومتايران اين براي مردمايرانحمايتميكنيم. تنها

بود. خواهد موفق و بوده مشروع تغيير

ايمس ديويد

به منجر نبايد تروريستي فعاليتهاي كردن محكوم ضرورت
دموكراتيك و صلح نيروهاي اصيل مدافع كردن غيرقانوني
اين شود. ميكند، رهبري رجوي  خانم كه نوعي آن از
ليست از نامش بايد و است حمايت شايستة جنبش
پيدا اين جنبش افزايش از حذف شود. حمايت تروريستي

ميشود. بيشتر هم روز هر و كرده
مقاومت جنبش حمايت از در را همة شما فريادهاي من

شنيدم. ايران

حمايت در را شما همة فريادهاي من
شنيدم ايران مقاومت جنبش از

كالرك اسلينلرد لرد

رنتون هريسلرد بارونس

كينك لرد اسكات بارونس مكينلي آندرو

بينلي برايان

و ايران مقاومت و مردم به بايد بينالمللي جامعة
دهد گوش رجوي مريم خانم آن رهبري

مقاومت  و مردم و به باشد هشيار بينالمللي بايد  جامعة
سياست دهد. گوش رجوي مريم خانم رهبري به آن برحق
كامل با شكست ميكرد، دنبال اروپا و كه انگليس مماشاتي

شد. مواجه
بيعدالتي يك و مالها براي هديه تروريستي يك برچسب
نمايندگان اكثريت كه خوشوقتم من بود. ايران مردم عليه
كه امضاكرده اند را بياينهيي لردها از وبسياري پارلمان

است. تروريستي ليست از مجاهدين نام حذف خواستار

تروريستي ليست در مجاهدين نام
است ايران در تغيير مانع  مهمترين

از حمايت و خود مردم سركوب در ايران رژيم سابقة
سالحهاي براي  پيگيري و  عراق در  مداخله و تروريسم 
از بيشتر بايد هرچه كه كرده فراهم شرايطي را هستهيي
برداشتن اين راه در كرد. اولين گام ايران حمايت مقاومت
ايران خلق مجاهدين سازمان روي از تروريستي برچسب
عمومي افكار است. ايران تغيير در مانع مهمترين اين است.
از مجلس اكثر اعضاي هردو مقاومت حمايت ميكند. اين از

ميكنند. حمايت شما

چنين بهخاطر مقاومت ايران، شوراي ملي به مي خواهم من
فكر چون گرفتم تحتتأثير قرار بگويم. من تبريك حمايتي
جلسهيي و حمايت چنين بايد باشد تا زيادي پشتكار ميكنم

كنيم. ايستادگي بايد شود.ما برگزار
ايجاد  جهنمي كشورهاي منطقه، احمدينژاد عليه  تهديدات
بايد ما برود. جهنم به خودش كه است خوب پس است، كرده
ميشود، صادر مالها سوي از كه را بينالمللي تروريسم جلو
شود داده نشان كه داشت قاطع سياست يك بايد بگيريم.
ايران مقاومت ايران و حمايت از مردم بايد براي هستيم. جدي

هستند. ايران مردم اميد تنها آنها كه چرا بهپاخيزيم.

خيزيم بهپا ايران مقاومت از حمايت براي براي بزرگي است كه در اين مبارزه افتخار
كنم  شركت ايران آزادي

كارزار اين در كه است بزرگي افتخار اين عزيز، دوستان
كارزاري دارم. شركت است ايران مردم آزادي براي كه
غيرمنصفانه بهخاطراقدام را انگليس دولت همچنين كه
ليست در مجاهدين  نام دادن  قرار  در خود نادرست  و

ميكشد. چالش به ممنوعه سازمانهاي
بلر توني به را قوي حمايتها پيام بسيار اين كه ميكنم فكر
كه حرف مي فرستد احزاب ساير رهبران و جك استراو و

چيست. زمينه اين در نمايندگان از تعداد اين

به كه ميكنم نمايندگي را جديدي افراد من
پيوستهاند مقاومت حاميان جرگة به تازگي

موجب عصبانيتم در ليست تروريستي سازمان دادن نام قرار
فعاليت پروسة بار در براي اولين همين خاطر به بود. شده

شدم. كارزاري چنين درگير نيز من سياسي ام،
و خودم افراد من بود كه اين كه ميخواستم بگويم آن چه
به تازگي به كه ميكنم نمايندگي را زيادي جديد دوستان
كه است بسيار مهم كه فكر ميكنم حاميان پيوستهاند. جرگة
حتي كساني و است. گسترش حال در حمايت اين بدانيد كه
نيز نميكنند، آنها كارزارهايي چنين درگير را معموال خود كه

ميكنند حمايت شما از و هستند شما طرف در

مجاور كشورهاي در دموكراسي و آزادي از غرب چرا
ناديده را ايراني ميليون هفتاد فرياد ولي ميگويد سخن

مبارزه  و ميكنند فداكاري مجاهدين سازمان ميگيرد؟ افراد
ليست را در آنها غرب فداكاري اين مقابل در ميكنند. ولي
در مماشات عمل شرمآورترين اين و ميدهد. قرار تروريستي
مقاومت مبارزاتو همچنانكهيكتوهينبه است. ٥٠سالاخير
ديكتاتوري رژيم حمايت به روشن پيام و يك ايران. مردم برحق

هست. هم ايران

مجاهدين سازمان به تروريستي برچسب
٥٠سال اخير است در مماشات عمل شرم آورترين

سوم حل راه ايران، مردم برحق مقاومت از حمايت انگلستان در مجلس نمايندگان و وسيع حقوقدانان بسيار حمايت انكار غيرقابل اسناد بيانيهها، كالرك: لرد
است انگلستان سازمانهاي ممنوعة ليست از ايران خلق سازمان مجاهدين نام خارج ساختن بر ضرورت تأكيد و ايران در دموكراتيك براي تغيير رجوي مريم خانم

براي تالش خورده، شكست مماشات
يابد ادامه بايد ايران رژيم سرنگوني

دموكراتيك تغيير ايران مقاومت طريق از تنها
بود خواهد موفق و مشروع

اجزاي تنها عدالت و بي طرفي، صداقت، تعهد، اگر
نتيجة يك آنرا ميشد  بود، كارزار اين  تشكيلدهندة
كار افراد اين  كه شيوه يي اما كرد. تلقي سهلالحصول 

دارد. تقدير جاي بسيار ميكنند
و سياسي بعد از چه كه سازيم روشن دوستانمان براي بايد
اين رژيم با راه برخورد سازنده ديگري، تعامل هر زاوية يا
با دنيايي در ميتوانيم اين رژيم ما سرنگوني با تنها و نيست

امنيت بيشتر زندگي كنيم.

نوروزي دولت

از من هستم. موافق شد اينجا بيان كه كلماتي همة با من
مطلع هستم دارد، وجود ايران در كه وضعيت وحشتناكي
زهرا نمونة مانند ميافتد. اتقاق ايران در مكررًا كه مواردي
عكس گرفتن بهدليل كه كانادايي خبرنگار آن كاظمي
سپرد. زندان جان و در شد خانواده هاي زندانيان دستگير
خود نهايي موفقيتآميز اهداف به جلسه اين اميدوارم

برسد.

درو ديويد

دوور كنت سر كيب مك استيون

نظرات صحت احمدينژاد آمدن
رساند اثبات به را مقاومت

اروپايي كشورهاي  برخي و انگلستان متأسفانه 
عقبافتاده از رژيمي اطالحطلبان، از حمايت تحتعنوان
بوده غلطي سياست كه كردهاند حمايت ارتجاعي و
ايران مقاومت نظرات احمدينژاد صحت آمدن با است.

رسيد. اثبات به پيش از بيش
اتمي،  پروژه از اهل عقب نشيني كه داده نشان رژيم  اين
بسيار نيست و اينها عراق  تروريسم و دخالت در صدور
نبايد شرايطي چنين در بنابراين است. دهنده هشدار

داد. امتياز رژيم به

مشام بارونس

تبريك  و  هستم مقاومت و مبارزه  اين حامي يك  من  
و دارند انرژي و انگيزه  اين همه  كساني كه به مي گويم

كاري كنند. ايران كشورشان براي همواره ميخواهند
هرچيزي از بيش كه اميدوارم سال پاياني روزهاي در
مردمان شريفي بسيار مردم ايران شود. پيروز بر شر خير
بايد ما نميرسد. بقية گوش به صدايشان ولي هستند،

همه برسانيم. گوش به آنها را صداي

ايران صداي مقاومت بايد ما
برسانيم همه گوش به را

حمايت است شايستة اگر كسي
هستند و مقاومت ايران مردم اين

است حمايتي ميبينيم، كه آنچه ايران مقاومت مورد در
نفر چهارصد از آنهاست. بيش جنبش ايران و مردم براي كه
دولت به را ساده پيام اين بايد ما كردهاند. امضا را بيانيه اين
از كنيم. وقتي صحبت عمل بايد و وقتي ميگوييم بدهيم.
است همين درست كار پس ميكنيم، دموكراسي از حمايت
كه قبًال براي حمايتي كنيم. حمايت جنبش مقاومت از كه
است اين حمايت شايستة كسي اگر دادهايم. كسان ديگري

هستند. مقدم كه هستند ايران مقاومت و ايران مردم

ميتوانيم سرنگوني رژيم ايران با تنها
كنيم بيشتر زندگي امنيت دنيايي با در

جلسه اميدوارم اين
برسد خود نهايي موفقيتآميز اهداف به

بقيه در صفحة٩

ليست در ايران خلق مجاهدين سازمان كه دليلي تنها
براي يك معاملة زشت شد داده سازمانهاي ممنوعه قرار

بود. ماليان از دلجويي
و كند اعتراف خود  اشتباه به بايستي انگلستان  دولت
را بشر حقوق  ايران ماليان كه ايراني ميليونها كنار در 
كه چيزي تنها گيرد. قرار كردهاند سلب و دزديده آنها از
بايستي ما است و دموكراسي دارند آن وحشت از ماليان

كنيم. و تقويت را تشويق دموكراسي

كوربت لرد
كند اعتراف خود به اشتباه بايد انگلستان دولت

بگيرد قرار ايراني ميليونها كنار در و
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حقوقي كنفرانس بـزرگپارلمانيـ 
درحمايتازاشـرفوعليـهدخالتـهايرژيمآخونـدي

برگزاري با همزمان ١٥دسامبر، ٢٤آذرماه، پنجشنبه، روز صبح
در حقوقي ـ پارلماني بزرگ يك كنفرانس  عراق پارلماني انتخابات
دخالتهاي رژيم عليه و شهر اشرف ايران در خلق مجاهدين حمايت از
وستمينستر، در لندن هال سنترال  در عراق،  انتخابات در آخوندي
مجلسين برجستة نمايندگان از شماري شركت با مجلس ساختمان مقابل
خبرنگاران بشري، فعاالن حقوق و حقوقدانان و انگلستان اعيان و عوام
و شريف هموطنانمان از تن صدها و بينالمللي و انگليسي رسانههاي

شد. برگزار انگلستان شهروندان و آزاده
از مجلس عوام نمايندة مكينلي اندرو آقاي را اين كنفرانس رياست

داشت. عهده بر مجلس اين خارجي كميسيون عضو و كارگر حزب
به خطاب ويدئويي پيام يك در مقاومت برگزيدة رئيسجمهور
در آن كه غيرمعمول بسرميبريم زمانه يي «ما در گفت: اين كنفرانس
سياست رو كشف اين از است. تكوين حال در دگرگونيهاي بزرگي
برخوردار ماندگاري اهميت از تحقق آن براي مبارزه و صحيح شعار و

است.
سؤال اين  طرح با رجوي خانم است؟». كدام درست سياست 

افزود:
منطقه، تاريخي و اجتماعي سياسي، موقعيت شناخت از سياست اين
اتخاذ كارساز راهحل و تز آنتي به چشم گشودن نيز و آن تهديداصلي

ميكنم: خالصه عبارت سه در من را سياست ميشود.اين
دسترسي از ممانعت  عراق، از آخوندي  رژيم كوتاهكردن دست

تروريستي. ليستهاي از مجاهدين نام برداشتن و اتمي بمب به رژيم
برداشتن و فقيه واليت رژيم گريزگاه بستن سياست اين  هدف
ديكتاتوري بساط برچيدن به الجرم كه است ايران مقاومت راهبند

ميشود. منجر آخوندي
اختناق  كه است ايران بهجانآمدة مردم رهايي و آزادي  هدف،

تباه كرده است. زندگيشان را و نابساماني، فقر موحش حاكم و
ثبات و دموكراسي استقرار مانع ايران در ديكتاتوري و بنيادگرايي

است عراق در
از حمايت نه حساس، لحظه اين در ايران مردم مقاومت از حمايت
اهريمني نيروهاي بر پيروزي براي تاريخي قدمي كه مقاومت گروه يك

است دموكراسي و امنيت صلح، نجات و

لنـدن 

رجوي: مريم پيام
از عراق،  آخوندي رژيم دست كردن كوتاه  سياست درست،

اتمي، به بمب رژيم از دسترسي ممانعت
است تروريستي ليستهاي از مجاهدين نام برداشتن و

تروريستي برچسب
است  غيرقانوني مجاهدين  عليه

درود ضمن افتتاحية خود در سخنان مكينلي آقاي
ذهن و در همواره «شما گفت: شهراشرف به قهرمانان
كه مبارزة بگويم شما به ميخواهم و ما هستيد ضمير
دوستان و است روزافزون درحال گسترش بهطور شما

ميپيوندند. آن به جديدي
گفت  مجاهدين به تروريستي برچسب مورد در  وي
دولت داوطلبانة يا است. غيرقانوني نامگذاري اين
با يا و  كرد خواهد عوض  را  خودش حرف انگليس 

شد. خواهد روبهرو خود عليه حقوقي چالش

نيستيد تنها شما ميگويم اشرف ساكنان به
ميرسانيم جهانيان گوش به را شما فرياد و

همچنان از  ميگويم كه اشرف قرارگاه دوستانم در  من به
آزادي ايران از در كه روزي تا كنيد استفاده خيابانهاي اشرف
دوستانتان و ساير ما و نيستيد تنها باشيد. شما برخوردار
ميرسانيم گوش جهانيان در همه جا به را شما فريادهاي
از پاي نشده ايران برقرار در عدالت آزادي و كه تا زماني و

نخواهيمنشست.
و  بشنود را رژيم كند و واقعيتهاي باز را گوشش بايد  دولت

كند.  قطع را سازنده به اصطالح رابطههاي و اين ديالوگها

كالرك لرد

اشرف  در كه كساني استقامت و صبر دستآوردها، به  
و اشرف جامعة ساختن در آنها خالقيت به هستند، 
آوردن به پايداري آنها در بهدست تأسيسات آن و ساختن

مي فرستم درود آزادي آرمان
همة  و زيباست چقدر كه ديدهايد را اشرف ورودي  حتما

بزرگي است اينها دستآوردهاي
اينكارها انجام دنيا را ميسازند بستني بهترين اشرف در

است خارقالعاده دارند كه مشكالتي در متن

اشرف  شهر ساكنان پايداري  به
ميفرستم درود آزادي آرمان آوردن بهدست در

مك كينلي اسلينآندرو لرد

بايندمن جفري تاورن استيون مككيبلرد

پوالرد كري جونز گنجهايديويد جالل

وونگ ويلفرد سيدني گريوزاليزبت پيتر

ايران مردم آزادي براي اميد نور تنها
هستند خلق مجاهدين

ديدم.  را تصوير زيباترين آمدم اين جا من كه وقتي  
است. اشرف تصوير كه فهيمدم

عراق داخلي امور در دخالت به ايران رژيم حاليكه در
كشور اين در هنوز كه است شگفتانگيز ميزند، دست
در رژيم اين عليه در مبارزه ميتواند كه گروهي تنها
در دارد.  ممنوعه قرار سازمانهاي در ليست باشد كنار ما
آزادي براي تنها نه كه اميدي نور تنها پرآشوب جهان اين
ميكند، مبارزه بشريت  تمامي براي بلكه  ايران مردم

هستند. ايران خلق مجاهدين

جامعة خاورميانه و ثبات در صلح به رسيدن براي
شود  عراق در آخوندي رژيم مداخالت مانع بينالمللي بايد

عابديني حسين

عنوان راتحت بيانيهيي مكينلي اندرو آقاي كنفرانس پايان در
تروريستهاي و جاسوسان به نه ـ ايران در آزادي از حمايت
تاكنون بيانيه كه اين افزود نمود و عراق قرائت در ايران رژيم

سراسر  در برجسته حقوقدان و ٢٠٠ نماينده از بيش توسط
اين دارد. ادامه كماكان آن از حمايت و رسيده امضا به اروپا
در عراق، ايران رژيم دخالتهاي كردن محكوم بيانيه ضمن
مجاهدان مستقر عليه را آخوندي رژيم توطئه هاي تشبثات و
است. كرده محكوم غذايي مواد قطع جمله از اشرف شهر در

ميسكين كلر

بنيادگرا عليه اسالم در مبارزه پيروزي براي
هستند اميد نقطة تنها خلق مجاهدين

و  تسنن اهل بين است جريان در عراق در كه  مبارزه يي
يك بلكه بقيه نيست، و ائتالف نيروهاي ميان يا شيعيان
بنيادگرا اسالم با ودموكراتيك بردبار ميان اسالم رويارويي
و اسالم بردبار پيروزي ميان، اين در كه است و ارتجاعي
اين دموكراتيكحائز اهميت شايانياست. براي پيروزيدر
است ايران خلق مجاهدين سازمان اميد، نقطة تنها مبارزه،
امر به اين ماليان كنيم. حمايت آن از تمامعيار كه بايد
را آنها نام مي كنند تالش رو همين و از واقف هستند كامًال

نمايند.  عراق اخراج اشرف و از آنها را كرده و خدشهدار

دارد وجود از ساكنان اشرف عظيمي  حمايت
و قانوني پاية حقوقي هيچ تنها ممنوعيت مجاهدين نه
حاكمان از استمالت در شرمآور اقدام يك بلكه ندارد،
انگليس دولت اميدوارم كه است. ايران بوده بنيادگراي

بردارد را ممنوعيت اين و ببنيد را حقيقت
و جان عراق، در ايران رژيم وحشتناك فعاليتهاي
خطر در هستند اشرف قرارگاه در كه را كساني امنيت
تالش جدي دخالتها اين از نمونه يك ميدهد. قرار

عراق است. انتخابات در دستكاري و براي برهم زدن
ميگويم كه  هستند اشرف قرارگاه در كه كساني  من به

وجود دارد. آنها از حمايت عظيمي

داخل  در را و شكنجهها اين كشتار مادامي كه مالها
و فريبكاريها اين و ميدهند انجام ايران خارج و
هيچ مالها هست، ايران مقاومت عليه دروغپردازي
كه است تعجبآور من  براي ندارند.  مشروعيتي
راه سر بر را موانعي است آماده دولت زمان اين در
كه فرارسيده آن  وقت بدهد. قرار ايران  مقاومت
قرار بررسي مورد سازمان مجاهدين را با برخوردمان

را ببنديم. آنها دست كه نيست اين درست دهيم

دست نبايد آخوندها، كشتار و شكنجه برابر در
بست را مجاهدين

رسميت شناخت  به بايد را مبارزة مجاهدين
هستند ايران تغيير در اميد آنها

سازمان اصلي، اپوزيسيون از  بايد بينالمللي جامعة
در كه مسلمانان مترقي اين كند. خلق، حمايت مجاهدين
مقابل در سدي عنوان به سالها مستقرند، اشرف قرارگاه
به عراق آن تروريسم و ايران اسالمي بنيادگرايي گسترش
نام برداشتن خواهان نيز من بنابراين كردهاند. مقاومت
هرگونه هستم.  تروريستي سازمانهاي ليست از مجاهدين 
كه اعضاي بود چرا خواهد ضررمان به اين، از  اقدامي غير
براي مقاومت ما اميد تنها اشرف، قرارگاه در مجاهدين مستقر
هستند. ايران واقعي در تغيير يك برقراري ماليان و مقابل در

سوي در زمان مقتضي تنها به مجاهدين اشرف را
كرد خواهند ترك تهران

فشار به اعمال و بخشيدهايم شدت را خود و فعاليت كارزار ما
كند، برخورد بهطور معقولي ايران رژيم كه با زماني تا دولت به
از ديگر يك وجه روي بر تمركزمان هم امروز خواهيم داد. ادامه

ميباشد. عراق در آن نقش يعني ايران رژيم فعاليتهاي
هستند، اشرف قرارگاه  در  كه  مجاهدين  سازمان  اعضاي
ثابت فدا كرده اند. مجاهدين مردم ايران را براي همهچيزشان
به مقتضي تنها زمان در اشرف را ماند و خواهند استوار باقي و
تحقق براي خويش به مردم تا خواهند كرد ترك تهران سوي

رسانند.  حاكم مدد دست ماليان از آزاديشان

و است روبهرو نبود بود و با سرنوشت عراق در ايران رژيم
جنايتي هر به عراق در دموكراتيك تجربه شكست براي

دست خواهد زد.
بيآزرمي و خدعه و  خون  و  آتش  هنگامة دراين
مجاهدش مردان و زنان با اشرف  شهر غيرقابل توصيف،
همين را درقلب برايران حاكم ارتجاع برابر در  ايستادگي
تبديل ماليان، مزدور قاتالن از انباشته عراق ناامن، عراق 
درحقوق عراقيان ايستادگي  براي مجسمي  درسهاي به

دموكراتيك خويش كردهاند.

برابر در مجسم ايستادگي درس اشرف شهر
است عراق مردم براي ارتجاع

فوقالعادهيي تعهد اشرف ساكنان
آرمانشان دارند نسبت به

فوقالعادهيي تعهد و باال شجاعت اشرف ساكنان
بااليي بسيار ديسپلين از و دارند آرمانشان به نسبت
برقرار جنسي تساوي با صلحآميز جامعة آنها برخوردارند.
آزاد انسانهاي  استعدادات كه ميدهند نشان و كردند 
از متفاوت زندگي روش آنها يك ميشود. شكوفا چگونه
است را نشان جريان در در عراق  و ايران آنچه كه در

ميدهند.
خودمختاري و عمل آزادي و امنيت تضمين براي بايد

كنيم. تالش آنها

و مجاهدين از بايد ايران رژيم سرنگوني براي
كرد ملي مقاومت حمايت شوراي

چالش بطلبيم به را ايران رژيم با مماشات بايد سياست ما
سياست يك اين است. خورده شكست سياست اين يك
شده افراطيتر و  نشده اصالح رژيم اين است. خودكشي
شوراي ملي مقاومت كه ميكنم شكر من خدا را است.
بهوجود براي ايران مردم از و دارند وجود مجاهدين و
شوراي وجود چون سپاسگزارم مقاومتي چنين آوردن
رژيم اين سرنگوني براي مجاهدين سازمان و مقاومت ملي

است. ضروري

قرار ميگيرند،  حمله مورد حفاظت اصول اساسي  وقتي
حق گفته، ضدتروريسم قانون يك بند كه همانطور
گرفته نظر  در استبدادي رژيمهاي مقابل در مقاومت 
امكان ميافتد، اين چيزي اتفاق چنين و وقتي نميشود
سياسي اساس مصلحت رابر سازمانها يا كه افراد دارد وجود
ممنوع تروريسم به عنوان پايههاي حقوقي دليل به نه و
حقوقي مسألة يك ميكنم فكر همين براي كنند. اعالم
مجاهدين تروريستي نامگذاري حقيقت مورد در جديد

دارد.  وجود خلق

نامگذاري تروريستيعليه مجاهدين
است حقوقي پايههاي فاقد و سياسي اقدام يك

همزمانبادستيابيبهتسليحاتهسته يي،دردست گرفتن
آخوندي رژيم استراتژيك اهداف از يكي عراق كنترل
گسترش و هستهيي تسليحات به دستيابي آنها است.
را تروريسم همچنين و خودشان نوع از بنيادگرايي اسالمي
جامعة كه بنابراين ضروريست خود ميدانند. بقاي راه تنها
رژيم مداخالت با برخورد منظور به را گامهايي بينالمللي
در اهدافش به رسيدن از جلوگيري و عراق در آخوندي
در ثبات و صلح به رسيدن براي بردارند. كشور، اين كنترل

است. اقدام عملي در جهان، چاره سراسر خاورميانه و

در ايران از آزادي بيانية حمايت
رژيم ايران تروريستهاي و به جاسوسان نه

بيانيه



٥ صفحة سهشنبه ٢٩ آذر ١٣٨٤ ٧٨٠ ـ شمارة گزارش

شنبه١٩آذر، روز حقوقبشر، سالگرد تصويب اعالمية جهاني و هشتمين پنجاه بهمناسبت
اين شد. در ماليان» افتتاح سركوب و جنايت قرن «ربع نمايشگاه در فرانسه، ١٠دسامبر،

شهيدان سرفراز  از تصاويري و بود،آثار برپا سرژي در شهر مدت١٠ روز به كه نمايشگاه
مقاومت عادالنةمردمايرانوصحنههاييازجناياتضدبشريآخوندهابهنمايشگذاشته
و از برگـزارگرديد ايران ادبيات و فرهنگ توسعة انجمن بهابتكار نمايشگاه شد. اين
حمايتانجمنحقوقدانانووكاليايرانيدر تبعيد،انجمنكارشناسانوفارغالتحصيالن
ايرانيدرتبعيد،فدراسيونبينالملليزنانعليهبنيادگراييوانجمنزنانايرانيمقيمفرانسه
رتبةمشورتيدرسازمانمللنظيرفرانس برخورداربود.همچنينسازمانهايبينالملليبا
انجمنبينالملليحقوق بشرزنان،جنبشضدنژادپرستيوبراي بنياددانيلميتران، ليبرتهـ
حمايت نمايشگاه اين از برگزاري نوين بشر ليگ حقوق و خلقها(مراپ) بين دوستي

نمودند.
دومينيكلوفور، شهردارشهر سرژيوشماريازشخصيتهاي مدافعحقوق بشرفرانسهدر

بازديدبهعملآوردند. افتتاحنمايشگاهحضورداشتند وازقسمتهاي مختلفآن جلسة
مورد سخنرانان توسط ايران در بشر حقوق وضعيت نمايشگاه، افتتاحية گردهمايي در

بررسي قرار گرفت.
لوكالوز، سرژ حقوقبشر؛ بين المللي فدراسيون افتخاري رئيس پاتريکبودوئن، جلسه دراين
از مقامات و دانشگاه ديالو، استاد خانم يوالند فرانسه؛ بشر حقوق ليگ مركزي دفتر عضو
پاتل،رئيسكميتة سابقكميسياريايعاليحقوقبشرمللمتحددرژنو؛خانمكريشناآهوجا
استاددانشگاهژنو؛ هماهنگيسازمانهايغيردولتيمدافعحقوقزنان؛خانمكريستينپرهگو،
كميتة رئيس نيرسكوف، هانس كريستيان فرانسه؛ جنبش صلح رئيس نايب گاالس، ژان ايو
سوئيس و فرانسه مقاومت در ملي شوراي نمايندة رجوي ساخاروف؛ دكترصالح بينالمللي
سخنراني مقاومت ملي شوراي در كميسيون امور مليتها مسئول روحاني محمدرضا آقاي و
كردند.سخنرانان نقضمستمروفاحش حقوقبشر درايران رامحكومكردندو خواستاراتخاذ

شدند. رژيم اين قبال در بينالمللي جامعة سوي از قاطع سياست يك
به اين خطاب كه ويدئويي پيامي طي مقاومت برگزيدة جمهور رئيس رجوي، خانم مريم
تهية همة دستاندركاران و فرانسوي حقوقدان برجستة كاسن، رنه درود به با فرستاد، جلسه
حقوقبشر بزرگ شهيد كاظم رجوي دكتر ياد گراميداشت و با بشر حقوق جهاني اعالمية
و ميثاقها كنوانسيونها، بشر، جهاني حقوق تصويب بيانية زمان از گفت: ايران مقاومت و

منجر به رويكارآمدن بلكه نداد. وضعيت حقوق بشر در تغييري تجاري شد اما مبادالت
فاشيستيترينباندرژيم درتابستانگذشتهشد.

شوراي  به بايد ماليان حقوق بشر رژيم گسترده و پروندة نقض جدي افزود: خانم رجوي
به خاطر بينالمللي دادگاه يك در بايد ماليان رژيم شود. سران ارجاع متحد ملل امنيت
وضع بهبود تكنيكهاي  مورد در راه حل، گفتگو شوند. محاكمه عليه بشريت جنايت
حقوقبشر نيست.اتحاديةاروپاوجامعةبين الملليبايدروابطشانباماليانرا منوطبهرعايت
از رويمقاومت بهحمايتازرژيم ماليانخاتمهدهند وفشار را حقوقبشردرايرانبكنند،
ايران در دموكراتيك كه تغيير آنصورت مقاومت ايران قادر خواهد بود در بردارند. ايران

محققسازد. را
از رئيسجمهور برگزيدةمقاومتتأكيدكرد:مردمومقاومتايرانمصمماندميهن خودرا
در سازند. جايگزين را انسان كرامت و مردم حاكميت و كنند آزاد مذهبي استبداد اسارت

فراميخوانم. ياري به را حقوقبشر و آزادي مدافع انسانهاي وهمة شما راه اين
روزهاي بعد  در يافت. بهمدت١٠ روز ادامه ماليان» سركوب و جنايت قرن «ربع نمايشگاه

ايرانبرگزارگرديد. نيزجلساتيبرايبررسيمسائل مربوطبهوضعيتحقوق بشردر

بشر حقوق جهاني روز دسامبر، دهم مناسبت به

پاريس در شمال « ماليان سركوب و جنايت ربع قرن » نمايشگاه

پروتكلهايبسيارارزشمنديتدوينشدهاست.وليمتأسفانهتضميناجراييندارند.مستبدان
و سركوب بشر حقوق نقض كه ماليان رژيم از ميتوان چطور متعهد نيستند. ميثاقها اين به
الزمة بقايآناست،انتظارداشت بهبيانيةجهانيحقوقبشر پايبندباشد؟الزمةتضميناجراي
اينميثاقهاگسترشدموكراسياست.دولتهايي بهاين كنوانسيونهامتعهدخواهندبودكهبهطور

باشندودرمقابل مردموجامعهبين المللپاسخگوباشند. دموكراتيكانتخابشده
سياست پيدا نكرده است. در خود را حقوق بشر جاي است كه اين يك مانع جدي بهنظر من
سالهاست ايران در است. داده خود قرار بازيچة بشر را حقوق كه است سياست اين برعكس،
نقض يعني حكومت قانون ايران در ميشود. نقض سيستماتيك انسانها بهطور حقوق كه
حقوقبشر.آخوندهابه بهانةاسالموتفاوتهايفرهنگي،ميگويندماجهانشمولبودناعالمية

قبول نداريم. حقوقبشر را
اقتصادي،  كالن قراردادهاي ازاي در ايران با كلي توافق يك با اتحادية اروپا ٢٠٠٢ سال در
ديالوگ حقوقبشر، سياست شروع با و گذاشت تروريستي ليست در را خلق ايران مجاهدين
قطعنامههايمحكوميتعليهاينرژيمرادركميسيونحقوقبشرمللمتحدمتوقفكرد.گويا
افزايشحجم اينسياستمنجربه ايران راهميبرد. بهبهبوديوضعيتحقوقبشردر كهاين،

را حمايت خود سرژي شهردار بهعنوان دومينيك لوفور:
ميكنم اعالم شما مبارزة از

را فرصت اين ما  به نمايشگاه، اين برگزاري بشر، حقوق جهاني  روز در
از براي ما را نگرانيهايي نيز و شويم آگاه ايران رژيم جنايات از ميدهد كه

اين كه برميانگيزد ايران جديد جمهور رئيس انتخاب روز فرداي
كشورهايي از نادر يكي است. ايران وخامت گراييده به وضعيت
بهخود وسيعي بسيار ابعاد  آن جا در بشر  حقوق نقض كه است
مبارزهيي بشر به حقوق گذاشتن احترام مبارزه براي است... گرفته

اين ابعاد نمايشگاه اين و  دردناك البته مبارزهيي  است. جهانشمول
را انساني  مبارزة اين دشواري  ما ميكند. نمايان  بهخوبي را درد 
از سرژي شهردار  بهعنوان  من و ميكنيم مشاهده اينجا  بهخوبي، 

ميكنم. شما اعالم مبارزة از را خود دوستانم، حمايت طرف

صدر در شكنجه در زمينة رژيم ايران بودوئن: پاتريك
جدول قرار دارد

مبارزه به را آن كه اند را انتخاب كرده اين روز بشر حقوق مدافع سازمانهاي
زمينة در رژيم ايران اختصاص دهند. مجازات اعدام براي حذف و شكنجه با
اعدامها صورت تعداد كشور بيشترين اين دارد. در قرار جدول صدر شكنجه در
بيحركتي بايد حال عين در محكوم كردن است. اما مستحق رژيم اين ميگيرد.
گفتگو با نمود. محكوم كرد، آن اشاره به رجوي نيز خانم كه را بين المللي جامعة
از رژيم ايران بايد برابر در رژيم وجود ندارد. اين رفتار مصالحه امكان تغيير و

كه االن قضايي پروسدور كرد. ميخواهم به استفاده زبان قاطعيت
ايران مقاومت جنبش مسئولين از تعدادي و دارد وجود فرانسه در
اين است! آور شرم پرونده اين چقدر كنم. اشاره ميگيرد دربر را
وقايع استوار نيست. در محكمي بنياد هيچ بر اساس است كه روندي

بعد  اكنون شد. مطرح تروريستي اعمال تدارك ٢٠٠٣ اتهام ژوئن
كه است خاطر اين به است. هم چنان خالي پرونده اين سال چند از
از يك و كنند باز پرونده در اين ديگري محورهاي سعي مي كنند
زمانآن البتهروزيبرمالخواهد شد. افتضاحقضايياجتنابكنندكه

فرارسيده استكه بهجايطرح اينادعا كهجنبشهاي مقاومت تروريست
هستند، باصدايبلندفريادبزنيمكه تروريسمواقعيتروريسمدولت ايران
ايران حكومت كرد كه يادآوري بايد غربي دولتهاي كشورهاي به است.
در است. بشر حقوق ناقضين ازبدترين و زمين روي حكومتهاي بدترين از
با اينرژيم روزجهاني حقوقبشربايدازكليةامكاناتموجودبرايمقابله
اپوزيسيون بايد از رژيم ايران كمك اقتصادي به و بهجاي كرد استفاده
ايراني و آزاد ايراني است. متفاوت ايراني خواهان كه كرد حمايت ايران

باشند. برخوردار خود حقوق از آزاديها و ايراني مرد و زن آن در كه

شريك هستم شما با مقاومت ارزشهاي در ميتران: پيام دانيل
چنين برنامهها كه است ضروري هستم. شريك شما با ارزشهاي مقاومت در
مردم كه و آنچه حقوقبشر وضعيت شدن روشن براي نمايشگاههايي  و
محترم نمايندگان و برجسته شخصيتهاي برگزارشود. ميشوند، متحمل ايران
و روشنفكران كه هنرمندان، كشوري دارند. جلسه حضور اين در ايران مردم

متأسفانه اما كرده است. تقديم جهاني به فرهنگ را متعددي شعراي
آنها ميفرستند. را خود انزجار و نفرت پيامهاي ايران حاكمان
اجازه به ما جلسه اين و اين نمايشگاه نيستند. ايران نمايندگان مردم
بين المللينشاندهيم. افكار به خواهددادكهوضعيتحقوقبشررا
مراجع به را وضعيت اين و خواهيم كرد شركت آن در فعاالنه ما

بينالملليخواهيمرساند.
رياضيدان و فيلسوف راسل برتراند سخنان ميخواهم مناسبت اين به
نقل براي شما خلقهاست، بينالمللي دادگاه بنيانگذار را كه مشهور
اينست كه وظيفهمان و شاهدانيم ما نيستيم. قاضي ما مي گويد: كنم كه

گيرد. قرار عدالت كنار در و باشد جنايت شاهد بشريت

مقاومت قضايي عليه بشر انحراف حقوق لوكالوز: ليگ سرژ
ميكند محكوم را ايران

ايران  مقاومت مسئوالن ديگر و رجوي خانم دستگيري شاهد ما ٢٠٠٣ ژوئن در
انگلستان، كشورهاي پروندههاي قضاييمشابهيدر استكه جالبتوجه بوديم.

درآنكشورها  اما همزمانبا پروندة١٧ ژوئندرفرانسهگشوده شد. آلمانو ايتاليا
بسته فرانسه در پرونده ها اين چرا بودند. خالي كه چرا شدند. بسته پروندهها اين
كنم. اعتراض وضعيتي چنين كه به است اين اين جا براي در من حضور نشدهاند؟

خالي كامًال مقاومت ملي شوراي اعضاي پروندة كه مي كنيم اعالم ما
استومشخصاستكه آنهادنباليافتنبهانهها وموضوعاتمختلفي
سياسي پناهندة كه يك وقتي هستند. پرونده نگهداشتن اين باز براي
خود از آزاديهاي آنها است كه آيا درست فرانسه مي آيد خاك به
در اور آنها حضور از براي برخي محروم شوند؟ و مسافرت براي تبليغ
اين ايران رژيم اطالعات وزارت مأموران اما ممنوع است. سور اواز
كنند. آنجا تظاهرات در بروند و اوراز اور سور به دارند كه را آزادي
نبايد به ليگ حقوقبشرفرانسهاين انحرافقضاييرا محكومميكند.

قاضياجازهدادهشودكهخودسرانهدرموردآنچهكهبهموقعيتوحقوق
اين در خود تحقيقات بشر به حقوق ليگ تصميم بگيرد. مي گردد بر افراد
ايران مقاومت ملي شوراي اينكه مبني بر اتهاماتي ميدهد. ادامه زمينه
ويوين وزير آقاي بود. شده مطرح كند، مي عمل مذهبي فرقة مانند يك
مخفي سرويسهاي بونه رئيس سابق ايو آقاي با فرقه و مبارزه امور سابق
كه معتقديم ما كردند. بيان بهصراحت را اتهامات اين بودن بيپايه فرانسه
نامگذاريتروريستيعليهمقاومتايراننيزناعادالنهاستواميدواريمكه

شود. حذف ليست اتحادية اروپا نام از اين بهزودي

به كشورش رجوي كاظم دكتر عشق و تعهد از يوالند ديالو:
گرفتم درس

ويژهييدرقلبما اوجايگاه هستم. ازدوستانقديميدكتركاظمرجوي منيكي
جهت قطعنامهيي با روز يك ميكرد، فعاليت متحد ملل در او كه زماني در دارد.
دير تا من كه آمد. من نزد در ايران، حقوق بشر نقض به خاطر كردن رژيم محكوم

خيلي گفتم او كرده بودم به كار كميسارياي عالي پناهندگان در وقت
گفت: كرد و نگاه او بهمن بايد بروم. اما هستم و خسته من شده و دير
خسته تو كه بگويم ميبرند رنج ايران در كه كساني به من «ميخواهي
من تغيير در چيزي آن جا كني؟». استراحت بروي و مي خواهي بودي
هم با وقت دير تا با قطعنامه رابطه در بمانم و گرفتم تصميم من كرد.
از آنبه بعد ديگرهرگزنگفتمكه دير شدهو فرصتينيست. كاركنيم.

كشورش و ملت به عشق كاظم و فعاليت و از تعهد كه بود آموزشي اين
و عشق و سادگي گرفتم. اين حقوق بشر به او و تعهد عشق از همچنين و
ما دوستي موجب كه چيزي داشت. بهيادخواهم همواره را كاظم صداقت
همواره داشت. من ادامه خلق ايران با مجاهدين دوستي بعد ديرپا بود. و شد
هم االن تهران. در آينده سال انشااهللا كه ام مقاومت ايران گفته اعضاي به

ببينيم. تهران در آينده سال را يكديگر اميدوارم كه ميكنم تكرار

ليست نام مجاهدين در دادن كريستيان پرهگو: قرار
است بشر حقوق با مغاير تروريستي

در ما كاشت. دل در ايران را عشق كه بود او بود و ما دوست بزرگ كاظم
مبارزة رنج و كنار در كه برد مي به اين راه را ما گرفتن قطعًا قرار كاظم كنار
داريم، قرار كساني كنار در نمايشگاه اين در ما باشيم. داشته قرار ايران مردم
از نشان هستند. اين ديگر مكاني آنهايي كه در چه و كه زندهاند آنهايي چه
ايران تغيير دهند. آنها در را اوضاع ميخواهند كه و ايمان كساني است عزم

كردهاند. وقتي آرمان فدا اين براي را حيات خود كه كساني هستند
كه در را فجايعي و خطرات ابعاد ميكنيم، مشاهده را اين نمايشگاه
بيشترحسميكنيم. سخنانرئيسجمهورجديدايرانبيانميشود،
اسرائيل حذف براي كه فراميني حاكمان ايران را بر فشار كه دارد جا
براي اينكارها دهيم. افزايش ميدهند، ديگر وحشتناك پيامهاي و
جامعة كشورهاي غربي است. ايران مردم نگهداشتن  وحشت در
قرار دادن بهطور مثال دهند. مشروعيت ايران كارهاي رژيم نبايد به

اين ادامة اروپا. اتحادية تروريستي سازمانهاي ليست در خلق مجاهدين نام
بشر حقوق از دفاع اصل با مغاير اين نيست. پذيرش قابل ما براي وضع
سوئيس دولت و منجمله دولتها اين تمام كه فكر ميكنم اين رو از است.
را ايران دولت نمايندگان سوئيس دولت كه وقتي هستند. جرم شريك
نمايندگان سوئيسي به پذيرد، ديپلماتهاي مي حضور و به ميكند دعوت
كردن كمكي به روشن اين وعدههايي ميدهند؟ و ايران چه قولها رژيم

رجوي نخواهد كرد. كاظم قتل پروندة

هيچ پيشرفت زنان پاتل:بدون آزادي آهوجا كريشنا
كشوريميسرنيست

فكرميكنم جايآنداردكهباتوجهي بيش از پيش بهحقوقزنانتوجهكنيم. حقوقبشر
نمايشگاهيكهماامروزاينجا زنانتقريبًادرتماميكشورهابهطورروزمره نقضمي شود.
اختصاص زنان حقوق به را كه بخشي است ارزشمند قوي و بسيار نمايشگاهي ميبينيم

داده است.

كه كنم شما را جلب توجه بايد ميبينيم. نمايشگاه اين زنان را در مقاومت
فكر هميشه است. بوده قوي فوقالعاده كشورها بسياري در زنان مقاومت
ميكنيم كه حقوقزنانوتواناييزنانيكبينشغربياست.اين يك ديدگاه
در زنان كه ميبينيم كنيم نگاه استعمار دوران همة به اگر است. تنگ نظرانه

۵۰۰ سال  تمام در زنان مقاومت بودهاند. استعماري ضد مبارزات پيشاپيش
دوراناستعماري ادامهداشتهاست.بايداينرابهرسميتشناخت. بهنظرميرسد

در زنان حقوق نقض كه است كشوري ايران بنويسند. را خود تاريخ بايد زنان كه
حقوق بشر  كميسيون در در۷ سال گذشته من دارد. جريان زياد بسيار شدت با آن
هرسال درموردنقضحقوقبشرشنيدهام. ازهركشوريشنيدهام حضورداشتهام.
من زدهاند. بيرحمانه اعمال بهشكنجه و مذهب، دست نام تحت دولتها، چطور كه
زنان آزادي اول آن گام به پاخاست. رژيم عليه بايد ايران در بگويم كه خواهم مي

بدونآزاديزنان،برايهيچكشوريپيشرفتممكننيست.  است.

سياست مخالفان، اعدام و شكنجه و زندان گاالس: ايو ژان
است ماليان رژيم

از دين جدايي سالگرد قانون صدمين بشر و حقوق بيانية جهاني سالگرد امروز
است. شرايط دموكراسي از يكي از دولت دين جدايي فرانسه است. در دولت
ملي شوراي است. بهانه  يك تنها دموكراتيك مالها، ضد قوانين در اسالم
و مخالفان كردن زنداني است. ايران در دولت از دين جدايي خواهان مقاومت
هدف آنها ايجاد كه زيرا مالهاست. منسجم داخلي يك سياست اعدام، ابزار

رژيم است. و شكنجه اعدام و سركوب از طريق جامعه در سكون
سازمان باشد. اسالمي امپراتوري يك بنيانگذار ميخواهد ايران
را الزم  اختيارات االن ما و كشورهاي  امنيت شوراي  متحد، ملل
تسليحات توسعة از پيشگيري براي بينالمللي معاهدات اجراي براي
گرفته آن جلو بايد كه است رژيمي رژيم ماليان ندارند. هستهيي
از گيرد، مي با آن صورت بينالمللي كه در سطح مقابلهيي شود.
بر را بيشتري بايد فشار ما اعتقادمن، به برخوردار نيست. قدرتكافي

تغيير را در قبال چنين خطري خود خود وارد كنيم كه سياست دولتهاي
و سازمانملل مسألة احترامبهحقوقبشر همبايد دراولويتدولتها دهند.
از كه كمك كند فرانسه مردم به فعلي نمايشگاه كه گيرد. اميدوارم قرار
خود ملت عليه جناياتي چه آگاه شوند كه دهشتناك رژيم اين ماهيت

توسعه دهد. جهاني سطح در حقوق بشر را امر نيز و اعمال ميكند

بعد صفحه در بقيه

رژيم آخوندهاست حقوق بشر الزمة بقاي نقض رجوي: مريم پيام



٦ صفحة سهشنبه ٢٩ آذر ١٣٨٤ ٧٨٠ ـ شمارة گزارش

پاريس در شمال « ماليان سركوب و جنايت ربع قرن » نمايشگاه
به طور مالها توسط نقض حقوقبشر نيرسكوف: كريستيان هانس

دارد ادامه مستمر
بيش ايران بر حاكم مالهاي رژيم است. بشر حقوق ناقضين يكي از بدترين ايران

سازمان  توسط آنها ٥٢ بار بشر دست مي زنند. به نقض حقوق كه است ٢٠ سال از
ملي شوراي هوادار آنها اكثر كه مخالفين از تن هزار دهها شدهاند. محكوم ملل
شدهاند. اعدام دموكراسي و حقوق بشر به بهخاطر اعتقادشان بودهاند، ايران مقاومت

حقوق فاحش نقض شدهاند. اين شكنجه ديگر بهسختي نفر هزار دهها
تعدادياز كشيشانمسيحيبه خاطرتبليغمذهبي بشرهم چنانادامهدارد.

درجه٢  شهروندان و شده تحقير سيستماتيك بهطور زنان شدهاند. كشته
محسوب ميشوند.رژيمايرانباسيستمآپارتايدجنسيعليهزنان مشخص
ميشود.زنانبامجازاتهايوحشيانه وقرونوسطاييمانندسنگسارمواجه
نقاط در خود خطر انداختن جان به با مردم ايران تن از هزاران هستند.

در مورد چيزي در غرب ما ولي مي زنند. به اعتراض دست مختلف كشور
آنهانميشنويم.

بياييدكه بهدنيايمتمدنبازگردد. زمانآنفرارسيدهاستكهاينكشورزيبا
ندايمردمايرانرا بشنويم وازپناهندگانايرانو مقاومت ايرانحمايتكنيم.
را و آرامش كه دموكراسي هستند مصمم ايران كه مردم نشان ميدهند آنها

برقراركنند.حقوق بشرقابلفروختن درازاينفتنيست.

به بايد بين المللي جامعة اكنون رجوي: صالح دكتر
كند عمل خود وظايف

از گوشه يي از پرده مكان اين در حقوقبشر جهاني سالروز اعالمية در اين
بهنام متأسفانه كه جناياتي شدهاست. برداشته ايران در مالها جنايات رژيم
از خطرناكتر و بيشتر و ميگيرد انجام انحرافي و دگرگونه اسالمي ولي اسالم
بر دارد. را در ما همة ابتالي مرغي امكان اشاعه و و آنفلوآنزاي و وبا طاعون

ساله، با تمدني چندهزار افسانهيي كشوري امروز ايران است. بحث موضوع
بزرگوار، ملتي شريف، كه سرزميني است. برخوردار زيرزميني و زميني بيكران ثروتهاي كه از وسيع سرزميني

است. پرورانده خود آغوش در را مهمان نواز و شكيبا و باگذشت
خون به تشنه فناتيك و بيوجدان جنايتكار عدهيي توسط كشور اين اينطرف، به قرن ربع يك از متأسفانه
آن دگرديسي و اسالم از ابزاري استفادة سوء ايران با حاكم بر مالهاي است. شده كشيده به ويراني و قدرت
تسلطشان را رفته و رفته كنند تثبيت داخل در را خود تروريسم و جنايت و سركوب تا با ميكنند و سعي كرده
رأس در و ايران سرزندة و پويا جوانان نيروها و كنند. تحميل داده و گسترش اسالمي و همجوار كشورهاي به
راستين براي اسالم ايران بلكه در دموكراسي و آزادي براي تنها نه را رژيم خطر از همه قبل مجاهدين كه آنها

پرداختند. افشاي آن به جزم عزمي با بودند، دريافته جهان و منطقه در آرامش صلح و نهايتًا و
و متحد ملل ميثاق بشر، حقوق جهاني اعالمية با و بوده رحمت كه مروج تفاهم و اصيل مجاهدين اسالم
خميني پيروان است، اسالمي بنيادگرايي پادزهر بهترين و دارد هم سويي و هم خواني ملتها سازندة همزيستي

 ١٢٠ از بيش و افتادند مقاومت ايران پيشتازان توحشي بي نظير به جان با كه نحوي بود. به انداخته بهوحشت را
رژيم مخوف زندانهاي در آنكه از بعد سپردند. البته جوخة اعدام به را ايران جامعة سرسبد گلهاي از هزار

نمودند.  اعمال آنان يك يك بر سيستماتيك بهطور را شكنجه ٧٤ نوع
در سال به شدت  متوسط ٢ بار بهطور ملل يعني سازمان ارگانهاي مختلف توسط ٥٢ بار جناياتي كه تاكنون

در تأثيري كمترين متأسفانه كه  محكوميتهايي  شدهاند. محكوم
من جزء  ٦ عضو خانوادة نكرده است. ايجاد مالها سبعانة رفتار
آخرين هستند. رژيم اين جنايت و جهل و خودكامگي قربانيان
دانشگاه ژنو در حقوق بود. كاظم استاد كاظم ارشدم آنها برادر
ديكتاتوري مبارزين عليه و بشر حقوق فعالين مشهور از يكي و
سوابق از استفاده راستاي در مالها رژيم همين جهت بود. به شاه
اروپايي مقر  در  خود سفير اولين بهعنوان را او، كاظم مبارزاتي 
توسط اختناق محض شروع به كرد. اما ژنو منصوب در ملل سازمان
در مجددًا و انداخته به دور سفارت را لباسهاي كاظم مالها رژيم
و پرداخت آخوندها  جنايات افشاي به بشر حقوق مدافع  پوش
سازمان عمومي مجمع توسط رژيم اين محكوميتهاي اولين باعث
گناهي آخوندها از ديد كه گرديد حقوق بشر كميسيون و ملل
سال در كتابي نوشتن او ديگر گناه ميرفت. بهشمار نابخشودني

را  آن پيشگفتار كه ايران» انقالب و «مجاهدين بهنام بود ١٩٨٣
نوشته اسالم  مشهور متخصص و  شرقشناس  رودنسون ماكسيم
علمي و مستند دقيق مطالعة يك ارائة با كاظم اين كتاب در بود.
اسالم و بنيادگرايي پادزهر تنها مجاهدين اسالم كه نشان ميدهد
و نوين جامعهيي  نويدبخش  و ضامن تنها و  آخوندي انحرافي 

به  ١٣ ديپلومات رژيم ماهها پس آن است. از ايران دموكراتيك در
رساندند. ژنو بهقتل در نهايتًا او را و او پرداخته تعقيب

اما يافت. ادامه بيشتر شدتي با  حتي و كماكان رژيم جنايات

بهرغم و بلرزد بادها اين از كه نبود بيدي ايران ملت مشروع مقاومت
آزادي براي خود بي امان مبارزة به كشتار و سركوب روزمرة تشديد

١٩٩٧ در  سال در رژيم كه تا آنجا داد. ملي ادامه حاكميت استقرار و
آخوند اين فرستاد. صحنه به بي سابقه خاتمي را بينالمللي انزواي يك
جنايات همة شريك و قدرت مثلث ضلع يك خود كه هم عوامفريب

رفرم  امكان عدم به سال شخصًا ٨ از بعد است، ايران ملت عليه رژيم
كرد. اعتراف رژيم اين در

ضد تظاهرات و اعتراضات گسترش و مردمي نارضايتيهاي افزايش
به مي كنند اشاره آن  به كمتر غربي رسانه هاي متأسفانه  كه رژيمي
و برداشته خود چهرة از ماسك شد ناگزير رژيم كه رسيد حدي
كه باندي بياورد. احمدي نژاد به ميدان را با باند مهرههايش وفادارترين
تشكيل شده است. شده شناخته تروريست و يك عده شكنجه گر از
مقاومت كه همانطور احمدي نژاد، جمهوري رياست كوتاه مدت در
ابعاد زنان مورد به خصوص در سركوب، كرده بود، پيشبيني ايران

١٠٠ مورد  شاهد مدت اين در گرفت. خود به باوري غيرقابل و تازه
دربر  نيز را ١٨ سال پايين كه نوباوگان بودهايم اعدام اعالمشدة علني
نيز را علني اعدامهاي غير تعداد بيشماري بهآن كه بايد رقمي ميگيرد.
از بيش خاورميانه افراطگراي گروههاي از رژيم حمايت كرد. اضافه
اردن عراق به مرزهاي از مالها شده. تروريسم گسترده و علني پيش

پيشروي است. حال در هم چنان و گسترش يافته
بهدنبال جهاني را كه محكوميت يكپارچة اخير احمدي نژاد اظهارات

محمدرضاروحاني:درايراناجرايقانونجنايتعليهبشريتاست
.مانزديكبه صدمين سالتصويباولينقانون اساسي ايرانهستيم.٩٩ سالپيشحقوق 
ايران مردم حقوق و قوانين كه ما در پي آن بوديم و شد شناخته بهرسميت ايران مردم
ايرانسرنگون شد. نكردوتوسطمردم اينكاررا او متأسفانه توسط شاهرعايتشود.
از چشم و مي كنند سنگسار قانون آن بر اساس در كه هستيم مواجه رژيمي با اكنون
تروريسم به ما را متهم مالها غربي تجاري شركاي شرايط اين در درميآورند. حدقه

ميكنند.در خودفرانسه٤ حقوقدانايرانيتوسطرژيمايران بهقتلرسيدهاند.امامتأسفانه 
بااينجنايتكارانادامهميدهند.حدود١١٠ سال پيش  اروپاييهاهمچنانروابطخودرا

ناصرالدينشاه بهوزيرخارجةامپراتوري بريتانيانامهيينوشت. بهاوگفتكه
يكپناهندةايراني،سيدجمالالديناسدآبادي،مطالبيراعليهحكومتما
اواقدامي نميتوانيمعليه پاسخوزيرانگليسياينبودكهما اما مينويسد.

خالف اين امر  فرانسه در اينجا در بعد سال متأسفانه١١٠ اما دهيم. انجام
اجراشدوبهخواستةحاكمانايرانجوابمثبتدادهشد.درآلمان،ايتاليا،
انگلستان وجاهاييكهنفراتمقاومتايرانحضوردارند،دولتهاي غربيبه
اذيتوآزارآنهاميپردازندوآنهارامتهمبهتروريسمميكنند.تنهااميدماو
حمايتمابرايادامةاينمبارزه،افكاربين الملليوهمبستگيميانملتهاست.

نمايندگانيازنروژ، انگلستان،سويس وهمه جايدنياكهما رابرايتحققعدالت
به سر راهش هست، كه كلية موانعي وجود با ملت ما ايران ياري مي كنند. در
زيرا مبارزةخود برايآزاديوبرايسرنگونكردناينرژيمادامهخواهد داد.
كهدر ايران حكومتقانونمعني ندارد و اجراي قانونجنايتعليه بشريت است.
منامشب بسيارخرسندمكهنمايندگاني ازطيفهاياجتماعيمختلفاز مبارزة
عادالنةماحمايتميكنندواميدوارمكهفرانسهسرزمينپناهندگان،كشوريكه

درسال١٧٩٣ حقپناهندگيرابرايكسانيكه به مبارزهبرايآزاديميپردازند 
بهرسميتشناختهبود، امروزنيزاز مبارزةماحمايتكند.

قبل صفحة از بقيه

استـراسبورگ در اروپا پارلمان در مقـر ايـران مقـاومت با همبستگی جلسة
ايران در نقض حقوقبشر پارلمان اروپا نمايندگان

شدند مجاهدين از تروريستي برچسب حذف خواستار و محكوم را
بعدازظهرچهارشنبه٢٣آذر٨٤ بهمناسبت 
درهمبستگي روزجهانيحقوقبشرجلسهيي
در اروپا پارلمان  مقر در ايران مقاومت  با
جلسه اين در گرديد. برگزار استراسبورگ
برجستة نمايندة كالم تونه بهرياست كه
ـ مسيحي دموكرات گروه  از  اروپا پارلمان
از تن گرديد، چندين محافظه كاران تشكيل
مختلف گروههاي پارلمان اروپا از نمايندگان

سياسيسخنرانيكردند.
فرصت مجاهدين بايد تونه كالم: به
داده دموكراسي به كشورشان بردن

شود
سخنان كالم آقاي برنامه ابتدای در
نقض تشديد مورد توضيحاتي در با را خود
گفت: كرد. وي آغاز ايران در بشر  حقوق
بهخود قانوني شكل حقوقبشر نقض ايران در
آويخته به دار جوانان و زنان و گرفتهاست
سياسي زنداني ١٢٠هزار تابهحال ميشوند.
از روي بعد شدهاند. اعدام ايران توسط رژيم
١١٠اعدام از بيش  احمدينژاد، آمدن كار 
دولتي مطبوعات توسط اعدام حكم و
توسط حقوق بشر  نقض  است.  شده اعالم 
ايران مردم به فقط ايران جديد رئيسجمهور
از صحبت هماکنون بلكه نميشود محدود
آمريکا، اروپا، به خاورميانه از يهوديان انتقال
نشاندهندة خود كه ميشود آالسكا و كانادا
ملتها و افراد حقوق نقض بودن مرز و بیحد

است. ايران رژيم توسط
از ديگري بخش  در كالم  آقاي
در آخوندي رژيم نقش به خود سخنراني
دوسال طی كه توضيحداد و پرداخت عراق
ايران برای رژيم عوامل از تن گذشته هزاران
کشور اين عراق به گرفتن اوضاع دست در
پول ارسال با آخوندی رژيم شدهاند. اعزام
عراق در خرابكارانه اعمال از تسليحات و
رژيم نهايي هدف ميكند. حمايت فعاالنه
عراق از را ائتالف نيروهاي كه  است  اين
را بنيادگرايي اسالميش سيستم کرده و بيرون
مهمتر يك هدف سازد. كشور مستقر آن در
اصليش اپوزيسيون  بردن بينبردن از  رژيم
آقاي است.  مستقر عراق در كه سالها است
مجاهد خلق رزمندگان از حمايت به كالم 
يك مجاهدين را و پرداخت شهر اشرف در
از بينشی ترقيخواهانه ضدبنيادگرا با نيروي

اسالمناميد كهمانعاصليگسترش بنيادگرايي
از مجاهدين گفت: وي مي باشد. منطقه در
فتوای و بودهاند آخوندها هدف اولين ابتدا
منظور همين به قتل عام آنها نيز برای خميني
ايران دولت نيز حاضر حال در است. بوده
اقسام و انواع عراق،  در عواملش  طريق از
مجاهدين بر را رواني  و فيزيكي  فشارهاي
که است مدتی مي آورد از جمله وارد اشرف
شهر اشرف ساکنان غذای و سهمية سوخت
مشغول حاضر حال در  ما  است. شده قطع
كه هستيم بيانيه يك براي امضا جمع آوري
شدهاست خواسته  آمريکا دولت از  آن در
كهمانعتوطئههايرژيمعليهمجاهدينمستقر
اروپا و اتحادية از ما همچنين شود. در اشرف
ليست از مجاهدين نام حذف خواهان آمريکا
تنها مجاهدين هستيم. تروريستي سازمانهاي
به صورت كه هستند  ايراني مخالف  نيروي
آمريکايي مقامات ميكنند. عمل سازمانيافته
كردند مصاحبه مجاهدين اعضاي تمامي با
پيدا تروريستي  فعاليتهاي  از نشانهيي  هيچ  و
تشكيالت با همچنين  مجاهدين  نكردهاند. 
مختلفي تظاهرات تاکنون دارند که قوي
اطالعات توانستهاند و  كرده سازماندهي را
توسط که چيزی كنند افشا را رژيم اتمي
است. شده تأييد هم آمريکا  ماهوارههاي
ايران داخل در زيادي حمايت از مجاهدين
بهمجاهدينبايداينفرصت برخوردارهستند.
ببرند. كشورشان به را دموكراسي تا شود داده
و اروپايي دولتهاي از همچنين كالم آقاي
آزادي و  فعاليت جلو  كه  خواست آمريکا 

بگيرند. را اطالعات وزارت مأموران عمل

است از عبارت سوم راهحل كائوپي: پيا نورا
تغيير براي ايران مقاوم و مردم از حمايت

دموكراتيك
هيأت رئيس نورا كائوپي پيا خانم سپس
دموكرات فنالندي  نمايندگان فراكسيون
سخنراني به  اروپا پارلمان در  مسيحي
و زنان وضعيت  دربارة ابتدا وي پرداخت. 
گفت: و كرد نگراني ابراز ايران در جوانان
خياباني اعدامهاي دربارة  ما  روز هر تقريبًا
هستند. زنان از آنها از بسياري كه ميشنويم
كرد اعالم ايران پليس ١٨شهريور، تاريخ در
رستوران بشوند. كه مدير ندارند زنان حق كه

كه  داد خبر اكتبر  ١١ در رويتر خبرگزاري
٦ عصر  ساعت قبل از تا بايد كارمندان دولتي
انصار حزباهللا گروه همچنين خانه باشند. در
ويروس كه است خواسته  احمدينژاد  از

كند. را نابود بدحجابي
به نقش در ادامة سخنانش خانم كائوپي
سال گذشته كه گفت و كرد مقاومت اشاره
پارلمان در رجوي مريم خانم اوقات همين در
رد كردن ضمن كه داشت سخنراني اروپا
خارجي، جنگ همچنين و مماشات سياست
است داد كه عبارت سوم را پيشنهاد راهحل
تغيير ايران براي مقاومت و از مردم حمايت از

دموكراتيك.
بسيار مؤثر  سخنراني در  خانم كائوپي

وضعيت به نسبت نگراني ابراز ضمن خود
خواستار اشرف  در مجاهد رزمندگان 
ليست از سريعتر نام مجاهدين چه هر حذف

تروريستياتحاديةاروپاگرديد.

موگنزكامره:منجنبشديگريبهجز
مجاهدين كهدر ايران حمايت داشته باشند،

نميشناسم
از اروپا پارلمان نمايندة كامره، موگنز
يو.ای. پارلماني گروه نايبرئيس و دانمارك
بهدليلتشابهاسمي نبايدمجاهدينرا انگفت:
يكي كشورها بعضي در ديگر سازمانهاي با
تلقيكرد.مجاهدينخلقمبارزينیآزاديخواه

از غير ديگري  جدي نيروي  هيچ و  هستند
آمريکا دولت  اگر  ندارد. وجود  مجاهدين 
بودن تروريست دربارة  سندي  كوچكترين
آزاد را آنها هيچوقت ميكرد، پيدا مجاهدين
برخورد آنها طور ديگري با و نميگذاشت

ميكرد.
گفت  ادامة سخنانش موگنز در  آقاي
بنيادگرا بودند نيروي يك اگر مجاهدين كه
خود انتخاب به عنوان رهبر را يك زن هرگز
يك تشكيل مجاهدين هدف نمی کردند.
و دموكراتيك و غيرمذهبي حكومت
كه است اين عموم نظر مي باشد. آزاد
مخالف سازمان بزرگترين مجاهدين

مسالمتآميز تغيير امكان هستند. رژيم
درحاكميت چنين نفراتي كه وجود با
همين براي و ندارد وجود هستند
شود. سرنگون زودتر رژيم كه اميدوارم
مجاهدين جز به ديگري جنبش من
باشد داشته  حمايت  ايران  در  كه

نميشناسم.

نام گنجاندن محوي: فيروز
تروريستي ليست مجاهديندر

ايران مردم براي
را دارد رژيم از پيام حمايت

آقايفيروزمحويعضوكميسيون
ايران مقاومت ملي شوراي خارجي
بود. پارلماني جلسة اين ديگر سخنران
پارلمان نمايندگان از تشكر ضمن وي
در جلسه اين برگزاري براي اروپا
ايران، مقاومت  و مردم با همبستگي 
مماشاتگرايانة سياست شكست به
روي در آن  نقش و اروپا اتحادية 
و پرداخت احمدينژاد كارآمدن
گرديد. سياست  اين بازبيني خواستار 
من براي گفت: سخنانش ادامة در وي
از است كه سخت بسيار مردم ايران و
نام رئيسجمهور بهعنوان احمدي نژاد
براي اين عنوان از زيرا استفاده ببريم،
ايران مردم به توهين يك جنايتكار اين

محسوبمي شود.
با مماشات سياست از بخشي
ليست در مجاهدين نام قراردادن آخوندها
دولت كلينتون توسط ابتدا كه تروريستي بود
شد انجام خاتمي به حسن نيت ابراز بهعنوان
گرديد. دنبال اروپا  توسط بعد  سال چند و
را پيام اين ليست در مجاهدين نام گنجاندن
از اروپاييها دست كه ميرساند مردم ايران به
نخواهند بر مالي منافع بهدليل رژيم حمايت
قرار دادن نام مجاهدين از سوي ديگر داشت.
مجاهدين روي تنها نه تروريستي ليست در

را مخالف نيروهاي تمامي بلكه دارد تأثير
دچارمحدوديتميسازد.

حمايت به همچنين  محوي  آقاي
لندن در قبل روز كه انگليسي ٤٠٥پارلمانتر
چند كه و توضيح داد گرديد اشاره كرد اعالم
حقوقدان و ١٣٠٠وكيل از بيش هم قبل هفته
مجاهدين نام ساختن خارج خواستار انگليسي

گرديدند. ليست اين از

ايران رژيم ژوانايماري: برنات
ساختن براي بياعتبار ميكند تالش

كند حمله بهآن اپوزيسيون
پارلماني، دكتر جلسه اين سخنران ديگر
اروپا پارلمان نمايندة ژوانايماري برنات
به كه بود سبزها  ائتالف گروه از اسپانيا از 
و مجاهدين عليه آخوندي رژيم فعاليتهاي
استراتژي گفت: و پرداخت ايران مقاومت
كه مجاهدين قانع كند ما را اين است رژيم
ليست در را آنها بايد و هستند تروريست
از منظور همين و براي داشت نگه تروريستي

مأموران خودشاستفاده ميكند.
ايران رژيم براي بين المللي بهلحاظ
كند دفاع خودش از كه است غيرممكن
رژيم اين از كردن دفاع براي چيزي چون
با آن  بهجاي ندارد  دموكراتيك وجود غير 
آنرا ميكند اپوزيسيون اصلي تالش به حمله
استراتژي و  تاكتيك بايد  ما  بياعتبار سازد.
رابطه اين در بايد و  بفهميم  خوب را رژيم

شويم. عمل وارد مسئوالنه

مماشات سياست زورينا: سالو يارو
است نبوده موفقيتآميز استمالت و
عوض كنيم را سياست اين ما بايد و
پارلمان نمايندة زورينا ياروسالو آقاي
اروپاازجمهوريچكبهوضعيتوخامتبار
تغيير خواستار و اشارهكرد ايران در حقوقبشر
سازمان از شد. وي ايران قبال رژيم در سياست
كه گفت و  كرد حمايت خلق مجاهدين 
و مردم ايران عليه جدي رژيم تهديدی اين
است. سياست جهاني صلح و همچنين امنيت
مماشات واستمالتموفقيتآميزنبوده استو

كنيم. عوض را سياست اين بايد ما

ماليان» و سركوب جنايت قرن «ربع نمـايشـگاه حـاشيـة در برگزار شده جلسات

و خطرناك اهداف و رژيم اين واقعيت  بيشتر دربارة  توضيح از را ما داشت،
ميكند. بينياز فراگيرش

بنيادگرايي صدور اختناق و بر پاية حياتش و استراتژي رژيمي كه كه است بديهي
بقية به هژمونيش گسترش و  خود تثبيت راستاي در  و شده بنا تروريسم و
سالح صورتيكه به در جنايتي فروگذار نميكندم هيچ از اسالمي كشورهاي
مقاومت بود. جبرانناپذيري روبهرو خواهد با فاجعة كند، جهان پيدا دست اتمي
اسالمي بنيادگرايي افشاي تهديد به ديرباز از واقعيت، به اين اشراف و علم با ايران
در دقيقترين اطالعات را كه بوده تنها منبعي هم اخير سالهاي و در كرده مبادرت
از غرب اطالعاتي سرويسهاي از رژيم كه هيچيك مخفيانة و هستهيي برنامة مورد
ميكنيد مالحظه بس سنگين. بهايي پرداخت با البته منتشر نمود. نداشتند، خبر آن
نحو بهترين به را خود و تاريخي مردمي رسالت ملي، ايران مقاومت تاكنون كه
و جهان منطقه اصلي مقابل تهديد در شهامت با را مسئوليت خود بار و انجام داده
مسئوليتهاي به است تا بينالمللي جامعة زمين در توپ است. اكنون كشيده بهدوش

كند. عمل خود

ماليان» سركوب و جنايت قرن «ربع نمايشگاه حاشية در
ابعاد درمورد گفتگو و بحث جلسات و ميزگردها سلسله
از شماري حضور با درايران حقوقبشر نقض گوناگون
مقاومت، ملي شوراي اعضاي و كميسيونها مسئولين
خانوادههايشهيدانمقاومتايران،زندانيانشكنجهشده
وازبندرسته و همچنين حاميان مجاهدين و مقاومتايران

برگزار گرديد. 

حقوقبشر  مدافعان عليه  آخوندي رژيم تروريستي فعاليتهاي پروسة  تشريح آذر:  ۲۰ يكشنبه
ايران مقاومت در

سرفراز  شهداي فرزندان و خواهران برادران، برادران، پدران، مادران، از شماري گواهي ۲۱ آذر: دوشنبه
رژيم آخوندي سركوبي و موردستم در مقاومت ايران

تحت  ايران در نوجوانان و كودكان شدن ابتداييترين حقوق پايمال پيرامون بررسي و بحث ۲۵ آذر، جمعه
سال ۱۸ زير نوجوانان مورد صدور احكام اعدام در و آخوندها حاكميت

حاكميت ماليان در ضدبشري زنستيزي و جنسي تبعيض حول آذر: بحث جمعه۲۵

و  ايران» مقاومت عليه حقوقبشر برگ «برگرداندن براي آخوندي رژيم توطئة پيرامون ۲۶ آذر،گفتگو شنبه
اطالعات وزارت عوامل تحركات

و  خميني فتواي درسال ۱۳۶۷ به مبارز و مجاهد عام زندانيان قتل حول گفتگو و بحث ۲۷ آذر، يكشنبه
بندرسته از زندانيان از تعدادي توسط سياسي زندانيان مقاومت



٧ صفحة سهشنبه ٢٩ آذر ١٣٨٤ ٧٨٠ ـ شمارة گزارش

سمينار ٢٣آذرماه،  چهارشنبه صبح
عراق، و «ايران تحتعنوان  بزرگي
اسالم توسط حقوقبشر نقض و تهديدات
محل در مشكالت و راهحلها» - بنيادگرا
شد. برگزار  واشينگتن،  در آمريكا  سناي 
آمريكاييان كميتة بههمت  سمينار اين
شماري و خاورميانه در دموكراسي براي
حضور با و آمريكايي سناتورهاي از
اجتماعي، سياسي، برجستة شخصيتهاي
آمريكايي حقوقبشري  و  آكادميك
از هيأتهايي و  نمايندگان برگزارگرديد. 
كنگرة نمايندگان سناتورها و دفاتر سوي
ديپلوماتيك هيأتهاي از شماري و آمريكا
بنيادهاي و عربي و اروپايي كشورهاي
ايرانيان سوي جوامع هيأتهايي از و فكري
حضور مختلف ايالتهاي  از آمريكا  مقيم

داشتند.
دراينسمينارتهديدبنيادگرايانحاكم
برايرانبرايعراقو سياستهايسركوبگرانة
منطقه در تهديدات صلح ايران و در رژيم
در سخنرانان گرفت. قرار بررسي مورد
شكست فضاحتبار به ضمن اشاره سمينار
بر آخوندي رژيم از استمالت سياست
خلق مجاهدين سازمان نام حذف ضرورت
وزارت ليست سازمانهاي ممنوعة از ايران

تأکيدكردند. خارجهآمريكا
دانيل زوكر دكتر را جلسه اين رياست 
دموكراسي براي آمريكاييان كميتة رئيس
شروع در داشت. برعهده خاورميانه در
سناتور نورمن كلمن، برنامه مشاور خارجي
پيام آمريكا، سناي خارجي كميتة عضو

نمود. قرائت را، ايشان حمايت

: کلمن سناتور
مقابل در كه ميكند حكم منطق

تهديداترژيمعكسالعمل
نشان دهيم

سناتوركلمن تصريحكرد: اينواقعيت
رژيم ايدئولوژي که است روشن وضوح به
با و ارزشهاي آن و از غرب ايران بر نفرت
است. شده بنا آنها بردن بين از غايي هدف
ايران به طور مستمر مهم است که رژيم اين
است. کرده تبديل عمل به را شعارهايش

ازجمله:
دخالت در عراق حمايت از تروريسم،
براي تالش همسايه، کشورهاي ديگر و
سرکوب و اتمي سالحهاي به دستيابي 
برقراري دنبال به که خود مردم فزايندة

هستند. کشورشان در آزادي
آن با اکنون که موضوعي مهمترين
دستيابي تالش تهران براي روبهرو هستيم
که مي رسد نظر به است.  اتمي سالح به 

سمينــاربـزرگدرسنــايآمـريــكا

كردند تروريستي خارجي تأكيد سازمانهاي ليست از ايران خلق مجاهدين نام سازمان ساختن و خارج ايران بر حاكم مذهبي استبداد عليه قاطع سياست بر ضرورت اعمال سخنرانان

راهحلها» و مشكالت اسالم بنيادگرا، توسط حقوق بشر نقض و تهديدات «ايران- عراق،

که است قانع شده البرادعي محمد  اخيرًا
بهغنيسازياورانيوم اتميايرانقادر برنامة
خواهد توانست ايران صورت در اين است.
بسازد. نيت ايران اتم بمب ظرف چند ماه در
اکتبر ماه در است. مشخص اتميش برنامه از
کرد اعالم علني طور به ايران رئيسجمهور
و آمريكاست. اسراييل خواهان نابودي که
کرد. رد را کشتار يهوديان واقعيت حتي او
چنيناظهارنظريبه خوديخودوحشنتاک
طلب را جهاني شديد عکسالعمل و است
کنندهتر، نگران  موضوع اين از  ميکند.
است و ديکتاتوري ترور رژيم در اين سابقة
قدرت يک ايران وقتي  ميدهد  نشان که
خواهد وخيمتر بسيار اوضاع شود اتمي

شد.
ايجاب ما وجدان  نداي و  مسئوليت
بزنيم. عمل به هماکنون دست که ميکند
که بوده اين هميشه من درک که اين با
ايران اتمي قريبالوقوع خطر مقابل در بايد
حل راه يک اما داد،  نشان  عکس العمل
کوشش بايد ايران معضل براي درازمدت
دموکراتيک جامعة يک برقراري براي
باشد. دربر داشته  را آن کشور آزاد در و
چند خارجه امور وزير رايس که همان طور
ما از تجربة کرد، اشاره بهدرستي روز پيش
ميدهدکهماهيت دنيايجديدايننتيجهرا
در قدرت تقسيم بندي از رژيمها بنيادي

جهانمهمتراست.
دربخشبعديبرنامهگزارشويدئويي
آخوندي رژيم سبعانة جنايات از مستندي
شديدًا را حاضران كه شد گذاشته بهنمايش

داد. قرار تاثير تحت

مورتوناسکالر:
عليه نقض بايد صدايمان را

ايرانبلندکنيم حقوقبشردر
مورتون آقاي سمينار، بعدي سخنران
براي جهاني سازمان اجرايي مدير اسكالر،
با مقابله زمينة در آمريكا،  در حقوقبشر
سخنراني ايران رژيم  در  شكنجه اعمال

١٢ دسامبر  روز دوشنبه وي گفت:  كرد.
احمدينژاد محمود ايران رئيسجمهور
در حمايت اکتبر در ماه كه را حرفهاي خود
تکرارکردکه ازحرفهايخمينيگفتهبود،
اين شود». محو نقشه روي از بايد «اسراييل
يهوديان عليه و تحريککننده بسيار بيانات
دشمني در تنها ايران رژيم مشکل اما است.
بلکه اسرائيلويهوديانخالصهنمي شود، با
که مسائل است عامتري انعکاس سياستهاي
بين نقض حقوق با رابطه در را  جديتري
بينالمللي تعهدات استانداردها و و المللي

دارند. دربر را بشر حقوق
حقوقبشر، نقض موارد تمام مسئوليت

در گسترده تبعيضهايی که بهطور و تعقيب
است دولت ايران با صورت ميگيرد ايران
با مسلمانان. نه بهطور عام و آن مردم نه و
حقوق بشر نقض گستردة  موارد  به توجه
هرچه را صدايمان ما که دارد جا ايران، در

قويتر عليه آنها بلند کنيم.

چسلر: فليس پروفسور
از خلق را سازمان مجاهدين
خارج كنيد ليست تروريستي

چسلر، فليس پروفسور ادامه، در
زنان، و روانشناسي علوم استاد و نويسنده
زنان حقوق زمينة در  برجسته  محققان از
چندين تيراژهاي در کتاب دهها مؤلف که
سخنراني به است، آمريکا در ميليوني

پرداخت.
بهعنوان ايران در  زنان گفت: وي

داده خطرناك نشان و تمامي پليديها منبع
شالق مجازات بدحجابي به دليل ميشوند.
در معابر عمومي، متحمل مي شوند. گاه را
ايران است. در ايران وضعيت کنونی اين
و مي شوند حلق آويز عام مأل در زنان
ميشوند. سنگسار دردآوري بهصورت
بدن اعضای و قطع شالق اعدام، همچنين

هستند. روزمره و عام مجازاتهاي
به دست شجاعانه تظاهركنندگان،
چه دقيقًا ميدانند كه آنها ميزنند. اعتراض
بااينوجود چيزيدرانتظارشان خواهد بود.
سال تابستان در ميزنند. اعتراض به دست
آزادي، آزادي، خيابانها فرياد در آنها قبل
مبارزه بايد آمريكا ميدادند... سر آزادي
سياست در را مذهبي و جنسي تبعيض با
همينرو بايد: از بدارد. منظور خارجي خود
ازاعتراضاتزنانبرايآزاديوبرابري

آورد. عمل به قاطع حمايت ايران در

آن سوء اثرات و بنيادگرايي زمينة در
شود. داده ترتيب استماع جلسات زنان عليه
سازمان و مقاومت  ملي  شوراي
مجاهدينخلق ايرانكهتوسط زنانهدايت
شوند. خارج تروريستي ليست از ميشوند،
بارة در فيلمي برنامه، بعدي بخش در
مداخالترژيمآخونديوشكنجه گاههاي

شد. پخش عراق در آن

رز: آليس دکتر
و شود بايد بيدار آمريكا،
ليست از مجاهدين را نام

تروريستيحذفكند 
روانشناس و  محقق رز آليس  دكتر
برجستةآمريكاييسخنرانبعدياينجلسه

بود.
اسالمي بنيادگرايي كرد: تصريح وي

همة براي رشد حال در خطر يک اکنون
رئيسجمهور رجوي خانم است. جهان
به دادن مقاومت خواستار پايان برگزيدة
اومايل اينتهديدجدی جامعةآزاد است.
جنگ و پول نيست، ديگران  مداخلة به
يک تصحيح او خواهان نميخواهد. هم
بيعدالتياست.مقاومتايرانومجاهدين
داده قرار تروريستي ليست در خلق
بهرسميت مقاومت ميخواهد او شدهاند.
او شود. خارج ليست اين از و شده شناخته
همچنين میخواهدجامعةجهاني دستاز
سرنوشت بردارد و مالها رژيم مماشات با
واگذار کنند. آيا بهخودشان مردم ايران را
هم ما که کرده ايم فراموش آمريکاييها ما
و کرده ظلم مبارزه آزادي از براي روزي
جاندادهايم؟ اينبيشاز يکتحقيراست
در را ايراني آزاديخواهان ما دولت که

آمريکا دادهاست. قرار تروريستها ليست
ليست از را مجاهدين نام و شود بيدار بايد
ايران مقاومت به و آورد بيرون تروريستي

بدهد. است آن درخور که را اعتباري

: کولم مک بروس
 توقفپروژههاي اتميايرانفقط 
ازطريقحمايتازمردم،درتغيير

حكومتشانميسرخواهدبود 
مك بروس آقاي بعدي سخنران
و آمريكايي برجستة شخصيتهاي از كولم
دموكراتيك استراتژيهاي انستيتوي رئيس
رئيس كميتة حقوقبشر كميتة سياست و
بينالمللي و داخلي اوضاع بهتشريح ايران
در رژيم اين مخرب  نقش و  ايران رژيم
بيثباتكردنمنطقهوگسترشتروريسماز

فوري سازمان خروج و ضرورت سو يك
تروريستي سازمانهاي ليست از مجاهدين

پرداخت.
ايران گفت: رژيم سخنان خود در وي
از خود را قصد دارد قدرت حال حاضر در
دخالت سالحهاي اتمي، به دستيابی طريق
گروههاي تروريستي از و حمايت عراق در
فراموش نبايد ما بازسازي كند.  فلسطين در
جدي بحران  يك از رژيم كه كنيم 
کامل اتكاي ميبرد.  رنج عدممشروعيت 
نشاندهندة پاسداران  سپاه به احمدينژاد 
به رويارويي يك سمت به ايران حركت
كابينة اعضاي اكثر مي باشد. مذاكره جاي
پاسداران سپاه سابق اعضاي  احمدی نژاد 
گسترده، پاكسازي يک طي آنها ميباشند.
گمارده کار  به وزارتخانهها  همة  در تقريبًا 
هستيم. زمان دادن دست از شدهاند.مادرحال

است كه توقف كرده عنوان صريحًا ما كميتة
پروژههاي اتمي ايرانفقطاز طريق حمايتاز
مردمايرانبرايتغييرحكومتشانميسرخواهد

است. ضروري تغييري بسيار اين و بود
از يكي حقوقبشر موضوع ايران، در
شهروندان برای اجتماعي مسائل مهمترين
بهعنوان حقوقبشر مسألة طرح با است.
متحده اياالت سياست، اصلي موضوع 

نمايد. كمك دموكرات ايرانيان به ميتواند
گسترده تالش اين از بخشي عنوان به
دموكراتيك، ايران يك ايجاد راستای در
مجاهدين سازمان بايد آمريکا دولت
ليست از  را مقاومت  ملي شوراي  و  خلق
ملي شوراي نمايد. خارج تروريستي
كه باشد داشته را امكان اين بايد مقاومت
نمايد. سازماندهي تجديد متحده اياالت در

آن زمان آيا زوكر: دانيل
ما دولت که است نرسيده

يک خلق مجاهدين که بفهمد
و نيستند تروريستي گروه

نخواهند بود؟ و نبوده هرگز هم
دكتر سمينار  اين  سخنران  آخرين 
رئيس كميتة آمريكاييان براي دانيل زوكر،
به اشاره ضمن خاورميانه، در دموكراسي
مناسب و راهحلهاي در عراق رژيم دخالتهاي
ضرورت بر ماليان،  تروريسم با رويايي در
با مقابله در قاطع و اصولي سياست يك اتخاذ
مقاومت و سوم راه حل از حمايت و رژيم اين
سازمان نام خروج خاص بهطور و ايران مردم
تروريستي سازمانهاي ليست از مجاهدين
و آزاد دموكراتيك و ايران ايجاد يك جهت
تأكيد كرد. تضمين دموكراسيدرخاورميانه
حقيقي فرماندار به ايران گفت: وي
اعالي مجلس است.  شده تبديل  عراق
سپاه مستقيم کمک با عراق اسالمي انقالب
بازوي عنوان را به بدر ايران، سپاه پاسداران
بدر خود سازماندهي کردهاست. سپاه نظامي
کشور وزارت مخفي زندانهاي ادارة جمله از
از ايران حمايت دارد. دست در را عراق
شد واضح کامًال هنگامي عراق در ناآراميها
مقادير بصره انگليسي در منطقة نيروهای که
آشوبگران از ايران ساخت سالح زيادی
صادرات اخير از يکي کردند. عراقی ضبط
تبليغاتي برگه هاي از انبوهی عراق به ايران

ايران  رژيم است. ١٥ دسامبر انتخابات براي
وابسته نيروهای از انتخاب شدگان ميخواهد
اسالمي حکومت يک و  باشند خودش به
بهوجود عراق در  را ايران  الگوي  به شبيه
نفوذ تمام ايران رژيم اين بر عالوه آورند.
کار به عراق فعلی حکومت روي را خود
را مجاهدين خلق مخالفش، نيروي تا  برده
ايران رژيم دهد. قرار فشار و تهديد مورد

وزارت کشور سهمية که ترتيبي داده است
که بهواسطة را اشرف غذاي ساکنين و آب
ميشوند، حمايت ژنو کنوانسيون چهارم ماده
اوت در همچنين ايران رژيم عوامل کند. قطع
را بغداد خلق در عضو مجاهدين دو امسال

ربودند.
به هستند؟ چه ما سياسی های گزينه پس
است. ضروری ايران در رژيم تغيير وضوح

که  را فهميده باشيم بايد اين ٨ سال از پس
اين خورد. نمی درد به مماشات سياست
و درد نخورد به هم هيتلر در زمان سياست

بود. نخواهد مؤثر هم آيتاهللاها دربارة
اين گزينةنظاميهمگزينةخوبينيست.
«تغيير رهنمون مي شود: حل سوم راه به را ما
مهمترين ايران». مردم خود توسط رژيم
مجاهدين ايران رژيم مخالف گروههای
هستند. مقاومت ملی شورای و ايران خلق
مجموع تمام از بيش گروه اين مورد ايران در

دارد. نگرانی ديگر گروههای
دولت که است  نرسيده آن زمان  آيا
گروه يک خلق  مجاهدين که بفهمد  ما
تروريستي نيستندوهرگزهمنبودهو نخواهند
مجاهدين خلق ايران بهدرستي از بود؟ رژيم
زيرا است. هراس مقاومت در ملي شوراي و
مذهبي ديکتاتوري سرسخت  مخالف آنها
ايران در ميخواهند و هستند ايران در مالها
برقرار دموکراسي و صلح برپاية حکومتي
شکستخوردة سياست بهدليل  اما کنند.
شيطانسازی كارزار به دليل و مماشات
ليست در هنوز گروه اين ايران، رژيم توسط
خارجه امور وزارت تروريستي سازمانهاي
بيان قبلي سخنرانان که همانطور باقيست.
اين نام که رسيده  آن زمان اکنون  کردند
قدرت و بياوريم  بيرون  ليست  از را  گروه
ايران براي برانداختن رژيم ديکتاتوری مردم

برگردانيم. آنها به را آيتاهللاها

كنار در من لندورو: سناتور
آن خواهم همراه و مقاومت ايران

بود
از پيامي برنامه، پاياني قسمت در
از دموكرات  سناتور لندورو، مري سوي 
سياست امور مشاور توسط لوئيزيانا، ايالت
پيام اين  در گرديد. قرائت وي خارجي 
زنان شديد سركوب نمودن محكوم ضمن
به خودي خود سركوب  اين  است: آمده
تمام با ايران رژيم رفت. نخواهد بين از
آزادي احترام مورد و شناختهشده اصول
ادعای خالف بر  است. عناد و  تقابل در
و اسالم ندارد به ربطی هيچ اعمال اين رژيم
سناتور بدانيد كه است. بنيادگرايي محض
و همراه شما كنار در جريان اين لندورو در

بود. خواهد شما

در هلنـد اشـرف مجاهدين شهر از دفاع در كنـگرة عيني گزارش شهود
مجاهدين از  دفاع كنگرة قسمت دومين  در

۱۶ آذر  چهارشنبه روز كه هلند، در اشرف شهر
با  آمستردام، «راي» سالن درمحل دسامبر)،  ۷)
سياسي، شخصيتهاي از زيادي شمار شركت
جوانان سازمانهاي  اروپا، اجتماعي و  حقوقي
ايرانيان مقيم احزاب هلندوهمچنين صدها تناز
تعدادي ازشهود عيني كه اين كشور برگزار شد،
بهسربرده مجاهدين قرارگاههاي در سالها خود
بودند،گزارشهاييازدروغهايوزارتاطالعات
شمس حقي، كريم  ازجمله آن مزدوران  و
كه كردند برمال و.... جاباني مسعود و حائري

باعثحيرتوتعجبشركتكنندگانگرديد.
برادران زهرا كحالي، مريم اديب، فريده خانمها
محمد حسن هادي و و وآقايان بيژن نوش آذر
كردند. عنوان قسمت مطالبي را دراين كاظمي
شهودديگري نيزدرگردهماييحاضر شدهبودند
كهبه دليل كمبودوقت، امكانصحبت برايآنها
بر نامههايي طي آنان از برخي اما نشد. فراهم
تأكيد اطالعات وزارت دعاوي بودن كذب

كردند.
خود صحبتهاي  از قسمتي در كاظمي محمد 
مجاهدين هاي درقرارگاه ۱۱سال من گفت:
ترك را مجاهدين قرارگاه كه ازاين پس بودم.
آنجا واز رفتم درعراق رمادي كمپ به كردم،

بههلندآمدم.
نشرية بودم، عراق رمادي در كمپ در وقتيكه

 ۲۱» ۳۲۹ شماره (بنيصدر)  اسالمي انقالب
«رفتارگروه رجوي تحت عنوان فروردين۱۳۷۳»
وضعيت ميشوند، جدا ازآن كه كساني با

عراق» رمادي پناهندگان اردوگاه غيرقابلتحمل
داده خبر  «۷۳ كاظمي درلشگر «قتل محمد از

بود.
انقالب  كه هستم كاظمي محمد همان من
قتل رسيده به من بود كه شده اسالمي مدعي
و رژيم دروغپردازيهاي از  نمونهيي اين بودم!

عوامل آن است.
عالمه، مادر امامي، مادرهمدم بعدي درقسمت
خانمزريشايستهوآقاي سيديبهعنوانشاهدين

بررويسنحاضرشدند.
حمايت در پرشوري سخنان ضمن عالمه مادر
ساير و حمايت خود رزمندگان شهراشرف، از
ابراز رزمندگان اشرف از را خانوادههاي ايراني
از ونفس لحظه آخرين تا كه كرد واعالم داشت
اوهم كرد. خواهند دفاع شهراشرف ماندگاري
چنين ازآقاي كاساكابهخاطرديدار ازشهر شرف

كرد . آن تشكر از رزمندگان و حمايت
ازحضار برخي عالمه مادر صحبتهاي هنگام در

گريهميكردند.
اشاره ضمن  امامي، مادرهمدم برنامه، اين  در
وزارت مزدور وبيرحمي قساوت خباثت، به
اطالعات،مرجانملكصيدآباديحتيدرمورد
فرزندان خودش،گزارشخبرنگارروزنامة «تراو»
و ودروغ سراسركذب را نورينگ» «يوديت به نام

يكطرفهخواند.
منظورخوشآيند به گزارش اين كه اوگفت
نه است و تنظيم شده اطالعات آخوندي وزارت
۹سال هم كه با من چيز ديگر. درغيراينصورت
داشتم بهعهده را خائن مرجان فرزندان سرپرستي

هممصاحبهميكرد.
جاباني مسعود مزدوري در گفت: شايسته زري
كرده است تالش كه بس همين آخوندها براي
خميني رژيم خودكشي خواهرمرا كه مسبب كه

دهد. نسبت مجاهدين به است بوده
۶۱ من به  سال كه دراوايل ازاين قراراست جرا ما

آزاده ۶ساله، وحيده نامهاي به فرزندم سه همراه
كه  شايسته مريم خواهرم ۷ ماهه، ومهدي ۲ساله
برادرمومادرم،مادرشايسته ۵۶ساله، ۱۲ سالهبود،

درمشهددستگيرشديم.
شكنجههاي شديدترين زير ما همة آغاز ازهمان
فريادهاي بارها من گرفتيم. قرار وحشيانه

گوشخراشمريم۱۲سالهرادرزيردستپاسداران
جنايتكار ميشنيدموميگريستم.مريم بعدازيك

۱۵ سال زندان محكوم شد.  به فرمايشي محاكمة
پسازمدتيمادرقهرمانمدرسن۵۶سالگيهمراه
ولي شد به دارآويخته ديگر قهرمان ۱۶مجاهد با
ومريم وهمسرم خردسالم فرزند سه همراه به من

به مدت سه سال درزندان  اواخرسال۶۵ يعني تا
بسربرديم.

همسرم  و مريم و فرزندانم بههمراه  ۶۷ درسال
بعد و وبه پاكستان رفتيم خارج شده كشور از
طي مريم آمديم. هلند به ملل سازمان طريق از
وهلند پاكستان در ايران، نوبت چندين مدت اين
بارنجات يافته بود كههر دستبه خودكشيزده

درسال۷۳ خودكشي  بار درآخرين كه اين تا بود.
فوت وارده جراحات شدت علت به و كرد
وزارت خدمت كه به مزدور جاباني ولي كرد.
بر جنايات كه اين براي است، اطالعات درآمده
بيشماررژيمسرپوشبگذارد،خودكشيخواهرم
بهتوصية ماليانبهگردنسازمان پر افتخار مريمرا

مجاهدينمي اندازد.
همة تعجب شايسته زري تكاندهندة اظهارات
بهخاطر بود وآنها را برانگيخته شركتكنندگان
لعنت مزدوران خميني به قلب واقعيت اينهمه

ميفرستادند.
«انجمن اعضاي از تعدادي بعدي درقسمت
خانمها رفتند. سن روي فردا» آيندهساز جوانان
پيامهاي وحدتپور هستي و اميدواري فائزه
و ايران در دانشجويان  با را خود  همبستگي
خواندند. اشرف قرارگاه رزمندگان همچنين
خود سخنان  از قسمتي  در وحدتپور  هستي 
گفت:آخوندهابعد ازرويكار آمدناحمدينژاد
را خود اصلي هدف رژيمشان، كردن يكپايه و
متالشيكردنتشكيالتمجاهدينوبهويژهجدا

كردنجوانانازمجاهدينقرارداده اند.
نسل مخصوصًا همه براي دراينجا كه سؤالي

شده چه كه است اين ميشود مطرح جوان
جوانان اعالم را اصليش دشمن بارها رژيمي كه
در جوان هر كه گفته اند آن وكارشناسان كرده
ساعتي بمب يك مالها، ايران تحت حاكميت
است،اكنونبهفكرنجاتجواناندراشرفافتاده
است. واقعًاكه ادعاينجاتجوانان به وسيلهرژيم

. اندازد مي خنده راهم به پخته مرغ خميني
جوان هزاران  گذشته درسالهاي كه رژيمي 

فاطمه  مانند ۱۳ ساله نوجوانان وحتي ما همسن
يك .فقط است  رسانده شهادت به را  مصباح
آنها اغلب كه نفر ۳۰هزار ،۶۷ درسال قلم
قتلعام را بودند آموز دانش و دانشجو جوانان
وجوانان اكنون ازنجات مجاهدين است، كرده

؟! دراشرف دم ميزند
به ايراني ازپناهندگان جمعي برنامه، درپايان
فريبرز و تركزبان بهنام وآقايان رفتند سن روي
خود پيام، همبستگي ضمن خواندن نيكنصرت
داشته اعالم اشرف قرارگاه رزمندگان با  را
پرافتخار مجاهدين سازمان نام وخواستار حذف
تركزبان بهنام شدند. تروريستي ليست از خلق
وزارت مأموران اعزام در رژيم باز دست
با به اروپا را ناشي از سياست مماشات اطالعات
رژيمضدبشريآخونديدانستوازدولتهلند
خميني ازجهنم كه پناهندهيي بين كه خواست
خدمت براي كه مزدوراني  با است،  فراركرده
شود قائل آمدهاند، فرق هلند مالها به رژيم به
مزدوران به پناهندگي امكان  دادن به نسبت و
ناامن رژيمكهمحيطزندگيپناهندگانواقعيرا

كردهاند،اعتراضنمود.
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فراخوان ديگر آن بخشهاي كه رژيم است خارجي سياست از تماميت جزئي اخير احمدينژاد حرفهاي
يك نه گذرا و نه موضعگيري اين است. اتمي به سالح و دستيابي اسالم حكومت جهاني تشكيل به
اينرژيم ابزارومكانيسمهاي موضوعتبليغاتياست. اينهاجزئياز سياستعمليرژيمآخوندي است.

آنهاست آوردن بهوجود صدد در يا آورده و به وجود هم يا را روياها اين تحقق براي ضروري

با  ۲۰۰۵ برابر ۱۵دسامبر پنجشنبه روز
پارلمانترها، فعاالن ۸۴،گروهي از ۲۴آذر
حاميمقاومت حقوقدانان و حقوقبشري
«کانون دعوت به كنفرانسي که در ايران،
«انجمن و ايراني-كوئينزلند»  پناهندگان 
درايران- وحقوق بشر آزادي از دفاع
نموده شرکت بود، برگزارشده استراليا»
مجاهدين ازسازمان را خود حمايت و
اعالم مقاومت ملي شوراي و ايران خلق

نمودند.
اول  معاون بارتلت، آندرو سناتور  
استراليا، مسئوليت حزب دموکرات رئيس

داشت. برعهده را جلسه
جاسلين دکتر خانم  سخنران  اولين
شهير نويسنده  و  حقوقدان  اسکات 
با را خود سخنراني وي بود. استراليايي
سارتر»، اين پل از«ژان کوتاهي بيان جملة
يک کلمهيي، هر “» نمود: آغاز چنين
سکوتي” هر كه همانطور دارد، انعکاس
است، دراستراليا،سکوت ما مشکل و
حقوقبشر، برابر سوءاستفاده از در سکوت
که انسانهايي طبيعي ازحقوق سوءاستفاده
را داده خود حقوق ازدست هيچ چيز بهجز
در سپس اسکات دکتر نميکنند». جستجو
کنوانسيون تشريح به خود صحبتهاي ادامة
ازآن ناشي  مسئوليتهاي و ژنو چهارم 
در ائتالف نيروهاي مسئوليت و پرداخت
اشرف ساکنان شهر حق وحقوق و عراق

برشمرد. را
آمريکا، بلكه متحدة ايالت نه تنها وي
امنيت برقراري مسئول را انگستان و استراليا
خواند اشرف شهر ساکنان حفاظت و
سهلانگاري و تعلل هرگونه گفت و
درقبال درعراق،  ائتالف نيروهاي
رزمندگان براي وآسايش امنيت ايجاد
و جبرانناپذير خطايي را شهراشرف
در و  برشمرد بشر حقوق آشکار نقض 
سازمان دوعضو شدن ربودن رابطه همين
توسط درعراق ايران خلق مجاهدين
آشکار موارد از  را ايران  رژيم  نيروهاي

خواند. بشر حقوق نقض
بابيان را خود  اسکات سخنان دکتر
بهپايان گاندي مهاتما از معروف جملهيي
ميشوم، دلگير که زمان «هر رساند:
هميشه که ميآورم رابهخاطر تاريخ
هميشه، است. پيروز بوده حقيقت و عشق
ديکتاتورها و قاتالن بهنظرميرسدکه
هميشه درپايان اما  ناپذيرند،  شکست
بينديش، اين به خوردهاند.  شکست

هميشه».

حقوقي كنفرانس پارلماني –
براي  استراليا كوئينزلند ايالت پارلمان  در

مقاومت ايران و مجاهدين سازمان حمايت از
آخوندي رژيم بنيادگرايانه و تروريستي سياستهاي

احمدينژاد پاسدار دجالگرانة موضعگيريهاي و
شوراي ٢٥آذر، جمعه روز صبح
كنفرانس يك در ايران مقاومت ملي
سياستهاي پاريس در مطبوعاتي
صدور براي آخوندي رژيم ارتجاعي
و بهمنطقه بنيادگرايي و تروريسم
رژيم اين جنگافروزانه طرحهاي

كرد. را افشا ضدبشري
دجالگرانة موضعگيريهاي بهدنبال
سران كنفرانس در  احمدي نژاد
در پاسداران جمع در و اسالمي
مسئول محدثين محمد آقاي زاهدان،
ملي مقاومت شوراي كميسيون خارجة
داشت: اين كنفرانس، اظهار در ايران
از جزئي احمدينژاد اخير حرفهاي
است رژيم خارجي سياست تماميت
به فراخوان آن ديگر  بخشهاي كه
و اسالم جهاني حكومت تشكيل
افزود وي است. اتمي سالح به دستيابي
يك نه  و گذرا نه موضعگيري اين 
از جزئي تبليغاتي است. اينها موضوع
است آخوندي رژيم عملي سياست
كارآمدن روي از بعد بهخصوص كه
شده متمركز آن روي  احمدينژاد
مكانيسمهاي و ابزار  رژيم  اين است.
را نيز، تحقق اين روياها ضروري براي
بهوجود صدد در و يا آورده بهوجود يا

آنهاست. آوردن
در گستردة رژيم مداخالت وي افزود
آن به جهان نسبت اين روزها كه عراق
مهمترين و اول قدم مي دهد، هشدار
رؤياي تحقق براي آخوندي رژيم گام
امپراتوري يك ايجاد بر مبني خود شوم

است. اسالمي
به ايران كه در داخل آخوندي رژيم
مردم ٩٥درصد و بن بست رسيده است
هستند، نظام اين  تغيير خواهان  ايران
و ارتجاع  صدور  با است  صدد در 
به سلطهاش تحميل و بنيادگرايي
محتوم نجات سقوط از را عراق، خود

دهد.
روي از بعد روز چند احمدينژاد
يك «امواج  گفت آمدنش كار 
همة بهزودي جديد اسالمي انقالب
مواضع گرفَت». خواهد فرا را جهان
از حاكي رژيم اين عملكردهاي و

است» شوم همين خط پيشبرد
مبحث خلط مورد در محدثين آقاي
از استمالت سياست طرفداران توسط
» گفت: مورد اين در آخوندي رژيم
و استمالت مماشات طرفداران سياست
رئيس اظهارات ميكنند تالش رژيم با
اظهارات شخصي را رژيم جمهور اين
در محدود باند يك اظهارات يا وي
القا چنين و دهند جلوه رژيم درون
با رژيم رهبر خامنهاي كه ميكنند
يك اين  نيست. موافق مواضع اين 
مواضع تمامي است. محض دروغ
شخص تأييد مورد احمدينژاد،
قسمتهايي وي آن گاه است. خامنهاي
افشا را  رژيم دروني يك گزارش از
كه است آمده  گزارش اين در  كرد.
عربستان به احمدينژاد سفر از قبل
متن خامنهاي، رهنمودهاي اساس بر
به مربوط مطالب و وي سخنراني
سپس و شده تنظيم يهوديان  و اسراييل
خامنهاي نزد به را متن اين احمدينژاد

مي كند. را تأييد اين متن او و برده
موضعگيري «اين ميافزايد گزارش
و منفي عواقب  يكسري  ما  براي
بين در مثبتات دارد. و  منافع يكسري
اسالمي، كشورهاي و اسالمي جوامع
ازمسلمين بهعنوان پرچمدار دفاع ايران
عراق در را ما راه ميشود، مطرح
تقويت بسيجيان روحية ميكند. هموار
در غربي كشورهاي مطمئنًا البته بشود.
را ما بود نخواهند بيتفاوت ما مقابل
كرد. خواهند محكوم ملل سازمان در
مشكالتي يكسري هسته يي مسائل در
تجربة اما خواهندكرد ايجاد برايمان
ما اگر كه است داده نشان انقالب
نياييم، كوتاه و بايستيم اصولمان روي
صدايي سرو يك مدت دركوتاه
نشيني عقب درنهايت ولي ميكنند

ميكنند.
شورا خارجة  كميسيون مسئول 
سياست اين پيشبرد ابزار مورد در
«رژيم آخوندي گفت: ارتجاعي رژيم
ضروري گذشته ابزارهاي دهة دو در
فراهم را سياست اين  پيشبرد براي
آن به را ارگان چندين و است كرده

است: داده اختصاص
بهطور و عام بهطور پاسداران سپاه -

پاسداران قدس سپاه نيروي خاص
وزارت اطالعات -

انقالب شهداي  بزرگداشت ستاد  -
اسالمي

اسالمي فرهنگ و ارتباطات سازمان -
اسالمي فرهنگ ارشاد و وزارت -

قدس نيروي تشريح به سپس وي
نيرو ارگان اصلي گفت اين پرداخت و
رژيم بنيادگرايي و تروريسم صدور
نيروي آخوندي رژيم است. ايران
١٩٩٠از سال در را پاسداران سپاه قدس
آورد بهوجود  نيروهايي همة تركيب 
بنيادگرايي و تروريسم صدور در كه
با داشتند. شركت ايران  از خارج به
فرماندهي به را پاسداران تجربهترين
اين فرمانده اولين گماشت. نيرو اين
گفت وحيدي  احمد  سرتيپ  نيرو 

ارتش تشكيل قدس نيروي هدف
فرماندهي ستاد است. اسالم بينالمللي
آمريكا سفارت محل در قدس نيروي

است. مستقر تهران در
مستقيمًا اينكه بر عالوه قدس نيروي
دارد، دست تروريستي عمليات در
نقاط در را ايراني غير تروريستهاي
جمله از  ميدهد. آموزش مختلف 
لبنان، تروريستهاييازپاكستان،مغرب،
تروريستهايي حتي  و فلسطين  عراق،
آموزشها اين اروپايي. مليتهاي با
داده ٤٠نفره از كمتر گروههاي به
سراسر در نيرو دهها پايگاه اين ميشود.
تروريستي داير آموزشهاي ايران براي

كرده است.
و مراكز  اين از برخي آنگاه وي 

كرد: معرفي را آموزشي پادگانهاي
پادگان  اين علي. امام پادگان الف.  
آموزشي پايگاههاي مهمترين از يكي
تهران شمال در و است قدس نيروي

دارد. قرار كوه البرز خيابان در
در كه خميني آموزشي پايگاه ب.
در دارد. قرار سمنان - خاوران اتوبان
نيروهاي از زيادي شمار پايگاه اين
حال در فلسطيني  و لبناني و  عراقي

ميبينند. آموزش حاضر
در قدس نيروي آموزشي پايگاه ج.
قرارگاه اين ايران. غرب در نهاوند
و است نهاوند شهر در٤٠كيلومتري
آن در افغانستاني و لبناني نيروهاي

بينند. مي آموزش
در قدس نيروي  آموزشي مركز  د.

تهران فرحزاد
در ورامين در  اهللا حزب قرارگاه ه.

ايران شرقي جنوب
شورا، خارجة كميسيون مسئول
در قدس  نيروي مداخالت به  سپس
و جزئيات پرداخت كشورهاي همسايه
را در قدس بزرگ نيروي چند قرارگاه

كرد. رابطه فاش اين
ششم سپاه اين، بر  عالوه  افزود  وي
تروريستي عمليات و دخالت مسئول
هفتم فارس، سپاه كشورهاي خليج در

و فلسطين و لبنان  در دخالت  مسئول
در دخالت مسئول هشتم  سپاه اردن،
مسئول نهم سپاه و آفريقايي كشورهاي

آمريكا مي باشد. و دخالت در اروپا
مورد ارگان سپس توضيحاتي در وي
شهداي بزرگداشت «ستاد به موسوم
ارگان يك  بهعنوان اسالمي» انقالب
بنيادگرايي و تروريسم صدور ديگر

گفت: و كرد معرفي
به كار براي گذشته سال ستاد «اين
شد. درست انتحاري عمليات گرفتن
ميكنند ادعا اين نيرو سازماندهندگان
٤٠هزار به آنها داوطلبان  تعداد  كه

است. رسيده
چند ميكنند،  پر داوطلبان  كه فرمي 
عليه انتحاري عمليات دارد. انتخاب
عراق، يعني عاليات عتبات اشغالگران
اشغالگران عليه انتحاري عمليات و

است. شمار اين در قدس
باقر پاسدار سرتيپ توسط ستاد اين
راه پاسداران سپاه  جانشين  ذوالقدر
مقام قائم هماكنون  وي شد.  اندازي
احمدي نژاد است. كشور وزارت
سابق شهردار و كنوني رئيسجمهور
اندازي راه در كمك را بيشترين تهران

آورد». عمل به ستاد اين
رژيم در مورد دخالتهاي محدثين آقاي

گفت: عراق در آخوندي
بيشترين كنوني شرايط در قدس «سپاه
دارد. عراق در را حضور و دخالت
جهان به رژيم ورود دروازة عراق
و سپاه ژنرالهاي باالترين است. اسالم
متمركز عراق بر روي پاسدار هزاران
يك حكومت ميخواهند هستند. آنها
ايجاد عراق  در نشانده اسالمي دست

كنند.
كار اين  به دالر ميلياردها رژيم
آخوند هزاران  است، داده اختصاص 
هزار دهها عراق كرده است. به روانة را
ميدهد. حقوق ماهانه عراق در مزدور
عراق از وسيعي بخشهاي آنها
به عمًال را عراق جنوب به خصوص
عمًال و آورده اند در خود تصرف

تحميل عراق بر را  پنهان  اشغال يك
قدس نيروي فرماندهان كرده اند.
آمد و رفت عراق داخل به بهراحتي

ميكنند.
دولت حياتي ارگانهاي از بسياري
كشور وزارت  جمله از عراق كنوني 
است. آورده  در خود  تصرف به  را
در شكنجهگاه  دهها  رژيم حتي 
سياسي زندانيان و بهراهانداخته عراق
يك استقرار با كه را كساني و
مخالف عراق در بنيادگرا  حكومت
مسئول مي كنند.  شكنجه هستند، 
بغداد در اخيرًا كه شكنجه گاههايي
تمامًا كه بودند افرادي شد، كشف
برخي و مي گرفتند دستور تهران از
از پس شكنجهگاهها اين از مسئوالن

ايران گريختند. آنها به كشف
رژيم كنوني، انتخابات جريان در
تمامي اختصاصدادن  با آخوندي 
و ديپلوماتيك و  سياسي  امكانات
نتايج تا تالش ميكند خود اقتصادي
از يكي  دهد. تغيير  را انتخابات  اين 
به كاميونهايي فرستادن رژيم اقدامات
داخلعراق استكهحامل صندوقهاي
طرحهاي از يكي است. رأي از شده پر
خودش ايادي توسط كه اينست رژيم
آنها رأي، صندوقهاي انتقال هنگام به
شده تعيين پيش از  صندوقهاي  با را

كند. عوض
قدس نيروي تروريستي گروههاي
دموكرات كانديداهاي از زيادي شمار
قتل به عراق در را وضدبنيادگرا

رساند».
در شورا خارجة كميسيون مسئول
مقابله حل  راه كه سؤال اين به  پاسخ
رژيم مخرب و ارتجاعي سياست با

گفت: چيست، آخوندي
كرده بسياري از راهها را تجربه «غرب
است.تكرارتجربههايشكستخورده
رژيم اين با مذاكره است. خطرناك
راه تنها رسيد. نخواهد جايي هيچ به
خطرات از جهان و منطقه خالصي
ايران در تغيير تروريستي رژيم اين
و مردم طريق از تنها تغيير اين است.
مردم است.  امكانپذير ايران مقاومت 
سياست به دادن پايان خواستار ايران
كه سياستي هستند، با ماليان مماشات
بنابراين است. ايران بوده در تغيير مانع
درست سياست ميكنيم يك فكر ما

باشد: شامل عناصر زير بايد
پروژه هاي سر مذاكره بر گونه هر .١
رژيم اين با  بشر حقوق يا  و اتمي

شود قطع ميبايست
و بنيادگرايي صدور اتمي، پروندة .٢
رژيم و نقض حقوق بشر اين تروريسم
شود ارجاع متحد ملل امنيت شوراي به
رژيم اين عليه همه جانبه تحريمهاي و

شود برقرار
عليه مقاومت براي ايران مردم حق .٣
شود شناخته به رسميت رژيم اين
سازمان عليه  تروريستي برچسب  و
اپوزيسيون ايران خلق مجاهدين
شود. حذف آخوندي  رژيم  اصلي
است امتيازي بزرگترين برچسب اين
رژيم به گذشته سالهاي در غرب كه

است. داده آخوندي

فرانسه در ايران ملي مقاومت شوراي خارجة مسئول كميسيون مطبوعاتي كنفرانس

گزارش

آقاي كنفرانس، بعدي سخنران
«سرچ خيرية بنيانگذار پيترمورفي،
و صلح جنبش برنامهريز و فانديشن»

بود. سيدني در عدالت
گفت: خود سخنان در مورفي  آقاي
انتخابات امروز رژيم ايران و «بحران اتمي
ماليان رژيم که معناست بدين درعراق،
روح نابودي  درصدد  برايران  حاکم 
ماه در ميباشد. ايران مردم در مقاومت
دولت عراق اطالعات وزير امسال ژوييه
بيان را موضوع اين تهران به خود سفر در
در که ايران مقاومت اعضاي که نمود
زندگي حق بهسرميبرند، اشرف کمپ
اين خاک بايد و ندارند را عراق در
عادل در۳۱نوامبر، نمايند. ترک را کشور
باالي رده ازمسئولين يکي که مهدي
حاضر درحال و عراق اعالي مجلس 
گفت ميباشد عراق رئيسجمهور معاون
ايران خلق مجاهدين سازمان اعضاي كه
ندارند را درعراق ماندن حق بعد به اين از
آن و ترک کنند را خاک کشور بايد و
جرميشده اند مرتکب که آنها از دسته
شوند. داده تحويل صالح» «دادگاه به بايد
مشاور امنيت مجددًا در۱۶نوامبر هم چنين
و سوخت غذا که است گفته داخلي عراق
دادگاه ايران اگر و است شده ساکنين قطع
کمپ ساکنين بودن متهم بر حکمي مبني
تحويل را افراد اين ما صادرکند، اشرف

داد. خواهيم
تحقيقات كه  است حالي در  اينها
كه كرد اثبات آمريكايي ارگان ۱۶ماهة
فعاليت هيچگونه افراد اين از يک هيچ
تحت باالخره و نداشتهاند تروريستي

سياسي  پناهندة بهعنوان ۴ ژنو کنوانسيون
شدند. پذيرفته درعراق

در مجاهدين سازمان نام دادن قرار
کشورهاي تروريستي سازمانهاي ليست
بهدليل اروپا اتحادية و امريکا استراليا،
رژيم با رابطه وحفظ سياسي مالحظات
نام حذف مي باشد.  ايران تروريستي 
ليست از ايران خلق  مجاهدين  سازمان
در گام نخستين  تروريستي گروههاي 
ايران در  دموكراسي استقرار راستاي 

ميباشد.
فريدريکا خانم بعدي، سخنران
استين،مسئولبزرگترينسازمانپناهندگي

يکي  كوئينزلند(Romero Center) و
امور وزارت ارشد  سابق  کارمندان  از
زمان مدت که بود استراليا مهاجرت
دراستراليا ايراني پناهندگان  با زيادي

را خود سخنراني وي است. سروکارداشته
ايراني پناهندگان وضعيت دربارة بحث به
بهعنوان من داد. اختصاص استراليا در
ازاينکه هستم شرمنده استراليايي يک
به دست من دولت که ميکنم مشاهده
ايران مردم درقبال واجحافي ظلم چنين
يک وستم ظلم از  که  کساني  ميزند
مورد متأسفانه  ولي کردهاند فرار مستبد 
واقع استراليا دولت سوي از مضاعف ظلم

ميشوند....
يکي و  حقوقدان فيشر،  تري آقاي 

کويينزلند   ايالت در ارشد وکالي از
بود. بعدي اين سمينار سخنران

آقايفيشربه بررسي وضعيتحقوقي
ايران خلق  مجاهدين سازمان وسياسي 
زدن حقوقي بهلحاظ گفت: و پرداخت
تاکنون که مقاومتي به تروريستي برچسب

را  هوادارانش و اعضا از  ۱۲۰۰۰۰ بيش از
۱۹۸۸ بيش  درسال وتنها نمودهاند اعدام
در آن دربند  سياسي  از۳۰۰۰۰زنداني 
سپرده جوخههاي مرگ چندماه به عرض
حذف ميباشد. قبول غيرقابل شدهاند،
ايران مردم مقاومت از تروريستي برچسب
زودتر چه هر و انکارناپذيراست حق يک
سازمانهاي از ليست نام آنها که ميبايست

گردد. حذف تروريستي
هانت،  لزلي خانم بعدي، سخنران
حقوقبشري ازفعالين يکي و حقوقدان
معرفي به ابتدا كوئينزلند بود. او ايالت در
شخصيتخانممريمرجويرئيسجمهور
در ايشان عقايد و ايران مقاومت برگزيدة
و پرداخت بنيادگرايي  و اسالم  مورد
خلق مجاهدين سازمان نام حذف خواهان
شد. تروريستي سازمانهاي ليست از ايران
آقاي جلسه  سخنران آخرين 
ايرانيان جامعة از بهنمايندگي آرين
كوئينزلندبود. ايالت  در  حاميمقاومت
بيان مواضع به بيانيهيي ضمن قرائت وي
زمان از ايران خلق  مجاهدين  سازمان
آخرين به و پرداخت عراق اشغال
منحوس رژيم وتوطئههاي دسيسهها
اشرف ساکنان شهر با در رابطه آخوندي
وياتخطي کوتاهي هرگونه و نمود اشاره
پناهندة اين شهروندان  اجراي حقوق در
بند زدو از ناشي را درکشورعراق ايراني

دانست. ماليان رژيم با
هنرمندان از دوتن  مراسم  درپايان
قطعه چند اجراي به كوئينزلند شهر
که پرداختند ايراني اصيل موسيقي

گرديد. واقع حضار توجه بسيارمورد

يوتوبوري  شهرهاي در آزاده  هموطنان
(هلند)، آتالنتا آمستردام (ايتاليا)، (سوئد)، رم

سخنان  به  اعتراض در (آمريكا) داالس  و
رزمندگان از  حمايت در و احمدينژاد 

زدند. به اعتراض دست اشرف  قهرمان
هلند   در تجمع اعتراضي هموطنان  در   
پارلمان مقابل  در ٢٤آذر  پنجشنبه روز كه

دخالتهاي  به  سخنرانان  شد،  برگزار هلند
كشور در آخوندي ضد بشري رژيم گستردة
و پيگيري خواستار و نموده اعتراض عراق
سازمان اعضاي از تن دو وضعيت شدن روشن
اين مزدوران و عوامل توسط كه مجاهدين
شدهاند، ربوده عراق كشور وزارت در رژيم

گرديدند.
انجمن مسئول سرخهاي، سوسن خانم
سخناني طي هلند، در دموكراتيك زنان
خاطر كه آمدهايم گردهم امروز گفت:
ايران كه مقاومت كه همانگونه كنيم نشان
رژيم تا كرد، اعالم قبل دهه دو  از بيش از
دست است، كار سر بر آخوندي ضدبشري
با دشمني و بنيادگرايي و تروريسم صدور از
خواهان ما داشت. برنخواهد آرامش و صلح
استبداد مقابل  در  قاطع سياست  يك  اتخاذ
در گام هستيم. اولين بر ايران حاكم مذهبي
برچسب حذف  قاطع، سياست راستاي يك
ايران، خلق مجاهدين  سازمان از  تروريستي

كه است ايران مقاومت محوري نيروي
دموكراتيك تغيير عامل اصليترين بهعنوان
بخش اين برچسب، عمل ميكند. ايران در
اكنون و استمالت بود تفكيكناپذير سياست
هيچ ديگر سياست، اين شدن كمرشكن با
اخالقي و حقوقي سياسي، منطقي، توجيه

ندارد. وجود آن ادامه براي
نمايندة كونينگ، شورد- آقاي سپس
خود در سخنان هلند، ليبرال جوانان  حزب
عادالنة و برحق  مقاومت از ستايش  ضمن
مجاهدين از ايران، مقاومت و مجاهدين
و كرده قدرداني آنان پايداري و اشرف شهر
و همچنين عراق در آخوندي دخالتهاي رژيم
اين در خلق مجاهد  دو شدن ربوده  توطئة

كرد. محكوم را كشور
از تن دو كه اميدواري فائزه خانم
ميبرند، سر اشرف به خانواده اش در اعضاي
طي هلند، انجمن جوانان ايراني در طرف از
مستقر مجاهدين عليه رژيم پياميتوطئههاي

كرد. محكوم را اشرف در
كه مجاهدين خانوادههاي از تعدادي
نيز به سر ميبرند اشرف شهر فرزندانشان در 

داشتند.  حضور آكسيون اين در
اين در شركتكنندگان، پايان در
مشعلهاي حاليكه در اعتراضي حركت
به راهپيمايي اقدام داشتند، در دست فروزاني

اشرف قهرمان رزمندگان از حمايت و در احمدينژاد سخنان به اعتراض داالس در و آمستردام،آتالنتا يوتوبوري، رم، شهرهاي  آزاده در ايرانيان تظاهرات

نمودند. هلند پارلمان مقابل ميدان در
كنندگان شركت طرف از هيأت يك
مراجعه هلند پارلمان به اعتراضي آكسيون در
مجاهدين خانوادههاي پياميازسوي و كرده
را همراه قطعنامة تظاهرات اشرف به شهر در

هلند نمود. مجلس خارجي تسليم كميسيون
روز ۲۴ آذر ۱۳۸۴، سوئد، يوتوبوري شهر  در
صحبتهای به اعتراض  در گردهمايي  يك

انجمن نمايندة شد. برگزار احمدینژاد اخير
طي يوتوبوری در پناهندگان از حمايت
آکسيون اهداف از حمايت ضمن سخناني
رژيم مقابل در که خواست سوئد دولت از
با و نمايد اتخاذ قاطعی سياست آخوندی
ايران، در  حقوقبشر مکرر نقض به  توجه
وضعيت هنوز که ايرانی پناهندگان مورد در
تسهيالتی نيست،  مشخص آنان پناهندگی 

فراهم كند.
در زنان، تندرستی بين المللی انجمن نمايندة
كرده محکوم سخنان احمدینژاد را خود پيام
خانم رهبری به  ايران مردم مقاومت  از و

رجوی حمايت کرد.
سخنان در نيز ايرانی  انجمن جوانان  نمايندة
خودضمنهمبستگيبا اينحركتاعتراضي،
را ماليان جنايتكار رئيسجمهور  اظهارات

محكوم كرد.
قرائت آکسيون قطعنامة برنامه درانتهاي

گرديد.
۲۴ آذر  روز پنجشنبه در نيز گردهمايي رم در
در شد. برگزار رم شهر رپوبليكاي ميدان در
فرنازميرزاپورنماينده خانم گردهمايي اين
سخنان در ايتاليا مقيم  ايراني  زنان جامعة
اخير احمدي نژاد اظهارات به اشاره  با خود
اسالمي، كنفرانس سران اجالس جريان در
اتخاذ همانا  كه را ايران مقاومت خواسته 
مذهبي استبداد مقابل در قاطع سياست يك
اروپايي دولتهاي كلية ازسوي ايران بر حاكم

شد. يادآور حقوق بشري است، ومراجع
با هم چنين حاميمقاومت ايرانيان
در دموكراسي آزادي، آزادي، شعارهاي
و آري رجوي - نه احمدي نژاد  ايران،
شوراي به  را آخوندي اتميرژيم پروندة 
بينالمللي جامعة  از  دهيد،  ارجاع  امنيت
رژيم اين عليه عملي اقدامات اتخاذ خواهان

شدند. وسطايي قرون
با همزمان ۱۹آذرماه شنبه روز آتالنتا، در
ايالت ايرانيان جامعة بشر، حقوق جهاني روز
جنايات، افشاي جهت آكسيوني جورجيا،
و ضدبشري رژيم توطئههاي و شكنجهها
برگزار اشرف، شهر رزمندگان از درحمايت

كردند.

با تظاهرات در شركتكنندگان
و تروريسم صدور افشاي به تراكت پخش
همچنين پرداختند.آنها مالها رژيم بنيادگرايي
المللي بين جوامع و  ائتالف  كشورهاي  از
رزمندگان از محدوديت هرگونه رفع خواستار

شدند. اشرف شهر
جنايات از نمايشگاهي آكسيون، حاشية در
سركوب و سنگسار و اعدام آخوندي، رژيم
مبارزشان، فرزندان و  ايران  ستم تحت مردم
شهروندان توجه مورد كه بود شده برپا
با آکسيون برنامة گرفت. قرار آمريكايي

رسيد. بهپايان ايرانيان جامعه قطعنامة قرائت
در داالس ايرانيان جامعة  روز همين در 
عليه و  اشرف شهر قهرمانان از حمايت 
و تروريستي رژيم توطئههاي و مداخالت
تجمع يک عراق در آخوندها بنيادگراي

كردند. برگزار اعتراضی
ايرانيان گردهمايی نمايندة جامعة اين در
و انساني و آزادي  دژ اشرف داشت:  اعالم
خواهان ما است.  ايران آيندة و  دموكراسي
قانون ناقض هرگونه محدوديت كه برداشتن
روي از ميباشد ژنو  كنوانسيون  چهارم
حذف خواستار همچنين ما هستيم. مجاهدين
تروريستي ليست از مجاهدين سازمان نام

هستيم.
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و بغداد در شد. خواهند اخراج ندهند رأي رژيم عوامل
گرفته بود. صورت اقدام اين خالص نيز

رأي از پر صندوقهاي
پاي به صبح اول مردم كه  هنگامي بلدروز، در
برگههاي از پر  صندوقهاي با رفتند رأي  صندوقهاي
بودند، مواجه كرده آماده ازقبل رژيم كه عوامل رأي

شدند.
بهرأي دادن مردم وادار كردن

خاص ليست يك به
بغداد و العامل  محلة مدينهالصدر، در بغداد  در
عراق كشور وزارت  در ايران رژيم عوامل  جديد
وادار را رأي گيري حوزههاي به مراجعه كنندگان

بدهند. رأي آنها ليست مورد نظر به كه ميكردند
مانع آخوندي رژيم  عوامل كربال، و ديوانيه در
آنها نظر ليست مورد كساني ميشدند كه به دادن رأي
بهبهانة را مراجعهكنندگان از تعدادي نميدادند. رأي

برميگرداندند. است، نشده ثبت آنها اسامي كه اين
ناظران اغلب العماره، و ديوانيه سماوه، در
كه بودند آخوندي رژيم عوامل  از رأي صندوقهاي
توسط رأي  دادن از مانع گسترده  تقلبات بر عالوه 
نميدادند، رأي  آنها موردنظر ليست به  كه كساني

ميشدند.

مناطق بهحوزههاي برخي
بود كم داده شده برگه

عراق سنت اهل كنگرة رئيس الدليمي، «عدنان
كه بود زيادي تقلبات گفت:  العراقيه  بهتلويزيون
انتخاباتي مركز چند ازجمله داديم اطالع بهكميساريا
كرده ادغام را در هم مراكز و يا برخي بود شده بسته
شده تمام ظهر فرم از مناطق قبل در برخي يا و بودند
مناطق و در تاجي افزود: در بود. وي اين عمدي و بود
مثل مناطق برخي در شد تمام قبل از ظهر فرمها ديگري
بودند، وقتي كرده كم را كرسيها تعداد ديالي انبار و
شد گفته بهآنها كردند مراجعه رأيدادن براي مردم
صورت تقلباتي نيز خانقين در است. شده تمام فرم كه

گرفته است».
تعداد رژيم عوامل االنبار،  سنينشين استان در
كردند حوزهها توزيع ميان در را برگههاي رأي كمي
برگه، نبودن بهدليل مراجعهكنندگان بهطوريكه

بدهند. رأي نميتوانستند

مردم از گروههايي اسم نشدن ثبت
بر نظارت براي نهرين شبكة  مدير كعبي، وليد
اصلي مشكل الشرقيه گفت: به تلويزيون نيز انتخابات
در شهرهاي ازجمله مراكز برخي در مشكل جدي كه
عراق ديگر مناطق برخي و  بصره و كركوك بغداد،
اسم نبودن  ثبت موضوع  بود كرده ايجاد  جدي مانع 
ديگر موضوع بود، شده ثبت ليست در رأيدهنده
راحتي به كه نحوي به بود بنفش جوهر پايين كيفيت

بود». مجدد مراجعة و كردن پاك قابل
در كرد اعالم ٢٥آذر، روز نيز العربيه  تلويزيون 
عالي كميسارياي ايار، از فريد نقل از به تقلبات مورد

حول پاره  ١٣٥ مورد شكايت مستقل انتخابات گفت:
دريافت ديني مرجع  نام از استفاده يا و  پوستر كردن
ميگويند برخي افزود: العربيه گزارشگر بوديم. كرده

است. بوده اسم بدون انتخاباتي كارتهاي
كرد: اعالم شب پنجشنبه  عراق راديو  همچنين
دليل به عراق شمال در  سليمانيه اهالي  از تن هزاران
انتخابات روز در دادن رأي  از  آنها، نام ثبتنشدن
عضو از نقل به راديو اين شدند. محروم عراق پارلماني
دليل به افراد اين افزود:  عراق انتخابات  كميسارياي
ثبت عراق انتخابات  كميسارياي  نزد  آنها نام  آنكه

نبودند. به رأي دادن قادر نشده،
ثوره منطقة در كه داد خبر كردستان تلويزيون
به كشور وزارت نيروهاي بغداد  در الجميل محلة و
به ندادهاند. رأي دادن اجازة منطقه اين ساكن كردهاي
نشده ثبت آنها اسم كه است شده گفته رأيدهندگان

انتخاباتعراقودخالتهايگستردةرژيمآخوندي

مردم عراق
رفتند رأي صندوق بهپاي

٢٤آذر، پنجشنبه روز ٧صبح ساعت از عراق مردم
پارلمان نمايندگان تا رفتند رأي صندوقهاي پاي ابه
مجموع در عراق مردم كنند. انتخاب را كشور اين
كردند. انتخاب  چهارسال مدت براي را ٢٧٥نماينده 
اتخاذ امنيتي شديد تدابير رأيگيري حوزههاي در
بازرسي اين محلها به ورود از قبل كلية افراد بود. شده
بغداد، در انفجار چند صب از وجود اين با شدند. مي
موصل انفجار در فلوجه گزارش شد. و موصل رمادي،
براثر كه بغداد انفجار شدند. مجروح و كشته نفر چند
همراه به تلفاتي داد، سبز رخ منطقه در خمپاره شليك

نداشت.
اكثر گفت: بغداد از  سي.ان.ان  گزارشگر
مذهبي كشور يك  خواهان عراقي رأيدهندگان 

نيستند.
برگه هاي از پر كاميونهاي رژيم
مي فرستد بهعراق را آرا پرشدة

اين سراسر عراق، پارلماني انتخابات جريان در
عراق مردم با ايران عوامل رژيم رويارويي صحنة كشور
كشور اين سياسي احزاب و سازمانها هواداران بهويژه
رژيم تقلب و دخالت موارد برجسته ترين از يكي بود.
از مملو تانكرهاي و كاميونها انتخابات اين در آخوندي

عراق فرستاده بود. به ايران از كه آرا بود برگه هاي
نوشت: چهارشنبه روز  تايمز نيويورك  روزنامه
پليس به انتخابات پارلماني عراق، روز مانده يك تنها
تقلبي هزاران برگة از پر تانكرهايي شهر بدره در مرزي
كرد. توقيف بود، شده عراق وارد ايران از كه را رأي
سه حداقل كرد كه اعتراف شده تانكر توقيف راننده
مختلف تقلبي از مرزهاي پر از برگههاي ديگر تانكر

شده اند. عراق وارد و كرده عبور
١٠صبح ساعت در دريافتي، گزارشهاي براساس
از استفاده پاسداران با قدس سپاه نيروي ٢٣آذر، روز
كارت هزاران و تانكر، صندوقهاي رأي و كاميون شش
مهمات و سالح قابلتوجهي مقادير همچنين و انتخاباتي
منطقة در تانكر شش كاميون و كرد. اين عراق وارد را

شد.  كشف ديالي ٢ استان تيپ توسط بلدروز

عراق: كردستان تلويزيون
رأي تقلبي برگههاي حامل تانكر چهار

شده است عراق وارد از ايران
وابسته احزاب دخالت  با بعد مدتي  كاميونها
در كاميون دو اما  شدند آزاد عراق در ايران  بهرژيم
ديگري گزارشهاي طبق بودند. تيپ٢ديالي توقيف
فكه و خانقين شلمچه، مناطق از ديگر مشابه تانكرهاي
داد خبر  كردستان تلويزيون بودند. شده عراق وارد 
شدهاند عراق وارد  ايران  از سوخت  تانكر  چهار كه
به اعتراف بنا بودهاند. رأي تقلبي حامل برگههاي كه
شلمچه، از مناطق مرزي آنها تانكر توقيف شده، رانندة
دفتر امنيت شدهاند. عراق خاك وارد و خانقين كفري
را خبر اين ديالي استان در آمريكا و عراق مشترك
تعقيب در آنها  نيروهاي كه  نمود  اعالم و تأييد كرد
«آمريكا افزود:  تلويزيون اين  هستند. ديگر تانكر  سه
از ايران تقلبي برگههاي ورود زمينه در را نگراني خود

داشت». عراق ابراز داخل به
گفت: فرانسه خبرگزاري به عراق امنيتي مقام يك
بغداد شرقي مناطق  در  مشكوك تانكر  سه  دنبال ما
گفتة به  كردهاند.  وارد را رأي برگههاي كه  هستيم 
رأي برگه هزار صدها حامل تانكر فرانسه خبرگزاري
عراق توسط نيروهاي واسط استان منطقه بدره در در

است. عراق توقيف گرديده امنيتي

وزير خدمات عمومي عراق
ميكند بازگو را تقلبات

طي عراق، عمومي خدمات وزير برواري، نسرين
وي برشمرد. را انتخاباتي تقلبات موارد مصاحبهيي
شروع كرديم خوبي اميد آرزو و با را ما امروز گفت
انتخابات مشخص شد كه شروع با اما با تأسف بسيار،
گفت: وي  است. جريان در  دموكراسي  عليه توطئه 
پيشمرگان حتي كه بودم  شاهد  خودم  من بغداد در
به برسد چه بدهند. رأي نتوانستند هم خودم محافظ
در پيشمرگان كه اين است حاليكه واضح در مردم.
دولت براي هم آنها وظيفة و هستند مأموريت حال
آنها اسم چون كه  گفتند ولي نيست، پوشيدهيي  امر
زياد تقلب موارد نميتوانند شركت كنند. نيست اينجا
پارلمان يك اين است. عراق مردم زيان به اين و بود
اساسي تصميم ميگيرد قانون و دربارة چهارساله است
بسيار بنابراين ميدهد، تشكيل چهارساله حكومت و
كنيم منتقل كرده و ثبت را تقلبات ما اين كه است مهم

دنبال كنيم را آن تا آخر و

رأيدادن به مردم مجبوركردن
رژيم عوامل بهليست

رمادي در امنيتي نيروهاي از نقل به خبري منابع
مزدوران از تن  سه  چهارشنبه روز كه  دادند  گزارش
داشتند، را انتخابات در دخالت  قصد كه ايران رژيم
موسوم رژيم  عوامل خالص شهر در شدند. دستگير 
عربهاي از نام شدگان ثبت از تعدادي اسامي ٩بدر به
بايد ميگفتند مردم بودند. آنها به كرده حذف را سني
حمايت مورد ليست همان كه متحد ائتالف ليست به

بدهيد. رأي است، ايران رژيم
حوزهها برخي كه در گزارش دادند پليس منابع
٥٥٥(ليست ليست نفع به و پر از رأي آماده صندوقهاي
اين ليست نفع به را آرا ديوانيه در شد. رژيم) توقيف
نيز سماوه مناطقي چون در  خريداري كردند.  پول با
ليست براي عراق كشور وزارت به مربوط خودروهاي

كردند. مي رژيم ايران تبليغ حمايت مورد
از ايران رژيم  عوامل اقدامات  از ديگر  برخي
رأيگيري حوزه هاي از تعدادي در بود: قرار اين
به مربوط مناطق  از  كه خالص و فلوجه  در  ازجمله
رژيم نظر مورد ليست است كه به مناطقي يا تسنن اهل
جمعيت با متناسب و كافي بهتعداد  نميدادند، رأي
بايد منطقهي كه گذاشته نشده بود. در صندوقهاي رأي
اختصاص ٢صندوق تنها ميشد  گذاشته ٢٠صندوق 
آراي محدودكردن براي اقدامات اين بود. شده داده
با كه گرفت صورت ايران رژيم عوامل توسط رقبا
متحد ملل دفتر به مردم و  شد  روبهرو مردم اعتراض
اين و داده مختلف خبر مراجع خارجي و بازرسان و

را ناكام گذاشتند. ترفند
بعضي در حوزه ها برخي گزارشها همين براساس
وزارت در رژيم عوامل و بود نشده باز ساعتها تا مناطق
كه مناطقي را به حساب داشتند آن حوزهها قصد كشور
با كه بگذارند انجام نميشده است، درآن رأي گيري

شدند. حوزهها اين بازكردن به ناگزير مردم اعتراض

تظاهرات ساختگي
شانتاژ و تهديد جو ايجاد براي

رژيم درون از دريافتي گزارشهاي براساس
موسوم تروريسم صدور ارگان دبيركل اختري آخوند
قدس نيروي فرماندهي از بيت» اهل جهاني «مجمع به
گروههاي تمامي بسيج با كه بود خواسته پاسداران سپاه
شهرهاي در تظاهرات برپايي و عراق در رژيم به وابسته
رژيم، حمايت مورد  ليست نفع به را  فضا مختلف

آمده  اين گزارش كند. در ٥٥٥ آماده معروف به ليست
الجزيره تلويزيون از برنامه يك پخش آنان كه است
مرجعيت از حمايت  بهانة به تا دادند قرار دستاويز  را
راهاندازي دسته هاي بكشانند. خيابانها به مردم را شيعه
استانهاي اغلب در مردم شانتاژ و تهديد براي مختلف

گرفته است. عراق صورت

مجاني پوشاك و خوراكي مواد توزيع
رأي خريدن براي

كوت شهرهاي در دريافتي گزارشهاي براساس
رژيم به وابسته واسط عراق عوامل استان در صويره و
انتخابات، روز در مردم، حمايت جلب براي آخوندي
كرده اند. پوشاك و غذايي مواد شربت، توزيع به اقدام
با رژيم حمايت  مورد  ليست  براي  تبليغ  ضمن  آنان
ميكردند اعالم مساجد  بلندگوهاي  از ،٥٥٥ شمارة

جهنم ميرود». به ندهد كسي رأي «اگر

دادند رأي ١٥بار كه افرادي
عوامل ساير و ٩بدر به وابسته افراد خانقين در
١٥بار تا كدام هر صندوقها ناظران همدستي با رژيم
شهر اين در ملي عراق گارد به نيروهاي ميدادند. رأي
موردنظر ليست  به  اگر كه بود شده داده  دستور  نيز

بوده شده ثبت دفاتر در آنها اسامي كه حالي در است.
خودرو دهها بغداد از مناطقي در منبع اين بهگفتة است.
كه ايران رژيم ليست مورد حمايت براي كشور وزارت

مي كردند. تبليغ است معروف ٥٥٥ ليست به
فلوجه در داد گزارش نيز  فرانسه خبرگزاري
در نامشان كه بودند شكايت كرده خانوادهها از برخي
مورد اشاره به ليست با انتخاباتي نيست. يك ناظر ليست
آنچه از بيشتر ليست «اين گفت: ايران رژيم حمايت
تروريسم دليل بههمين و دارند كرسي هستند اليقش

قتل وجود داشته است». دولتي و

تالش كرد ايران رژيم ديفنس: جينز
بگذارد تأثير انتخابات بر

٢٥آذر، روز انگلستان در جينز  دفاعي نشرية
دولت يك  به انتخابات از پس عراق «اگر نوشت: 
ايران رژيم براي دموكراتيك تبديل شود و غيرمذهبي
خواهد تضعيف را و اين رژيم بود خواهد مشكلساز
نتايج بر است كرده تالش ايران رژيم رو اين از كرد.

بگذارد. تأثير انتخابات
تشكيالتي بهعنوان بدر سازمان افزود: نشريه اين
سازماني خطرناك است، ايران رژيم مجري اهداف كه
استقرار و تحميل پي در تهاجمي  حالتي با كه است

عراق ميباشد. در ايران نوع از حكومت مذهبي يك

بهشدت ايران رژيم جينز دفاعي نشرية نوشتة به
سياسي در روند را خود دخالت و ميكند نفوذ تالش

عراق گسترش دهد.
پست: واشينگتن

ايران رژيم عوامل تهديدات
خود ٢٣آذر سرمقالة در پست واشينگتن روزنامة
پرداخت عراق پارلماني انتخابات پيامدهاي بررسي به
انتخابات نتيجة بهترين آمريكا، نقطه نظر از نوشت: و
خواهد شيعه مذهبيون ائتالف قابلتوجه  ضعيفشدن
تسلط موقت دولت بر گذشته ژانوية ماه در كه بود
رابطة اعال مجلس مانند رهبريكننده احزاب يافت. 
رژيم، اين  تشويق با و دارند ايران رژيم با نزديكي 

جنوب  در ٩ استان از متشكل شيعه «منطقة» ايجاد براي
مجلس رهبران حال همين در مي آورند. فشار عراق
در و بغداد در سنيها مقاومت فرونشاندن براي اعال
بيرحمانه يي جنگ راهاندازي به تهديد عراق، غرب
وزارت بر خود كنترل از آنها حاضر حال در ميكنند.
جوخه هاي و اتاقهاي شكنجه و كرده  استفاده كشور
پست ميكنند(واشينگتن برپا شبهنظاميان توسط مرگ

٢٤آذر٨٤).

تايمز: لسآنجلس
سودبرندة بزرگترين ايران رژيم

است عراق به آمريكا تهاجم
در پايگاه مقالهيي تايمز طي روزنامة لس آنجلس
جنگ از پس وضعيت منطقه در مورد خود، اينترنتي
«محور در كه ايران رژيم كه اين مضحک نوشت: عراق
آمريکا به تهاجم سودبرندة بزرگترين دارد، شر» قرار
شيعيان كارآمدن روي جنگ به اين است. بوده عراق
ايران و شيعيان عراق ميان است. منتهي شده عراق در
ضديت از ايران رژيم اما دارد. وجود عميق اختالف
همين به است. كرده استفاده آمريكا حملة با آنها
عراق فرات رودخانه  در كاترينا توفان اكنون  دليل
باالبرده را آمريكا عليه  ايران رژيم  تهديد و وزيده

٢٠آذر). تايمز است(لس آنجلس

از بنيادگرايان عراقيان شيعه اكثر
ايران نيستند رژيم وابسته به

اكثر نوشت: ٢٣آذر، روز تايمز نيويورك روزنامة
قوي جبهة يك امسال اوايل كه عراقي شيعة احزاب
اگرچه كردهاند. تجزيه به  شروع  بودند، داده تشكيل
دو حزب رهبران برخالف اما هستند شيعه عراقيان اكثر
نيستند. ايران رژيم به وابسته بنيادگرايان از شيعه، اصلي

براي عراق شيعيان افزود: تايمز نيويورك
هستند. شبهنظاميان بدنام نقش كمتري قائل

عراق سنيهاي اكنون كرد: تصريح تايمز نيويورك
كه است درست كنند. احساس را كمتري تهديد بايد
از نه اما است اكثريت حكومت معني به دموكراسي

ديگري. كيسه

ايجاد براي ايران رژيم رايس:
ميكند تالش عراق در بيثباتي

رژيم آمريكا گفت خارجه وزير كاندوليزا رايس،
اين اوضاع مي كند تالش  عراق در دخالت با ايران
حكومت نيستند مايل عراقيها اما كند بيثبات را كشور
داشتهباشند. ماليان ايران را حكومت مانند خودكامهيي

هستند. غني با فرهنگ مردمي عراقيها
پس از سخنراني در بنياد ٢٢آذر سهشنبه روز وي
يك به تبديل  ايران «رژيم گفت: واشينگتن هريتيج 
گرديده دموكراتيك خاورميانه باثبات و براي مشكل
براي راهي بايد بينالمللي جامعة رو اين از است.

كند. با آن پيدا برخورد
رفتار بگويد ايران رژيم به بايد بينالمللي جامعة
نيست. قبول قابل تو دخالتهاي نيست. قبول قابل تو
دموكراتيك ضد مالهاي رژيم افزود: كاندوليزا رايس
كه بايد هستهيي است تسليحات داراي برنامه مشكوك

قرارگيرد. مؤاخذه مورد
ايران رژيم گفت همچنين آمريكا خارجة وزير
در دخالت با ميكند تالش مخفي بهصورت هم چنين
تروريستها رژيم از اين كند. بيثبات كشور را اين عراق
حمايت شبهنظاميان و شورشيان از ميكند. حمايت
اخير اظهارات ادامه گفت در كاندوليزا رايس ميكند.
روشن نيز ايران رژيم جديد رئيس جمهور احمدي نژاد
همخواني بينالمللي جامعة با رژيم اين كه است ساخته

ندارد.
با گفتگو در وزير دفاع آمريكا، رامسفلد، دونالد
كه شكي نيست هيچ جاي گفت: نيوز تلويزيون فاكس
بايد مشكلآفرين است. قابلتوجهي ايران بهطور رژيم
هستند عراقي بيشتر عراقي شيعيان كه باشيم داشته توجه
آنها در انتخابات ايران رژيم آنها نميخواهند و شيعه تا

٢٥آذر٨٤). نيوز تأثير گذار باشد(تلويزيون فاكس

عراق: در آمريكا ويژة فرستادة
جدي تهديد يك ايران رژيم

است عراق براي
كه ويل بلك خبرگزاري رويتر رابرت گزارش به
آمريكا ويژة فرستادة و هندوستان در آمريكا سابق سفير
زمينة در نظراتش نقطه  اكنون و است  بوده عراق در
مي شود تلقي اهميت  با آمريكا دولت در  عراق امور
كرد. توصيف عراق براي جدي تهديدي را ايران رژيم
روبه رو دو تهديد جدي با گفت: اكنون عراق ويل بلك
آنها فعاليت زيرا نيستند. شورشيان عمده تهديد است.
اقتصادي بازسازي عمده تهديد  است. كاهش به رو
شد. خواهد انجام حال هر به بازسازي زيرا نيست، هم
بر را دولتي بتواند كه است عراق سياست عمده تهديد
را تشويق ما نظر همه مورد كه هدفهاي كار بياورد سر
در ايران فعال رژيم دوم حضور نمايد. تهديد ترغيب و

عراق است. صحنة سياسي
اقدامهاي طريق از  چه ايران  افزود:«رژيم  وي
درگير مسائل داخلي عميقًا تبليغاتي راه از چه و مخفي
ميليون دهها كردن در حال خرج رژيم اين است. عراق

است». اين كشور در دالر
هستند اين باور بر «انگليسيها ادامه گفت: در وي
در را پيشرفته جادهيي كنار بمبهاي ايران رژيم كه
نشين شيعه مناطق در ميدهد.  قرار  شورشيان اختيار
رژيم دست در كامل سياسي به طور دستگاه نيز جنوب
ميخرند، را امالك منطقه اين در ايرانيها است. ايران
هيچ كمكي اقدامات ميسازند اما اين مسجد مدرسه و
رژيم ميرسد نظر  به نميكند. منطقه اين  اوضاع به
مهلك براي چالشي عراق موفق را يك كنوني ايران

٢٢آذر٨٤). ميداند»(رويتر خود

شود ترور كه اين از قبل روز يك الدليمي
است بلعيده را عراق ايران رژيم گفت:

آزاد» عراق پيشرِو «حزب كانديداي الدليمي،
عصر شد، ترور رمادي در سه شنبه روز صبح كه
تأكيد تلويزيون العربيه مصاحبه با در دوشنبه(٢٢آذر)
وي است». بلعيده  را عراق ايران «رژيم بود:  كرده
عمل در ما بدانند كه «بايد بود: مصاحبه گفته اين طي
كشورهاي به وفاداران راه كه كرديم شركت سياسي
قرار حاكميت در تنهايي  به آنها تا ببنديم،  را ديگر
است؛ بلعيده را عراق ايران رژيم عزيز! برادر نگيرند.
بگذار آمريكا. نه و شدهايم اشغال ايران رژيم توسط ما
ايران رژيم دخالت بر دليلي كه ميگويند بشنوند. بقيه
همة ميدانند كه خوب خودشان ندارد! عراق وجود در
نميدانند اگر ميشود، اداره ايران رژيم توسط امورمان

بياوريم». سند
الدليمي ترور از پس است  يادآوري به الزم
انحالل ضرورت بر «وي بود: گفته العربيه تلويزيون
ترورهايي به را بدر نيروهاي و ميكرد تأكيد شبهنظاميان
به همين مينمود، متهم ميگيرد، صورت در عراق كه
شده است». ترور بدر نيروهاي توسط او احتماًال دليل،

تبريكرئيسجمهوربرگزيدة
عراق ايران بهمردم مقاومت

انزجارمردمعراق
ازاستبداد دينيحاكم

برايرانازبرجستهترين
ويژگيهايانتخاباتاست

برگزيدة رئيسجمهور رجوي، مريم خانم
در عراق مردم گستردة شركت مقاومت،
و نيروهاي مردم به را كشور اين انتخابات پارلمان
گفت تبريك عراق ميهنپرست و دموكراتيك
را دمشق تا ازتهران دموكراسي گسترش و
خاورميانه در  ثبات و صلح حتمي  ضرورت
انزجار مردم عراق رجوي توصيف كرد. خانم
تجربة حاكميت تكرار ايران و بر رژيم حاكم از
برجستهترين از يكي را عراق در ديني استبدادي
اميدواري ابراز خواند و انتخابات اخير ويژگيهاي
دموكراتيك دولت يك به عراق مردم كه كرد

كنند. دست پيدا مستقل و

مسئولاولسازمان
مجاهدينخلقايران:

مردمعراقبهاشغالپنهان
كشورشانتوسطعوامل
رژيمآخوندينهگفتند

سازمان اول مسئول حسينی،  صديقه خانم
عراق مردم به تبريك با ايران، خلق مجاهدين
گفت: انتخابات، در آنها گستردة شركت بهخاطر
رژيم گستردة تقلبات و  مداخالت از صرفنظر
بهاشغال عراق مردم  قاطع  اكثريت  آخوندی،
ايادی رژيم و مزدوران  توسط پنهان كشورشان 

گفتند. نه واليتفقيه،
اين ايران خلق مجاهدين سازمان اول مسئول
در عراق مردم  برای پيروزی يك را انتخابات 
توصيف بنيادگرايی و تروريسم و ارتجاع برابر

افزود: و كرد
ماليان تقلبات  و توطئهها همة بهرغم 
احمدینژاد و خامنهای بهويژه  تهران، بر حاكم
نقطهعطف يك اخير انتخابات رفسنجانی، و
آرايش و عراق بود در استقرار دموكراسی برای
بسياری اكنون كه خورد. چرا ورق عراق سياسی
دموكراتيك و ميهنپرست نيروهای و احزاب
تعداد چه  انتخابات  اين در اينكه از  صرفنظر 
بازگشتناپذيری بهطور بياورند، بهدست كرسی
سياسی تأثيرگذار تحوالت روند و پروسه وارد

شدهاند. كشور اين در
ماه مرداد در ايران مقاومت ملی شورای

خطاب  شورا، ساليانة بيانية مادة٥٤  در  گذشته 
ميهنپرست و دموكراتيك نيروهای و مردم به
و مليت، هرمرام و با و مذهب دين هر عراقی، با

اعالم كرده بود:
ازپيكر كه همة خونی با رنج و و درد باهمة
دولت يك در پاسخ، میريزد، زمين بر عراق
بتواند تا است معتدل و مستقل و ملی دموكراتيك
در را كشورتان تماميت ارضی و سياسی وحدت
قواعد به  كه جريانهايی  همة با مستمر  ديالوگ 
اشغال و به كند حفظ هستند، دموكراتيك پايبند

پايان دهد.
خطاب خود  پيام  در مقاومت ملی  شورای 
اساسی و قانون آستانة رفراندم در عراق به مردم
تأكيد كشور اين جديد دولت تشكيل و انتخابات

بود: كرده
و عراق وآزادی تماميت مبرِم تهديد
و آن استقالل اصلی مانع آنچه بهخصوص
است، مليتی چند نيروهای سريعتر هرچه خروج
است اعالمنشدهيی  اشغال و پنهان جنگ همان
برآن از مردم عراق تن ٨٠٠هزار و ٢ميليون كه

گذاشتهاند. انگشت
با ثبات و صلح و امنيت افزود: شورا، بيانية
مردم همة  احترامات و  حقوق  تضمين و اعاده 
پلوراليسم با و  عراقی آزادة زنان بهويژه  عراق،

می شود. قومی محقق مذهبی و و سياسی
نيروهای و مردم به ايران مقاومت ملی شورای

كرد: توصيه عراقی ميهن پرست و دموكراتيك
آزادی بهشرط انتخابات در قوا تمام با
بهسود را ميدان و  كنيد شركت  عدمتقلب، و
خارجی دخالتهای و ضددمكراتيك جريانهای
ذره آخرين  تا و قطره آخرين  تا نكنيد. خالی 
استفاده سياسی  آزاد فعاليت امكان و آزادی  از

كنيد.
و متحد ملل نظارت تحت آزاد، انتخابات

كنيد. طلب را دموكراتيك آزاديهای حداكثر

در عراق:  آخوندي عوامل رژيم
مجاهديننمي گذارند

طرحهايمان را پيشببريم
هنگامي عراق در آخوندي رژيم عوامل
و توطئه  گستردة طرحهاي پيشبرد جريان در كه 
به به مجاهدين كه با مردمي امر انتخابات در تقلب
و تروريسم بنيادگرايي برابر در سد سديدي عنوان
از بسياري و در ميشدند رو هستند، رودر پشتگرم
به شكوه خود اربابان نزد ميماندند، ناكام موارد 
كه ميدادند سر ناله  و  آه  و پرداخته  شكايت و

ببريم. پيش را طرحهايمان نميگذارند مجاهدين
در ديالي استان در آخوندها عوامل ازجمله
انتخابات پيرامون و جواب «سؤال نام به جزوهيي
جلسات مجاهدين ديالي استان «در نوشتند: مجلس»
ميكنند برگزار مردم عموم براي گردهماييهايي و
آنها و دارند شيوخ عشاير گفتگوهايي با ويژه به و
بسيج انتخابات  و اساسي قانون و شيعه بر ضد را
ميميريم آنها از دست ما هرروز طوري به ميكنند

مي شويم». زنده و
از عراق مردم عموم كه ميشود يادآوري
پنهان اشغال و ايران بر حاكم رژيم دخالتهاي
نگران و منزجر آخوندها عوامل توسط كشورشان
و ٢ميليون كه همچنان دليل، همين به و هستند
اعالم بيانيه يي امضاي با آنان از نفر ٨٠٠هزار
به مجاهدين استراتژيك متحد  را خود كردهاند،
برابر در مهم فرهنگي و  سياسي «سد يك عنوان
برابر در وزنه تعادل ترين مؤثر بنيادگرايي و نفوذ

ميدانند. ايران» رژيم طلبانه توسعه آرزوهاي

دولت به پارلمان اعضاي از نيمي به قريب
كه ميدهند فراخوان اروپا اتحادية و انگلستان
تهران آخوندهاي قبال در را قاطع سياست يك
را عليه ناعادالنة تروريستي برچسب و كند اتخاذ

كند. حذف ايران خلق مجاهدين
روز  كه وست مينستر در كنفرانس يك در
پارلمانترهاي شد،  برگزار  ١٣دسامبر پنجشنبه
جديد ابتكار يك اصلي حزب سه از انگليسي
مجلس ٢٧٩نمايندة قبال ايران را ارائه دادند. در
«بيانية ايران» اعيان ١٢٦نمايندة مجلس و عوام
تروريستي برچسب «حذف به كه كردند امضا را
و ميدهد فراخوان ايران» خلق مجاهدين عليه
در تغيير راه برسر مانع» «مهمترين بهعنوان آنرا
نظريههاي به [نمايندگان] ميكند. توصيف ايران
كه از برجستهترين حقوقدانان، شماري حقوقي
عليه تروريستي  برچسب بودند كرده تصريح 
صرفًا نداشت، و قانوني مبناي ابتدا مجاهدين از
اشاره بود، گرفته صورت سياسي انگيزههاي با

كردند.
تصريح خود، بيانية در پارلمان نمايندگان
با مراوده سياست انگلستان دولت كه كردند
اساس براين اخير سالهاي  طي  را ايران رژيم
ايران رژيم تغيير به منجر  كه ميكرد توجيه
در كه كساني به سياست آنها اين و ميگرديد
ميشدند، خوانده  «ميانهرو» ايران رژيم  درون
اين امر عكس در هر دو زمينه ياري ميرساند.

رئيسجمهور انتصاب با است. رسيده اثبات به
فرماندههان سپاه كابينة متشكل از و قالبي ايران
به اما است، كرده تغيير ايران رژيم پاسداران،
را است. سپاه پاسداران كنترل بدتر شده غايت

گرفتهاند. دست به كامًال
در ايران رژيم  دخالت به اشاره با  بيانيه
در عراق، نتيجهگيري ميكند خشونت تروريسم و
دوران اين در ماليان از «استمرار استمالت كه،
خاورميانه در ثبات و امنيت سر بر كردن ريسك
با دموكراتيك تغيير ايران مسألة راهحل است.
مريم خانم است. مقاومت ايران و مردم بر تكيه
پارلمان در سخنانش در را راهحل اين رجوي،

قرارداد». مورد تأكيد دسامبر گذشته در اروپا
آزاد ايران گروه پارلماني رئيس كوربت، لرد
آن بهخاطر مجاهدين كه  دليلي «تنها گفت؛
آخوندهاست. فضاحتبار با شدهاند، معاملة ممنوع
ايران كه است چرا استمالت ورشكسته سياست
به و ميشود نزديكتر اتمي تسليحات توليد به
ادامه ميدهد». عراق در خود دخالتهاي فزايندة
به خطاب خود پيام  در  رجوي خانم
كليدي نقش استمالت دهه «دو گفت: كنفرانس،
رژيم ايفا جناح افراطيترين رسيدن در بهقدرت را
جامعة كه شد منجر امر اين به استمالت كرد.
اين آنهاست. برخورد با براي فاقد اراده بينالمللي
به كه فراخوان است انگلستان صداي مردم بيانيه
اين با ميدهند. قبال ايران در سياست در تغيير

بيانية كميتة پارلماني آزادي ايران
اروپا؛ شوراي عضو و كارگر حزب از كينگ لرد
مجلس در محافظهكار حزب اعضاي رئيس رنتون لرد
در ملكه مشورتي رتبة داراي حقوقدانان رئيس و اعيان
سنتاندروز دانشگاه رئيس دوور كنت سر ولز؛ و انگلستان
دولت خانم و انگلستان آكادميسينهاي معروفترين و
انگلستان در ايران مقاومت ملي شوراي نمايندة نوروزي

پرداختند. سخنراني ايراد به و داشته شركت
بيانيهيي به اشاره با لرد كالرك ابتداي جلسه در

(شامل  انگلستان مجلس نمايندة  ٤٠٥ توسط كه
مجلس از ١٢٦نماينده و عوام مجلس  از ٢٧٩نماينده 
حمايت به  اشاره  و است رسيده امضا به  اعيان) 
٢٩نوامبر روز سمپوزيوم در انگليسي ١٣٠٠حقوقدان
بيانيهها آنها، توسط صادره بيانية و اعيان مجلس در
حقوقدانان وسيع بسيار حمايت انكار غيرقابل اسناد را
مردم برحق مقاومت از انگلستان مجلس نمايندگان و
تغيير براي  رجوي مريم خانم سوم راهحل ايران، 
خارجساختن ضرورت و تأكيد بر ايران در دموكراتيك
ليست سازمانهاي ايران از سازمان مجاهدين خلق نام
نام دادن قرار كه تأكيد كرد دانست و انگلستان ممنوعة
و ماليان از دلجويي براي تنها ليست اين در مجاهدين

آمده است. آنها بهعمل رژيم ضدبشري
رئيس و كارگر حزب لردهاي رئيس كوربت لرد
پاياني اطالعيه در ايران آزادي براي پارلماني گروه
كه سازمان دليلي «تنها گفت: پارلماني كنفرانس بزرگ
ممنوعه سازمانهاي  ليست  در ايران  خلق مجاهدين 
ماليان دلجويي از براي زشت معاملة يك داده شد قرار

در كامل فروپاشي وضعيت در مماشات سياست بود.
خود اتمي و توسعة سالح تكميل زمانيكه رژيم ايران به
ادامه عراق فزاينده اش در دخالتهاي و به ميشود نزديك

ميدهد، قرار دارد».
مقاومت برگزيدة رئيسجمهور رجوي مريم خانم
لندن پارلماني بزرگ كنفرانس براي ويدئويي پيام يك
از انگلستان پارلمان ونمايندگان حاضران به و فرستاد
از تشكر با و  فرستاد درود ايران مقاومت مردم جانب
درايران دموكراسي آزادي و حمايت از در تالشهايشان

وكيل انگليسي  ١٣٠٠ حقوقدان و هفته قبل گفت: دو
 ١٢٥ و عوام  مجلس نمايندگان از ٢٧٩تن  امروز و
تكرار را خواسته يك اعيان  مجلس  ازنمايندگان تن
اين برداريد. مجاهدين از را تروريسم برچسب ميكنند:
كه نمودند حقوقدانان تصريح بينظير است. اجماع يك
وجود مجاهدين ممنوعهكردن براي حقوقي مبناي هيچ
به نسبت مستمر طور به شما گذشته دهة طي ندارد.
كه گفتيد شما داديد. هشدار مماشات سياست عواقب
و بيشتر بيشتر ماليان خواهد شد كه باعث دادن، امتياز
از مجاهدين بايد برچسب تروريسم گفتيد بخواهند. شما
كه شما گفتيد شود. انداخته به گردن ماليان و برداشته
ترغيب به منجر تنها ظالم به جاي مظلوم كردن سرزنش
اكنون تاريخ مي شود. بيشتر خون ريختن ماليان براي
و مماشات با ماليان ميگفتيد. درست كرد كه شما ثابت
زمان اكنون ميباشد. ايران در دموكراسي استقرار براي
بيانيه بدهد. گوش پارلمان صداي به دولت كه رسيده آن
تغيير به فراخوان كه است انگلستان مردم صداي شما

بيانيه، اين  طريق از ميدهد. ايران قبال در  سياست
ليست از مجاهدين حذف از را خودش حمايت پارلمان
سياست به دادن پارلمان خواهان خاتمه ميدهد. نشان
حمايت از تغيير اعالم و است. ماليان قبال در مماشات

ميكند. و مقاومت ايران توسط مردم دموكراتيك
اين مقابل در كساني كه به خطاب بدهيد اجازه
از استمالت ادامة بگويم: ايستادهاند پارلمان خواستة
يك تروريستي به ليست در مجاهدين نام حفظ ماليان و
جامعة ميگذرد كه روزي هر شد. خواهد منجر فاجعه
تهديدات با مقابله براي را  بيشتري فرصتهاي جهاني
كساني كه چشمان از تاريخ ميدهد. از دست ماليان 
اجازه دادند و ايران بسته سركوب مردم روي را بر خود
ياد نيكي  به دهد، توسعه اتمي سالح آخوندي  رژيم

كرد. نخواهد
گفتهام بارها افزود: خود پيام ادامة در رجوي خانم
به نيازي تغيير براي تحقق ميكنم كه تكرار بازهم و
را رژيم اين به امدادرساني نيست، خارجي نظامي حمله
خواهد را محقق تغيير ايران مردم كنيد، مقاومت متوقف
سوي از و ايران بزرگ ملت نام به بنابراين ساخت.
و انگلستان آزادي، از دولت شهيد ١٢٠هزار با مقاومتي
براي مقاومت ايران مردم حق كه ميخواهم اتحادية اروپا

بشناسند. بهرسميت را
ديپلوماتيك، هيأتهاي نمايندگان كنفرانس، اين در
و انگليسي خارجي، خبرنگاران رسانههاي سفارتخانههاي
حقوقبشري، سياسي، مختلف شخصيتهاي و بينالمللي

داشتند. شركت آكادميك و زنان حقوق

انگلستان مجلس ٤٠٥نمايندة فراخوان ٣ صفحة از بقيه

نام حذف از را خود انگلستان حمايت پارلمان بيانيه،
پارلمان ميدارد. ابراز تروريستي ليست از مجاهدين
ماليان از استمالت پايان دادن به خواهان همچنين
تغييردموكراتيك توسط براي را خود و حمايت است

ميدهد». مقاومت ايران مورد تصريح قرار و مردم
عبارتند ايران» «بيانية از حمايتكنندگان
رنتون، لرد عاليجناب ويل؛  كاسل  از كوربت لرد از
مشاور كارميليل، فريزر از عاليجناب لرد مشاورملكه؛
ملكه؛ مشاور سندول، از آرچر لرد عاليجناب ملكه؛
ملكه؛ مشاور تاورن، لرد ملكه؛ مشاور وادينگتون، لرد
بروكس؛ والتام از لرد دوالكيا همپستد؛ از كالرك لرد
از آلتون لرد عوام،  مجلس نمايندة مكينلي،  اندرو
مايك ايمس، ديويد ويس، رودي دكتر ليورپول؛
لرد عوام؛ مجلس نمايندگان دورو، ديويد و هنكاك
ديويد پاترنيوتن، از گولد  بارونس  جانستون، راسل
لرد هويل عوام، مجلس اعضاي جونز، ديويد ويلتس و

ريچموند. از هريس بارونيس و

آمريكا چاپ استيت روزنامة
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مماشات ديپلوماسي تلخ پايان
درمورد (٢١دسامبر) ٣٠آذر اجالس آستانة در
ديپلوماتهاي آخوندي ديكتاتوري هستهيي پروندة
سخن مورد اين در ديپلوماسي» تلخ «پايان از اروپايي
«ديپلوماتهای فرانسه خبرگزاری بهگزارش ميگويند.
اروپا نشست هسته يی كه باورند اين غربی بر و اروپايی
واداركردن به میتواند امر اين اما است بی نتيجه ايران با
بلندپروازيهای ضد بر غرب از حمايت برای روسيه
يك گزارش همين به  بنا كند». كمك  ايران اتمی
ماهيت بهعلت كه اروپا اتحادية كشور سه از ديپلومات
گفت: نشود، فاش نامش خواست مسأله حساس
تالش واقعی ديپلوماتيك فعاليت حاضر «درحال
می توانيم در نتيجه ما حمايت روسيه است. جلب برای
ارجاع ملل متحد سازمان امنيت  شورای به را ايران
اجالس هم اين اروپايي ديگر يك ديپلومات دهيم».
پرونده ارجاع از «پيش كه دانست خوبي» «فرصت را
را خود كارتهاي طرف «هردو امنيت»، شوراي به ايران

بگذارند». ميز روي
كشور سه ديپلوماتهاي ديگري گزارش به بنا
پيششرطهاي به توجه «با گفتهاند اروپايي مذاكرهكنندة
وجود گفتگو  براي اندكي فضاي است ممكن ايران 
به آن از آن چه «احتماًال  آنها، گفتة به باشد». داشته 
كرده، اعالم ايران  آنچه به توجه با ميآيد،  دست
بهنظر اميدواركننده «خيلي و بود» نخواهد نويددهنده

نميرسد».

كار دستور در شديدتر اقدامات
شنبه روز در رويتر خبرگزاري بهگزارش
كه درصورتي «درصددند اروپا و آمريكا ٢٦آذر،
فعاليتهاي سرگيري از  براي خود بهتهديدهاي  ايران
ديپلوماتيك شديدتري اقدام دهد، ادامه هستهيي مهم
متحدان و آمريكا گزارش  بههمين بنا  دهند». انجام
به نقطهيي رسيدن براي توافق در حال اروپاييش
امنيت «بايد بهشوراي رژيم پروندة هستهيي كه هستند
با مرتبط ديپلوماتهاي داده شود».  ارجاع ملل سازمان
و حال بحث در اروپا و آمريكا ميگويند پروندة اتمي
است ممكن كه تحريمهايي «نوع دربارة تصميمگيري
شوراي به ايران هستهيي پروندة ارجاع صورت در
يك رويتر بهگزارش هستند. شود، اعمال امنيت
احساس فزايندهيي به طور «ما گفت: اروپايي ديپلومات
مورد محرمانه و راه حلي به تنها نه ايرانيها ميكنيم كه
به تقابل بلكه نيستند، عالقمند مشكل اين براي مذاكره
«رابرت ميشود گفته دارند». عالقه اينباره در سياسي
منع امور آمريكا در خارجة امور معاون وزير جوزف»،
اروپا در گذشته هفتة از هستهيي، تسليحات گسترش
ايران ازجمله مسائلي  دربارة  بهبحث  و  ميبرد بهسر
مسائل است  گفته آمريكايي  مقام يك  دارد. اشتغال 
مقامات به گفتة ميروند. پيش جالبي» «نقطة بهسمت
رژيم هسته يي پروندة ارجاع درصورت آمريكايي
ميشوند اعمال  سريعًا «تحريمها امنيت، شوراي به
قرار مد نظر نيز ديگري ديپلوماتيك فشارهاي و
امور رايس، وزير كاندوليزا حال، همين ميگيرند». در
خود عليه در تازهترين موضعگيري نيز خارجة آمريكا
توجه مورد را اتمي رژيم احمدينژاد، پروندة پاسدار
بهخواست نمي خواهد ايران «رژيم گفت: و داد قرار
جهان به  ندارد قصد و كند توجه بينالمللي جامعة 
همين خاطر به دارد. صلحآميز برنامة كه اثبات نمايد
نرسيده بهجايي اروپا اتحادية كشور سه با مذاكراتش
ايران رژيم «اگر آمريكا خارجة وزير بهعقيدة است».
است، اين بن بست از خروج كه خواستار ندهد نشان
ديگري راه امنيت شوراي به آن پرونده ارجاع بهجز ما
جديدترين در نيز اروپا اتحادية سران داشت». نخواهيم
دادند هشدار آخوندي ديكتاتوري عليه خود واكنش
سران كه در بيانيه يي است. درحال اتمام آنها صبر كه
«هشدار كردند، صادر ٢٥آذر جمعه روز اروپا اتحادية
دربارة ديپلوماتيك راهحل  برای  فرصت كه دادند
بهطول هميشه برای تهران مناقشة مورد هستهيي برنامة

نمیانجامد».

عجايب»! سرزمين در «آليس
دادن طرح بهدنبال گذشته هفتة اوايل در
سوي از آخوندي ديكتاتوري  به امنيتي»  «تضمين
درخواست، اين  رد ضمن آمريكا دولت البرادعي، 
كه كرد توصيه و خواند «فريبكار» را آخوندي رژيم
رفتاري» «الگوي همين روي رژيم اين با برخورد در
سخنگوي جانشين ارلي، آدام  شد. متمركز بايد
که نيست اين «مسأله افزود: آمريكا خارجة وزارت
کار را و آن مي کند را کار اين اياالت متحده چرا
دو نيم تقريبًا هم سر پشت ايران رژيم نميکند…
است، گذاشته پا زير حکام را شورای قطعنامة جين
جامعة سؤاالت نگرانيها و پاسخ ببينيم ايران بگذاريد

ميدهد». چگونه را بينالمللی
در پاسخ خود اظهارات از ديگري در بخش وي
گفته كه رژيم خارجة وزارت سخنگوي دعوت به
برخورداري درصورت آمريكايي شركتهاي بود،
فعاليتهاي مناقصة الزم ميتوانند در استانداردهاي از
گرفته بهتمسخر را  دعاوي اين كنند،  شركت اتمي
«آليس حوادث  مشابه آرزوهايي چنين بود گفته  و
را تصوراتي چنين او  است. عجايب»  سرزمين در
بايد «ايران ابتدا گفت: و نمود «خامخيالي» توصيف
اتمی جنگافزارهای گسترش منع بينالمللی پيمان به
بهدنبال که قانع کند را جامعة بينالمللی و نهد گردن
در رژيم تالش همين حال در نيست».  اتمی سالح
نگراني بينالمللي جامعة بازيگرفتن و پنهانكاري
پارلمان در است.  برانگيخته نيز را كشورها  ساير
را آخوندي ديكتاتوري لوئيس، جولين انگلستان
اتمي دستيابي بهسالح صورت در خواند كه «ياغي»
به دست سالح رسيدن ترسناك «سناريوي همان

شد. محقق خواهد بنيادگران افراطي»

اتمي پروندة بر قوا تمركز از نگراني
چشم انداز نيز آخوندي رژيم ديگر سوي از
حكومتي روزنامة نميبيند.  اتمي پروندة  در روشني
مذاكرات درخصوص خود سرمقالة طي همبستگي
در همچنان ايران، هسته يي «پروندة نوشت: پيش رو،
صدد در اروپا آمريكا و است، آيندهيي نامعلوم انتظار
ديگري عرصة در كه آن از پس تا هستند، وقتكشي
خويش، قواي تمام يافتند، با تمركز فراغت عراق چون
اشاره با روزنامه اين بپردازند». ايران عليه اقدام به
«بديهي افزود: بحران عراق، آمريكا در بهدرگيربودن
عرصههاي در اروپا و آمريكا گرفتاريهاي كه است
حاضر نيز فرصت لذا و بود نخواهد دائمي مورد اشاره
هميشگي هستهيي پرونده در ايران اهداف پيشبرد براي
رژيم كارگزاران و مقامات حال همين در نيست».
خاك در غنيسازي بر مبني روسيه پيشنهاد رد ضمن
ميكنند. يك توصيف مرده» «پيشنهاد آنرا اين كشور
اينكه ضمن نراقي بهنام آخوندي ديكتاتوري پادوي
برحذر روسيه پيشنهادي طرح پذيرش از را رژيم
ايران مسألة هستهيي، حادشدن «با داد كه هشدار داشت،
قرار جهان همة مقابل در که آمريکا مقابل در فقط نه
خطرناک بسيار  اجماع اين بهوجودآمدن و میگيرد 
اين مي تواند هسته يي پروندة به روسيه ورود و است

كامل كند». اجماع را

به آلمان احمدينژاد ورود بررسي منع
پاسدار نفرتآميز و دجالگرانه  اظهارات در
و بلوچستان، سيستان استان به سفرش احمدينژاد در
حاكم مذهبي  فاشيسم  ديگر، يكبار جهاني  جامعة 
پاسدار تهديدات سومين كرد. محكوم را ايران بر
از نه كرد، تأكيد  نيز خود همچنانكه احمدينژاد، 
اساس بر دقيقًا بلكه سياسي» «ناپختگي و سادگي» «سر
سوي از و شده تنظيم آخوندي ديكتاتوري خطمشي
پروندة تنها اكنون نه اجراست. حال وليفقيه در گماردة
مسائل به آن رويكرد بلكه فاشيستي رژيم اين اتمي
از جمله همه نگراني نيز عراق امور در دخالت و منطقه
بهقول آن كنار از مي كردند تالش بهحال آنهايي كه تا
بگذرند، سياسي» سادة «اشتباه عنوان تحت خودشان
اول تجاري شريك آلمان ازجمله است. برانگيخته
كشورهاي اروپايي مقدم صف در اكنون رژيم هم اين
است. داده واكنش نشان دجالگريهاي احمدي نژاد عليه
مايل کشور اين «دولت گفت آلمان، عاليرتبة مقام يك
بخواهد تا ايران ملل سازمان امنيت که از شورای است
کند». مجازات جمهورش رئيس  اظهارات بابت را
يکشنبة ويژة شمارة با  مصاحبه در  دماتزيرز، توماس
سطح سازمان در «اقدامات گفت: ولت، روزنامة دی
گفت: مرکل خانم دفتر رئيس می کنيم». بررسی را ملل
فراکسيون عضو بنديت، کوهن دانيل پيشنهاد او، بهنظر
خواستار که  کسانی ساير و  اروپا  پارلمان در  سبزها
آلمان در فوتبال جهانی جام از ايران گذاشتهشدن کنار
اشتاين ماير»، فرانك والتر جالبی» است. «ايدة شدهاند،
كه بدانند ايرانيان بايد گفت: خارجة آلمان امور وزير
افزود: ماير اشتاين دارد. اندازه يي اروپا اتحادية صبر
نشان اسرائيل دربارة  احمدي نژاد محمود  اظهارات
است. بيمسئوليت اندازه چه تا ايران كه ميدهد
ارلر، گرونوت لبنان، چاپ السفير روزنامة بهگزارش
نيز گفت آلمان دولت خارجي امور در وزير مشاور
آلمان را به احمدينژاد ورود منع «وزارت متبوعش كه

مي كند». بررسي
ديگر نظام شايستة ايران

است ديگري رئيسجمهور و
اتحادية كميسيون رئيس باروسو، مانوئل جوزف
پاسدار دجالگرانة اظهارات محكومكردن ضمن اروپا،
اليق كه رهبري ايران اكنون  هم  گفت: احمدينژاد،
معموًال كه خود اظهارات در باروسو ندارد. را است آن
اين براي كه من زيادي احترام «با گفت  است، قوي
قائل كشور  اين بزرگ  تاريخ و مردم  اين كشور، 
رژيمي يا  و رئيس جمهور آنها  كه مي گويم و  هستم
كه اروپا اتحادية سران ندارند». هستند، آن اليق را كه
بودجة سر بر  توافق به  رسيدن به منظور  بروكسل  در
هسته يي پروندة مسألة  بودند، آمده گرد  اتحاديه اين
و بحث مورد هم را احمدينژاد پاسدار تهديدات و
صدور با  اروپا اتحادية رهبران دادند. قرار گفتگو 
عربدهكشيهاي شديد  محكومكردن ضمن  بيانيهيي
تحريك ادامة درصورت دادند هشدار احمدينژاد
«با است ممكن آخوندي ديكتاتوري  توسط منطقه
اظهارات «كه گفتند آنها شود». روبهرو تحريم اعمال
هيچ و است قبول كامًال غيرقابل محمود احمدینژاد

ندارد». منازعة سياسی متمدنانه در جايگاهی

دوماي روسيه
كرد لغو را عادل حداد سخنراني

به اعتراض در ملي) (مجلس روسيه دوماي
عادل حداد سخنراني احمدينژاد، دجالگرانة اظهارات
سايت يك بهنوشتة كرد. لغو را ارتجاع مجلس رئيس
در مذاكراتي انجام  براي كه عادل حداد  حكومتي،
كشور اين  مجلس در بود قرار مي برد، بهسر روسيه 
مجلس رئيس تحقيرآميزي بهنحو اما كند، سخنراني
وي سخنراني از مانع و كرده پول يك سكة را ارتجاع
«مقامات قبلي قرار گزارش بر خالف به اين بنا شدند.
است ممكن يا نيستند نمايندگان كه اين بهبهانة روسيه
اين كردند». لغو را سخنراني اين باشد، كم تعدادشان
رئيس سفر بينتيجهبودن از همچنين حكومتي سايت
افزود:«همچنين و داد خبر مسكو به ارتجاع مجلس
در مهمي چندان مباحث روزه چند سفر دراين
است.علت نشده هستهيي ايران انجام فعاليت خصوص
بر مبني روسيه  پيشنهاد پذيرفتهشدن عدم هم  مسأله
سفر از اين قبل روسيه، خاك در غنيسازي اورانيوم
مباحث وارد روسيه مقامات خاطر همين به و است بوده
كردهاند». اكتفا بهكليگوييهايي و نشده مسأله اين ريز
وارد علت اين به «روسها افزود: حكومتي سايت اين
تصميم ايران بودند معتقد كه نشدند هستهيي مباحث
خود تغيير مواضع مورد در را نظرش و را گرفته خود

در زمينة كه نديدهاند صالح آنها داد. بنابراين نخواهد
كنند». صحبت ايراني هيأت با هستهيي فعاليتهاي

محكوميت قطعنامة دومين و پنجاه
حقوق بشر نقض

٢٥آذر، جمعه روز متحد ملل  عمومي مجمع
حقوقبشر مسمتر و وحشيانه  نقض  قطعنامهيي طي
نقض محكوميت قطعنامه كرد. محكوم ايران در را
موافق، ٧٥رأی با آخوندي ديكتاتوري در حقوقبشر
و شد تصويب ممتنع و٤٣رأی مخالف، ٥٠رأی
رژيم جنايات ننگين بركارنامة ديگري سند بدينوسيله

شد. افزود آخوندي ضدبشري
برگزيدة رئيس جمهور رجوي مريم خانم
مردم عموم به را قطعنامه اين تصويب ايران، مقاومت
قطعنامه اين تصويب كرد تأكيد و گفت تبريك ايران
را ماليان حقوقبشر نقض  پروندة  ارجاع ضرورت

دوچندان ميكند. متحد ملل بهشوراي امنيت
استفاده استمرار ملل متحد، عمومي مجمع قطعنامة
قبيل غيرانساني از مجازاتهاي وحشيانه و شكنجه و از
ساير و علني اعدامهاي استمرار عضو، قطع و شالقزدن
بهتضمينهاي احترام فقدان در گسترده سطح در اعدامها
انزجار با بهخصوص و بينالمللي شناختهشدة بهرسميت
از كمتر جرم  ارتكاب هنگام كه افرادي اعدام  از
برخي ميكند. به گفتة محكوم قويًا را داشتند، ١٨سال
سازمان بشر حقوق شورای به کار شروع «با ديپلوماتها
حكومتهاي ايراني، جديد  سال اوايل  در متحد ملل
نظارتي كارهاي و  ساز تحت  ايران  نظير  ديكتاتوري
بين المللي سوي جامعة از فشارهاي شديدتري و دقيقتر
موارد ارجاع ميتواند فشارها اين ازجملة گيرند. قرار
ملل، سازمان امنيت بهشوراي استمرار، صورت در نقض
بينالمللي پيگرد و اقتصادي تحريم تدريجي اعمال

باشد». بشر حقوق ناقض و مختلف داخلي مقامات

هفته يك در اعدام حكم و اعدام ٩
شد آويخته بهدار ٢٠ساله جوان يك
محسن بهنام ٢٠سالهيي جوان ٢٧آذر، روز

شد. بهدار آويخته اوين زندان كندي در استاد
شد صادر ورامين در سهنفر اعدام حكم
سه نفر اعدام حكم آخوندي رژيم ضدبشري
است قرار نفر كه سه اين كرد. ورامين صادر در را
عباس و غالمعلي محسن، شوند، اعدام مألعام در

شالق  ضربه ٢٠٠ افراد به از اين هر كدام نام دارند.
اند. شده محكوم نيز

در تهران مرد دو زن و يك
شدند محكوم بهاعدام

يك اعدام حكم آخوندي ضدبشري رژيم
كرد. اين سه نفر صادر تهران در و دو مرد را زن

٢٣آذر٨٤). دارند(شرق نام حسين و بهنام اكرم،
شد صادر دو جوان اعدام حكم

شدند. محكوم بهاعدام تهران در جوان دو
نام ٢٣ساله  شيرآقا و ٢٧ساله حسين جوانان اين

٢٢آذر٨٤). دارند(همشهري

فراخوانمقاومتايران
 برايدستگيريمصطفيپورمحمدي 

وزيركشوررژيمآخوندي
وازمسئوالنقتل عام

يونان در سياسي، زنداني ٣٠٠٠٠
دستگيري مصطفي براي يونان، قضايية دستگاه و دولت از مقاومت ايران
زنداني ٣٠هزار قتلعام مسئوالن از و آخوندي رژيم كشور وزير پورمحمدي،

مهاجرت  «كنفرانس در شركت براي اكنون هم كه سال١٣٦٧  در سياسي
فرا ميخواند. ميبرد، به سر انسان» قاچاق غيرقانوني و

اطالعات وزارت تشكيل ابتداي از پورمحمدي، مصطفي آخوند
اين  نمايندة بهعنوان سال٦٧  در و  بود اطالعات وزير  معاون سال١٣٦٣ در
مبني خميني فتواي كه بود اصلي كميسيون مرگ عضو سه از يكي وزارتخانه

آورد. در اجرا به زندانيان مجاهد و مبارز را قتلعام بر
٩مرداد١٣٦٧  مورخ نامة در خميني وقت جانشين منتظري آقاي
روز هم چند ظرف در نفر هزار  چند «اعدام نوشت  به خميني خود خطاب
فتواي خميني در نخواهد بود.» از خطا خالي و هم ندارد عكسالعمل خوب
سياسي زندانيان براي اعدام حكم به صدور تصميم كه بود كرده تأكيد خود
و نمايندة داديار و يا انقالب دادستان شرع، قاضي آقايان اكثريت «رأي بر مبتني
اعضاي به خطاب نامهيي در منتظري ميباشد». االتباع الزم اطالعات وزارت
در اوين در اطالعات وزارت نمايندة پورمحمدي، ازجمله كميسيون مرگ،

به  نسبت آنهم محاكمه، بدون قتلعام «اينگونه نوشت ٢٤مرداد٦٧  تاريخ
مي كند». محكوم را ما دنيا و آنهاست نفع به درازمدت در و اسير، قطعًا زنداني
به نسبت منتظري سال همان ١١مرداد تاريخ در خميني به ديگري نامة در
تحت عمًال ديگران و دارد اطالعات مسئول جا همه اساسي را «نقش اينكه
نقش در شكي هيچگونه جاي ترتيب اين به بود. كرده اعتراض ميباشند» تأثير
زنداني هزاران كشتار در پورمحمدي جنايتكار آخوند تعيينكنندة مسئوليت و

ندارد. وجود ميكردند خود را سپري محكوميت دوران كه سياسي
دري نجفآبادي، قربانعلي و فالحيان وزارت علي دوران در پورمحمدي
سمت اين وي در بود. اطالعات وزارت خارجي معاونت رئيس و قائممقام

اين  جريان در زنجيرهيي» در دهة٧٠ بود. «قتلهاي اول درجه مسئوالن از يكي
نحو به و شده ربوده روشنفكران و نويسندگان و مخالفان از زيادي شمار قتلها،
پروانه و خانم داريوش فروهر ّآقاي فجيع قتل از بهقتل رسيدند. پس فجيعي
فرماندهي كه پورمحمدي با تلفني تماس در قاتالن سال٧٧، پاييز در فروهر
مطلع عمليات اين «موفقيت» از را وي داشت، برعهده را تكاندهنده جنايت اين
بهعنوان زنجيرهيي، پورمحمدي قتلهاي فضاحت باال گرفتن از پس ساختند.

گرديد. منصوب وليفقيه امنيت و اطالعات ويژة دفتر مسئوالن از يكي
يا اعضاي و خود آمريكا، و اروپايي كشورهاي در ايراني هزاران پناهندة
ميباشند. او شهادت عليه آمادة و بودهاند پورمحمدي قرباني جنايات خانوادهشان

عليه بشريت ميباشد. بارز جنايت مصاديق يكي از هر معياري دژخيم با اين
تاريخي وظيفه يك مقابل در اروپا اتحادية عضو يك مثابه به يونان امروز
مخالفان قتل و نسلكشي شكنجه، اتهام به مي بايست پورمحمدي دارد. قرار
دبيركل، ايران گيرد. مقاومت قرار بينالمللي دادگاه مقابل يك در و شود دستگير
به را بشر حقوق مدافع ارگانهاي ديگر و حقوقبشر عالي كميسر امنيت، شوراي

فرا ميخواند. عدالت برابر در پورمحمدي دژخيم گرفتن براي قرار تالش
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٦دسامبر٢٠٠٥) ٢٥آذر١٣٨٤
رونوشت:

يونان دادگستري وزير و وزير خارجه نخستوزير، رئيسجمهور،
اروپا اتحادية دورهيي رياست انگلستان، نخستوزير بلر، توني آقاي

اروپا كميسيون رئيس باروسا، مانوئل خوزه آقاي
اتحادية اروپا كميسر قضايي

اروپا اتحادية خارجي روابط مسئول سوالنا، آقاي خاوير

هفته روز هفت
مروريبرمهمترينرويدادهايهفته

مجمععموميمللمتحدپنجاه
ودومينقطعنامةمحكوميتنقض
كرد تصويب را ايران در بشر حقوق

مريمرجوي:تصويباينقطعنامه
را آخوندي رژيم پروندة ارجاع ضرورت

بهشورايامنيت مللمتحد دوچندانميكند
حقوق بشر مستمر و وحشيانه نقض قطعنامهيي طي امروز عمومي مجمع
رژيم گستردة تشبثات بهرغم اين قطعنامه، كه در كرد. محكوم را ايران در
رسيد، استمرار تصويب به بشر، حقوق ناقض كشورهاي و برخي آخوندي
علني و ساير اعدامهاي استمرار غيرانساني، و وحشيانه شكنجه و مجازاتهاي
جرم ارتكاب هنگام كه افرادي اعدام بهخصوص و گسترده سطح در اعدامها
آزادي اجتماعات، بيان، آزادي مستمر نقض همچنين داشتند و ١٨سال از كمتر

است. محكوم شده قويًا و قومي اقليتهاي مذهبي زنان و نقض حقوق
عموم به را قطعنامه اين تصويب ايران، مقاومت برگزيدة رئيسجمهور
بخش كمي هرچند قطعنامه اين كرد خاطر نشان و گفت تبريك مردم ايران
اينحال با ميگيرد، بر در را  ايران مردم عليه  آخوندي رژيم جنايات از
است. ايران  در  حقوقبشر نقض بيسابقة تشديد به بينالمللي اذعان جامعة 
حقوقبشر با بهديالوگ فاحش سياست موسوم شكست بيانگر اين قطعنامه
اين جنايات پروندة ارجاع بر ضرورت ميباشد و ايران بر حاكم آخوندهاي

ميكند. تأكيد امنيت ملل متحد شوراي به رژيم
كارآوردن روي با آخوندي رژيم ساخت، خاطر نشان رجوي خانم
افزايش را ايران مردم خود عليه و سركوب جنگ هم احمدينژاد پاسدار
و بنيادگرايي و  تروريسم پيرامون صدور جهاني  بهجامعة هم  و است داده
پروندة ارجاع اين، ضرورت و است داده جنگ اعالن اتمي بهسالح دستيابي

را مضاعف مي كند. متحد ملل به شوراي امنيت رژيم
و شكنجه از استفاده استمرار متحد، ملل عمومي مجمع قطعنامة
استمرار عضو، شالقزدن و قطع قبيل از  غيرانساني و وحشيانه مجازاتهاي
بهتضمينهاي احترام فقدان سطح گسترده در اعدامها در ساير و علني اعدامهاي
كه افرادي اعدام انزجار از با بهخصوص و المللي شناختهشدة بين بهرسميت

ميكند. قويًا محكوم را داشتند، ١٨سال از كمتر ارتكاب جرم هنگام
بينالمللي استانداردهاي اجراي در مستمر قصور همچنين عمومي مجمع
از ممانعت قانوني، پروسة يك فقدان  خاص  بهطور و عدالت اجراي در
داشتن از بازداشتشدگان كردن محروم آزادانه، استماع فراهمآوردن
آزار و  ايذا حقوقبشر، نفي بهمنظور ملي امنيت قوانين از استفاده وكيل، 
بين المللي تضمينهاي به احترام عدم حقوقدانان، و مدافع وكالي تهديد و
احكام ملي، اجراي و قومي مذهبي، اقليتهاي درمورد شده، ازجمله پذيرفته
خودسرانه استفاده ازجمله بازداشتشدگان حقوق نقض خودسرانه، زندان
ساير و تبعيض استمرار طوالني، بهمدت انفرادي حبس از سيستماتيك و
اعراب، شامل مذهبي، و به اقليتهاي قومي افراد متعلق عليه حقوقبشر نقضهاي
كرده محكوم بهاييان، و سني مسلمانان يهوديان، مسيحيان، بلوچها، كردها،
سال اجالس  در كه  ميخواهد عمومي مجمع از هم چنين قطعنامه  است.

قرار دهد. بررسي مورد ايران را در حقوق بشر نقض موضوع آيندة خود
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٦دسامبر٢٠٠٥) ٢٥آذر١٣٨٤

شدن مسدود از ايران مقاومت
حساببانكيآخوندهادرايتاليااستقبال

وخواهانمسدودشدنسايرحسابهايآن
ميشود اروپا در

در آخوندي رژيم سفارت  بانكي حساب مسدود شدن از  ايران مقاومت
ايتاليا در رژيم اين حسابهاي ساير مسدودشدن خواستار و ميكند استقبال ايتاليا

ميباشد.
بانكي سفارت رژيم حساب يك رم دادستاني بنابه گزارش خبرگزاريها،
ملت ايران رفتة به غارت اموال از دالر ٦٠٠ميليون حدود برگيرندة در كه آخوندي
رژيم كرد. اعالم مسدود تحقيقات پايان تا و تروريسم از حمايت به دليل را بود
ديپلوماتيك مصونيت و وين پيمان به توسل با و شانتاژ و تهديد و تطميع با ماليان

محدوديت كند. رفع ايتاليا در خود بانكي حساب از كه تالش ميكند
با مقاومت، ملي شوراي خارجة كميسيون مسئول محدثين، محمد آقاي
اروپايي، كشورهاي در آخوندي رژيم جنايتكارانة و تروريستي عمليات يادآوري
جلب كرد حقيقت اين به را ايتاليا كشور و خارجه وزراي و قضايي توجه دستگاه
عليه اقدامات تروريستي براي كالني هزينههاي اينكه بر عالوه آخوندي رژيم كه
مخالفان ايراني براي ترور نيز دالر ميكند، ميليونها پرداخت خارجي كشورهاي
آلمان، اتريش، در رژيم ايادي و مقامات اكنون هم ميپردازد. خارج كشور در
ترور بهخاطر كشورها ديگر از تركيه و بسياري انگليس، سوئد، ايتاليا، سوئيس،
در اين كشورها قضايي محاكم در يا دارند قرار قانوني مخالفان تحت پيگيرد
در ايران مقاومت ملي شوراي نقدي نمايندة محمدحسين آقاي شده اند. محكوم
رژيم صادراتي تروريستهاي و تروريستها ديپلومات سال١٩٩٣بهدست در رم،
آخوندي رژيم غيررسمي رسمي و نمايندگيهاي نمايندگيهاي شد. ترور آخوندي

تروريستي ميباشند. و جنايتكارانه اعمال اين درگير كشورهاي مختلف در
در اروپا آخوندي رژيم بانكي حسابهاي ساير مسدودشدن محدثين خواستار
تروريستي اقدامات صرف ايران مردم سرمايههاي داد اجازه نبايد گفت و شد
كشورهاي در آرامش هم امنيت و هم مردم ايران و شود كه جنايتكارانهاي و

ميدهد. تهديد قرار در معرض را اروپايي
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٣دسامبر٢٠٠٥) ٢٢آذر١٣٨٤

اعتصابغذاي جمعياززندانيان سياسيايران
سياسي زندانيان از جمعي
طي آخوندها حكومت زندانهاي
سازمان و  بين المللي بهمراجع نامهيي 
منتشر ٢٧آذر روز كه متحد ملل
يك كه  شدند اين  خواستار  شد، 
جهت بينالمللي حقيقتياب  كميتة
قراردادن پيگرد مورد و شناسايي
سركوب و كشتار عامالن  و  آمران 
٢٧سال طول در ايران در آزاديخواهان

 ٦٠ ، ٧٠ دهههاي در ويژه به گذشته،
تشكيل شود.

كه كردهاند  اعالم  زندانيان اين
توسط موردنظر كميتة  تشكيل تا
به اعتصاب اقدام بينالمللي، نهادهاي

خواهند كرد. غداي نامحدود
توسط منتشرشده اطالعية در

است: آمده ازجمله سياسي زندانيان
و سالمتي مسئوليت است بديهي
كوفي آقاي مستقيم بهعهدة ما جان
و جوامع مسئوالن ديگر و عنان
در كه بشر حقوق مدافع  سازمانهاي
حقوق از  حراست و حفاظت برابر 

موظف و مسئول جهان ملتهاي
بود. خواهد ميباشند،

اين كه اعتصابكننده زندانيان
از: عبارتند كردهاند، امضا را نامه

ساران، حشمت اميرحسين
مجيدي، حيدر ياسر ارژنگ داوودي،
اقدامي، جعفر زماني، حجت نوري،
مهدوي، فيض ولي اهللا افشين بايماني،
تهراني، جاويد بهروز شقاقي، اسد
و ماسوري سعيد لهراسبي، مهرداد

كلبي. اوينغالمحسين زندان

را اتحادية اروپا رجوي سران مريم
بهتوقف روابطديپلوماتيك وتجاري

خواند فرا آخوندي رژيم با
اظهارات دربارة اروپا اتحادية عضو كشورهاي تشكيل اجالس با همزمان
رجوي، مريم خانم ايران، بر حاكم مذهبي استبداد رئيسجمهور دجالگرانة
توقف به به را اروپا اتحادية رهبران ايران، مقاومت برگزيدة رئيسجمهور
تروريسم، ارجاع پروندة آخوندي و رژيم تجاري با ديپلوماتيك و روابط

متحد فرا خواند. امنيت ملل به شوراي رژيم و نقض حقوق بشر اين اتمي
بههيچ وجه احمدينژاد مشمئزكنندة اظهارات كرد تأكيد رجوي خانم
حاكميت از جناح يك صرفًا نظرگاه بيانگر يا و خلقالساعه يا  اتفاقي 
خامنهاي تحتنظر و تأييد  با  تمامًا و نبوده ايران بر حاكم  قرونوسطايي
براي خصومت و جنگ باالگرفتن خواهان ايران بر ميباشد. ماليان حاكم
ميباشند. منطقه  بهكشورهاي ننگين خود سلطة گسترش راه همواركردن 
دجالگري بهبساط اساسي ضربة يك منطقه در صلح ميدانند بهخوبي آنها

است. آن بازنده بزرگترين آخوندي رژيم و بوده آنان
از سوي مشخص تصميمات اتخاذ عدم متأسفانه افزود: خانم رجوي
روي از پس بهويژه رژيم اين عملكردهاي و مواضع قبال در بينالمللي جامعة
و مخالفت هيچ كه داده است اطمينانخاطر آن احمدينژاد، به كارآمدن
وجود بنيادگرايانه اش و تروريستي سياستهاي مقابل در بينالمللي جدي مانع
همة ميبايست اروپا اتحادية رسيده و استمالت فرا سياست طرد زمان ندارد.
خلق مجاهدين گنجاندن سازمان همه از قبل استمالت و سياست عوارض

بزدايد. را تروريستي ليست در ايران
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٦دسامبر٢٠٠٥) ٢٥آذر١٣٨٤

بهدنبالكشفشكنجهگاهجديددربغداد
مقاومتايرانخواستاركوتاهكردندست
بساط برچيدن و عراق از ايراني ماليان

شكنجهو كشتارآنان ميشود
شده ربوده مجاهد دو آزادي به فراخوان

آخوندي عوامل رژيم توسط كه بغداد در جديد زندان مخفي يك كشف
شوكه آزاديخواهان جهان را همة ميشد، اداره و كنترل وزارت كشور عراق در
وزارت مجاورت در كه زندان اين در خبري، منابع گزارش به است. كرده
نگهداري مي شدند. غيرانساني در شرايط ٦٢٥زنداني از بيش دارد، قرار كشور
شدهاند، شكنجه وحشيانه ناخن و كشيدن الكتريكي، شالق شوك كابل، با آنها

ميبردند. رنج سوءتغذيه از زندانيان عمومًا
وزارت به وابسته ديگر شكنجهگاه يك ٢٥آبان در ماه پيش از يك كمتر
وزارت اطالعات مأمور يك توسط گرديد كه كشف بغداد در جادريه كشور
كشف اين فضاحت پس از وي ميشود گفته كنترل مي شد. رژيم آخوندي

است. كرده ايران فرار به زندان
محمدعلي و پويان خلق حسين مجاهدان زماني كه پيش ونيم چهارماه
ايران خلق مجاهدين سازمان شدند ربوده بغداد، خارج كراده خيابان در زاهدي
وزارت آخوندي در رژيم نيروهاي توسط آدمربايي اين كرد اعالم جزييات با
وزارتخانه اين محل به ابتدا گروگان دو اين است. شده انجام عراق كشور
وزارت درب پشتي از رنگ سفيد پاترول ماشين دو با آن از و پس شدند برده
ايران خلق مجاهدين سازمان زمان همان شدند. منتقل نامعلومي محل به كشور
يك بهصورت ربودند را زاهدي و پويان آقايان كه ٨نفرهيي اعالم كرد اكيپ
دو تحت هر كه خلق مجاهد دو اين بودهاند. عراق كشور وزارت اكيپ گشت
شكنجه تحت و اسارت همچنان در دارند قرار چهارم ژنو كنوانسيون حفاظت
ايتاليا در سياسي پناهندگي حق از پويان  آقاي  اين بر عالوه ميبرند. بهسر

است. برخوردار
ديگر كشور يك زندانهاي بشري آخوندي در ضد رژيم كه شرايطي در
شكنجهگاههاي و زندانها در كه است قابلتصور ميزند، جناياتي چنين به دست

ميگذرد. چه ايران،
عراق از آخوندي رژيم دست بهكوتاهكردن را جهاني جامعة ايران، مقاومت
دادن پايان و عراق زندانهاي اين رژيم در ضدبشري جنايات محكومكردن و
تروريسم و فراميخواند. صدور است، معاصر بشريت كه ننگ به صحنههايي
ضروري يك بخش عراق، در دست نشانده حكومت يك استقرار بنيادگرايي و

ميباشد. خود حكومت ننگين حفظ آخوندها براي استراتژي از
سازمانهاي همة و نيروهاي چندمليتي دولت عراق، همچنين ايران مقاومت
شده مجاهد ربوده دو جان نجات براي آزادي و تالش به را بشر حقوق مدافع
كشور وزارت در آخوندي رژيم نيروهاي توسط است ١٣٢روز اكنون هم كه

ميخواند. فرا شدهاند ربوده عراق
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٣دسامبر٢٠٠٥) ٢٢آذر١٣٨٤

زن يك حكم سنگسار براي ايران:
پروندة و بايد متوقف ماليان با ديالوگ حقوقبشر

شود ارجاع امنيت شوراي به ايران در حقوقبشر نقض
دژخيمان ٢٠آذر، يكشنبه گزارش روزنامة حكومتي همشهري، روز بنابه
به را ورامين  ساكن  معصومه،  بهنام زن يك آخوندي رژيم  قضايية  دستگاه 
ماه گذشته دو ايران ظرف در سنگسار حكم دومين كرد. اين سنگسار محكوم
حلقآويز ١١٠زنداني از احمدينژاد، بيش پاسدار كارآمدن روي پس از است.
جرائم ارتكاب هنگام  به  آنان از  شماري  كه  شدهاند  اعدام  به  محكوم يا و

داشتهاند. ١٨سال از كمتر انتسابي
طي بروكسل در ديروز خود جلسة اروپا در خارجة اتحادية امور وزيران
كه تأكيد كردند ايران، در حقوق بشر وضعيت از نگراني ابراز بيانيهيي ضمن
مانند ديگري راههاي به ايران در حقوقبشر وضعيت بهبود بهمنظور اتحاديه اين

شد. خواهد متوسل نيز متحد ملل بهسازمان رژيم حقوقبشر پروندة ارجاع
نوجوانان اعدام سنگسار، احكام بهصدور مستمرًا رژيمي كه با مقابله در اما
مبادرت پا و دست قطع مانند جنايتكارانه مجازاتهاي اجراي و ١٨سال زير
در حقوق بشر فزايندة نقض پروندة ميبايست نيست. كافي حرفزدن ميكند،
ديپلوماتيك و اقتصادي ارتباطات احاله شود، متحد ملل امنيت شوراي به ايران
اين با بشر حقوق  ديالوگ و گردد مشروط حقوق بشر بهبهبود رژيم  اين با
و ادامه در آخوندها تشجيع تنها ديالوگ اين نتيجة شود. قطع بالدرنگ رژيم

است. بوده اختناق و سركوب گسترش
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٣دسامبر٢٠٠٥) ٢٢آذر١٣٨٤
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در گفتگو، اين قبلي بخشهاي
٧٧٨ و ٧٧٩ از  شمارههاي مجاهد نشرية
توجه گذشت. گرامي خوانندگان نظر
اين گفتگو بخش  به آخرين را  شما

جلبميكنيم:
اينقدر  رژيم چرا  بهنظرشما
اين با و  میکند عمل هيستريک 
و شيطانسازي به دست شدت
دروغبافی عليهمجاهدين میزند؟

 
قوا  تمام با رژيم اين محدثين: 
میشود متشبث خاشاکی و خس هر به
کند. جلوگيری خود محتوم سقوط از تا
داشته را تشبثات اين سالها اين تمام در
تعيين نقطة به  كه اخير سال  سه در و
بيشترشده توطئه ها اين رسيده، تكليف
ميكند. خطر احساس بيشتر چون
بر که شرايطی سخترين بهرغم رژيم
اين در بود، کرده تحميل مقاومت اين
ضربات مستمر اخيربهطور سال سه دو
خوردهاست. مقاومت از سنگين سياسی
از يکی رژيم اتمي پروژههاي افشای
انسانيترين و ميهنيترين، مردميترين،
اين در ايران مقاومت که بود پروژههايی
برنامههای اتمی افشای کرد. سالها اجرا
بدترين در را آخوندي حكومت رژيم،
هرگز رژيم  که  چيزی داد. قرار  تنگنا 
و چهطور که  کند فراموش  نميتواند 
او به را کجا مجاهدين ضربه از و چگونه
بارها هم جهان چيزی که آوردند. وارد
آژانس است. کرده اذعان آن به بارها و
رئيسجمهور اتمي، انرژي بينالمللي
و و كارشناسان خارجة آمريکا وزير و
بارها وآمريكا ناظرانبينالملليدراروپا
بودند مجاهدين اين  که  کردند اذعان
دنيا نه گر و کردند افشا را موارد اين که

خبردارنمیشد.
عليه  رژيم توطئههای  درهم ريختن
عراق، در مداخالتش افشای اشرف، و
كه است ديگري بزرگ بسيار ضربة
به كردهاست. وارد رژيم به مقاومت
علل است كه رژيم به اين دروغها اين

میشود. متوسل اباطيل و
اشرف  اگر که بود گفته  مسعود
رژيم اين مقابل در  جهان بايستد،
سال سه دو شما نگاه كنيد در میايستد.
اول رژيم، مورد در را حرفی هر گذشته
پشت دنيا بعد بهتدريج زده مقاومت اين
سال دو در فقط نه است. آمده سرش

گذشته. سال بيست تمام در گذشته،
مقاومت  اين پيش دهة دو از  
بنيادگرايی خطر که میکشيد فرياد
آرامش و صلح براي خطر اسالمی،يك
انکار با دنيا تمام  اول  است. جهانی
موضوع اين  با ناباوری و تعجب  و
وقوع از بعد تازه و میکرد برخورد
به فهميدن کردند شروع ١١سپتامبر اينها
گفته سالها قبلش که مقاومت آنچيزی

 ٨٢ سال آذر  در پيش،  سال  دو بود. 

که كرد اعالم مقاومت رئيسجمهور
بيشتر بسا عراق در رژيم مداخالت خطر
بعد االن است. رژيم اتمیشدن خطر از
اين ازگذشت دوسالهمهمی گويند که
با خودش، مزدوران و ايادی با رژيم،
گروههای با خودش، تروريسم و بمب
پولهای خرج با خودش، دستساختة
تروريستی، صلح شبکه های با کالن و
بهخطر عراق در را آرامش و ثبات و
جمهوری يک  میخواهد و انداخته 
اسالمی، جمهوری عنوان تحت شيطانی
دستنشانده تحت حکومت يعني يک
اين االن کند. مستقر آنجا در نام اسالم،
تکرار دارند دنيا همة که است حرفي
میکنند.وزيرخارجة آمريکا،وزيردفاع
وزير انگلستان، وزير نخست آمريکا،
و اردن خارجة وزير عربستان، خارجة
مفسرانديگر،همگی بسياريمقاماتو
يك اين میکنند. اذعان  خطر اين به
اشرف اگر  كه  است محض  حقيقت 
آخوندها برابر جهان در كند، پايداري

پايداريمي كند.

عوامل  گسترده   درمورد نفوذ
كشور وزارت در  آخوندي  رژيم
جناياتشان روزها دراين كه عراق
برمالشده جادريه بازداشتگاه در
وقتي كه  هست يادمان  است، 
شدند، ربوده بغداد در مجاهد دو
را آنها كه كردند مجاهدين اعالم
كشور وزارت به پليس خودرو با
آدمربايي اين افشاي آيا بردند.
مخفي بازداشتگاه درپيداشدن

است؟ داشته اثري جادريه

افشاي كه  ميكنم فكر محدثين: 
خيلي اثر مجاهدين،  توطئه توسط اين
زندان مخفي مراكز دركشف جدي
رژيم عوامل توسط  كه  شكنجه، و
ميشد، اداره عراق  كشور  وزارت در
ابعاد اين جنايتهاي هر قدر كه و داشت
رژيمبيشترافشاميشود،نقشايستادگي

ديد. مي توان بيشتر را مجاهدين
 سهماه پيشدراواسطمرداد عوامل 
بهنامهايحسين رژيمدوبرادرمجاهدما
ربودند. را زاهدی محمدعلی و پويان
ملی شورای و مجاهدين آنموقع
در رژيم نيروهای که گفتند مقاومت
وزارتکشورعراق دست بهاينتوطئهها
گذشت از بعد می زنند. امروز جنايتها و
مجاهدين که میبينيم حرفی ماه چند
كه شد معلوم و بود  درست زدند،
کشور وزارت نام تحت عراق در رژيم
هم اين است. کرده درست شکنجهگاه
اشرف وقتی كه اين از است نمونه يي

را  پرچمی و میافتند جلو و مجاهدين
پشت سرشان دنيا مي گيرند، دست  در
که است  آنچيزی اين و میافتد راه 
سخت است. رژيم بسيار تحملش براي
كه آن زمان در افشاگريهاي هست يادم
در اين آدمربايي ايران درمورد مقاومت
اينكه جادريه و منطقة به حتي  بغداد،
رفت جادريه مسير در رژيم مزدوران
بنابراين، بود. شده اشاره دارند، آمد و
و افشاگريها كه است روشن خيلي
داشته جدي نقش مجاهدين هشدارهاي
آمريكايي نيروهاي اينكه در است
مستقر درعراقبتوانندبازداشتگاه مخفي
نمونه دراين  كنند. كشف را جادريه 
االن دادند. را قيمت مجاهدين اول هم

كه مي كند ثابت بيشتر هرچه تحقيقات
ارگانهاي آخوندي تا چه حد در رژيم
رژيم عوامل كرده، نفوذ عراق رسمي
در ضدبشري وحشتناك جنايات چه
پوش وزارت تحت آن هم مراكز مخفي
متأسفانه ميدهند. انجام پليس و كشور
دنبال را حقايق اين تأخير و كندي با دنيا
ميكندوآخوندهافرصتادامةجنايات

ميكنند. پيدا را خودشان
كه ديگر بزرگ بسيار حقيقت
گذاشتهاند، انگشت آن روي مجاهدين
مانع آخوندي، رژيم كه است اين
دموكراسي و آرامش  و صلح  استقرار
به روز دنيا اكنون و ميشود، درعراق
هشدارهاي حقانيت  متوجه بيشتر  روز

ميشود. ايران مقاومت و مجاهدين
اهداف روز، به  روز هم،  عراق در
برمال بيشتر آنها دجالبازي و آخوندها
میخواستند که کسانی االن ميشود.
عراق در را خودشان اسالم اسم به
پايين خيلی موقعيتشان  کنند،  تحميل
االن وضع طوری شده است است. آمده
گرفت هم فاصله آيتاهللا سيستانی که
انتخاباتی ليست هيچ  از من گفت و
رژيم ايادی نمیکنم. حمايت و دفاع
مراجع نام از  كه كردند  تالش  چقدر 
اعالم مراجع االن و  كنند  سوءاستفاده 
حمايت نمیكنند. ليستی كه از ميكنند

کشور وزارت در وضعيت درمورد
هم رژيم عوامل گستردة نفوذ و عراق
که است ضرباتی اينها است. همينطور
رژيم اين بر روزمره بهطور مجاهدين
هم رژيم عميق سوزش و کردند وارد
همين به و است ضربات همين از ناشي
و انبوهي توطئه آخوندها است كه دليل
شايد تا مجاهدين ميگويند عليه دروغ
پس را مجاهدين  بتوانند وسيله اين  به
ميشود افشا هم دروغها اين اما بزنند.
دروغگوي رژيم بيشتر چهرة دجال و و
در که وجنجالی جار برمال ميشود. مثًال
مجاهدين اول مسئول انتخابات آستانة
ديدندكه همگان و  انداختند راه
عجيبی کينة رژيم شدند. بور  چطور
بهدل پارسايی مژگان خواهرمجاهد از
اشرف پايداري پرچمدار چون دارد
تاريخ در که  بوده زنی است.  بوده
و اباطيل باقي خواهد ماند. اسمش ايران
رژيم هسيتريک دروغهای و مزخرفات
ازاينسوزشها ناشيمي شود. بهطورعام
آنتیتز رژيم چون، اول هم روز از و
اين مقاومت و مجاهدين را در خودش
و کرده اباطيل  بهاين شروع می ديد، 

هرروز بهشکلیآن را تكراركرده است.

دارد. هدف دو اباطيل اين انتشار از رژيم
هدف يک و دارد سياسی هدف يک
است اين سياسیاش هدف تشکيالتی.
جامعة و اذهان مردم را در مجاهدين که
كه هست يادم کند. بدنام بين المللی
کار روی از اينکه خمينی بعد ماه يک

پاسداران   ٥٧ سال اسفند در آمده بود،
ملی جنبش ستاد به رژيم رجالههای و
گفتند و کردند حمله قم در مجاهدين
رژيم است. اخالق فساد اينجا مرکز که
اينجا که بگويد تالش می کرد مدتها تا
کردهاند درست فساد مرکز مجاهدين
مجاهدين به نسبت را مسلمان مردم تا
فهميدند مردم به زودي اما بکند. بدبين

دروغگو و دجال چقدر آخوندها كه
بي آبروشد. بودكه خميني اين و هستند

رسانه ها  در رژيم ١٣٧٠ هم درسال
موجي خودش تلويزيون و راديو و
که انداخت راه  دروغين تبليغات  از
سرکوب و کردها کشتن در مجاهدين
اين حرف امروز شيعيان دست داشتهاند.
چون است، مسخرهيی حرف يک
آمدند عراقی کرد رهبران باالترين
است دروغ حرف اين که گفتند و
آژانسها کرديم اشاره که همانطوری
آمدند آمريکايی مختلف سرويسهای و
موضوعات اين راجع به تک به تک و

دروغ است. گفتند و تحقيق کردند
گفتند آخوندها ديگر، نمونة
و زنداني را خودشان افراد مجاهدين
نمیگذارند افراد را ميكنند. و شكنجه
و خبرنگاران درحاليكه شوند. خارج
مجاهدين پايگاههاي و بودهاند ناظران
هم اخير سالهاي اين  در  ديدهاند. را
تيپ فرمانده ديدند. و بودند آمريکاييها
جواب در  اشرف از حفاظت مسئول 
برای که حقوق بشر» «ديدبان همين
مقاومت اين  اوجگيری از جلوگيری 
اسم کردن جلوگيری از خارج برای و
در و تروريستی ليست از مجاهدين
را مجاهدين رژيم، نجات برای واقع
افراد با بدرفتاري و کردن شکنجه به
افراد از خروج  ممانعت به  و خودشان 
که بود،گفت کرده متهم سازمان از
ادعاهایديدبانتوهينبهحرفةمناست.
کردم تحقيق آنجا در يکسال من چون
بلکه همان يکسال وقايع راجع به فقط نه
و نيزتحقيقکردم راجعبهوقايعگذشته
که آنجايی نبودهاست. خبرهايی چنين
ديدم، رفتم و من است، میگفتند زندان
رفتاری حتی و داشتم سرزده بازرسی

هستم، خودم از آن ناراضی که داشتم
من که حرفة و به دروغ است اين حرفها
توهين بودم آن جا  حفاظت در مسئول

شدهاست.
رفته به اشرف پارلمان اروپا هيأت
مستقيم نفر  صدها با  کرده، تحقيق  و
است گفته  و برگشته کرده، صحبت 
حقوقبشر ديدبان که چيزهايی تمام كه
پارلمان گزارش است. دروغ میگويد
در و میکند  تصريح  امر اين  بر اروپا 
جلساتیکهدرخودپارلماناروپاداشتند
دادند. قرار بحث مورد را موارد اين و
پاريس در  جلسة بزرگي در جمله  از
همه کرديم، تحقيق و رفتيم ما گفتند
اتهامات را هم بقية حتی چيز را ديديم،

ايننتيجهرسيديم كهحتي به خوانديم و
جزوة ديد بان در اتهاماتي يكي از براي
عليهمجاهديننوشتند،دليلی حقوقبشر

ندارد. وجود
نمايندة دو با بري  آندره آقاي
تحقيق و رفتند اشرف به نروژ پارلمان
رفتند آمريکايی  مؤسسات کردند. 
دروغهاي نتيجه در کردند. تحقيق
افتاده ارزش از همه حاميانش و رژيم
درمورد ياوه گويي با حاال است،
قضا از که  مجاهدين درونی مناسبات 
پاکترين سالمترين، دموکراتيکترين،
میخواهد هست، مناسبات شفافترين و

را مخدوش مجاهدين ارزشهای درون
بنا را درهم اين خودش و به خيال كند

. بريزد
هركس كه است اين واقعيت اما
علم اندكي هركس باشد، خوانده تاريخ
نميشود كه ميداند باشد، داشته واطالع
زيراينهمهفشار باخدعه يكجنبشی را
اين داشت. نگه سرپا نيرنگ و زور و
انسجام اين و ايستادگي اين و مقاومت
تشكيالت اين كه اين مگر ندارد، امكان
مناسباتش مقاومت اين و سازمان اين و
بهترينوانساني ترينودموكراتيكترين
رزمندگانش كه اين مگر باشد، مناسبات
باشند. داشته به آزادي خللناپذير ايمان
و از سرشار يک ايمان از مگر اينكه
باشند برخوردار عميق دموکراتيسم يک
به متكي و مستقل عميقًا اين كه مگر و

مردمخودشانباشند.

در  بدهيد اجازه توحيدي: 
براي همچنين  و بحث اين تكميل 
يك از دشمن توطئههاي انواع يادآوري
مجاهدين پايداري و جزم وعزم طرف،
سردار كه كنم اضافه ديگر ازطرف

اشرفخواهرمجاهدمژگانپارسايیبعد
گذشته مرداد در در آدمربايي توطئه از
مانند كه است ٢٨ماه «مجاهدين گفت:
كامل، خودكفايي  با گذشته، دهة  دو
را نيازمنديهاي خودشان  كاالها و تمامي
ميكنند. تأمين و تهيه خودشان، هزينة با
و رژيم مدت، اين طي كه هرچند
جهات جميع  از آن مزدوران و عوامل 
سوخت و غذايي مواد  تا  كوشيدهاند
از هم، آب  حتي و روشنايي و  برق و
رژيم اكنون، شود. دريغ اشرف ساكنان
لجنپراكني از كه آخوندي ضدبشري
و ديدبان گزارش و دروغپردازي و
شهر عليه زنجيره يي رواني جنگهاي
مي كند نرسيده، گمان  به جايي  اشرف

دژ ميتواند آدمربايي و تروريسم با كه
مرعوب يا ايران را مقاومت ملت شرف و
اما بشكند. در هم و بالمآل نمايد فرسوده
مجاهد شدن دو ربوده از همچنان كه پس
بهفرماندهينيروهايچندمليتيدر خلق،
رژيم اگر نموديم، خاطرنشان نيز عراق
ابعاد بر ديگر هم آخوندي، صدبار پليد
مي كنيم تكرار بيفزايد، شقاوت و توطئه
ازجاي اشرف بجنبند، هم اگركوهها كه:
خودتكان نخواهدخورد.قيمت آنهرچه
و سرفرازانه شهر شرف، مجاهدان باشد،
اصول و آرمان روي بر استوار و ايستاده
است، ايران ملت آزادي آرمان كه خود

يا رسيد، خواهند  بهشهادت اينجا  در
پيروزمندانهبهوطنبازميگردند».

قاطع بود  مواضع اعالم اين از بعد
اطالعات، وزارت سايت در رژيم كه
و داد  نشان هيستريك واكنش يك 
دارو و غذا سهمية  قطع «ادعای  گفت:
از اشرف اردوگاه ساکنان سوخت و
ابزاریبرای سویمجاهديناين روزها به
گروه اين مقاصد پيشبرد و مظلوم نمايی
زمينة تهية در تحول هرگونه تبديل شده،
موضوعی مجاهدين برای عمومی ارزاق
بازرگانی وزارت و عراق دولت که است
علت مورد در بايد کشور اين بهداشت و

دهند». توضيح آن
،خوب معلوم رژيم اين واكنش با
توطئههاست. اين پشت خودش كه شد
اطالعات توطئة وقتي اين كه كما
رژيم میشود، فاش  تيف  در آخوندی
نشان واكنش و شد سراسيمه آخوندي

داد.
توطئههاي كه  مي دهد نشان  اينها
شده خنثي  ديگري از پس يكي رژيم 
رژيم دليل همين به و شكسته درهم و
افتاده وپا  دست به  هيستريك  اينطور 

و است روشن كامًال هم علتش است.
خودشدرهميندورانبهصراحتاعالم
است كه صورت مسألهاش اين كرد كه
درهمبشكند. را سازمانيافته مقاومت اين
تشكيالت محوريش اين است كه هدف
باز اجازه بدهيد بپاشد. را ازهم مجاهدين

بخوانم رژيم خود اسناد از هم
جمهوری رسمی خبرگزاری

 ١٣٨٢ ٢٥آذر تاريخ در  ايران اسالمی 
جمهوری استراتژی عنوان با مطلبي در
کارشناس يک زبان از ايران اسالمی
بگوييم است استراتژيک! يا بهتر مسائل
امنيتیواطالعاتیرژيم يكمقامومهرة
جمهوری محوری «هدف  میگويد:
و پاککردن میبايست ايران اسالمی
تشکيالت اين مسأله صورت حذف
مسير اين در «بايد و باشد» تروريستی
ابزار ديپلوماسیرسمیيعنیوزارت امور
يعنی امنيتی  ديپلوماسی ابزار با خارجه 
يکديگر با هماهنگ اطالعات وزارت
بايد اسالمی «جمهوری  و  کنند» عمل
اين و منفی اثرات ناامنی کند که اعالم
ايران، داخلی امنيت  تنها  نه گروهک

بهخطرمیاندازد». امنيتمنطقهرا بلکه
امنيتي مقام مطلب درهمين
تأکيد و كه«پافشاری ميگويد رژيم
مجازات و محاکمه ضرورت بر
طريق از  سازمان اين  محوری عناصر 
امنيتی» ديپلوماسی و رسمی فعاليتهای
و رژيم استراتژي ازمحورهاي يكي
يکی است. رژيم محوري اهداف از
مي كند ذكر كه ازمحورهايي ديگر
بومی نيروهای با منافقين کردن «مواجه
نيروهای سپاه مثل عراق مناطق داخلی
ديگري محور يك است. اکراد» و بدر
برای راه «بازکردن مي كند ذكر كه
جداکردن و ايران به اعضا بازگشت

است. بدنه» از مرکزيت
اينها كه ميگويد رژيم امنيتي مقام
و امنيتی ديپلوماسی محوری «اهداف
خارجه وزارت كار محور يعني رسمی»
حکومت آخوندی اطالعات وزارت و
مسألة صورت چون چرا؟ است.
از است عبارت آخوندی حکومت
مقاومت همين دست به سرنگوني خطر
حمايت مورد  كه مجاهدين  همين  و
آخوندی حکومت  هستند. مردمشان 
فکر میکند که بهدرستی فکر میکند و
مسأله صورت بماند، پايدار اشرف اگر
سرنگونی و حذف از می شود عبارت
و تنها اين بنابر  و آخوندی  حکومت
و زمان بتواند است، ممكن که راهي تنها
كه است اين بخرد خودش برای مجالی
حکومت ولیفقيه ببرد. بين از را اشرف
آخوندیيعنیخامنهایوکلحاکميت
كامًال موضوع اين درک در آخوندها
اين بنابر همراهند. و همدست همفكر،
را ارگانهايشان  وهمة نيروهايشان همة 
يعنی رسمی ديپلوماسی تشکيالت از
ديپلوماسی تشکيالت تا خارجه وزارت
ديگر و اطالعات وزارت يعنی امنيتی 
ملی امنيت عالی شورای مثل ارگانهايي
رژيم نجات  دستگاه همين يا رژيم، 
را آخوندي  اطالعات مأموران كه 
مجاهدين تشکيالت و مناسبات عليه
و بسيج همه اينها  میکند،  کوک
خودشان خيال  به تا  شدهاند  سراسيمه 
آخوندی حکومت سرنگونی  مسألة
از رژيم براي نجاتي راه و كنند حل را
مجاهدين تشكيالت به ضربهزدن طريق

دژ كه است دليل  همين به كنند.  پيدا
مقاومت ارزشهاي كانون ايران، آزادي
و انقالبي و انساني ارزشهاي و كانون
ضداستثماري ورهاييبخشرا ميخواهند

ودجالگري دروغ مناسباتبا درمورد
خراب خودشان باطل خيال به مجاهدين
مقاومت، كانون از آخوندها كنند.
برجسته از مقاومت، آوردهاي ره از
توسط ملي و انساني  ارزشهاي  شدن
مقاومتخيلي ناراحتند.در برجستهشدن
ميهني و انساني و مبارزاتي ارزشهاي
آخوندها مي بينند. را خودشان نابودي
استواری بر پيمان و وفا اين كه ارزش از
يا دژخيم ايستادگی در مقابل ارزش يا
آزادی برای مبارزه در پايداری ارزش
و تغيير  ارزش و انتقاد قبول ارزش يا 
يا جمعي و فردي ارتقاي و تكامل
ارزش يا ملی حميت و ِعرق ارزش
و ضدايراني رژيم برابر  در مرزبندي
و انساني ارزشهاي ديگر و ضدانساني
شدت شود به برجسته ميهني انقالبي و
ارزشهايی همه  اينها  چون  ميترسند. 
آنها تباهكردن با آخوندها که است
تأمين را خودشان  بقاي ميخواهند 
نابودي آنها برجستهشدن در و كنند
را میبينند. منحوس خودشان حكومت
رژيم نبود و بود برسر دعوا اصل آري،
رويارويي برسر دعوا است. آخوندي
وفاشيسم مقاومترهاييبخشبا استبداد
سردار اشرف که همچنان مذهبي است.
اعالم پارسايی  مژگان مجاهد خواهر 
کانونی نقطة اشرف، است، كرده
ضدبشری رژيم شدن چنگ در چنگ
با و دموکراتيک آلترناتيو با آخوندی
براي ايران ملت سازمانيافتة مقاومت
نظر از مقامی چنين اشرف است. آزادي
و انقالبي دارد، مبارزة ميهني و سياسی
ايستادگیقهرمانانهاشدر اشرفبهدليل
اينروزها که توحشی و بنيادگرايی برابر
و عراق آخوندي حاكميت ازسوي
يک قرارداده، هدف را جهان و منطقه
جهان و منطقه در تاريخی ارجمند مقام
و ارتجاع با مقابله در استوار سد به عنوان
هدف دليل، بههمين دارد. بنيادگرايی،
اين لجنپراکنيهاست کينهتوزيها و اين
اگر بگويم جد به بگذاريد ولی
و قبيل حيلهگريها اين بارها با آخوندها
خودشان توانستهاند دروغپردازيها اين با
سرنوشت ببرند و مهلكه در موقتًا از را
بيندازند، تأخير به را خودشان محتوم
معروف قول و به گريزي ندارند اينبار
نيست. توبميريها  آن از بميری تو  اين
ايران خاک از را خودشان گور اينبار
تواناي ملت و به دست بکنند بايد گم
ايرانوبههمترشيدترينفرزندانملت

شد. خواهند سرنگون ايران

به خاطرشركت تشكرازشما با
اين گفتگو. در

و  انسانيترين و بهترين مناسباتش مقاومت  اين و سازمان و تشكيالت اين كه اين امكان ندارد، مگر ايستادگي
از اينكه مگر باشند داشته آزادي خللناپذير به ايمان رزمندگانش اين كه مگر باشد، مناسبات دموكراتيكترين
خودشان باشند به مردم متكي و عميقًا مستقل اين كه مگر باشند برخوردار عميق دموکراتيسم يک سرشار و ايمان

تـوطئـههـايوزارتاطـالعـاترژيـمآخـونـديعليهشهـراشـرف
گـفتـگـويسيمايآزاديبامـحمـدمـحـدثيـنومـحمـدعـلـيتـوحيـدي(قسمتآخر)

است.  مذهبي استبداد و فاشيسم با رهاييبخش رويارويي مقاومت دعوا برسر است. آخوندي رژيم بود و نبود برسر دعوا  اصل
رژيم شدن چنگ چنگ در نقطة کانونی اشرف، است، كرده پارسايی اعالم مژگان مجاهد خواهر اشرف سردار که همچنان

نظر  از مقامي چنين است اشرف آزادي براي ايران ملت سازمانيافتة مقاومت با و دموکراتيک آلترناتيو با آخوندی ضدبشری
دارد انقالبي و مبارزة ميهني  و سياسي

سيف واحد
افشايتوطئةكثيفآخوندهاتحتعنوان«كردكشي»

مسعود سرباز سيف واحد من
سازمان از کوچکي عضو و مريم و
من هستم. ايران خلق مجاهدين پرافتخار
يکيازهزارانپاسداريبودمکهدرسال

۱۳۷۰ درعملياتيعليهمجاهدينشرکت 
ساير و  من افشاگريهاي از بعد کردم. 
سالهاست كه واليتفقيه رژيم برادرانم،
عمارت «كردكشي» روي ميخواهد
آب ديده، بر بسازد، پايههاي عمارتش را
شروع به زنجيره يياش سايتهاي لذا در
كرده محملبافيها و هجويات سري يک
رژيمي پا از وضعيت نزار نشان است که
که دارد سقوط  سراشيب در و  بهگور
و خس هر بيشتر، به يکروز عمر براي

خاشاکيچنگميزند.
چاپ ضمن مطالب اين از يكي در
مجاهدم برادران از تن دو و من عکس
را اين شانس مرواريد  عمليات  در که
دربياييم، اسارت مجاهدين به که داشتيم
مدعي مضحک  داستانسازي يک  در
عملياتي تيم يک توسط ما گويا که شده
شده ربوده قصرشيرين منطقة در سازمان
طنابپيچ شده و چشم بسته با حالت و
از پادگانهاي عراق به يکي از انتقال پس
قرار شکنجه تحت مجاهدين توسط
رژيم بگوييم که هدف اين با گرفته ايم،
طريق اين از و کرده حمله مجاهدين به
کردکشي ردپاي که  خواسته  سازمان

را پاک نمايد! خود
بيش از اندازه اراجيفي که حماقت
برمال خواننده براي  را  نويسندهاش
مضحک اتهامات اين ظاهرًا ميكند.
حرفهاييکبريدة خودفروشاستکه
گلههاي وقتي که نميآورد ياد به حتي

لباسهاي  سپاهدرهيأت۲۰ تيپولشگر با
عراق  کيلومتري عمق۷۰  تا کردي
ارتجاع وليفقيه بودند، کرده پيشروي
را اسالمي جمهوري استقرار پيشاپيش
اين البته ميگفت. تبريک مزدورانش به
را اين جرأت حتي خودفروخته مزدور

را بگويد. خودش اسم که نداشته است
گويا اطالعات وزارت طرفي از
مزدوران تصاوير که کرده فراموش
در که کردي لباس با  رژيم کشتهشدة
بهجا عراق خاک  در عمليات  صحنة
شد منتشر خبرگزاريها توسط بود، مانده
به اتهام کردکشي حناي که ديگر البته و

مجاهدين،رنگيندارد.
اين مطلب اين نوشتن از هدف
ثابت را بيگناهي مجاهدين که نيست

اين  مجاهدين  ۱۳ سال پيش اگر کنم، 
را آن اسناد و رد كرده قاطعانه را اتهام
و ميليون ديگر دو كردند، اکنون منتشر

اين  بر شريف و آزاده عراقي ۸۰۰ هزار
حقيقتگواهيداده اند.

نويسندةمبارز عراقي صافيالياسري
«سازمان کتاب در جامع تحقيقات از بعد
اين اعالم کرد که ايران» خلق مجاهدين

است. و اساس بيپايه تا کجا اتهامات
حتي اين نامه از نوشتن من هدف
مشتي به باشم  خواسته که نيست  اين
بهطور که اطالعات وزارت اراجيف 
است جريان در مقاومت اين عليه روزانه
که است اين هدفم بلکه بدهم، جواب
و سقوط سراشيب در رژيم دهم نشان
نجات براي فزاينده، بحرانهاي در غرقه

ميزند. چنگ دستاويزي هر به خود
به موضوع اين شدن روشنتر براي

افتاد،  ۷۰ اتفاق سال در که آنچه ماوقع
اشارهمختصريمينمايم:

(۳۲ (تيپ  لشگر۳۲  از من
در واقع پاسداران سپاه انصارالحسين
از همدان حسين امام به پادگان موسوم
به آنجا از به قصرشيرين و عمليات براي
ذهاب سرپل در واقع شاهين قلعه پادگان

اعزام شدم.
سال  اوايل و  ۶۹ سال اواخر در
عراق،  به آمريکا حملة با همزمان  ۷۰
غربي استانهاي در نيروهايش به رژيم
از تازه زمان آن من داد. فراخوان

تعاون گردان به آموزشي  گردانهاي
بودم شده منتقل معراج (واحد) بخش
مجروح حمل صحنه در مسئوليتم که

قبل  ساعت چند ۱۱ فروردين بود. عصر
حسيني پاسدار تعاون فرمانده عمليات از
ميخواهيم نمود که اينطور توجيه را ما
را استفاده حداکثر پيشآمده شرايط از
طي را که حتي اصلي و دو هدف نموده

انجام  به دستيابي به موفق جنگ ۸ سال
ببريم: پيش نشديم، آن

خود را اسالمي انقالب اينکه اول
قدرت سپردن با و نماييم صادر عراق به
در نيز را  اسالمي حکومت حکيم به 

آنجاحاکمكنيم.
دشمن که را مجاهدين اينکه دوم

برداريم. راه سر از هستند، ما اصلي
نبايد لو عمليات اين که آن جا اما از
ضررمان به بينالمللي صحنة در و برود
لباس همگي که ميبايد شود، تمام
ته از را و ريشهاي خود بپوشيد کردي
در منطقه جسدي اگر احيانًا تا بزنيد تيغ با
به دست نتوانند مجاهدين ماند، باقي
افشاگريبزنندو اينطور بهنظربرسدکه
گويامجاهدينباکردهادرگيرشده اند.

نوشتههاي تمامي مي بايد همچنين
و مواد وسايل روي لباسها و از فارسي را
مکالمة هيچ پاک نماييد و خود غذائي
و گيرد صورت منطقه در نبايد فارسي
نبايدبههيچقيمتاسيرمجاهدينشويد،
اطالعات اين که همة پس از آنها چون
را شما  گرفتند شکنجه زير را شما 
اين کهوقتيمن درصحنه ميکشند. کما
حرکت توان خستگي کثرت اثر در
من همراه که پاسداران از يکي نداشتم
توجيه که اين سالح کشيد با رويم به بود

(مجاهدين) بيفتي منافقين به دست اگر
پس ميکشند، را تو شکنجه از پس آنها
کنم! راحت زودتر را تو که است بهتر
کمي از پس که دادم اطمينان او به من
اين را از او و مي کنم استراحت حرکت

كاربازداشتم.
همان طي اينکه توجه قابل نکتة
شده مجاهدين اسير که اولي روزهاي
بوديم،مستمراز راديوي رژيمميشنيديم
درگير کردي نيروهاي با مجاهدين که
کذايي کردهاي اين آنکه حال شدهاند،
بودند خودش مزدور پاسداران همان
روي کردي لباس عاديسازي براي که
پوشيده پاسداران  سپاه رسمي لباسهاي 
را خود ريشهاي تمام تناقض با (و بودند
به اصطالح و رژيم زده بودند) تيغ با نيز
يک با کار اين با که بود خواسته خودش
را بدنام بزند، هم مجاهدين دو نشان تير
هم با اشراف و کند متهم به کردکشي و
کردها هيچگونه با اينکه مجاهدين به
اين از سوءاستفاده با ندارند، تخاصمي
را آنها لباسکردي) (پوشيدن موضوع

غافلگيركنند.
که است  اين  تاريخ  تلخ  طنز  اما 
مظلوم عوض شده، و چگونه جاي ظالم
مجاهدينيکهخوداولينقربانيحمالت
بودهاند رژيم اين تروريستي جنايتکارانة
شهيد ۱۲۰هزار از بيش مسير اين در و
آزادي ميهن خود هديه کردهاند، براي
حالبايداينچنينمورداتهاماتسخيف
بگيرند. و.... قرار مثل کردکشي بيپايه و
را مطلبش كه احمقي نويسندة
كرده منتشر اطالعات وزارت  سايت 
نوشته، اين  از ديگر قسمتي در  است،
و من براي ريختن تمساح اشک ضمن

دوستانم بهظاهر نگران ايناست کهعمر
شدن است! تلف حال در در اين جا ما
و مصاحبه همان اسير ما گويا اينکه و
در وي كه اوليه اجباري  موضعگيري
هستيم. كرده، وارد خود داستانسرايي
خود کيش به را همه کافر معروف بهقول

پندارد!
بايد بگويم: اين مزدور به

همة  و تو برخالف من 
مبارزه در بودن از نهتنها بريدهمزدوران
اين طي اگر بلکه نيستم، پشيمان
داشتهام صرفًا شرم هم سالها لحظاتي
گذشته در چرا که بوده  اين بهخاطر
در ابتدا  و خورده ام  را آخوندها  گول 
معموًال ولي گرفتم.  قرار  آنها صف
و ميشوند تمام  سريع  خيلي  لحظات
به را لطف اين خدا بينم اين کهمي از
و مبارزين  صف در  مرا  و کرده من 
بار هزار داده قرار راهش مجاهدين
که انتخابي  به و ميکنم شکر را خدا 
راستي افتخارمي کنم. و بسا کردهام، بسا
مسعود و برادر ايدئولوژي به بنازم که 
عمل کيميا مثل مريم که خواهر انقالب
وقتي هر پيشينهيي، با  هرکس و ميکند
ميگيرد، قرار آن  انتخاب  معرض در
خود انسانيت و كرده  تغيير  اينچنين
وگوهري طال به را  او و بازمييابد  را
بهراستي پس مينمايد. تبديل بيبديل
مريم بايد خواهر انقالب مقابل در که

تبارک اهللاحسنالخالقين. گفتکه
الطائالت از ديگري بخش در
که شده ادعا چنين اطالعات وزارت
شکنجه و و شتم مورد ضرب ما گويا
قرارگرفتهايم! مجاهدين کتککاري و
تمام برخالف  که است اين حقيقت

در مجاهدين عليه  رژيم  که  تبليغاتي
و شکنجه بر مبني بود خوانده ما گوش
و...... آوردن در چشم و بريدن گوش
مجاهدين اسير که لحظهيي در درست
اين شنيدم  که  جملهيي اولين  شدم، 
شانس گفت مجاهدين از يکي که بود
و نشدي کشته صحنه در که آوردي
به مجاهدين رهبري چون شدي اسير
بدرفتاري کوچکترين حق ميگويد ما
او و نداريد را ميشود اسير که کسي با
لحظه در من چند هر است. من ميهمان
ولي شدم، شوکه حرفي چنين شنيدن از
به را حرف واقعيتهاي بعدي اين ديدن
کهمجاهديندرقدم مناثباتكرد،چرا
سرخ معرفي کردند به صليب ما را اول
از حجمي چنان اول  روز  همان در و
وقتي که گذاشتند ما اختيار در امکانات
شد، مطلع از اين موضوع صليب نمايندة
بهشدتمتعجبشدهبودوبهماميگفت
داريد را در اختيار که شما امکاناتي اين 
طرف از كه بعد  نداريم. هم  ما حتي
آزاد كه  شد ابالغ  ما به مسعود برادر
صليبسرخ كميتة زمان همان هستيم،
مجاهدين سازمان که امکاناتي بهخاطر
سازمان از بود، گذاشته ما اختيار در
در ما که امکاناتي از جداي تشکرکرد.
يخچال و مثل داشتيم اختيار در آن دوره
ويدئو وکتابخانه و تلويزيون، گاز اجاق
امکانات و واليبال و بسکتبال زمين و
مجال گفتن رفاهي ديگر که ورزشي و
بيشتر که آن چيزي نيست، اينجا در آنها
که بود رابطههايي تنظيم بود چشمگير
مثًالدر ماميکردند. اعضايمجاهدينبا
ازترساينکهنکندبا ما ما چند روزاول،
يکي نماز نميخوانديم. شود، برخوردي

موضوع به اين اشاره مجاهدين ضمن از
باتعجبپرسيدمگرشمامسلماننيستيد،
در من نميخوانيد؟ نماز چطور پس
ميخوانيد؟ نماز شما مگر گفتم جواب
از داليل اصلي يکي جواب گفت در او
است که او خيانتي خميني جنگ ما با
طي مجاهدين است. کرده اسالم به 
مستمر بوديم مهمانسرا در ما که مدتي
با ما در ميآمدند و نزد ما براي مهماني
ميپرداختند ورزش به ورزشي زمانهاي
زيارت را به ما بار چند همان دوره طي و
در وگردش وکاظمين نجف و کربال

بغدادبردند.
انتهاي در اطالعات بدنام وزارت
سازمان ما گويا که کرده ادعا متن فوق
داشته و نگه خود نزد اجبار و زور را به
خود موضعگيري اولية اسير همان هم ما
ابلهانهديگر هستيم!يکدروغسخيفو
اين باعث حيرت است. واقعيت فقط كه
بوديم كه پس از نفر است که ما شش
انتخاب ما از نفر سه ما، به آزادي ابالغ
ايران در خود خانوادههاي نزد که کردند
قرار اين به نفر سه اين اسامي برگردند.
حسين جعفرپور، محمدصادق است:
ديگر نفر و سه حسين اکبري شهبازي،
تصميم و مهرداد علي اکبر ، من يعني
با بوديم کرده که انتخابي طبق گرفتيم
افتخارتمامبهصفوفبرادرانمجاهدمان
در اينکه ضمن بپيونديم. مبارزه در
كميته صليب سرخ همان ايام نمايندگان
ساعته چند مصاحبههاي طي جهاني
خانوادههايمان خواستند به نزد ما از بارها
پايان به را  تحصيالتمان و برگرديم
را مبارزه خواستيم نهايتًا و اگر برسانيم
تحصيالت پايان از بعد  کنيم، انتخاب
بر و دوستانم من که را بکنيم اين کار
کرديم تأکيد بوديم کرده که انتخابي
شبه يک که ما نيست اين چيزي وگفتيم

باشيم. رسيده آن به
تک به اخير تک نيم سال و دو طي

آمريکايي نيروهاي توسط مجاهدين
بار شدهاند کههر مورد تحقيقواقع بارها
بخواهيم امکان را داشتيم که اگر اين ما
با ما ولي برويم، خود زندگي و خانه به
شرف و ماندگاري مبارزه، راه سربلندي

کرديم. انتخاب را
اطالعات  وزارت  پيش سال  دو
کلي وعده و با را او مادرم به با فشار 
به دامادمان دو و دايي همراه به وعيد
بر بنا مادرم  و بود  فرستاده  شهراشرف 
عاطفي مناسبات و فرزندي و مادر رابطة
برويم، رژيم بيا که من اصرارميکرد به
خودمان بياوري، را پسرت اگر گفته
خودمان ميکنيم، آذين او براي را شهر
زندگي و امکانات تشکيل خانه برايش
مناسب شغل او به ميکنيم و  فراهم را
هشت به او هم اول قدم در ميدهيم و
گفتم مادرم به من ميدهيم. پول ميليون
اين وعده با بخواهم که هيهات مناالذله
رهبري و خلق  و مبارزه به وعيدها  و

وآرمانمپشتکنم.
من «هل پيام به که لحظهيي از من
تا گفته ام لبيک مسعود برادر ناصر»
لحظة آخرين  تا و  خون  قطرة آخرين 
همان جز به تعريفي زندگي از عمر،
حسين (ع) شهيدان سرور کالم معروف

ندارم. و جهاد) الحياه عقيده (انما
حقيقتايناستکهسقوطمحتوم
آلترناتيو تنها دست به الجرم آخوندها
آن محقق سازمانيافتة مقاومت مشروع و
مجسم مرگ  آخوندها و شد خواهد 
اشرفيان و اشرف سيماي  در را خود
از بعد حاال که نيست بيجهت مي بينند.
به نبش قبر اتهامکردکشي ۱۳سالدوباره

آوردهاند. روي
عنوان  به ميكنم  اعالم پايان در
بين المللي هر دادگاه در زنده شاهد يک
نيات افشاي در و شد خواهم حاضر
شهادت آخوندها ضدبشري رژيم شوم

خواهم داد.
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با سالهاست كه توافقاتي  اساس بر بي.بي.سي فارسي بخش  درحاليكه
و آخوندها اراجيف و اتهامات تبليغ و تكرار به دارد آخوندي رژيم سران
اخبار و مجاهدين موفقيتهاي برابر در مي پردازد، مجاهدين عليه مزدورانشان
سانسور عبارتي به و سكوت كشورها ساير و انگلستان در مقاومت پيروزيهاي

است. كرده پيشه رذيالنه
با عكسهاي همراه را مفصلي گزارش بي.بي.سي آيتاهللا پيش ماه يك حدود
عوامل وزارت از تن چند رسواي و مفتضحانه جلسة مورد در كامًال بيربط
موج با گزارش اين  چند هر  كرد. منعكس لندن  در آخوندي  اطالعات
از هيچكدام شد، ولي مواجه مقاومت هوادار ايرانيان و  هموطنان اعتراض

نكرد. منعكس اعتراضي را نامههاي
وزارت  شبكة مفتضحانة شكست اين از بعد هفته يك بي.بي.سي، آيت اهللا
شبكة امداد به مجددًا خاموشي، روز  چند  از وبعد لندن، در  اطالعات
كشور وزير براي  كذايي نامة  يك  بهانة به  و آمده  مزبور درهمشكستة 
شكست از بار تا آورد. خود راديويي نمايش به را مزدور انگلستان، خدابندة
داده را آب بند بيتعادل و مأمور به همريخته اما بكاهد. لندن مفتضحانة جلسة
اصًال گيرم كه «ولي كرد: اعتراف خود ماهيت پليد اطالعاتي به ناگزير و
وزارت سر اصًال كه رژيم اطالعات وزارت نه مأمور شما درست. بنده حرف

خبرنگار؟» ميكنيد به تعرض چرا شما رژيم هستم، اطالعات
بودنش و مأمور بود شده «جداشدة» مجاهدين خارج پشت نقاب از كه وي
ضمن در كرد، علني بود)، همه روشن البته براي (كه را بدنام وزارت براي
اصل از كه كشيد پيش را خبرنگار موضوع آخوندي ودجاليت كالشي با

برود. در موضوع
مخالف رژيم عنوان يك به را مزبور شياد كه داشت راديو بي.بي.سي قصد
با آمدن اينكه از كند، غافل قالب خود به شنوندگان مجاهدين از جدا شده و
مأموران و آمده سر به خردادي دو بازيهاي اين دوران احمدينژاد پاسدار
بي.بي.سي فارسي به بخش شايد هنوز جديدي شدهاند كه توجيهات مزبور

منتقل نشده است.
خودش  قول سخنان به و است حساس اخبار به همه اين بي.بي.سي كه  اما
خبرنگاري شرافت حداقل  ميكند، منعكس سريعًا را مجاهدين مخالفين
دهها كه با حضور بزرگي بسيار سمينار از هم ميكرد كه خبري حكم
كشور اين عوام و اعيان مجلسين از ۲۴نماينده سخنراني و پارلمان نمايندة
دلم نشد، خبري اين شرافت از كرديم صبر چه ولي هر بدهد. شد، برگزار
بيطرفانة شرافت و انساني ارزشهاي و هويت كه سوخت انسانهايي حال به
قرباني كردند. وحشي رژيم يك پاي زير را خود ژورناليستي خبرنگاري و
در بخش فارسي راديو بي.بي. سانسور كجا تا به قول شاملو نشان دادند كه و

رواج دارد. شكل به حرامزاده ترين سي
اين بر حاكم سانسور بي.بي.سي راديو فارسي بخش به نامهيي در (شاملو

ناميده بود.) سانسور» «حرامزادهترين نوع راديو را،
يك در  ۸آذر  سه شنبه روز «صبح (۱۵آذر): شمارة۷۷۸ مجاهد  نشرية 
برچسب تغييرـ  زمان «ايران: تحتعنوان حقوقي ـ پارلماني سمپوزيوم بزرگ
۳۰تن به كنيد» نزديك حذف مجاهدين سازمان نام از را ناعادالنة تروريستي
انگلستان حقوقدانان و اعيان و عوام مجلسين نمايندگان برجسته ترين از

كردند. سخنراني
نمايندةمحافظهكار لرد انگلوود حزب كارگر، لردهاي رئيس كوربت، لرد
ملكه مشورتي رتبة داراي فريزر عاليجناب لرد انگلستان، لردهاي مجلس از
مسئوالن از بارونس هريس محافظهكار، دولت در دادگستري سابق وزير و
كارگر از حزب مجلس اعيان گولد، نمايندة ليبرال دموكرات، بارونس حزب
برجستة حقوقدان رنتون لرد انگلستان، در زنان حقوق برجستة فعاالن از و
حزب كابينة در سابق وزراي از و بريتانيا مجلس عضو سابقهترين با و انگليسي
آلتون، ديويد لرد كارگر، حزب سابق رئيس كالرك، توني لرد محافظه كار،
مجلس نمايندة لرد تاورن انگلستان، لردهاي برجستة مجلس نمايندگان از
لرد ملكه، مشورتي رتبة با برجسته وكيل و دموكرات ليبرال حزب از اعيان
برجستة حزب نمايندة و اروپا شوراي مجمع سابق رئيس راسل جانستون،
ليبرال حزب داالكيا، معاون لرد انگلستان، اعيان مجلس در ليبرال دموكرات
نمايندة برجستة كينگ كشور، لرد اين مجلس لردهاي در دموكرات انگلستان
از حزب مجلس اعيان نماينده گيبسون بارونس كارگر، از حزب مجلس لردها
ديويد محافظهكار، از حزب مجلس نمايندة بينلي برايان  انگلستان، كارگر
برجستة نمايندة و محافظهكار انگلستان دفاع دولت وزير پيشين معاون ايمس
ديويد كارگر، حزب مجلس عوام از رودي ويس، نمايندة محافظهكار، حزب
برجستهترين از گروس استيون كارگر، حزب از عوام مجلس نمايندة درو
حقوقبشر كميتة معاون مولر مارك انگلستان، در بشر حقوق مدافع وكالي
و رئيس برجسته حقوقدان باورينگ بيل پروفسور انگلستان، وكالي كانون
كلر لندن، متروپوليتن دانشگاه در اجتماعي عدالت و حقوقبشر انستيتوي
ادوارد گريوز وكال و كانون زنان بخش رئيس و قاضي حقوقدان، ميسكين

بودند». سمپوزيوم اين سخنرانان ازجمله حقوقدان،
آن ، خدابنده مسعود ، حقي كريم توسط كه جلسهيي با جلسه اين مقايسة
نيكلسون پارلمان(حتي  نمايندة هيچ حضور بدون شوالرياس و سينگلتون 

نفر   ۷ با دورافتاده هتل يك در كند!)، شركت جلسه در نشد حاضر هم
راديو  و  برخاستند اعتراض و مخالفت به آنان از  نفر  ۵ كه شركتكننده
بسيار خود و كردند، منعكس و تاب آب را با آن بي.بي.سي آيتاهللا وسايت
چي خبري داستان آن پوشش بينياز ميكند.كه توضيح ما را از و گوياست

بود. هماهنگ شده سرويسها كدام از طريق و بود
مجاهدين جداشدة اعضاي به را نامبرده جلسة كه بي.بي.سي آيتاهللا از سؤال
به خاطر كه هستند مهم آنقدر مجاهدين اگر كه است اين منتسب كرد،

تهيه  مفصل گزارش خبر و آنان، پيش ۱۰ سال جداشدگان از نفر دو جلسة
از ولي چرا باشي، بايد هم  مجاهدين جديد  اخبار دنبال  قاعدتًا مي كني،

نكردي؟ تهيه گزارش در مجلس اعيان بزرگي اين به جلسهيي
از  الحق و ميآوريد حرامتان باد دست به بهمزدي راه قلم كه از حرامي  لقمة
آنان فروش و كلمات ساحت ساختن آلوده درآمد كسب راههاي منفورترين

معامله است. و براي تجارت
و تظاهرات و  جلسه سمينار،  كنفرانس، دهها مدت اين  در اينكه  كما
گرفته، اما بي.بي. قرار بينالمللي خبرگزاريهاي توجه مورد آكسيون بوده كه
آنها برجستهترين نمونه از چند است. نكرده هيچكدام مبادرت انعكاس به سي

: از هستند عبارت
آنها سياسي ومشاوران ۵۰نماينده شركت با پارلمان اروپا سمينار

بروكسل  نفره در ۳۵ هزار تظاهرات
اتريش در نفر هزاران تظاهرات

در كنكرة آمريكا جلسه
شخصيت و حقوقدان، نماينده، دهها حضور با پاريس در بينالمللي كنفرانس

حقوقبشري و سياسي
وين در رژيم اتمي مخفيانة فعاليتهاي افشاگري مطبوعاتي كنفرانسهاي

واشنگتن
خميني سند فتواي افشاي نقدي و دادگاه

بشريت عليه جنايت زنان  عليه بين المللي خشونت كنفرانس
ديگر  اكسيون دهها  و

بزرگنمايي  با بزككردنرفسنجانيوخاتميو  راديوبي.بي.سيكه ۱۶ سالبا
آخوندي نظام اصالح دنبال سراب ، شنوندگان خود را بسيار دروغبافيهاي و
آخوندي، استحالة رژيم كشتي نشستن گل به و احمدينژاد با آمدن ميفرستاد،
روي اطالعات وزارت برونمرزي مأموران كاسهليسي به ميپيچد، خود به
پيوسته است. غافل مقاومت رواني عليه و جنگ شيطانسازي وبه جبهة آورده 
صحت و پديدار آخوندي نظام پاياني عالئم شده، عوض دوران اين كه از
همهناظرانبينالملليآشكار برمردمو موضعگيريهايمقاومتدرهمةزمينه ها

حاميان  دروغ و فريب به وضوح ميبينند كه۱۶ سال همة مردم ايران شده است،
شكنجة و اعدام جز حاصلي ، بلندگوهاي رسواي آنها و استحاله بينالمللي
ديگر وقعي است، و نداشته مردم ايران افزونتر، براي فالكت و فقر و بيشتر
رژيم سپردن به گور با گذاشت. همراه بافيها نخواهند  و دروغ اكاذيب اين به
آن ميرود، بين از تبليغاتي را بلندگوهاي وجودي اينگونه فلسفة واليتفقيه،
اين بلندگوهايتبلييغاتي كه گاه وجدانهايبيداربشري درموردسانسورخبري

كرد. خواهد قضاوت آمدند، ايران بر حاكم مذهبي فاشيسم مدد به

«حـرامـزادهتـرين
سـانسـور» نـوع

عليمراد اشرفي

اسديان حميد

آقاي به  «پيام  عنوان  با  مطلبي 
رضا بهنام مزدوري نوشتة طبرزدي»
اينجانب «پدر» خوني لحاظ به كه اسدي
رابطه اين در خواندم. اخيرًا را ميباشد،
نكته روشنگري چند ديدم جهت الزم
جهاني اعالمية كنم. در خاطرنشان را
و طبيعي عنصر  «خانواده حقوقبشر 
اساسياجتماع استوبايستي ازپشتيباني
كمال با  اما باشد». برخوردار جامعه 
رژيم كه كنم خاطرنشان بايستي تأسف
نا«پدر» اين ميهنم، بر حاكم ددمنش
از جدايياش زمان از بارها و بارها را
حضور بهدليل فقط مجاهدين، سازمان
سازمان در «ناهيد» خواهرم و من
سازمان عليه  لجنپراكني به مجاهدين 
سزاوار را كه آنچه وي كرده و وادار
عقايد و آرمانها نثار بوده، خودش اربابان
چيزشان همه  كه است كرده مجاهديني

اند. كرده مردمشان آزادي فداي را
سازمان از عضوي عنوان به من
سالة چهل عمر از ۲۲سال كه مجاهدين
رژيم ددمنش با مبارزه را صرف خود
آخوندهاكرده،شخصًاتاكنونبه احترام
اصلي انتخاب در ناپدري اين كه روزي
مجاهدين سازمان  به  پيوستن  يعني  ما،
نقشاساسيداشته وبه حرمتپرنسيبهاي
در خميني رژيم برخالف خانوادگي كه
آن و مرتبت شأن به ما همواره سازمان
هرگز مجادلهام است، داده شده اهميت
مطبوعات سطح «پدر» مزدور به اين با را
در نامههاي بودم كرده تالش و نكشانده
دهم. هم چنين پاسخ به وي خصوصي
بياغراقهميشهبهاميدروزيبودمكهاو
به افشاي برآورده و سر مال عباي زير از
مزدورسازي شيوههاي  و بندوبستها 
هيهات اما بزند. دست وزارت اطالعات
چشم نديده به چنين روزي را نه تنها كه
سه از پس بلكه نشنيدم، گوش به و
و آزاديبخش ارتش بمباران از كه سال
بندوبستهاي آخوند در شهرمان اشرف
رژيم اين ميگذرد،  بيگانه دولتهاي  و
روحية براي تضعيف خود را طعمههاي
از پس يكي خلق آزادي  رزمندگان
ميكند پرتاب اشرف سمت به ديگري
ايناست: هيهات كهمثل هميشهپاسخما

مناالذله.
اين طي كه نگذارم ناگفته البته
فكر كه داشتم لحظههايي من سال سه
اينقدر كه مزدور اين نكند ميكردم
با مختصر «برقراري يك تماس نگران
جانب از خود» خانوادة افراد نزديكترين

رزمندگانشهر اشرف است، وسالينبود
خود فضيحت و فحش از پر نامههاي كه
مال عباي زير در نكند، ارسال ما براي را
سراغي كه شده تنفسي مشكالت دچار
اينكه به با توجه نميگيرد. چون ما از
سازمانمجاهدينعلنًااعالمكردهبودكه
تحت اشرف شهر رزمندگان تك تك
حمايتكنوانسيونچهارمژنوميباشند،
نقاط ساير و هم چنانكه از ايران قاعدتًا
فرزندانشان ديدار براي خانوادهها جهان
اين مزدور راهي شدند، سمت اشرف به
مي توانست بهجاي راحتي به ياوهگو نيز
ارزشهاي كردن لوث و لجنپراكني
فرزندان نسبي، تعريف در كه ما آرماني
ديدن براي ميشديم، محسوب وي
نبود. جلودارش و كسي  كند اقدام ما
كه كنم عرض بايستي همينجا البته
بوده دروغ به غايت اراجيف  اين تمام
كارتهاي و اين سالها نامه ها تمام در و
كوچكتر خواهر و مادر توسط ارسالي
ميكنند زندگي هلند در كه «سهيال» من
نيز را آنها مي رسيد و پاسخ ما دست به
تمام در و ميكرديم ارسال آنها براي
خانوادة با ناهيد خواهرم و من سالها اين
كشور داخل در مادريمان و پدري
اوضاع جريان در داشتيم و تلفني تماس
و ميگرفتيم قرار نيز خانواده احوال و
كرده دعوت آنها از گذشته سال حتي
داشته اشرف شهر به سفري كه بوديم
اينگونه به دست يازيدن بنابراين باشند.
فريفتن براي فقط  دروغ فغانهاي  و آه
طعمههاي و مزدوران ساير و وي خود
اگر اينكه  ضمن است. كافي رژيم 
ارسال وي براي نامهيي خواهرم يا من
نكرده ايم، نهبهقولاوبهخاطر بستهبودن
دليل به اشرف بلكه در شهر ما ارتباطات
عدمتمايلخودمانبرايبرقراريارتباط
رژيم بوده به خودفروخته يك مزدور با
به عزيز خوانندگان كه مطمئنم و بس! و
آزادي امر اين در كه داد خواهند حق ما

انتخاب داشته باشيم.
اين حال، براي بيان وضعيت هر در
را كافي وي از يي جمله به مزدور استناد
«از عملكردهاي بود: كه نوشته ميدانم
به نظر ميرسد مجاهدين و حال گذشته
بيشتربهروان پزشكودرمانهاي كهآنها

پيشنهاد». و توصيه تا دارند نياز رواني
وي نامة كل خواندن با من حقيقتًا
عملكردهاي «از كه رسيدم نتيجه اين به
نظر چنين به مزدور اين و حال گذشته
و روانپزشك به بيشتر كه مي رسد

پاسخگويي تا دارد نياز رواني درمانهاي
ابتداي همان در چون وي حقايق». بيان و
از جدايي از «پس است: نوشته نامهاش
از مجاهدينبهمدتسيزدهسالدراروپا
در تحقيق براي ممكن امكانات بيشترين
جهان با رابطه شان تنظيم و فرقهها مورد
اين كردم…»  استفاده  خود  از خارج 
تفسير و به تحليل من نيازي نظر به جمله
گوياي خود تأسف  كمال  با  و ندارد

است. فرد اين رواني وضعيت
ديگر پاراگراف  يك در  وي
كالسيك ارتشهاي «در  است: نوشته
است كه با و فرمانده آن هنر يك رهبر
مالي و تلفات جاني خسارت و كمترين
در كه مجاهدين اما  برسد  پيروزي به
هزار چهار رقمي كمتر از حاضر حال
و يكصد كه هستند مفتخر ميباشند نفر
بيست هزارشهيددادهاندوهميشه تالش

باالتر ببرند». را رقم اين كه ميكنند
را نامه اين كه زماني من تصادفًا
از كتاب بخشي روي كار ديدم، مشغول
و بودم ايران خلق مجاهدين شهيدان
و حيران بهشدت مرا  نامه  اين خواندن
طرفي از چرا كه ميديدم كرد، برآشفته
آزاديبخش جنبشهاي ساير با قياس در
در شهدايشان از بسياري تعداد كه جهان
جمعي صورت به آزاديبخش نبردهاي
اين تكبهتك ميرسيدند، شهادت به
ميادين زندانها و در سياهچالها و شهيدان
شكنجه گران دست مزدوران و به اعدام
مزدور اين و رسيدند شهادت به رژيم
اربابانش ناپاك دستان شستن جاي به
در اشاره ميكرد كه اين امر بايستي به
ديكتاتوري دارد سراغ جهان كجاي
يك جا را شكنجه  و  اعدام  ميزان  اين
حكومتش اول سال چهار سه عرض در
يك در  و بگذارد ملتي دست روي 
مملكت جوان ۳۰هزار جمعي كشتار 
بسپارد خاك به  جمعي گورهاي در را
برونمرزيش مزدوران ديگر طرف از و
به را وي چون وطنفروشي خائنان و

جاركشيبرايتبليغرژيمشبگمارد؟
جزء  ندارم قصد اين جا در من  
اين پاراگراف به پاراگراف و جزء به
در اربابانش طرف  از  كه  را اراجيف
ديكته شده جنايتكاران، و رژيم جانيان
است پرواضح چون بگويم، پاسخ را
شدن دهان به دهان و پاسخگويي كه
ديگر مكاني و جايي رژيم، مزدوران با
نيست. دور آن زمان انشاءاهللا كه دارد 
پاراگراف كمال و تمام خواندن اما

خودش آقاي طبرزدي» «پيام به اين آخر
مزدور اين  تخيالت از ديگر حكايتي
برايايزگمكردنسرشخصيت «رواني»
از خروس دم و ميباشد خودش ناداشتة
است. زده بيرون بدجوري عباي مال زير

لطفًا توجه كنيد:
هوايي  پايگاه «من در سال۱۳۶۰ در
غل در را كرد مبارزين تعدادي مهرآباد
پيادهشدن حال در كه ديدم زنجير و
زمان بودند.  نظامي هواپيماي يك  از
خلق بود. گذشته  انقالب از كوتاهي
قيام به مجددًا و نرسيده آزادي به كرد
در ماندن تحمل هم من بود. برخاسته
هايي صحنه چنين ديدن و كارم محل
با رابطه در مسئوليتم و كار نداشتم. را
نگهداريوكنترلهواپيماهادرفرودگاه
نبودم كرد اين كه با بود. مهرآباد نظامي
دنبال به لذا ميداشتم. دوست را كردها
وضعيت آن از رهايي جهت راهي
قرار راهم سر  مجاهدين كه  ميگشتم
به همراه با آنها پيوستم. و به آنها گرفتند
من خارج به آمدن از پس رفتم(!) فرانسه
پرسنل نمايندة و خلق مجاهد عنوان به را
معرفي خبرگزاريها به ايران نظامي
حتي كه بود صورتي در اين كردند(!)
ارتباط از نظامي پرسنل از هم نفر يك
تا زمان و نداشت خبر با مجاهدين من
برگزاريمصاحبهازوجودمندرخارج
اينكه ضمن آنها نبود. مطلع ايران از
براي ميكنند، هويت تخليه را فرد
بقية مينمايند. توليد كاذب هويت او
مجاهدين ملي مقاومت شوراي اعضاي
معرفي ها ترتيب به رسانه  همين به هم

ميشدند…»
براي حقيقتًا سطور اين خواندن
به خودفروشي از قبل تا را وي كه من
تأسفآور واقعًا مي شناختم، آخوند
وي نوشته خودش همچنانكه است.

نيروي  افسران از سال۱۳۶۰ يكي در كه
سازمان با آشنايي  از پس بود،  هوايي
ديكتاتوري و اختناق لمس و مجاهدين
خانة بر ميهن حاكم كرده بود، رژيم كه
داده و قرار مجاهدين اختفاي محل ما را
از آنان چند از تني فراري دادن از پس
مادرم را كه خانوادهاش خود نيز كشور،
مي شد، شامل را فرزندش چهار ما و
از آن پس و گريخت فرانسه به ترك و
به ما براي پيوستن دور از راه و به كرات
او فراوان و تالشهاي كرد تالش سازمان
به پيوستن و از كشور ما گريختن باعث
همواره مقاومت شد و من نيز صفوف

در را وي بزرگ  كمك زندگيم  در
مديون زندگيم تصميم ارزشمندترين
روند ميشود كرد كه بودم. اما چه وي
بسيار ضدخلق  برابر در خلق مبارزة 
انقالبات در كه همان طور و است جدي
كه روزي رسيد شده نيز تجربه ديگر
را ما پدر پيركفتاران و دجاالن رژيم
مبارزه ادامة براي ناتواني اعالم از پس
طعمة مقاومت، صفوف از جدايي و
اين وضعيت «رواني» و به قرار داد خود
فرزندانش قرار رودرروي كه مبتال كرد
را خود سرنوشت كه حدي تا بگيرد،
فردي كه مانند و نمي آورد ياد به نيز 
بوده مينويسد: تهي و تصميم اراده از
به و گرفتند قرار راهم سر «مجاهدين
فرانسه به آنها با همراه  پيوستم. آنها
را من خارج به آمدن از پس رفتم(!)
پرسنل و نمايندة مجاهد خلق عنوان به
معرفي خبرگزاريها به ايران نظامي
زمان آن در وي حاليكه در كردند(!)».
«اشرف» خاك نه تنها در و بوده ۴۴ساله
دنياي با ارتباطي رژيم قول به كه نبوده
خاك در  بلكه باشد، نداشته خارج 
«مجاهد» نشرية بر و عالوه بوده فرانسه
با بسياريازنشريههاي فرانسوي شخصًا
و مصاحبه مالقات نيز سوئيسي و زبان
به آنها گفته بود به زبان خودش كرده و
ارتش وضعيت گزارش دادن براي كه
تحت هوايي  نيروي خاص طور به  و
ملي شوراي مسئول به خميني رژيم امر
كرده ترك را ايران خاك مقاومت،
كه گفت ميتوان چطور حال است.
كاذب» «هويت وي براي ديگري كس
رژيم از  فقط اين است؟ كرده توليد 
ضمن اينكه بس. و آخوندها برميآيد
پس يكباره مي شود چطور فردي چنين
ياد به اشرف، شهر بمباران از سال سه از
سنگ و طريق بيفتد به اين خود معرفي
را خارج جهان با مجاهدين بي ارتباطي

بزند. بهسينه
اماحقيقتچيست؟

رژيم مالها است كه حقيقت اين
را پيروزي مجاهدين كه سال سه از پس
را در آن و تجربه كرده پشت پيروزي
اند، رانده كارزارها به عقب سختترين
قصدداردباجلوانداختنمزدورانجديد
پيشين نبش قبر مزدوران شناخته شدة و
در را آنها خانوادههاي اعضاي خود،
و صفوف ارتش آزاديبخش مجاهدين
به و  داده قرار خود طعمة ايران ملي 
قرار تحت تأثير و رواني روحي لحاظ

را از آنها ميتواند كه جايي تا دهد و
البته بيرونبكشد. ادامةراهومسيرمبارزه
تحت فرد اين مزدوري مدارك و اسناد
۱۳سال حاصل و اطالعات وزارت امر
قلم به مختلف كتابهاي در كه خيانتش
ايران خلق مجاهدين سازمان عليه و وي
وضعيت گوياي خود رسيده چاپ به
براي حاضر حال در و است فرد اين
يادآوري به عريضه، نيازي كوتاهكردن
زمان در وي ننگين سابقة كليشة و
انرژيمضاعفيكهدر هنگام بريدگي و
مجاهدين براي سازمان خارجه، اعزام به
خون رنج و پاس به و صرف كرد، او
سياسي پناهندگي  درهلند مجاهدين 
روزي بسا  چه ولي نميبينم. گرفت، 
تكميل پروندة براي نيز اين نكات ذكر
گردد. وطن الزم و خلق خائنان به اين
اين انتشار عدم يا انتشار لزوم حال هر در
محترم تحريرية هيأت عهدة به را اسناد
خود چه هر «مجاهد» ميسپارم تا نشرية

دهند. انجام ديدند، صالح
را نكته  اين ذكر  پايان  در ولي 
«پدر» برخالف كه ميبينم ضروري 
از بريدگي از پس كه مزدورمان
اروپا در  را  ۱۳سال مبارزه، صفوف
كتابهاي لجنپراكني و نگارش صرف
مختلفعليهسازمان پرافتخارمجاهدين
كه ناهيد خواهرم  و من است،  كرده
ارتش يكانهاي فرماندهان از يكي
سال دو و بيست ميباشد، آزاديبخش
سازمان پاك دامان در را خود عمر از
فهم و شناخت به ايران خلق مجاهدين
با ديكتاتوري با مبارزه پيچيدة اصول
در و كرده مذهب  نام از سوءاستفاده 
توانستهايم نشيب و  پرفراز مسير اين
از ميزان اين به مجاهد زنان ساير مانند
رژيم كه اين برسم شرايط مبارزاتي فهم
زنان تحت هژموني تنها تنها و زنستيز
شد خواهد ميهن سرنگون رهاي و آزاد
حمالت تيز نيست كه نوك بيخود و
و لجن پراكني صرف هتاكي را خودش
و كرده نحو هر به مجاهد زنان عليه

كرد. خواهد و ميكند
شدن  برچيده روز اميد به  
و بربادده ميهن و منحوس ديكتاتوري
زنان دست به رهايي خلق آفتاب طلوع
چشم دشمن، و به كوري قهرمان ميهنم
و شرف دژ  پايداران  ديگر با  هم صدا 
و نويد ايران آزاد اميرخيز معاصر ايران

ميدهيم. ستمديده مان مردم به را رها

يك ناپدر ز ا اطالعات وزارت مزدورسازي يا مجاهدين توسط «هويت كاذب» توليد

مربوطه وزارت و ادبـار دو كتـاب همـزمـان انتشـار

زهره اسدي

برايآزادي يكتماميتاست. نبرد
اين نه محدودهيي. ميشناسد و حدي نه
نخواهيم يا ما بخواهيم كه اين از قبل را
ميكند. تحميل به ما دشمن ددمنشي
ابعاد و زمينه ها همة در حاكم تيزدندانهاي
مهمتر نكتة اما زدهاند. به تهاجم دست
اين ماهيت و  محتوا از كه  است اين
آخوندها خواست نمانيم. غافل تهاجم
خود توفاني از تهاجمات كه با اين است
بودن خود بر بيريشه بيندازند و غبار راه
تهاجمات قبيل اين واقع در بكشند. پرده
موضع از كه موضع اقتدار از نه آخوندها
قفس در گيركرده تيزدنداني لرز و ترس
و بههرخس دست دليل بههمين است.
تمام ادبار و افالس با تا ميزنند خاشاكي

كنند. تأمين خود را روزانة رزق
نمونهها بپردازيم. از اين بهيكي

سايتمعلومالحالومعروفالصاحب
از خبر گذشته اواخر آبان ماه در «بازتاب»
بعد انجام چند روز كتاب داد. انتشار يك
تكميل ديگري با خبر را خودش وظيفة
ديگري كتاب بهانتشار مربوط خبر كرد.

بود. اول زمينة كتاب همان در
براي بهپا بستن زنگوله اول خبر
يك «خاطرات بهنام بود كتابي انتشار
نوشتة مسعود كشور خارج شورشي» در
كتاب انتشار خبر دوم، خبر و بنيصدر.
تاريخچة سازمان مجاهدين خلق «شرح 
كشور داخل  در آن»  مواضع  و ايران 

نوشتةاحمدرضاكريمي.
ميشناسند را نفر دو اين كه كساني
و گذشته از  آنها از  هريك مي دانند 
همديگر با كه هستند برخوردار سوابقي
يك هردو در اين وجود با سنخيتي ندارد.
جالد يك چاقوي خونين دميدهاند و بوق
راپاككرده اند. چندان فرقينميكندكه
مركز توسط داخل كشور، در اول كتاب
و دومي شده منتشر اسالمي، اسناد انقالب
وزارت اطالعات پاانداز بهكوشش يك
بهنام مسعودخدابنده. انتشارتقريبًاهمزمان
پشت دستاندركاران ادبار كتاب دو اين

روشن مي كند. را بيشتر پرده
دو اين  تحريركنندگان بتوان اگر 
با نويسندگاني ناميد، «نويسنده» را كتاب

خواهند بود. راحل» لهجة «امام
نويسندةنسخة «داخلي» كتاب،خائني
كه در شارالتان كلمه دقيق بهمعناي است

مستقيم  رابطة هيچ ٥٣-٥٢ بدون سالهاي
بهنام توانست تا مجاهدين با تشكيالتي
و زماني كرد كالهبرداري سازمان هوادار
كهدستگيرشدبهخدمتساواكدرآمد،
و هواداران از بسياري لودادن بر و عالوه
تلويزيوني، همكاري در مصاحبة شركت
او كرد. شروع ساواك با را همه جانبهيي
سايت حتي كه رسواست و بدنام بهقدري
هم اسالمي انقالب اسناد و مركز بازتاب
و ندارند او ماهيت پوشاندن در كوششي
کريمي، «احمدرضا مينويسند:  برايش

تماسهاي   ٤٨-٥١ سالهاي طول در

برخي با تشکيالتي بعضًا و غيرتشکيالتي
تابستان١٣٥١  از ازمجاهدينخلقداشت،
گروهي عراقي دانشجوي يک با همراه
در گروه اين انداخت.  به راه  مستقل

کشف  ساواک ١٣٥٢ توسط سال اوايل
تلويزيوني مصاحبة يک در کريمي شد.
با پس، به همکاري از آن و کرد شرکت

رژيم متهم شد».
دروغ  از ادامه بهچند تحريف و  قبل

ميكنم: اشاره سطر چند همين در
چند اين در بهآن چه بنا اينكه اول
كريمي هيچوقت احمدرضا آمده  سطر
حالي كه است، در مجاهدين نبوده عضو
سابق اعضاي «از را او باالتر سطر چند
كردهاند. معرفي خلق» مجاهدين سازمان
عراقي» منظور از «دانشجوي اين كه دوم
كه است مصلحتي فاضل شهيد مجاهد
ساواك از شاهكارهاي ناميدنش عراقي
نجف شدة  بزرگ ايراني  او  واّآل بود.
كريمي، احمدرضا خيانت به رغم و بود
شاه دادگاه در فاضل  كرد.  مقاومت او
از زندان در شد. محكوم  ابد بهحبس
از پس شد و با مجاهدين آشنا نزديك
آخوندي ارتجاع با بهمبارزه هم انقالب
اجتماعي بخش مسئوالن از او داد. ادامه

٥٧تا٦٠ بود  فاصلة سالهاي مجاهدين در
نبرد  در ١٩ارديبهشت٦١  در عاقبت و
رسيد، بهشهادت پاسداران با روياروي
نكتةسوم درمورد«متهمشدن» احمدرضا
است. حتمًا كريمي به«همكاري با رژيم»
كارهاي از هم اين آخوندها نظر از
متهم را ديگران كه است مجاهدين
اگر اما ميكنند. ساواك با بههمكاري
پايينتر سطر دو اعتراف با بپذيريم را اين
«او زماني نوشتهاند: كه كنيم خودشان چه
شريعتي علي دکتر همبند زندان، در هم
وي سلول از شدن جدا از پس و بوده
سي صفحهيي گزارشي بهدستور ساواک
دربارةدکترشريعتي نوشتکهدرپروندة

است». رسيده به چاپ وي
بههرحالكتاب،بهنوشتةبازتاب:«در
احمدرضا دستنوشتههاي مجموعه اصل
کريمي،ازاعضاي سابق سازمانمجاهدين
همان دستنوشته از  منظور  است» خلق
سايت بهاعتراف و است. او بازجوييهاي

 ١٣٦٥ سال انقالب تا از بعد «وي بازتاب:
او از آزادي از برده و بعد بهسر زندان در
معنايضمني اين خبري دردستنيست».
سالها همان را طرف كه است اين جمله

سربهنيست كردهاند.
براي موجودي طعمة لذيذي چنين
بهخدمت را او الجوردي آخوندها بود.
حقيرش جان  نجات براي او و  گرفت
زندانيان از يكي زد. هركاري به دست
زندان خميني، زمان در كه ماركسيست
او دربارة است كرده تجربه را اوين
كامپيوتر مثل كريمي نوشته:«احمدرضا
مي كرد. مرور  خود ذهن در را  مسائل
همة براي كريمي احمدرضا حضور ...

خميني زندان در  شاه زمان  مبارزان
مشكل آفرينبوداطالعاتوسيعاونسبت
بهبازجويان آن  رهبري و  بهمجاهدين
دستگير افراد تا مي كرد كمك اسالمي
در كنند.  شناسايي او توسط را شده 
را او اوين در اقامتم روزهاي آخرين
زندانيان همة به  با وحشت كه ميديدم
فاصله او از هم زندانيان و ميكرد نگاه

خاطرات  ٨٨ كتاب (صفحه ميگرفتند»
آخرين و غفاري) رضا دكتر نوشتة زندان
نوشتن بدنام ساواكي  اين  «شيخكار»

تاريخچةمجاهديناست!
در دانشجويي  نويسنده، دومين اما 
محيط در پرورش يافته بود. كشور خارج
مجاهدين با  سالي  چند از  پس  فرنگ.
بودن،عاقبتبا پشتكردن به آرمانهايش،

. رفت كارش دنبال
«عنصر  را پاسدار رضايي او  سايت
دربارهاش و ميكند معرفي فداكار»
دو از فداكار پس عنصر مينويسد: «اين
دهههمكاري،باالخرهكاسة صبرشلبريز
و بهسراغ شده سازمان جدا و از ميشود
پروندة و ميرود زندگياش و كار
هميشه براي را خود سياسي فعاليتهاي

ميبندد».
نوشتن كه بود اين ابتدايي تصور
و سازمان دربارة بهانگليسي  كتابي
خاليبندي و دروغ انبوهي سرهمكردن
ميباشد! خودش پشت كردن توجيه براي
كه «كسي  كه كرد فراموش نبايد اما 
جنايتكار كند كتمان و بداند را حقيقت
نيست الزم  هم ابتدا همان از است».
آخوند با اطالعات وزارت  اتاقهاي در
زهرمار و هركوفت يا و اژهاي يا يونسي
بخواهي خورد. شيريني و شربت ديگري
يك تور به نه دور، و نه دير نخواهي، يا و
مسعود بهنام  اطالعاتي وزارت  قالتاق
كارها همة بعد و خورد خواهي خدابنده
زمان» رديف امام گمنام «توسط سربازان
سعيد پادوهاي «همياري» با ميشود.
ترجمة كتابت منتشر چندي بعد امامي! 
زبان عربي نشريههاي حتي ميشود.
بيروت و بغداد هم در وزارت اطالعات
قسم كه راديوهايي ميكنند.  معرفيات
را آخوندها با پيوندهايشان خوردهاند
كنند چپ حفظ سرنگونيشان از حتي بعد
كتابت ميشتابند  بهديدارت  راست  و
معرفي مطالعه» قابل سخت «سندي را
ميكنندومصاحبهپشتمصاحبهكهثابت
شكنجه و دارند زندان مجاهدين كنند
دستگاهي مجاهدين رهبري و ميكنند
سالح از خطرناكتر بسا  كرده، اختراع
انسانهاي اين طرف از آخوندها، كه اتمي
طرف آن از و گيرد مي تحويل را ناآگاه
ميدهد تحويل  بيعاطفهيي موجودات 
رحماني داوود حاج و الجوردي كه
و عاطفه عشق پيششان فرشتگان محبت و
هم رضايي دكتر پاسدار سايت هستند.
و بهكتابت ميگذارد سنگ تمام برايت

آثار نوشته ميان «در كه: هم ميدهد رده
تصوير را بيشترين شايد اينباره، شده در
ازوضعيتدرونيسازماندرهمينكتاب

آورد». بهدست بتوان
مقايسة همزمانيانتشارايندو كتاب،
مسائل روشنگر ايران، خارج و داخل در
اول مشخص وهلة در هست. ديگري هم
و مختلف دو كتاب اين دو، كه مي شود
شدهاند ظاهر نيستند. دو عكس ارتباط بي
اينكهبهرغم ازيكتاريكخانةشوم.كما
امام لهجة (با  «نويسنده» دو ارتباط  عدم
يك روده از هردو ميشود راحل) روشن
اين افتاده اند. آبريزگاه دو در و شده دفع
سالهاي بهتاريخچة كريمي احمدرضا كه

شكل گيريسازمانتاسال٦٤ ميپردازدو 
پيروزي از بعد بهسالهاي بنيصدر مسعود
است. سرطويلهدار كار تقسيم انقالب
چاپ داخل در يكي كه اين همچنين
نياز ناشي از خارج در و ديگري ميشود
در كه است سرطويلهداري همان مفرط
بهچنين زدن از چنگ ناگزير  ادبار اوج
وزارت رسمي سايت است. موجوداتي
كتاب اين انتشار اهميت اندر اطالعات
انتشار است مهم «آنچه است: نوشته
نام تحت يك يك طرح و كتاب با يك
فرقه از رهايي نشانگر كه كتابي ... است

ديدبان). ايران (١٢ اسفند ٨٢ ميباشد»
فرق كه قدر تجربه دارند اين البته
داخل در بفهمند. را خارج و داخل
مبارزاتي نخستين ارزشهاي و سابقه بايد
طوري بايد خارج در و كرد. لوث را
برايمحافل بيشترينكاراييرا نوشتكه
مصرفاوليبيشتر باشد. استعماريداشته
داخل در بهاوج رو اقبال با مقابله براي
به جاي بايد  خارجي  نسخة  در  است.
كه اثبات كرد مجاهدين، بودن «منافق» 
نميكنند. رعايت را «حقوق بشر» آنها
داخل در  اگر كه است بسيار مضحك
همه دارند.  زندان مجاهدين شود گفته 
بهنويسنده_باهمانلهجةكذا_ميخندند.
دهها و گوهردشت و اوين كه اين براي
چشمشان جلو رژيم مخفي و علني زندان
همين سياسي زندانيان مي دانند همه است.
مي برند. همه بهسر وضعيتي چه االن در
شنيدهاند. را آنها غذاهاي اعتصاب خبر
محيطي در سياسي زندانيان كه ميدانند
گرفتن معرض در كه  گرفتهاند  قرار
اتهام زندان بنابراين هستند. ايدز هپاتيت و
آنها كردن  شكنجه و مجاهدين داشتن 
حرفها اين مي دهد. لو  را گوينده بيشتر
بايد حرفها اين از دارد. خارجي مصرف
حقوقبشرها ديدبان تا ساخت سكوهايي
سوار آنها  روي را خود گزارش بيايد 
بايد نوشتن هم زبان كه اين است كند.
مهرة يك بايد  بنابراين شود.  عوض
كسي چه و شود. توليد خارج كشوري
مجاهدين واقعًا با هم مدتي كه از اين بهتر
و ادبار حضيض در كه اينجاست بوده.
ميشود مسعود بنيصدري علم فالكت

تا همين و رفته و بريده پيش ده سال كه
اعالميه يك  و  فعاليت يك  هم  االن
را مبارزه  اصًال و نداده رژيم عليه حتي
يك شازده كنار گذاشته. بعد و بوسيده
دلهايشان كه مي افتد مجاهديني ياد دفعه
او و شده  چه؟) از نفرت(نفرت از  پر
ادامه را مبارزه نفرت با نمي توانسته كه
روي (كدام عشق؟) حاال بهعشق دهد و
هرقدر اين چنين موجودي، است. آورده
آيتاهللا طبع باب خاليبند، و پوك هم
كه است فرانسه يي راديو و بي.بي.سي
در مسابقةسانسور بهشدتنيازمند استتا
عقب خود حريف از دروغپردازي و

نماند.
نيز هر دوكتابو هر دو اما در محتوا
روي سابق) لهجة همان با (ايضًا نويسنده
ندارند. تفاوتي  با هم  مطلقًا  موضوع دو
دوم و آنها بيروني بينالمللي و روابط اول

.مناسباتدرونيمجاهدين
مجاهدين بيروني روابط مورد در
كتاب از فصلهايي كريمي احمدرضا
اسناد «جعل به: داده اختصاص را خودش
در مجاهدين سازمان توسط ساواك
همكاري اسالمي، انقالب اوايل پيروزي
و...». منافقين اعضاي توسط ساواك با
بهمسائل كه آنجا هم بني صدر مسعود
«مسعود مينويسد: ميپردازد سياسي
از که خواست اعضا از ابتدا رجوى

 ١٩٨٣ سال از اما باشند متنفر آمريکا
رضايت بهکسب وادار را آنان ميالدى،
اطالعات طريق جمعآورى از واشينگتن
”خدمت را خيانت اين و کرد ”سيا“ براى

بهوطن“ خواند».
هست؟ يا ادعا دو اين بين آيا تفاوتي
دوجيبيكشلوارهستند؟كدامشلوار؟
پاسدار تحليل با كنيد مقايسه را آنها هردو
سياسي نيروهاي «مجموعة كه: رضايي
كردهاند، حمايت منافقين از كه غرب
دقيقًاوابستهبهمحافلاصليصهيونيستياند
تبليغاتي،سياسي كهسرمايهگذاريعمدة
از را اسالمي جمهوري  عليه  نظامي و
از پيش (حتي انقالب پيروزي ابتداي 
نيروها، اين نظر از داشتهاند. عهده بر آن)
منافقينيكآلترناتيواحتماليودرنهايت
مي توانند كه اجرايياند اهرم و آلتدست

اجرا كند». اهداف درازمدت آنها را
روابط مورد در  همينطور
كريمي احمدرضا مجاهدين دروني
برخوردهاي تمام شارالتانبازي با

سال٥٤  در را چپ نما اپورتونيستهاي
پاكترين و گذاشته مجاهدين بهحساب
را ايران معاصر تاريخ در انقالبي روابط
نتيجه بيحيايي با او ميكند. مخدوش
حتي دختران و زنان از «عده يي گرفته:
تشكيالتي و  سياسي ظرفيت هيچگونه 
و خانه توجيه  براي صرفًا و نداشتند
نگه سازمان در  جنسي بهرهوري  نيز
هم بنيصدر مسعود ميشدند....» داشته
مجاهدين) بهدليل (درون ميگويد: «زنها

غيره، و تاريخي و اجتماعي محروميتهاي
داشتند، خودشون از كمتري چيز چون
بودن مجبور كمتري زحمت درنتيجه

بكنن». گذشته رو فراموش كه بكشن
كتاب در شاه ساواك پروردة دست
بهشتي آخوند ترور طرح از صحبت خود

و  ميكند مجاهدين توسط سال٥٤  در
كه را چپنما اپورتونيستهاي خيانت
بودند مجاهدين همين قرباني اش اتفاقًا
از فصلي و گذاشته  آنها بهحساب  را
نام مجاهدين» دروني «جنايات را كتابش
ترور توطئه از بنيصدر مسعود ميگذارد.
مجاهدين در لندن توسط هم آن خودش
در اطالعات وزارت پاانداز و مي گويد
نشرية قول از خودش(اينترلينك) سايت
«وي(مسعود مينويسد: االوسط الشرق
معرض جانش در زمان آن بنيصدر) از
دوستان كه است گرفته قرار خطراتي
سابقوي[مجاهدين خلق] براياوبهوجود
ميآورند.ويدر اين خصوصبهماجراي
طراحي شده براي وي ترور نافرجامي كه
ترور اين از توانست او ميكند. اشاره بوده
مجاهدين سازمان اعضاي  سوي از كه
اجرا لندن استريت“ ”پيتر خيابان در خلق
زمينه ها همة در برد». بهدر سالم جان شد،
الجوردي و كثيف ساواك پروردة پست
لومپنهاي خارجكشوري نوچة همپاي
هيچ از و ميتازند پيش اطالعات وزارت

نميكنند. دريغ هم مهوعي دروغ
گذشت كه مسعود از حق نبايد اما
پروردة دست  از جا يك بنيصدر 
آن جايي منظورم ميگيرد. پيشي ساواك
بدون عضو يک » مينويسد: كه نيست
ندارد، را حق خواندن قرآن سازمان اجازة
نميرودوراديووتلويزيونتماشا بهسينما
گروه باشد... اجازه با آنکه نميکند مگر
گروه دستور مطابق و  باالتر مرحلة در
عشق از بايد گروه اين اعضاى مجاهدين،
زيرا بکاهند فرزند و بههمسر عالقه و
مجاهدين بهگروه عشق از بهآنان عشق
است موارد كافي قبيل اين ميکاهد». در
نداشته «آلزايمر» مختلف آدم بهداليل كه
كه بياورد به خاطر را  دادگاهي تا باشد

مسعود(رجوي)در٣٠خردادسال٦٤ براي 
ميفهمد آن وقت پيشنهاد كرد. خودش
هر از بيشتر دروغها و تهمتها همين كه
را صادركنندگانش ماهيت افشاگري،
گوي جايي بنيصدر مسعود ميكند. رو
ميربايد ساواك دستپروردة از سبقت
صادقانة و انقالبي مستمر، برخورد  كه
كردار خودشان و  رفتار با  را مجاهدين 
رضايي پاسدار كه ميكند لوث چنان آن
چنين اين  و فرستاده دستهگل برايش 
بخشهاي مهمترين  » ميكند: تشويقش
سران ماليخوليايي  رفتارهاي كتاب، 
افراد گذاشتن  فشار تحت براي سازمان 
خطاهاست و بهاشتباهات اعتراف براي
در اعتراف از سختگيرانهتر بار صدها كه

حضور كشيشانمسيحي است»

سياسي
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گنجهاي جالل

كورش» «منشور
به را آن كه را، خود تاريخي فرمان ٢٩ اكتبر ٥٣٩ق.م، كورش در روز
خط به آن، نبشتة (ُسفال كرد صادر ميكنند، ياد ملل» «منشور نخستين عنوان

است). مانده هخامنشي، باقي دورة ميخي
                

كورش»: «منشور از بند چند
بدون كه آنگاه دادگر... شاه  بزرگ، شاه  جهان، شاه كورش، «منم
بارگاه در شدند. پذيرا مرا شادماني با مردم نهادم، گام باِبل به پيكار و جنگ
دلهاي مردم بابل َمردوخ، بزرگ، خداي نشستم. شاهي تخت شاهان بابل بر
داشتم. ارتش بزرگ و كردم ستايش را او من زيرا ساخت، همراه با من را
به ندادم ... اجازه احدي به شد. من بابل وارد به نظم و آرامش من در بزرگ
به درد را دلم آن معبدهاي و شهر آشفتگي بگشايد. دست مردم گزند آزار و
بردگي من پديدآيد. و معبدهايش شهر آرامش در و نظم تا كوشيدم آورد،
پرستش در همة مردم رنج مردم پايان دادم. فرمان دادم كه و به برانداختم را
به و ندهد آزار را شهر مردم احدي كه دادم فرمان باشند. آزاد خود خداي
شده كه بسته را همة معبدهايي دادم فرمان درازي نكند... دست داراييهاي آنها
برگرداندم. جايگايشان به را معبدها اين خدايان همة و بگشايند نو از بودند،
ويران خانه هاي و برگرداندم خانههايشان به بودند، شده آواره كه را مردماني
خداي از بيم بدون  نبونيد كه را  َاَكّد و سومر خدايان  كردم... آباد  را آنها
و به شادي بزرگ، خداي به خوشنودي مردوك، بود، آورده بزرگ، به باِبل

گرايد...» شادي به دلها كه باشد برگرداندم؛ معبدهايشان به خّرمي، و
سال ٥٨٦ ق.م،  از كه را يهودي اسير بابل«٤٠ هزار» فتح از پس كورش
آزاد بودند، واداشته و به بردگي كوچانده اجبار، به بابل به آبايي، سرزمين از
كه يهوديان روست اين از سرزمين خود برگردند. به داد ياري به آنها و كرد

نام داده اند. بخش) مسيح (رهايي را او
بزرگ هخامنشيان امپراتوري بابل، دولت كردن از سرنگون پس كورش
و جنگها  از را  منطقه قدرتمند، و متمركز دولتي ايجاد با و افكند  پي را 
سرزمينهاي بر را ثبات و امنيت داد، رهايي فرسايشي بيپاياِن كشتارهاي
پشتيباني و گوناگون آيينهاي پيروان از دلجويي و مدارا با و گسترد پراكنده
ملل و اقوام همة همزيستي مداراجويانه در راه بزرگ گامي مغلوب، اقوام از

برداشت.

كورش مرگ
منصوب آن شهر به حكومت را كمبوجيه بابل پسرش از فتح پس كورش
كنارة در كه آريايي َسكايي، قبايل از ماساِژت، قبايل با  مقابله براي و كرد
ميزيستند، (درياچه خوارزم) اورال درياچة در جنوب و خزر درياي شرقي
بسيار كه ماساژت مردم با رويارويي  در اما، كرد،  لشكركشي سامان آن به
زخمي شد. سختي به و نبرد پيش از كاري بيمانند، تيراندازي در و دلير بودند
اين اثر بر  كورش تختگاهش بازگشت. به كشيد و جنگ از ناچار دست به

شد. خاك سپرده به پاسارگاد در درگذشت و زخم
هخامنشيان تختگاه كهنترين اين شهر بود.  كورش تختگاه پاسارگاد شهر

قرار  جمشيد تخت شرقي شمال در٧٠ كيلومتري در دشت مرغاب، كه بود
خاندان كه شده بود نامگذاري طايفهيي نام به گد) پاسارگاد (پارسه داشت.
خاندان بودند. اين از اول داريوش و كورش و داشت تعّلق آن هخامنشي به

                                                  
كمبوجيه

از  پيش وي شد. كورش پدرش جانشين ق.م،  ٥٢٩ سال در كمبوجيه 
مي كرد. حكومت  كرمان و  خراسان و  خوارزم در  شاهي تخت بر  نشستن
با در جنگ كه زخمي كه بر اثر بود لشكركشي به مصر انديشة در  كورش
نشستن از پس كمبوجيه  شد. كشته برداشت، خزر درياي شرق  در سكاها
حركت، از  پيش اما، كند،  لشكركشي مصر به شد آن  بر شاهي، تخت  بر
را تصاحب شاهي تخت و تاج او، غياب در كه آن بيم از را، برادرش برديا

بودند. باخبر نزديكانش از تن تنها سه اين راز از برد. ازميان پنهاني، كند،
تمدني  مصر زمان آن  تا شد.. مصر  روانة ق.م،  ٥٢٦ سال در كمبوجيه 
غّزه وارد راه از او بود. لشكريان سر گذاشته پشت را هزارساله و چند كهن
به محلي در و كردند طي سه روزه را و كوير شدند مصر و غزه ميان كويِر
مصر سپاهيان با سوئز، ُترعة باالي كنارة در نيل، رود َمَصّب نام «پلوزيوم»، در

دادند. شكست سختي آنها را به و شدند روياروي
تاريخ معروف است  پدر به (كه يوناني تاريخ نگار هرودوت،    
٤٢٠ ق.م،  سال در مصر، به كمبوجيه لشكركشي از بعد سال صد حدود و
كه را، آپيس  گاو مصريان، آزار براي كمبوجيه است نوشته درگذشت) 
ديگر، تاريخنگاران گواهي به اما، كشت. خنجر با ميشمردند، مقدس آنها

بود  مرده به حبشه كمبوجيه هنگام لشكركشي به ٥٢٤ ق.م، سال گاوآپيس در
در  ٥١٨ ق.م، سال در شد، زاده اول از مرگ گاو پس كه بعدي، گاوآپيس و

بود. زنده هنوز داريوش اول پادشاهي زمان
تابوتي داد دستور برگشت، مصر حبشه به به لشكركشي از كمبوجيه وقتي
با كردن، موميايي از پس را گاو پيكر و بسازند رنگ خاكستري سنگي از

بسپارند. گور به بسيار، تجليل
شهر  نزديكي كاوشهاي گورستاني در در سنگ نبشتهيي كه روي بر  
بود) تختگاه مصر، فرعونهاي كه در دورة نيل رود كنارة (در ِممفيس كهن
در كمبوجيه كه شده، خورشيد نقش همراه به گاوآپيس  نگارة شده، يافت
ميشود: ديده هيروگليف به خط نوشته اين باالي سرش در و زانوزده برابرش
پاييني... و بااليي  مصر شاه درخشان، خورشيد خداي هوروس، «مظهر
نبشته سنگ ديگِر در سوي كشور». دو فرمانرواي مهربان و خداي كمبوجيه،
شاهنشاِه پادشاهي  دوران از ششم سال «در ميخورد: چشم به جمالت  اين
باختر سوي  به تمام  آرامشي با  «آپيس» خداوند پاييني...  و بااليي  مصر دو
كه جايي در و گورستان در را او و شد راهنمايي آرامگاهش) =) زيبايش
براي كه مراسمي تمام انجام از پس دادند. جاي بود، ساخته برايش شاهنشاه
و آرايشها همة و پوشاندند او بر جامه يي گرانبها  بود، مومياييكردنش الزم
همه اينها جاي دادند. جاودانيش آرامگاه در وي با گرانبهايش را گوهرهاي
ـ فرموده باد ـ كه جاويدان كمبوجيه شد كه شاهنشاه انجام همان روشي به

بودند».
روانة مصر در اقامت سال ٥٢٢ ق.م، پس از حدود ٤سال در كمبوجيه  
از كه گئومات، دربار به نام ُمغان يكي از خبررسيد «شام» به او در شد. ايران
كورش، پسر «َبرديا»، را خبرداشت، خود كشته شدن برديا راز از و بود مادها
آوردهاند. روي  او  به هم مردم و است نشسته شاهي تخت  به  و خوانده
تٌاثر و از شدت شد شدت غّصهدار به اين خبر، شنيدن پس از اين كمبوجيه
از پيش اّما، درگذشت. (خودكشي) مرگي» «خويش به و زد زخمي خود بر
آشكار بودند، همراهش كه پارس، «بزرگان» از تن چند به را رازش مرگ،

كرد.
مركز پاسارگاد، از كه كرمان، از دروغين) (بردياي گئومات شورش
به شناختهشدن، بيم از گئومات شد. آغاز نبود، دور چندان هخامنشيان،
نزديكي پاسارگاد، در دژ»، «شن نام به دژي به همراهانش با نرفت، بلكه پارس
را بخشيد سال سه ماليات براي جلب نظر مردم، او مستقرشد. تختگاه كورش،

كرد. حذف را در سپاه اجباري خدمت و
                                                                      ادامه دارد

تاريخايـرانزمين 

«ذلتي»؟ «عزتي» يا دوستي با پايان

مزدوري  از كردم دريافت نامه يي پيش هفته دو  حدود
با ديرينه دوستي رابطة يك روي آن در كه ياسرعزتي بهنام
خياري دوغ يك تحليل آب با هم و بعد كرده بود تأكيد من
من به را خود درباره مجاهدين دارد در ذهن كه آنچه هر
«كمكي» من ميخواسته به خودش ادعاي به بود و داده نسبت
او «دنياي بزرگ» به كه بود كرده دعوت مرا باشد و كرده
اين در ميخواست خندهدارتر از همه اين بود كه او بپيوندم.

بدهد. هم «انقالبيگري» درس نامه به من
نتوانستم كردم، مراجعه خودم خاطرات به چقدر هر من
ياسرعزتي من آن در كه بياورم ياد به را زندگيام از برههيي
اين به او را كه بعد باشم كرده كلمه «دوست» خطاب با را
نامه اين او كه شده نميدانم چه باشد و رسانده نتيجه گيري
وزارت در اربابانش كه دليل اين به شايد نوشته، من براي را
او دارد و غم تنهايي نميگيرند او را تحويل ديگر اطالعات

ميكند! دقمرگ را
ايران افشاگر به سايت در فرزان همكارم كه اين بعد از
داد، برنامة فرداي ما، پاسخ ايميل سوءاستفاده اين مزدور از
از نامة كه كمي نوشت نامهيي ما براي و دوباره رو نرفت از
نوبت «انقالبيگري» درس از بعد اينبار بود، قبلي خندهدارتر
«آنقدر بود: نوشته جمله بود و از رسيده فلسفه و تاريخ درس
(اگر بشوي. ستارخان تا مثل سينه بزن به را ستارخان پرچم
«سنگ»... بنويسي، درستش چيزها اين بعد از دفعه خواستي
نوشته ديگر جايي در يا پرچم!)» نه و است زدن سينه به را
واقعي چيست» در دنياي بفهمي تا مونده بود «هنوز خيلي
پاسخش بعدي بايد جواب در كه داده يك تكليف هم پايان

بياوريم. را
به چي اطالعات وزارت مدت در اين در من نميدانم
مربيگري و سواد ادعاي دادهاند كه االن ياد «مزدورچه» اين
«دكتر مانند نزديك آيندة در شايد اما كرده، پيدا هم
هم او به رضايي» محسن «دكتر يا احمدينژاد» پروفسور

كنند... خيانت را اعطا دكتراي
چشم به را وااليي ارزشهاي مجاهدين جامعة در من
و كتاب و در هيچ دنيا ديگر كجاي كه در هيچ ديدم خود

نديدهام. تابه حال فيلمي
با سينمايي  فيلمهاي از بسياري در خوشبختانه ولي 
شدهام: آشنا خيانت عمل بودن  نفرتانگيز  و ننگينبودن
كجا تا خائن  كه ميشود  داده نشان ماتريكس  فيلم  در
ميفروشد به دشمن را گروه خود رهبر كه  ميكند نزول
فيلم ميكند. در  شركت سابقش همرزمان خود در قتل و
هم دشمن  اردوي در حتي خائن  كه  ميبينيم آرتور شاه 
ساكسونها رهبر كه جايي است، مفلوك و ذليل موجودي
به تو وقتي اعتماد كنم، تو به چگونه ميگويد: من خائن به
شيردل فيلم نيز در گيبسون مل خيانت كردهاي. خودت ملت

به تصوير به خوبي  را  نفرت از خائن (Brave Heart) يا
ملتش، دشمن از قبل واالس ويليام وقتي  و است،  كشيده 
ته او را از بينندهيي هر ميكند، مجازات را خائنان به ملتش

ميكند. تحسين دل
نامش خلق، اردوي دشمن به با پيوستن هم عزتي ياسر
اينكار است و كرده ثبت ايران ملت رديف خائنين در را
شود. دچار آن مي تواند به انسان يك است كه ذلتي منتهاي
با گاه نه هيچ كه ميكنم اعالم همين جا من در نهايت
ييدارم، اما در با او رابطه و نه اينكه بودهام اين فرد دوست
جنايتكار آخوندي رژيم كه كسي هر ميتوانم حال من عين
ملت به را خائن  ياسرعزتي و ايران مردم اصلي  دشمن  را
در بياورم. حساب به خودم دوستان زمره در بداند، ايران
ميكنم توصيه هم آلمان مقيم ايراني جوانان همة به ضمن
موجود اين به وجه هيچ به خودشان ماندن سالم براي كه

نشوند. نزديك انساننما
را نوشتم اينجا تا كه حرفهايي تمام ميتوانستم من
مطرح نكنم، اگر كجا هيچ و بسپارم فراموشي براي هميشه به
خيانت نزول ذلت يعني درجة تا پايينترين را هم خودش او
او به اطالعات مزدور وزات لقب در دادن حتي من نميداد.
رژيم سفارت به رفتن از شواهد: تمام اما كردم، بسيار تأمل
بزرگ هتل در اطالعات آموزشهاي كردن طي بغداد – در
قانوني وزارت اطالعات مدارك با آلمان – پرواز به تهران
كردن بدبين براي تالش غراب و بالين بيماري آذر به رفتن –
وي نابههنگام فوت از  قبل خانوادة مجاهدش  به نسبت او
نسل اين فداكاري جاودان الگوي نداحسني، به توهين –
گرانقدر خانواده مجاهدش و پدر مادرشهيد و به توهين –
سايتهاي در مقاومت پاكباز رهبري به كه اهانتهايي و حسني
يك همه بيانگر و همه ميكند، بلغور اطالعات شناختهشدة
تنها اطالعات وزارت «مزدورچه» كه هستند «واقعيت»

مي باشد. وي از درست تعريف
در را سن خودش اين فردي كه در نمي دانم چنين من
غرق متجاوز و قاتل يك مشت براي مزدوري ذلت ننگ
را عمرش باقي پابهگور، رژيم اين سرنگوني از بعد كرده،
و ايران جامعة آيندة چون ديگر در گذراند، خواهد چگونه
با شناختي كه اما داشت. نخواهد جايي اين «دنياي بزرگ»
كه دكان شرايط آن كنم در مي توانم پيش بيني او دارم، از
شود، تخته او نانداني تنها و اطالعات سايت بازي وزارت
يعني يادگرفته زندگي اش در كه حرفهيي تنها به دوباره او
و شده دستگير هم بعد و بازميگردد خالف كارهاي همان
اروپا زندانهاي از يكي در گوشة را عمرش آخر، تا احتماًال

گذراند. خواهد
ياسر«ذلتي» يكطرفه با مزدورچه دوستي پايان

! سالم
بچههايي از و  است آيدا  من اسم
فارس خليج جنگ زمان  در كه هستم
از را عزتي ياسر من آمديم. خارج به
كه شنيدم وقتي  ميشناسم. بچگي  زمان
هرگونه بدون است آمده آلمان به دوباره
او صحبت با  و رفتم  ديدنش  به  قضاوت 
ميگفت كه چيزهايي از سري يك كردم.
خودم نميخواستم من ولي بود متناقض
مجاهدين با جدالهايش  جنگ و قاطي را
جنازة تشيع عكس  كه وقتي از  اما بكنم
سايت در او مصاحبة در را (غراب) آذر
نگيرم. موضع نتوانستم ديگر ديدم، روشنا
سريعًا كه عكس را گفتم زنگ زدم و او به
هيچ بدون اما او سايتش بردارد، روي از
حاضر مجاهدين  با ضديتش در مكثي، 
ديگر همين براي بشكند. را مرزي هر بود
چيزي نميتوانستم سكوت كنم (سكوت
بود) كرده درخواست من از او كه بود
اگر چيزي كه كرد تهديد را من حتي  و

خواهد كرد. خراب را بگويم زندگي ام
در را واقعيات ميخواهم حاال، و

او بگويم: مورد
من  برگشت، آلمان به او كه وقتي  
در (ميخواستم ببينم را او كه ميخواستم
كنم). سؤال او از عراق و اشرف با رابطه
جنگ كه زمان دوستاني از چند نفر با من
بوديم، آمده به خارج هم با فارس خليج
فقط گفت كه ما به او رفتيم. ديدن ياسر به
ازدواج يكنفر  با كه  بوده  رفته عراق  به
ما (همانجا  بدهد تشكيل خانواده و كند 
بايد چقدر گفتيم و خنديديم او به همه
به و بروي ارتش به يك  كه باشي احمق
ميداني مخصوصًا كه باشي، خانواده فكر
خالصه گرفتند) طالق آنجا  در همه
تصميم ۳ماه از بعد حدودًا كه گفت  او 
آنجا در شود. خارج آنجا از كه گرفت
او صحبت، و برخورد پروسة يك از پس

. بماند كه در آن جا گرفت تصميم
حرفهايش  ديديم را او كه بعد دفعة  
كه ميگفت مثًال  بود.  كرده عوض را
تصميم ارتش  به ورودش از  ۶ماه از بعد 
او كه بعدتر دفعة و  بود  گرفته خروج به

به  تصميم ۲ سال از بعد گفت ديديم را
بود! گرفته خروج

را  او  ايران  در كه گفت ما به  او   
بودند زده شالق  و بودند  كرده شكنجه 
نشان ما به را آنها آثار نميخواست ولي
كي «از پرسيدم  او  از  بار يك  دهد.
به را تو كه كسي از  داري،  نفرت بيشتر
شكنجه ات كه كسي  يا  داشته  نگه زور
است آنكه معلوم داد جواب كرده؟» او
ميداني گفتم است. كرده شكنجه مرا
حرفهاي بقيه،  و بچههايمان چرا  كه
در اينكه بهخاطر  نميكنند؟ باور  را تو
ولي گفتي مجاهدين عليه مصاحبههايت
شكنجهات خودت قول  به  كه مالها از

نگفتي. هيچ كردند
و زد زنگ من به او مدتي از بعد
كرده است. مالها عليه مصاحبه يك گفت
ببينم. را مصاحبهاش اين ميخواستم حتمًا
و ديدم روشنا سايت در را آن و رفتم
جنايتهاي حتي  او  چون   ! شدم شوكه
انداخته مجاهدين  گردن به هم را  مالها
و كردم برخورد  او با  رابطه  اين در  بود.
باور را حرفهايت ديگر كه گفتم او به
بههم كامًال او كه بود اينجا در نميكنم.
شكنجهاش اصًال كه مالها گفت و ريخت

. . . و نكردند
و شدم  عصباني خيلي او كار از من 
دروغ ما به مدت اين تمام در كه فهميدم

است. ميگفته
روخواني هميشه مصاحبههايش در او
در و مي ديدي  را او وقت هر ميكرد و
صحبت او  با  مشخصي موضوع با  رابطه 
و نداشت گفتن براي چيزي مي كردي
مطمئن ميكرد. عوض را موضوع مرتب
ما چشمان در اگر كه ميداند كه هستم
و مي فهميم ما بگويد دروغ و كند نگاه
ميكرد. عوض را موضوع  همين براي
به بايد كه بود متناقض حرفهايش آنقدر

. ميكرديم شك آنها همه
جوانان ساير خواستم  نامه من اين با
را پيام اين به آنها كنم و آگاه را ايراني
و عزتي ياسر  دروغهاي  فريب  كه  بدهم

نخورند. را عزتي ياسر مثل كساني

نامهييافشاگرانهاز
آلمان در ايراني جوان يك

افرسيابي آيدا
عباس زاده                             صالح

بنيادگراي رژيم  توسعهطلبي 
در ريشه خميني،  رهبري به  ايران
و دارد اسالمي» «بنيادگرايي ماهيت
عربي نمونهها، تمامي كه است همين
به طالبان يا ماليان از غيرعربي، يا 
اين بر ديگران، تا  رسيده  «حاكميت»
«اسالم مرز كه: دارند پافشاري دعوي
مي گيرند نتيجه شعار  اين  از و ندارد»
ميان موجود رسمي مرزهاي كه
است بياعتبار مسلمان، كشورهاي
«دولت برقراري  راستاي در بايد  و
برداشته شوند. ميان از اسالمي واحد»

نوشته ، اين پيشين قسمتهاي در
زمينه اين در مختلفي و متعدد نمونههاي
ديگر سردمداران تا كالم خميني از را
جدا كردهايد.  مشاهده ماليان رژيم
ماليان بنيادگراي  حاكميتهاي  اين  از
ميكنيم مشاهده هماينك طالبان، يا
بنيادگرايي اين عمدة سازمانهاي كه
و كشور چند در همزمان تروريستي،
اندركار دست دنيا قارة چند در حتي
هستند، تروريستي جنايات و عمليات
عربستان تا خاوردور و افغانستان از
در حتي و  الجزاير، و  سعودي
نيز آمريكا و اروپا غربي كشورهاي

مي كنند. عمليات
شده يادآور قبل  قسمتهاي  در
با بنيادگرايي كه دادهايم  توضيح و
چنانچه شد، داده شرح كه ماهيتي
پروژة دنبال به الجرم بياورد  دوام
- در موجود حكومتهاي سرنگوني
خواهد اسالمي ٥٧كشور دستكم-
سازمان در عضو كشورهاي يعني بود،
عضو همگي كه اسالمي، كنفرانس
عضو هركدام و بوده  مللمتحد
منطقهيي، يا قومي مختلف پيمانهاي
اين از هستند. عرب اتحادية مانند
شعلهور همانا پروژه، اين معني روي،
خواهد جديدي جهاني جنگ ساختن
ژئوپوليتيك واقعيات به نظر كه بود
قرن در جنگي  تكنولوژي و  جهاني
بسا آينده، جهاني جنگ حاضر،
با دوم  جهاني جنگ از هولناكتر بسا 
اين با بود، خواهد  تلفات  ٦٠ميليون
ميان از  آن  اكثرتلفات كه  تفاوت 

بود. خواهد مسلمان ملتهاي
مقاالت،  سلسله اين ١١ قسمت در
باند همان «الگو»، ساختار چگونگي به
«ملت مستعار  نام با  نامبرده  خميني كه
اشاره و  رسيده ميكرد، ياد ايران» 
سازمانهاي و نهادها ايجاد كه كرديم
خميني»، «صدور تروريسم براي الزمه
از همان آغاز حاكميتش زود و خيلي
اينك طبيعي بهطور كه شد شروع
را بحث همان دنبالة ميبايستي
نقطه اين  در ليكن، ميداديم، ادامه 
مرتبط مقولة چند تا داشت ضرورت
را تروريست» اسالمي «بنيادگرايي به 
عبارتند مقوالت اين بدهيم. اولويت
در «تروريسم»  جايگاه يكم: از، 
چگونگي دوم:  بنيادگرايي. نبردهاي 

بنيادگرايي. رهبري در پيآمدها و
ديگر برابر در بنيادگرايان موضع سوم:
برابر موضعشان در چهارم: مسلمانان. و

اسالمي. ارزشهاي و اسالم

تروريسم جايگاه
خالل در و  پيشين قسمت  در
مرور خميني  «وصيت نامة» بررسي 
مخاطبان براي  وي كه  كرديم
«حكومت برقراري را هدف وصيتش،
در و نموده تعيين واحد» اسالمي
ملل جميع به  «توصيه با وصيت، اين
ملت هر از جهان مظلومان  و اسالمي
ميدهد فتوا مكرر بهطور مذهب»، و
مسلمانان و مستضعفان... «اي كه:
و چنگ با را حق و بهپاخيزيد جهان
كه است مشخص  بگيريد»(١). دندان
اجتماعي انقالبهاي به نه رهنمود اين
جنگ بهمعني نه  و  دارد شباهت
بلكه است، لشكركشي و كالسيك
«تروريستي» روش و مشي معني به تنها
از جدا  هم خميني  خود  كه است 
مسلمانان و «مستضعفان به رهنمودش
حاكم كه حالي در بازهم جهان»،
و «چنگ بهجاي و بوده قدرتمندي
تحت متعددي لشكرهاي دندان»،
را «تروريستي» شيوة داشت، فرمان
بهكارميبست وسيع بهصورتي همچنان
ايرانيان برضد چه را نقشههايش و
چه و سياسي،  و  فكري مخالف 
سياست و ديپلوماتيك اهداف بهخاطر
بهپيش ترور به توسل با خارجي،
اشاره آنچه از  فراتر و تازه  ميبرد.
نقاط در بزرگ پايگاه چندين شد،
تربيت به كه كرد برپا ايران مختلف
نقاط در تروريستي  عوامل و  رهبران
تا داشت، اختصاص جهان مختلف
مسلمان و مختلف كشورهاي كه اتباع
در را كشورها ساير مقيم مسلمانان يا
نظري آموزشهاي تحت پادگانها اين
كشورهاي به و كرده آماده عملياتي و
مأموريتهاي اجراي براي نظر مورد
در كه اعزام شوند. واقعيتي تروريستي
گوشهيي به پيشين(قسمت١١)، نوشتة
از بهاختصار و داشته اشاره آن از
اسالمي» بينالملل ارتش «تشكيل
قالب در قدس» «نيروي تشكيل و
منبع ذكر با خميني، پاسداران سپاه
در توضيحات بيشتر به يادكرديم. البته

رسيد. خواهيم باب اين
اولية خرج كه آنچه ترتيب، باين
بنيادگرايي بهدست احتمالي انفجار
جنگ كه تا بود خواهد اسالمي
شعلهور را يادشده هولناك جهاني
اسالمي بنيادگرايي  «تروريسم» نمايد، 
با «جنگ را آن خميني كه بود خواهد

ميناميد. دندان» و چنگ

جنايت عريان
شرايط كنوني، مشاهده ميكنيم در
نادرست را «تروريسم» همگان كه

حتي و ميكنند  محكوم  و خوانده 
تروريست دولتهاي و سازمانها خود
سرو ديگران از كمتر مورد اين در نيز
سطح در متأسفانه اما نمي كنند. صدا
يك تعريف متحد، ملل مانند جهاني، 
به طور را «تروريسم» كه واحد رسمي
وجود نمايد،  مشخص مانع» و «جامع 
از نياز اين چندي، از هر و ندارد
مي شود مطرح مختلف طرفهاي جانب
درخواست متحد ملل از بهخصوص و

ميكنند.
مشكلي مهمترين  زمينه، اين  در
منافع صاحبان يا و  است ميان در كه
تمايز و تفاوت ميكنند، َعلم مختلف
جنايات از  مشروع» مسلحانة «مبارزة 
برخي كه چرا  است. تروريستي 
كوشش و مايلند  جهاني قدرتهاي 
مسلحانة مبارزة  «هرگونه كه  دارند
هدف مشروعيت از فارغ  را، مشروع»
ستم، تحت خلقهاي اضطراري نياز و

بشمارند. محكوم و كرده نفي
توافق از  جدا يعني عين حال، در
منافع و  قدرت صاحبان توافق عدم  يا
در شناختهشده ويژگي چند جهاني،
جداسازي و  تشخيص كه است  ميان
«جنايات از مشروع» مسلحانة «مبارزة
مقوله و دو ميسر ساخته تروريستي» را
به خاطر و مي دارد. جدا يكديگر از را
وجود همين ويژگيهاي مشخص است
يكپارچه جهانيان  اخالقي وجدان كه
وسيعي حمايتهاي كنار  در و همراه
و جريانها شخصيتها، كه دارد قرار
كشورهاي در بشردوست مجامع
سربلندي با و آشكارا جهان مختلف
تجاوزات برابر در مسلحانه مبارزات از
و داشته برپا متعدد ديكتاتوريهاي و

ميدارند.
مورد مشخصكنندة ويژگيهاي
يكم، از: اجمالي عبارتند بهطور بحث
مسلحانه. مبارزة هدف مشروعيت
مسلحانه. مشروع عمليات شرايط دوم،
بي طرف مردم حقوق  و  امنيت سوم،
بيگناهان. به تعدي هرگونه منع و
حقيقي دشمن به پايبندي چهارم، و
فرعي. تهديدهاي و آسيبها بهبهاي
در كه مشخصكنندهيي  مرزهاي 
به تشريح نوشتهها سلسله گنجايش اين
مشخصاتي پرداخت. خواهيم آنها
كه، گفت بايد ديگر عبارت به كه
در و خونريزي سالح به توسل هرگونه
قتل به اقدام جز مشروعيتها، اين فقدان
مروجان و عامالن و نيست جنايتكارانه
اخالقي، شايان محكوميت از جدا آن
خواهند مجازات و قضايي تعقيب
شامل بيشك كه محكوميتي بود.
خواهد تروريست اسالمي بنيادگرايان

بود.

مبارزاتي هدف مشروعيت
و بيگانه حاكميت يك بركناري
و مسلم  حقوق  از ستمگر  و جبار  يا 

به دستيابي ملت است كه يك پايهيي
به كشور و ملت ديگر مصالح و حقوق
مشروط است. و منوط حق اين تأمين 
استفاده با پايه يي حق اين به دستيابي
مشروع حقي الزمه، وسايل تمامي از
شامل ضروري، شرايط در كه است

نيز هست. مسلحانه وسايل مبارزة
متفاوت بهكلي مشروع حق اين
باندها برخي تالش  با است بيگانه و
سياسي و مذهبي فكري، گرايشهاي و
انحصاري را ملتي بر حاكميت كه
حكومتي قدرت و كرده فلمداد خود
استفاده با همه از  بدتر و  بهترتيبي، را

طلب كنند. اسلحه، زور و از
غيرقابل بهصورتي ترتيب، باين
جريانهاي كه است مشخص ترديد
و دهشتافكني اسالمي كه با بنيادگراي
قبضة دنبال به مسلحانه وحشتگستري
انحصاريكردن و  حاكميت كامل
مصداق هستند، خويش براي قدرت
اقدامات و «تروريسم» بارز و قطعي
جنايتكار و مجرم و بوده تروريستي
اعتبار از فارغ كه ميشوند، شمرده
وارد آنان ديني دعاوي بي اعتباري يا
از بيش بههرصورت، كه چرا است،
محسوب ديني جريان يا باند يك
گرايش انبوهي  كنار در كه نيستند 
صفوف در موجود غيرديني  و ديني
براي دارند. جاي مربوطه ملتهاي
گروه و  ايران در خميني  باند مثال، 
از اغماض با -البته افغانستان، طالبان
يكي تنها بيگانگان-  دخالت  بحث
اسالمي سياسي مدعيان بسيار از
از هركدام در كه  ميشدند  شمرده
دارند. و داشته وجود كشور دو اين
حقوق و موجوديت يادآوري با اين
و ديني جريانهاي ديگر  اعتبارهاي و
ذيحق كشور دو اين در كه غيرديني
حقوقشان بايستي و  بوده  صاحبخانه و
دعاوي بحث اما مي شد. داشته محترم
عنوان و  بنيادگرايان ديني دروغين 
خود تروريسم بر كه «جهاد» كذب
بايد است كه مستقلي ميدهند، مبحث
بپردازيم. به آن اين نوشتهها ادامة در

مشي مسلحانه شرط
برخالف مسلحانه مبارزة و مشي
مبارزاتي، تاكتيكهاي  و روشها  ديگر
ديگر كسان زندگي و خون و جان با
و مبارزان  دارد، خواه جان كار سر و
مسامحه با نميبايد  كه دشمن،  خواه
كه است همين گذشت. كنارشان از
درست مسلحانه روش مشروعيت آغاز
روشهاي همة كه است هنگامي در
بنبست به  مسالمتآميز، و  سياسي
عهدة «هدف از نتوانند ديگر رسيده و
برآيند. كرديم، بحث كه مشروع»
موقعيت نوعي بنبست، وضعيت چنين
يكسوي، سوابق از كه تاريخي است
مسالمت آميز و سابق مبارزاتي تجارب
موقعيتي چنين تشخيص  غيرمؤثر،  اما

ديگر، سوي از و كنند. گواهي را
غير مؤثر روشهاي بر  اصرار و ادامه
در و افزوده  ستمها وخامت به پيشين 
دشمن جبار منافع تأمينكنندة حقيقت 
ايران، مي توان معاصر در تاريخ باشد.

٣٠خرداد١٣٦٠  و  ١٥خرداد١٣٤٢ 
چنين از  بارز نمونة دو عنوان به  را

زد. مثال تاريخي موقعيتهاي
مسلحانه روشهاي به رويآوردن
بنبست موقعيتهاي چنين بيآنكه
نمايشي جز باشد، كرده الزامي تاريخي
در مسئوليت فاقد و «فرصتطلبانه»
مبارزان نيست و مردم منافع و برابر جان
نامهاي دعاوي و از دستجات فارغ كه
دهشتافكني، به توسل با تنها لفظي،
و فقط شده مرتكب يعني «تروريسم»،
جامعه و مردم جگرخراش دردهاي بر

ميافزايند.
اسالمي بنيادگراي خصوص در
هم دردناك واقعيت اين تروريست،
بهغايت سران كه شود  يادآوري بايد
اين جاهل جزمگراي و مرتجع
مقابلة ظرفيت و  توان فاقد  گرايشها،
و انديشمندان با استداللي و فكري
به شتابزده و بوده  مسلمان  آگاهان
ديگر به  «نفاق» يا «كفر» برچسب 
ميآورند، روي متفكران و مؤمنان
جسته گريز راه بتوانند  ترفند  بااين تا
و خون فضاي تحميل با سپس و
در تروريستي، دهشتافكني كشتار،
و توليد كه نعشهايي و اجساد كنار
و افكار حقيقت مينمايند، در انباشت
جدا اين ميكنند. ترور هم را انديشهها
و قتل فيزيكي متفكران موارد ترور از
در كه است ديني دانشمندان و مختلف
تروريست اسالمي بنيادگرايي كارنامة 
ميان، در اين و نخواهند بود. نبوده كم
استثنايي نادر نمونة  يك  خميني البته
به نفر  هزار صدها كشتن در است كه
١٠-١٣ساله، كودكان از فكر، جرم

نمي گذشت. هم مصباح فاطمة مانند

بيگناهان امنيت
مبارزات بهخصوص و مبارزه در
احراز از جدا مسلحانه،  حساس
الزم شرط احراز و هدف مشروعيت
مرز يك مسلحانه، روش اتخاذ در
جنايتكارانه»، «تروريسم با جدي
و گزند هرگونه از اجتناب همانا
عناصري و بيگناهان به آسيبرساني
صحنه به پايشان اگر حتي كه است
نيستند دشمن نيروي باشد، شده كشيده
شده حفاظت با تمام توان بايستي لذا و
هدايت درگيري ميدان بيرون به و

شوند.
            ادامه دارد

پانويس:------------
به شماره۷۷۹. مجاهد، نشرية -  ١

۲۲آذر۱۳۸۴. تاريخ



صفحة ١٤جها� ١٣٨٤ شما� ٧٨٠ ـ  سه شنبه ��٢٩

به مناسبت سا� فيزي� � صدمين سالگر
 «نظريه نسبيت»

� مسير يگانگي(١٠)
 شاهين توتونچ3 &كتر فيزي, �%+ %*ليه %' &%نشگا! ماساچوست 

���مه ����

%&%مة نسبيت خا8
��قعيت �ين �ست ه �ما
 مفهوم� 
بو�
 سرعت  ثابت  �گر  �ست.   نسب� 
نو� � �صل نسبيت �� بپذيريم مي بايست 

نسب� بو�
 �ما
 �� هم قبو& نيم.
به خوب�  مفاهيم  �ين  �ين ه  بر�( 
��شن شو�، �جا�/ �هيد ,�مايش� �يگر 
 
�نجا4 �هيم.  �ين با� مي خو�هيم ��هما
سفينه ها، با هما
 مشخصا7، ا� ي6 
ساعت �� بر�س� نيم.  ساعت �بز��( 
�ست ه �� ,
 ي6 ا� ت;ر��( � يا 
ي6 پديد= ت;ر��( صو�7 مي گير� 
� به ��سطة شمر�
 �ين ت;ر�� مي تو�نيم 
�ما
 بين �� ��قعه �� �ند��/ گير( نيم.  
مثًال ساعت مچي ما هر ثانيه �� مي شمر� 
�يگر  ت;ر��(  طبيع�  پديد=  هر  يا   �
مي تو�ند نوع� ساعت محسوF شو�.  
هستند،  �يد/ ,&  ما  ,�مايشها(   
چو
خو�هد  �يد/ ,&  ساعت�  هم  ما  ساعت 
بو�.(به تصوير شما�=٣ نگا/ نيد).  �ين 
ساعت �� �� ,يينه تش;يل شد/ �ست ه 
بين ,نها ي6 ”بسته“ نو� (فوتو
) باال � 
پايين مي ���.  با شمر�
 تعد�� ضربا7 
�ين  �ند��/ مي گيريم.    ��  
فوتو
 �ما
�ست   Fخو  � �يد/ ,&  بسيا�  ساعت 
� هيچ �ير��( هم ند��� � بهتر �� هر 
نيد   Qفر �ست.  حا&  ساعت مچ� 
�ين ساعت �� �� سفينه ”�لف“ بگذ��يم 
� چو
 فر� ناظر �� �ين سفينه نسبت به 
 ���� تر�يد  �ين ساعت عجيب م� 
با   �� �ين ساعت  � مي خو�هد ��ست� 
مقايسه با ساعت �يگر( ه �� �ست 
برگشت   � �فت  تعد��  بسنجد،   ����
ثانيه  ي6   ��  �� ,يينه   �� بين   
فوتو
ه با ساعت �ست� خو� �ند��/ گرفته 
بر�(  �ين ا� ��   �� شد/، مي شما��.  
�طمينا
 �� ��ست� ساعت �يد/ ,& چند 
با� ت;ر�� مي ند.  ش;ل شما�/٣ ا� 
ساعت �يد/ ,& ما �� �� �يد فر�( ه 
�� سفينة ”�لف“ به همر�= ساعت �ست 
نشا
 مي �هد.  ش;ل شما�=٤ تصوير 
همين ساعت �� �يد ناظر ��4 �� سفينه 
”F“ �ست.  �� �يد نفر ��4، �ين ساعت 
�� حا& حرت �ست. �فت � برگشت 
فوتو
 �� مسير(  �� �متد�� َ�َتر يك 
مثلث �ست ه ي6 ضلع ,
 فاصلة �� 
,يينه � ضلع �يگر ,
 مسافت پيمو�/ 
شد/ توسط سفينه مي باشد.  �� ,
 جاي� 
ه سرعت نو� �� نظر هر �� ناظر ي;� 
�ست � نو� �� �يدگا= ناظر ��& فاصله 
 4�� حالت  به  نسبت   �� وتاهتر( 
مي پيمايد، نتيجه مي گيريم ه ساعت 
ما �� �يدگا= ناظر ��4 ندتر �� �يدگا= 
ناظر ��& مي گذ��.  ناظر ��4 نيز ي6 
ساعت �يد/ ,& ���� � به �ضو` مي بيند 
حرت(ساعت  حا&   �� ساعت  ه 
 
سفينة �لف) �� ساعت �� حا& س;و
ندتر مي گذ��.  ��قعيت �ين  aخو�
 
�ست ه �ين حاصل نسب� بو�
 �ما
�ست � �� �يدگا= هر فر�، ساعت� ه 
�� حا& حرت �ست ندتر مي گذ��.  
مم;ن �ست بگوييد ه �ين جا �يگر 
مغلطه � تناقض ��ضح � ��شن �ست.  
 ،�� �ين   �� ي6  هر  نظر   �� ه  چر� 
�يگر( �� حا& حرت �ست � خو� 
�� سان مي بيند.  �ين حرف� �ست ه 
 
ما با�ها ت;ر�� ر�/ �يم � ي;� �� ��ا

نسبيت �ست.  پس �� �يد نفر ��& ساعت 
نفر ��4 ندتر مي گذ��.  چر� ه �� �� 
حا& حرت �ست � �� �يد نفر ��4، 
ساعت نفر ��& ندتر  مي گذ�� چر� 
ه نفر ��& �� حا& حرت �ست � �ين 
ي6 تناقض �ست � �ين تئو�( مغلطه 
د�مي6  �ست.   لما7  با  با�(   �
هر  ه  نم� شو�  مي گويند؟  ��ست 
ساعت  ه  باشند  معتقد  �فر��  �ين   ��
�ير��  �ين  مي گذ��.   ندتر  �يگر( 
به جايي �ست � توضيح ,
 �ثر( عميق 
�� �يدگا/ فلسف� � شناخت ��قعيت 
 iموضو �ين  بخو�هيم  ما  �گر    .����
ساعت  د�4  ه  نيم  مشخص   ��
ندتر مي گذ��، بايست �ين �� نفر به 
هم برسند � ساعتها( خو� �� مقايسه 
نند.  مثًال به محض �ين ه �� نا� 
هم مي گذ�ند، سفينة ”�لف“ ه خو� 
�� سان  مي پند���، مي تو�ند حرت 
ند � به سفينة”F“ برسد � �� ساعت 
مقايسه شوند.  مي بينيد ه سفينة ”�لف“ 
حا&   �� ه  مي ��ند   � گرفته   Fشتا
س;و
 نيست � �يگر  نم� تو�ند ��عا 
ند ه ,
 �يگر( �� حرت �ست.  
�� حال� ه سفينه”F“ خو�هد گفت 
سفينة   � بو�/   
س;و حا&   ��  �� ه 
ر�/  عبو�   �� نا�   �� ه  ”�لف“بو� 
خو�  جهت  وتاه�  مد7   �� بعد   �
ر� � به سمت �� با�گشت.   Qعو ��
نند،  مقايسه   �� ساعتها   ٢ �ين  �گر 
ساعت سفينه ”�لف“ ندتر مي گذ��.  
 ��  �� ه  قبو& ر�/ �ند   �� هر   
چو
تناقض�  هيچ   � بو�/  حرت  حا& 

�جو� ند���.  
مم;ن �ست بگوييد ه هنو� ف;ر 
�ست  ا�   �� مغلطه ي�  ه  مي نيد 
هم  به   � گرفتن   Fشتا  
جريا �ين   �
 � �ست  لجستي;�  موضوع�   
�سيد
خلط بحث شد/ �ست.  به عنو�
 مثا& 
 Qس� جهت خو� �� عوال�4 نيست 
ند � شتاF بگير� تا به �يگر( برسد.  
�ين �� مي تو�نند به ��سطة ب� سيم � يا 
���يو هر �قيقه با هم  �� ��تباm  باشند  

با هم مقايسه نند.  �گر  � ساعتها �� 
هيچ   
بد� مي تو�نست  ��تباطا7  �ين 
تناقض  �ين  گير�،  صو�7  تأخير( 
نمايا
 مي شد.  �ل� بايد توجه ر� ه 
�مو�o ���يوي� با سرعت نو� حرت 
ه  مي شد  طو&  �مان�   � مي نند 
�ين م;الما7 �� � بد& شوند.  با �� 
��تباطا7،   �� تأخير  �ين  گرفتن  نظر 
 pد�4 �� ,نها �عال4 ساعت �� طرهر 
خو�  ساعت  �عال4   �� بعد   �� �يگر 
گرفت  خو�هد  نتيجه   � شنيد  خو�هد 
مي گذ��  ندتر  �يگر(  ساعت  ه 
ر�.   نخو�هند  مشاهد/   �� تناقض   �
�م;ان�  هيچ  ه  جاست  �ين  مش;ل 
بيشتر  سرعت�  با  ما  ه  ند���  �جو� 
�� سرعت نو� �طالعا7 �� �� � بد& 
ت;نولوqي6  محد��يت،  �ين  نيم.  
 
بر , بتو�ند  بشر  نيست ه �� ,يند/ 
بطن   �� محد��يت  �ين  ند.   غلبه 
�ست ه  �ين  ��قعيت  �ست.   طبيعت 
بايد نسب� بو�
 �ما
 �� بپذيريم.  �لبته 
�گر �ين �� به ثابت بو�
 سرعت نو� 
تو�نست  باشند، خو�هند  ��شته   iجما�
 s�� )يد �يگر� ��  ��  iه موضو

ر�/ ,
 �� منطق� ���ياب� نند.
 � فلسف�  مسئلة  مو��   �� �ما   �
شناخت� ه به ,
 �شا�/ شد.  شيو/  ي� 
ه ما �� جو�بگوي� به تناقض ��شتيم 
�ين بو� ه ,يا تناقض مي تو�ند �� عمل 
نمايا
 شو� يا خير؟  جو�F �ين سؤ�& 
مجا�(  �ير��  �ين  يعن�  �ست.   منف� 
�نتز�ع�  مو��   
,  �� بحث   � �ست 
�ست.  متوجه شديد ه ما جو�F �ير�� 
����/ �� ند��يم � به جا( ,
 به سؤ�& 
حمله ر�يم � ,
 �� مجا�( � ��� �� 
��قعيت �عال4 ر�يم.  ي6 موقع �ست 
ه ما سؤ�& �� قبو& ���يم � فقط �ش;ا& 
�� مو�� جو�بها( گوناگو
 �ست.  �ل� 
�� �ين حالت ما حت� سؤ�& �� هم قبو& 
ند�شتيم � ,
 �� ساختة uهن ��نسته � 
بحث �� �نتز�ع� �عال4 ر�يم.  �قت� 
ما �� عمل صحبت مي نيم نه به معنا( 
 )qت;نولو محد��=   ��  
بو� عمل� 

فلسف�  مفهو4  به  عمل  بل;ه  موجو�، 

 �ست.  تناقض� ه گرفته شد/ بو�، ,
هيچ گا/ با�� نخو�هد شد.  چو
 هيچ 
,�مايش عمل� نم� تو�ند �ين تناقض �� 
 
,ش;ا� ند.  �ين ه معيا� ��قع� بو�
�� عمل بد�نيم � بگوييم ه ,يا �ين يا 

 بحث مي تو�ند �� عمل تأييد يا �� ,
شو�، حرp جديد( �ست.  خو�هيد 
�يد ه چگونه با �ستنا� به همين فلسفه 
� �ستدال& ��/ علم با� شد.  �ين فلسفه 
بسيا� �سيعتر �� فيزي6 �ست � ,ثا�( 
عظيم بر همه شئونا7 ف;ر( بشر ����.  
طوالن�  گفتگوي�  به  نيا�  بحث  �ين 
 
, به  مناسب  فرصتها(   �� ه   ����

خو�هيم پر��خت.
 
�يديم ه چگونه �ما
 بر�( ,نا
ه �� حرت هستند ندتر مي گذ��.  
مم;ن �ست سؤ�& شو� ه �گر من � 
 
��يد �� حا&  �يگر  با ي6  ��ستم 
نيم;ت�  بر   � باشيم � من خسته شو4 
 � �هد  ���مه   
��يد به   ��  � بنشينم 
قر�� بگذ��يم ه �� �� ساعت معين� 
به هما
 جا برگر��، چو
 �� �� حا& 
حرت �ست ساعتش نسبت به من ه 
نشسته �4 ندتر خو�هد گذشت � �يرتر 
 )�,  Fجو� �سيد؟  خو�هد  قر��  به 
�ست.  �ما چو
 �ين سرعت �� مقايسه 
با سرعت نو� بسيا� ناچيز �ست، تفا�7 
ساعت به قد�( �ندs �ست ه متوجه 
�ين  �گر  ه  صو�ت�   �� نم� شويم.  
 
سرعت نز�ي6 به سرعت نو� بو�،  ,
 wبسيا� محسو 
گا/ �ين �ختالp �ما
 
�ما فقط  نه  
 صو�7 ,  ��  � بو�.  
بل;ه همه چيز �� جمله تمام� فعاليتها( 
�يست� بد
 نيز چو
 ضربا
 قلب، �شد 

سلولها نير ندتر مي شو�.
�ين   �� ,�مايشهاي�  با  حا&  هر  به 
�ست مي تو�
 نشا
 ��� طو& �جسا4 �� 
حا& حرت نيز وتاهتر�� هما
 جسم 
به  توجه  با  �ست.    
س;و حالت   ��
 
�ين ه سرعت نو� ثابت �ست � �ما
بر�( �فر��( ه �� حرت �ند ندتر 
�ند��/ گير(  منطق،  بر  بنا  مي گذ��، 

 
هما به  مي بايست  نيز  �جسا4  طو& 
متر باشد تا حساF سرعت نو�  
ميز�
 
ه حاصل تقسيم ي6 فاصله به �ما
حرت نو� �� �ين فاصله �ست همو��/ 
� �� هر ش;ل� ثابت باق� بماند.  ندتر 
 
شد
 �ما
 �� فيزي6 به ”�قيق شد
وتا/   �  (Time dialation)“
�ما
 Length) &طو Qطو& �� �نقبا 
شد
contraction) نامگذ��( ر�/ �ند.  
بعد  سه  همر�/  ه   ���  
نشا �ينشتين 
 Fنيز بعد �يگر( محسو 
م;ا
، �ما
مي شو�.  بر خالp  تصو� عامه، تئو�( 
نسبيت به معنا( نسب� بو�
 همه چيز 
نيست.  �ل� به جا( فو�صل �مان� � 
م;ان� ه تا قبل �� �ين تئو�( موضوع� 
مطلق محسوF مي شد، نسبيت  مفهو4 
جديد مطلق � تغييرناپذير فاصلة �مان�- 
م;ان� �� ��قعه �� مطر` ر�.  �� �ين 
جا  نم� خو�هيم به توضيح �ين مفهو4 
  iين موضو� 
بپر���يم.  غرQ �� عنو�
 �� همو��/  فيزي6  ه  �ست  �ين 
جستجو( مطلق � تغييرناپذير �ست � 
�مان� ه مفاهيم تغيير ناپذير �� مي يابد، 
بشناسد.    �� ��قعيت  مي تو�ند  گا/   
,
مفهو4  �ين  باشد،  نسب�  مفهوم�  �گر 
حاصل uهن ماست � قو�نين  فيزي6 
مي بايست بر پايه  مطلقها � تغييرناپذيرها 
بيا
 شو� تا ��قع� باشند � قو�نين� ه 
بر �ين پايه نباشند �شتبا/ هستند � يا �� 
بهترين ش;ل تنها بخش� �� ��قعيت �ند.  
منظو� ,
 نيست ه نيا�( به مفاهيم 
 
نسب� ند��يم، بل;ه نسبيت مفهو4 �ما
� م;ا
 هنو� هم �� هر معا�له فيزي6 
 
شايا   iموضو �ين  مي شو�.   �يد/ 
توجه بر�( تمام� علو4 � شايد فلسفه 
�ست.  ���ين جا مي خو�هيم �� ,
 چه 
�� فيزي6 گذشته �ست ��w بگيريم.  
پيد� ر�
 مطلقها � تغيير ناپذيرها �مز 
شف ��قعيت �ست.  �ميد �ست بدين 

گونه به حقيقت نيز �ست يابيم.
تئو�( نسبيت �ينشتين �� ,
 جا مهم 
 
بو� ه مفاهيم �بتد�ي� �� �ما
 � م;ا
با  ا�  ���مة   ��  �� �يخت.   هم  به   ��

�ستفا�/ �� �يد جديد �� مفاهيم هندس� 
سر��  مفاهيم فيزي;� �فت.  سا�/ ترين 
بو�.   سرعت  مفهو4  فيزي;�،  مفهو4 
هما
 طو� ه �� �بتد�( بحث گفتيم 
حرت  يلومتر   ١٠٠ سرعت  با  �گر 
نيم � چر�� �تومبيل �� ��شن نيم، 
حرت  سرعت�   
هما با  چر��  نو� 
مي ند ه �گر سرعت �تومبيل ما نيم� 
�� سرعت نو� باشد.  سرعت نو� فقط 
ي6 مطلق مربوm به نو� نيست بل;ه 
باالترين سرعت� �ست ه هر چيز( �� 
جها
 مي تو�ند ��شته باشد.  �� �يدگا/ 
�جسا4،   
ر�  Fپرتا بر�(  م;اني;� 
نيم،   pصر بيشتر(   )qنر� قد�  هر 
�ما  مي شو�.   بيشتر  
 جسم , سرعت 
ه سرعت نم� تو�ند  ��� 
نسبيت نشا
به  قد� ه  �يا� شو�.  هر  بينهايت  تا 
سرعت نو� نز�ي6 مي شويم باال �فتن 
سرعت مش;لتر مي شو�.  �قت� سرعت 
باشد  نو�  سرعت  ��٩٠صد  جسم� 
به   ��  
, تا  �ست  ال�4  �يا�(   )qنر�
 )q��٩٢صد سرعت نو� برسانيم � �نر
به سرعت  تا  �ست  نيا�  بيشتر(  بسيا� 

 ��٢صد �يگر بيفز�ييم � غيرمم;ن ,
خو�هد بو� ه سرعت ,
 �� به سرعت 
نو� برسانيم چو
 به �نرqي� بينهايت  نيا� 

خو�هد بو�.  
 )qه �ين همه �نرسؤ�& �ين �ست 
مي شو�  سرعت   
بر� باال   pصر ه 
جا  نم� ,يد  �ست  به  حاصل�    �
�ين  به  �ينشتين  ه  جو�ب�  مي ���؟ 
تا�يخ جا���نه  نامش �� ��  سؤ�& ��� 
ر�.  �� گفت �ين �نرq( سبب �يا� 
همين  به  مي شو�.   جسم  جر4   
شد
جسم  سرعت  چه  هر  ه  �ست  �ليل 
 
شد �ضافه  �ليل  به  مي شو�،  بيشتر 
�شو��تر  سرعت   
بر� باال  جر4، 
ه  �ينشتين  مشهو�  فرمو&  مي شو�.  
مي ند   
بيا  �� جر4   �  )qنر� ��بطه 
(E=mc2) حاصل �ين �ستدال& �ست.  
با �ين معا�له، �نرq( � جر4 يگانه شد.  
�نرq( �ست  ما�/ ش;ل بسيا� متر�م 
� قابل تبديل به ي;ديگر هم مي باشند.  
 � 
مي بينيد ه چگونه با صحبت �� �ما
 )qبه يگانگ� �� مو�� جر4 � �نر 
م;ا
�سيديم.  با�ها �� فيزي6 شاهد بو�/ �يم 
ه با ��s جديد �� ��قعيت، يگانگ� 
مثل ش;وفه يي بها�( مي ش;وفد � ما 
�� با �يباي� � عطرa مسحو� مي ند.  
بنا بر �ين معا�له، هرگا/ چر�� قو/  يي �� 
��شن مي نيد با نو�( ه �� ,
 صا�� 
ما�/   �� ناچيز(  بسيا�  مقد��  مي شو�، 
تبديل به �نرq(  � جر4 چر�� قو/ متر 
مي شو�.  يا �مان� ه �� ي6 فعل � 
مي شو�،  توليد  گرما  شيمياي�  �نفعا& 
 )qناچيز( �� ما�/ تبديل به �نر 
ميز�
مي شو�.  �لبته �ين مقد�� به قد�( ناچيز 
�ست ه �قت� �ينشتين به ,
 پر��خت، 
مو�� توجه ��قع نشد.  جها
 صحت �ين 
تئو�( �� با �حشت تما4 �� ي6 ��� 
 �گر4  تابستان� �� هير�شيما � ناا��
تجربه ر�.  �مان� ه با تبديل ي6 
يلوگرم�  ي6  بمب  ي6   �� گر4 
ساخته شد/ �� ����نيو4 غن� شد/ � يا 
پلوتونيو4 به �نرq(، �نفجا� مهيب� �نيا �� 


 �تم� ر�.  ���� ����

شكل٤شكل٣

��يتر- �u, ۲۴ - �نا
 عر�قي كا�تها� شناسايي خو� �� بر�� چك توسط كا�كنا
 مركز 
�خذ ��� �� شهر نجف �� �ست ���ند. 

� عر�� برگز�� شد �ما مو�نع بز�� � پيش �ست �#�شينگتن پست: �نتخابا
ي;شنبه   ��� پست  ��شينگتن  
مقاما7  گفتة  به  نوشت:   (٨٤�u,٢٧)
 �� �نتخابا7  خا��ميانه،   
تحليلگر�  �
,مري;ا  بر�(  �ما  شد  برگز��  عر�� 
١٠ما/  �٩ل�   �� چالشها  �شو��ترين 

,يند/ پديد�� خو�هند شد. 
مقاما7  �فز��:  ��شينگتن پست 
هر  ه  م� نند  تصديق   aبو ��لت 
گذشته  هفتة  �نتخابا7   �� ه  س 
ط�  �يا�(   
ميز� به  بايد  شو�  پير�� 
ي6 سا& ,يند/ به منظو� م6 بر�( 
تش;يل ��لت، با�نويس� قانو
 �ساس�، 
�يجا� ��تش � پليس، ��/ �ند��( �قتصا� 
 )�� ��خل�  جنگ   ��  Fجتتا�  �

ميانجيگر( ,مري;ا ت;يه ند.
متخصصين �فز��ند عر�قيا
 بيش 
�� حد متفر� هستند ه بتو�نند تمام� 

�ينها �� به تنهاي� �نجا4 �هند.
��لت  نوشت:  پست  ��شينگتن 
تخمين�  �مانبند(  جد�&   aبو
 wر�/ �ست.  بر �ساسا&٢٠٠٦ �� تهيه 
��لت  شر�يط  بهترين   �� جد�&  �ين 
جديد عر��  تا قبل ��  ���خر ما/ �qنويه 
� يا ���يل ما= فو�يه تش;يل نخو�هد شد.  
با�  �ين  م� گويند  ,مري;اي�  مقاما7 
سن� ها ه بقا( سياس� شا
 با �يس6 
��به �� بو�/ �ست بر�( سب موقعيت 

�قابت خو�هند ر�.
��لما( خليلز��، سفير ,مري;ا �� 
فرماند/  يس�،   oجر qنر�&   � عر�� 
هم   �� عر��،   �� ,مري;اي�  نير�ها( 
نو
 تشويق �حز�F بر ضر��7 �قد�4 �

سريع �� ,غا� ر�/ �ند.
ي6   �� نقل  به  پست  ��شينگتن 
بر�(  ��شينگتن  �نستيتو  متخصص 
سياست  خا�� نز�ي6  نوشت: عر�� 
با معجز/ ي� ��به �� بو�/  نبز   
تا �نو
�ست ه تو�نسته �ست �� ساختمانها( 
نابو�/ شد/  ����تخانه � سرا� ظاهر 
ا�مند�
 به تش;يل ��لت برسد.   
نشد
ه  �ست  ش;نند/  جامعه ي�  هنو�  �ما 
 Fمجر سياس�   
تصميم  گيرندگا  ��
�تفا� نظر سياس� برخو���� نيست.   �
با  �� ��لت�  نز�ي6  بنابر�ين �� ,يند= 

ا�بر� امل برخو���� نخو�هد شد.
��شينگتن پست م� �فز�يد: هنگام� 

 
ه ��لت جديد � شو��( نمايندگا
ه نا4 جديد مجمع مل� عر�� �ست،  
قانو
 �ساس� �� ,غا�  بر سر  مباحثا7 
ند ,مري;اييا
 با سخت ترين ا� خو� 

��به �� خو�هند شد.
عر�� ٤ما/  فرصت خو�هد ��شت 
به مذ�ر/ برسر قانو
 �ساس� جديد( 
 � قد�7  تقسيم   iموضو ه  بپر���� 
��,مد نفت �� ي6 شو� فد��& �� �� 
نظر ����.  �� پاييز گذشته فقط �خالت 
با  تو�فق�  �يجا�  با  تو�نست  ,مري;ا 
�ساطت �ين شو�  �� سقوm مذ�ر�7 
قانو
 �ساس� جلوگير( ند � مباحثا7  
بر سر موضوعا7 بسيا� سخت تر �� به 

بعد �� �نتخابا7 به تعويق بيند���.
�نتظا� م� ��� ه �ين ����
 بعد �� 
�نتخابا7 ه بها� � تابستا
 سا& ,يند/ �� 
شامل م� شو� حساسترين ����
 بر�( 

�هبر�
 جديد عر�� باشد.
��شينگتن پست �� ���مه م� نويسد: 
ي6 متخصص خليج فا�w �� مرز 
بين �لملل�   � �ستر�تژي6  مطالعا7 
گفت �گر �ئتالp موفق نشو�، به �غم 
مو�جه  ش;ست  با  نظام�  پير��يها( 
خو�هد گر�يد � عر�� به سو( تجزيه � 
فلج شد
 � ��گير( ��خل� � يا شايد 
جديد  قد�تمند  فر�  ي6  ظهو�  هم 

سو� ���/ خو�هد شد.
سن� ها ه فقط ��٢٠صد جمعيت 
م� �هند  تش;يل   �� عر��  ٢٥ميليون� 
خو�ها
 ي6 ��لت قد�تمند مرز( 
سهم  تأمين   � ,نها   �� حفاظت  بر�( 
 
مناسب� �� ��,مد هستند.  �هبر�
 شيعيا
ر�ها م� خو�هند ه مناطق ,نها به  �
بخشها( �� ي6 شو� فد��& �� ,يد 
ه �� ,
 قد�7 مرز( متر( �� 


 �جو� ��شته باشد.,
 �� م� گويند  ,مري;اي�  مقاما7 
ط� �ين مد7 �يپلوماتها( ,مري;ا( �� 
بغد�� به سو( گر�هها( سن� خو�هند 
به   
نگر�ن� هايشا اهش   �� تا  �فت 
متخصصين  �ما  �سانند.   يا�(  ,نها 
عر�� هشد�� م� �هند ه ����� ساختن 
تأمين  به  عر��   �� �يگر  جناحها( 

خو�سته ها( ,نا
 سخت خو�هد بو�. 
��يت،  نوشت  پست  ��شنگتن 

 �� عر��  �طالعا7  تيم  سابق  �ئيس 
�� سا&٢٠٠٣  ,مري;ا   ����7 خا�جه 
سن� ها  شرت  گفت  سا&٢٠٠٥،  تا 
�� �نتخابا7 ��� پنجشنبه به �ين معن� 
نيست ه �ين �قليت ه به طو� سنت� 
بر عر�� حاميت ��شت به طو� امل 
 )� �ست.   پيوسته  �نتخابات�  ��ند  به 
�فز�� �ثريت سن� ها �� ما/ �تبر �� 
 )�� 
�فر�ند4 قانو
 �ساس� بر�( �� ,
���ند.  ,نها ي6 با� �يگر �� �نتخابا7 
��� پنجشنبه بطو� گستر�/ ��( ���ند 
ه تغيير�7 �� تضمين نند � حقوق� 
يابند ه ,نها معتقدند �� �ست  با�   ��

���/ �ند.
 aگز�� �فز��  پست  ��شينگتن 
جديد( توسط مرز پيشرفت ,مري;ا 
�ختالفا7   
فو�� خطر  م� گويد 

ه بسيا�( �� ,نها  Fسياس� بين �حز�
 
���� ���ند،   ��  
خو�شا  
شبه نظاميا
ضربه پذيرترين  به   �� �نتخابا7   �� بعد 

 تبديل م� ند.  ����7 خا�جه ����
پيشبر�  مسئوليت   
نو� ه  ,مري;ا 
سياست ,مري;ا �� عر�� �� بعهد/ ���� 
متمرز   
شبه نظاميا مسأله  بر  بشد7 

�ست.
��شنگتن پست به نقل ��تحليلگر 
�يگر( �� �نستيتو بر�ينگز م� نويسد: 
�گر عر�� به جنگ ��خل� شيد/ شو� 
به خاطر شبه نظاميا
 خو�هد بو�.  �( 
�فز�� سپس شو�a به مسأله ��جة ��4 

تبديل خو�هد شد.
 �� جمهو�يخو�/  گر�ها4،  سناتو� 
�يالت ا��لينا( جنوب� ��� جمعه پس 
�� گفتگو �� ا¢ سفيد با لحن� صريح 

 
هشد�� ��� ه تا �مان� ه شبه نظاميا
ا�   �� ثبات�  ���ند  �جو�  عر��   ��
تحقق  گفت  گر�ها4  بو�.   نخو�هد 
�مور�س� با �جو� �حز�ب� ه ��تش 

���ند �م;انپذير نيست.
��شينگتن پست نوشت �گر ��لت 
به  قانو
 �ساس� ��  تغيير�7 ��  جديد 
به  سپتامبر  ما/  تا  �حتماًال   ���, �جو� 
��( گذ�شته نخو�هد شد.  ي6 مقا4 
��شد ��لت ��� جمعه هشد�� ��� ه 
بايد محتاm بو� � �� مو�� �ين �مانبند( 

�حتما& تغيير �يا�( �جو� ����.
�ين مقا4 گفت �ين ��ند پيچيد/ 
گر�/  سه  بين  تعا�&  برقر��(  بر�( 
شيعه � سن� � ر� به منظو� تش;يل 
 
قانو  �� تغيير   
, �نبا&  به   � ��لت 
 �� �فز��   )� �ست.   عمد(  �ساس� 
شو�( ه �فتر�� بسيا� جد( �ست 

م;انيزمهاي� �جو� ���ند ه ي;� بر 
 �� ��شت.   نخو�هد  �متيا�(  �يگر( 
گفت �ما
 بيشتر( م� گير� �گرچه ه 
�� نهايت بر�( هدp �يجا� �تفا� نظر 
�� شر�يط� �ست ه تضا� �جو� ����.

��شينگتن پست �فز�� متخصصين 
 �� ,مري;ا م� گويند حت�  مقاما7   �
هنگام� ه قو�نين شو� مو�� بحث 
قر�� م� گير� ��لت عر�� بايد بهبو�( 
�جو�  به  مر�4  معيشت�  �ضعيت   ��
مسمتر  م6  به  خو�  �ين  ه   ���,

,مري;ا نيا� ����. 
��شينگتن پست به نقل �� ي6 مقا4 
نوشت:  ,مري;ا  خا�جه   7���� سابق 
بر�س� ��ضاi عر�� نشا
 م� �هد ه 

 چه ه ,مري;ا م� خو�ست �� , ��
 
, ��٢٠صد  تنها  ند  محقق  عر�� 

تحقق يافته �ست. 

عر��
*سعت: ٤٣٧,٠٧٢ يلومتر مربع

جمعيت: حد�� ٢٤ ميليو
 (تخمين سا& ٢٠٠٣)
قوميتها: عرF، ٧٥ تا٨٠ ��صد

ر�، ١٥ تا ��٢٠صد  
  ترمن � ,سو�( � �يگر�
، ��٥صد

مذهب: مسلما
، ٩٧ ��صد
    مسلما
 �هل تسنن، ٣٢ تا ٣٧ ��صد

    مسلما
 شيعه، ٦٠ تا ��٦٥صد
    مسيح� � �يگر مذ�هب: ��٣صد

شهرهاA پرجمعيت:

بغد��، ٥/٦ ميليو  


موصل، ١/٧٥ ميليو  

بصر/، ١/٤ ميليو  

روs، ٧٢٥هز��  
نجف، ٥٦٠هز��  
ربال، ٥٥٠هز��  

ناصريه، ٥٣٥هز��  
فلوجه، ٢٥٠ هز��  

تعد%& %ستانها: ١٨ �ستا

ندگا� حق AC: حد�� ١٥ ميليو
 نفر%& 
تعد%& GرسيهاA پالما�: ٢٧٥

Gانديد%ها: ٧٦٥٥ انديد� ه  ٩٦٦ ليست �ئتالف� تش;يل ���ند
- پا�لما
 �نتخاF شد/ بر�( مد7 ٤سا& ا� خو�هد ر�

- پا�لما
 جديد نخست ��ير � ��لت �� معرف� خو�هد ر�.

سفرغيرمنتظر� معا�� �ئيس جمهو��مريكا 
به عر��

��� ي;شنبه ٢٧,�u ، �يك چيني، معا�
 �ئيس جمهو� ,مريكا، تحت 
مر�قبتها( �منيت� شديد بر�( ��لين با� به عر�� سفر ر�.

,سوشيتدپرw �� بغد�� گز��a ���  �� �� �ماني به عر�� سفر ر� كه 
به عقيد=  �� �نتخابا7 پا�لماني ��عر�� گا4 بز�گي ��مسيرخر�o نير�ها( 

,مريكايي �� عر�� تلقي مي شو�.
به  عر��  حاكميت  بر��  سياسي  ساختا�  ه  شر�يط�   �� گفت   ��
نحو( ش;ل م� گير� كه بتو�ند بخشها� مختلف جامعه �� متحد كند �نهايتا 
مسئوليت �منيت �� خو�شا
 به عهد/ بگيرند، �ين ميز�
 شركت �� �نتخابا7 

�قيق¥ چيز� بو� كه ما �حتياo ��شتيم.
,سوشيتدپرw گفت �ين سفر ,
 قد� سر� بو� كه حتي نخست ��ير 
عر�� گفت هنگامي كه �� به نشستي م� �فت كه فكر مي كر� �يد��a با 

سفير ,مريكاست �� �يد
 چيني كه منتظر�� بو� بسيا� متعجب شد.

بيل گيتس، همسر# مليند�، � بونو ستا�� 
موسيق/ ��.، عنو�� فر, سا+ مجله تايم �� 

1سب 1ر,ند 
 مجلة تايم عنو�
 فر� سا& �� �مسا& بين بيل گيتس، پايه گذ�� شرت 
 s�� خو�نند= �يرلند( موسيق� ،
ماي;ر�سافت � همسرa مليند� ،  � بو
 � ني;وا�(  بر�(  نفر   سه  �ين  مي گويد  تايم  �ست.مجله  ر�/  تقسيم 

�گرگون� �� سياستها � خط مش� ها عنو�
 فر� سا& �� سب ر�/ �ند.
 بيل گيتس � همسرa مليند� با �ستفا�/ �� ����ي� شرت عظيم 
�يجا�  �ال�(  ٢٩ميليا��  خيريه ي�  مؤسسه  ماي;ر�سافت،   امپيوتر( 

ر�/ �ند. 
�ين مؤسسه تنها �� سا& جا�( صدها ميليو
 �ال� �� صرp مبا��/ با 

ر�/ �ست. 
خطرناترين مش;ال7 بهد�شت� جها
بونو، خو�نند/ �يرلند( نيز گر چه شهر7 خو� �� �� سرشناس� �� 
�ما �� سالها(  سب ر�/ �ست  U2موسو4 به s�� /موسيق� گر�
�خير پرچمد�� مبا��/ بر�( بخشو�گ� بدهيها( شو�ها( فقير � نبر� 

با بيما�( �يد� بو�/ �ست.

مهليس علن6 مقاما5 سو�4 �� عامل قتل 
حرير4 �عال7 1ر, 

 �تلف مهليس، قاض� ,لمان� ه هيأ7 تحقيقا7 بين �لملل� �� مو�� 
تر�� �فيق حرير( نخست ��ير پيشين لبنا
 �� �ياست م� ند �� گفتگوي� با 
���نامة عرب� �لشر� �ال�سط گفته  �ست ه يقين ���� مقاما7 سو�( پشت 

توطئه قتل �فيق حرير( بو�/ �ند.
مهليس �� عين حا& �� هيچ ي6 �� مقامها( سو�يه به صو�7 مشخص 

�� ��تباm با قتل �فيق حرير( نا4 نبر�.
�ين قاض� ,لمان� هم چنين تر��هاي� �� ه پس �� قتل �فيق حرير( �� 

لبنا
 �¢ ���/ �ست با تر�� ,قا( حرير( مرتبط ��نست.
سر�بير  توين�   
جبر� به   /���  ¢�  
لبنا  �� ه  تر��  مو��  ترين  تا�/ 
���نامه �لنها� � نمايند= مجلس �ين شو� مربوm م� شو� ه ��شنبه گذشته 
(�����هم �سامبر) ي6 ��� پس �� ,ن;ه �� فر�نسه به �طنش با�گشت بر �ثر 

�نفجا� خو���( حامل خو� جا
 باخت.

�فر�, سرشناسي كه ,� سا+ ٢٠٠٥ جا� خو, 
�� �B ,ست ,�,ند 

,سوشيتدپرw ��� ي;شنبه ٢٤,�u ليستي �� برخي �فر�� سرشناw كه �� 
سا& ٢٠٠٥ فو7 كر�/ يا كشته شد/ �ند، منتشر ر�.

�� �ين ليست �فيق حرير�، نخست ��ير �سبق لبنا
؛ �يم ��يسنبر§، 
بانكد�� مشهو� هلند�؛ جا
 گا��نگ، معا�
 �ئيس جمهو� سو��
 � �هبر 
شو�شيا
 ���فو�؛ ������ هيث، �هبر حزF محافظه كا� �نگليس؛ �qئو qيانگ، 
فيلم سا�؛ ��بين  �بيركل سابق حزF كمونيست چين؛ �سماعيل مرچنت، 
كو©، ��ير خا�جة سابق �نگليس كه �� جريا
 جنگ عر�� �ستعفا كر�؛ ��� 
��يزمن، �ئيس جمهو� سابق �سر�ييل؛ كي .,�. نا��يانا
، �ئيس جمهو� سابق 
هند؛ ميلتو
 �بوته، �ييس جمهو� سابق ��گاند�؛ �يويد النج، نخست ��ير 
 
سابق نيو�يلند؛ ملك فهد، پا�شا/ عربستا
؛ ما�يا شل، با�يگر ,لماني � جا

ميلز، هنرپيشه � �نگليسي قر�� ���ند. 

 B� با C1شو�«نائو��» با جها� خا� Eتبا��
,ست ,�,� تنها هو�پيمايش، قطع شد 

شو� وچ6 «نائو��» با �� �ست ���
 تنها هو�پيما( خو�، ��تباطش با 
جها
 خا�o قطع شد. �ين جزير/ �� جنوF �قيانوw ,��4 � با ٢١ يلومتر مربع 
مساحت، تنها ي6 جت مسافربر( ���� ه به ح;م ���گاه� �� �ستر�ليا، 
ي6 بان6 �� ,مري;ا به �ليل بدهيها( «نائو��» ,
 �� مصا��/ م� ند. شو� 

نائو��، حد�� �/ هز�� نفر جمعيت ����. 

جN �ند�سن، ��Bنامه نگا� �مريKاي/ 
,�گذشت 

به گز��a خبرگز��( ��يتر ج6 �ند�سن برند= جايز/ پوليتز� ��� شنبه 
٢٦,٨٤�u  �� سن ٨٣ سالگي ��گذشت.

 ،
پا�ينسو بيما��  �ليل  به  پيش،  سا&   ��  �� متر  �ند�سن  ج6 
ستوني �� ه نز�ي6 به شصت سا& نوشته بو�، �ها ر�. ستو
 ���نامه يي 
�� �� طو& نز�ي6 به شصت سا& �فشاگريها� جنجا& بر�نگيز� ر�. �� 
جمله �سو�ييهايي ه توسط �� فاa شد، معامله ��لت ��نالد �يگا
 بر سر 

گر�گانها با �ير�
 بو�. 

,� �ثر حمله هو�ي/ �سر�ئيل به نو�� غزQ، چها� 
فلسطين/ مجر�T شدند 

 �u,٢٦ شنبه   ��� بامد��(  ساعا7   �� خبرگز��يها   aگز�� به  بنا 
جنگند/ ها( �سر�ئيل� با شلي6 ��ت �� نو�� غز/ چها� فلسطين� � �� جمله 

ي6 نو��� �� مجر�` ر�ند.
 Fين حمله پايگاهها( پرتا� pمقاما7 نظام� �سر�ئيل م� گويند هد
موش6 به مناطق �سر�ئيل� بو�/ �ست. هو�پيماها( جنگ� �سر�ئيل هم چنين 
با پر��� بر ��( شهر غز/ �يو�� صوت� �� ش;ستند. ��� شنبه ي6 فلسطين� 
�� نو�� غز/ �� پ� �نفجا� ي6 خو��� شته شد. فلسطينيا
 �سر�ئيل �� متهم 
به �ست ��شتن �� �ين �نفجا� م� نند �ما �سر�ئيل �خالت نير�ها( خو� �� 

�� م� ند. 

 �تحا,ية ���پا ممKن �ست 1مKها4 مال/ به 
فلسطين �� قطع 1ند 

خا�ير سوالنا، مسئو& سياست خا�ج� �تحا�ية ���پا �خطا� ر� ه �گر 
�� �نتخابا7 فلسطينيا
، سا�مانهاي� قد�7 بگيرند ه موجو�يت �سر�ئيل 
�� نپذيرفته باشند، مم;ن �ست �تحا�ية ���پا م;ها( مال� خو� به ��لت 

فلسطين �� قطع ند.
 
م6 به فلسطينيا 
سوالنا گفت: «�تحا�ية ���پا سهم مهم� �� ���
���� � �گر �� نتيجة �نتخابا7 ,نها، سان� قد�7 بگيرند ه حق حيا7 
�سر�ييل �� نم� پذيرند، ���
 پو& � م6 به ,نها بسيا� �شو�� خو�هد شد». 

�خبا� +وتا' جها$



صفحة ١٥ شمارة ٧٨٠ ـ سه شنبه ٢٩ آذر ١٣٨٤

حاضر  درحال  احمدی نژاد  پاسدار 
حياتی  و  مهم  برايش  موضوع  يک  تنها 

محسوب می شود. 
کشتار  که  کند  ثابت  می خواهد  او 
ناسيونال  تسلط   دوران  در  يهوديان 
برآلمان  و در جريان جنگ  سوسياليسم 
است.   دروغ  بن  و  بيخ  از  دوم   جهانی 
کشور  احوال  و  اوضاع  با  که  هرکس 
مصيبت زده و دربند ايران آشنايی نداشته 
که  کند  باور  نخواهد  اصًال  و  باشد  
عنصری مخبط،  عنوان رئيس جمهوری، 
را  ميليونی  هفتاد  قالبی، يک کشور  ولو 
در  مکرر  سخنان  وقتی  می کشد،  يدک 
ارتکابی  با جنايات  او را در رابطه  مکرر 
با  توهم می شود.  هيتلر می شنود،  دچار  
که  مملکتی  در  حتمًا  می گويد  خودش 
رئيس قوة مجريه اش   احمد ي نژاد  است، 
وجود  معضلی  و  مشکل  و  مسأله  هيچ 
و  عافيت  عين  در  ميليون  هفتاد  و   ندارد 
در کمال صحت و سالمت به سر می برند 
آزادی  و  امنيت  و  رفاه  از  زمينه يی  بر  و 
خوشی  و  خير  به  دارند  دموکراسی  و 
زندگيشان را می کنند و آب هم در دلشان 
سپس  نمی خورد.  تکان  عنوان  به هيچ 
نتيجه می گيرد که  اين احمدی نژاد که بر 
رياست  موقعيتی  چنين  با  کشوری  چنين 
می کند، برای بيرون آمدن از بيحوصلگی 
هم که شده، حق دارد در خارج از ايران 
در صدد پيدا کردن کاری برآيد که وقت 
ايران  از  بيکاريش را پر سازد. در خارج 
مسأله های  می کند  کار  چشم  تا  که  هم 
گوناگون روی سر جامعة بين المللی تلنبار 
احمدی نژاد  پاسدار  بنابراين  است.  شده 
که احتماًال بسيار هم بشر دوست می باشد 
و  هيتلر  شدة  ضايع  حقوق  از  دفاع  برای 
و  است   شده  ميدان  وارد  موسولينی، 
است  کرده  کفش  يک  در  را  پايش  دو 
به يهوديان نگاه چپ هم  که هيتلر حتی 
شش  اين که  به  رسد  چه  است،  نينداخته 
و  گاز  اتاقهای  در  هم  را  آنها  از  ميليون 
کوره های آدمسوزی، معدوم کرده باشد.

کرد  انکار  نمی شود  که  را  نکته يی  اما 
اينست که در ميان شش ميليارد مردم دنيا 

  رژيم آخوندی و بازی آی دزد ،آی دزد
حتی يک نفر هم پيدا نمی کنيد که باور 
با  در  کشوری  احمدی نژاد  پاسدار  کند 
آن وصف، رئيس جمهور است. پس اين 
چرا  که  می شود  مطرح  الجرم  پرسش 
آن همه  با  را  ايران  احمدی نژاد   پاسدار 
گريبان  و  کرده  ول  فالکت  و  مصيبت 
به  يهوديان جهان را چسبيده است؟  من 
نيز  و  استداللش  سراپای  از  که  حماقتی 
پيشنهاد مبتنی برآن، می بارد کار چندانی 
مسألة  که  ندارم  کاری  هم  به اين  ندارم. 
مسأله  يک  اصل  در  فلسطين  و  اسرائيل 
مليست نه مذهبی. به اين هم کاری ندارم 
که يک مسأله ملی را به اعتبار  اين که  اکثر 
مردم  فلسطين مسلمان هستند نمی توان و 

کرد.  اسالمی  مسألة  يک  به  تبديل  نبايد 
به اين هم کاری ندارم که دولت اسرائيل 
جغرافيايی  واقعيت  يک  به عنوان  اکنون 
عناصر  همة  بودن  دارا  با  دولت  يک  و 
اکثريت   جانب  از  دولت،  تشکيل دهندة 
شناخته  به رسميت  جهان   کشورهای 
ندارم  کاری  هم  به اين  حتی  است.  شده 
اماراتيها،  و  ترکها  اردنيها،  مصريها،  که 
و از همة اينها باالتر، خود فلسطينيها  نيز 
کرده اند. تأييد  را  اسرائيل  موجوديت 

باشم  نداشته  کار  نمی توانم  اين  به  اما 
سال  هفت  و  بيست  طی  که  رژيمی  که 
و  طبيعی  امکانات  به رغم  را  کشوری 
به  بسيار،  انسانی و دارائيهاي  سرمايه های 

جمشيد پيمان 

   به جهان نيامديم  
تا به تحقيرمان  برخيزند. 

اگراين همان  سفرة يغماگران
است گسترده بر بسيط زمين  

ما نيز ، 
صدای به يغما رفتگانيم  

تا فراخنای  آفاق فردا. 

نا نجيبان، 
به نجابتم  می خوانند 

يعنی  : 
ببينم  و دم برنياورم  

بخوانم  و انگار نخوانده ام 
بشنوم و چون آنان  

پاسخی  نداشته باشم. 
آن کور و الکن و کر 

من  نيستم  
نيستم  
نيستم. 

در آوريدم از پای 
که از پای در نمي آيم. 

انسان، 
شراره يی ست 

در معابد هستی  
سوختنی  از پی سوختنی  ديگر 

سلسله عشقی،
 شعله در شعله. 

به باغ  دلسوختگان  بيا 
سفره بر سفره، خونابة  دل و 

افروزه های عشق اندرميان. 

هان 
غافل مشو ! 

اگر جهان را معبديست 
همين جانهای پاک  پاکباز

                              [است و 
همين  فروزان ايستادگان عصر 

                        [خاموشی و تحقير. 

هان 
غافل مشو ! 

 ســلسـله عشــقی،  شــعله در شــعله
رحمان کريمی

جادريه  شكنجه گاه  برمالشدن 
دست داشتن  رسوايي  و  درعراق 
و  اداره  در  آخوندي  رژيم  دژخيمان 
نهايتًا  و  زنداني  مثله كردن صدها  اجراي 
زير  مصد وم  و  مجروح  ١٧٠نفر  آزادي 
شكنجه،  افشاي مشتي بود از خروار چرا 
كه اين نمونه، گوياي انبوه جناياتي است 
كه رژيم حاكم بر ايران د ر كشور عراق 
بد ان مشغول است. ديگر بسياري از وقايع 
تفسير  به  نياز  شبهه برانگيز  و  هولناك 
ند ارد چرا كه ردپاي رژيم آخوندي در 
به  آن چه  ميان  اين  در  است.  مشهود    آن 
مجاهدين و مقاومت بازمي گشت، افشاي 
هزاربارة نقش رژيم و مداخالت نامشروع 
عراق  كشور  در  آخوندها  غيرقانوني  و 
شكنجه گاه  افشاي  از  پيش  است.  بوده 
گذشته  تابستان  در  مجاهدين  جادريه، 
حسين  خلق  مجاهدان  گروگانگيري 
به عنوان  را  زاهدي  علي  محمد  و  پويان 
سند آشكار دخالتهاي رژيم در ارگانهاي 
رسمي اين كشور و به طور اّخص وزارت 
و  نمودند  اثبات  و  بازگو  عراق  كشور 
و  دادند  هشدار  آن  عواقب  به  نسبت 
اثبات صحت  ماه  فاصله چند  به  جادريه 

همين مّدعا بود. 
مجاهدين  به  كه  آن جا  تا  اما 
شكنجه شدگان  آزادي  برمي گشت، 
نويد  ـ  مي بايد  ـ  «جادريه»  در  باقيمانده 
از دو مجاهد  اثري  اين را مي داشت كه 
يك  افشاي  شود.  يافت  شده  ربوده 
آمدن  به دست  لزومًا  جنايات،  جريان 
را  مفقود  موارد  از  جدي  سرنخهاي 
به همراه دارد. اگر افشاي شكنجه گاههاي 
وزارت كشور در عراق پايان يك راه و 
به  مي بايد  لزومًا  بود  شيوه  يك  خاتمة 
را  و آن  بنشيند   تسويه حسابهاي گذشته 
روزي  و  نو  از  روز  وّاال  سربگذراند  از 
شكنجه گران رژيم آخوندي در دريدن و 
پاره كردن جسم و روح انسان، از نو، وّاال 
قربانيهاي  مهيب شكنجه،  بازهم هيوالي 
جان  و  جسم  بازهم  مي طلبد.  بيشتري 
مجاهدين مي بايد دستخوش درند ه خويي 
باشد.  الجوردي  و  خامنه اي  پروردگـان 

سهــم آينــده را از يــاد نبــريم 
به انجام  حال  محورزمانی  در  که  اقداماتی  و  تمامي اعمال 
مي رسد، صرف نظر از چند و چون اکنونی آن؛ پيام و تأثيراتی  
هم برای آينده در بر دارد؛   خواه درحوزة فردی و خانوادگی 
آن هم  را  پای خود  پيش  تا  که  آنان  اجتماعی.  خواه حوزة  و 
و  بو  و  رنگ  ارزيابيهايشان  همة  نمي بينند،  نباشد  ناهموار  اگر 
مضمون روزمرگی خواهد داشت. اصوًال از آينده بريدگان به 
تاريخی  يا سرافکندگيهای ملی  و  نيازها و سربلندی  داوريها، 
آينده نگری  مي مانند.  بی اعتنا  آينده  نسلهای  وعزت  غرور  و 
وآينده پذيری مستلزم قبول تعهد و مسئوليت و تقسيم و تعريف 
پايگاه سياسی – اجتماعی، ميان امروز و فرداست. دکترفاطمي  
دکتر  دولت  وفادار  و  صديق  خارجة  وزير  و  ملی  قهرمان  آن 
محمد مصدق مي توانست با يک تقاضای عفو از «ذات اقدس 
همايونی»  جان خود را بخرد و از مرگ و بند خالص شود و 
و  جزنی   بيژن  و  حنيف نژاد  کند.  زندگی  بيشتر  سال  مبالغی  
تبار شهيدان آن دو شهيد سرفراز مي توانستند برپای دژخيمان 
بوسه زده، استغفار کرده و جان خود را از مهلکة مرگ نجات 
مثل خودفروختگانی چون  هم  شايد  و  بيشتر  سالهايی  و  دهند 
«امان اهللا قريشی» يا «پرويز نيکخواه»  با پست و مقام  بااليی به 
زندگی ادامه دهند. دوست محبوبم خسروگلسرخی و کرامت 
خود  برحق  آرمان  از  به دفاع  که  بود  ساده  برايشان  دانشيان 
برنخيزند و جان خود را نجات دهند. مگر شکراهللا پاکنژاد آن 
قهرمان افتخارآفرين اگر مي خواست، نمي توانست  خود را در 
خدمت ماليان قرار دهد و هم چنين دوست بس مهربانم سعيد 
سلطانپور که دژخيمان بدتر از ايلغاران مغول شب عروسی او را 
به «عروسی خون»* مبدل کردند. آن سلسله سربلندان خويشتن 
را تنها برای خويش نمي خواستند. آنها زندگی را فقط در محور 
و محدودة عافيت انديشانة روز نمي ديدند. شهادت آنها شاهد 
وپيامي  تاريخی بود. ديگر هيچ قدرت و توطئه يی نمي تواند آن 
مهربانان ايثارگر و پيام انسانی آنان را از ساحت تاريخ به بيرون 
اندازد. در سال ١٣٦٠ وقتی مطامع و انحصارطلبی آلوده به فقه 
حوزوی و احکام قرون وسطايی خمينی خونخوار و لشکر جرار 
سياه  ملت، خيمة  و شورو شوق يک  انتظارات  و  اميدها  بر  او 
منحوس خود را افکند و ديگر هوايی پاکيزه برای آزاديخواهان 
ايران نماند، به ضرورت غرور و عزت و پايداری و خالی نماندن 
ميدان از شيرزنان و شيرمردان، الزم بود که کس يا کسانی در 
ميدان بمانند و تسليم و تصليب خفت بار يک ملت را نفی و رد 
کنند.  روزهای سنگين و گران، پرمخاطره و پر تلفاتی بود اما 
بود.  نيز  ما  به بند کشيدة  ميهن  تاريخ  دليرانة  و  درخشان  اوراق 
خمينی ضدتاريخ، داشت با توطئه و تحميق و تهديد، صفحات 
تاريخ ايران زمين را به سياهی و تباهی  و فضاحت رقم مي زد. 
خونهای  بهای  به  هرچند  و  مي آمد  ميدان  به  مردی  نبايد  آيا 
به ناحق ريخته شده، سهم تاريخی يک ملت را به نسلهای آينده 
مي رساند؟ آيا بايد سرزمين اهورايی ايران را بی هيچ  مقاومت و 
«نه» گفتن و مقابله يی، به خمينی  و اخالف تبهکارتراز خودش 
سپرده مي شد؟ آيا فردايان از مطالعة صفحات تاريخ امروز، از 
خود نخواهند پرسيد که حتي يک سردار و دالور هم نبود که 
برخيزد و ستارگان را در آن شبهای ظلمانی  صدا کند؟ بابک 
خرمدين از پی بيست ودو سال مقاومت مسلحانه با خيانت و به 
دست يک سردار به اصطالح ايرانی  به نام افشين، تسليم معتصم 
خليفة عباسی شد و برنطع خون  جوشان خويش نشست و مثله 
پيروز  هميشه  يا  دانست  را شکست خورده  بابک  بايد  آيا  شد. 
تاريخ ايران زمين؟ آيا وقتی رگهای مردانة اميرکبير را در حمام 
فين کاشان  زدند،  «سلطان صاحبقران»  پيروز شد يا اميرکبير 
کودتا  با  مصدق  چون  مردی  سترگ  وقتی   آيا  هميشه کبير؟ 
سقوط کرد و به زندان افتاد، از يک ديد تاريخی؛   محمد رضا 
شاه پيروز شد يا مصدق و حقانيت او؟ امروزه همگان شاهدند 
که دکتر مصدق از چه پايگاه اعتباری محکمي  درايران وجهان 
برخوردار است.  گيرم که در وقت و بعد از کودتای بيست و 
هشتم مرداد ماه ١٣٣٢ مردم  به دفاع از او به خيابانها نريختند 
باد و آب شدند. آری، چنين  با جهت  بسياری هم، همگام  و 
است آيين برای امروز و فردا زيستن. خار مغيالن حال را تحمل 
آقای  فردايی  سربلند و جاودانه رسيدن.   به  تا  و طی کردن  
به  تا  و  درآمدند  ميدان  به  او  بالفصل  ياران  و  رجوی  مسعود 
امروز برسر عهد و پيمان خود با ملک و ملت  ايستاده اند و نه در 
يک جبهه که شگفتا در جبهه های صعب بسيار، پيکار مي کنند 
را  ديگران  که  را  غدار  دشمن  فقط   نه  زهرآگين   تيرهای  و 
نيز تاب مي آورند  تا تاريخ امروز به سرافکندگی و شرمساری 
و  مسعود  آن  از  آينده  تقدير،  هر  به  نشود.  سپرده  آيندگان  به 

مريم، از آن سلحشوران شهر اشرف، از آن مجاهدين خلق و 
راستين  مبارزان  تمامي   و  مقاومت  ملی  وفادار شورای  اعضای 

ضد استبداد آخوندی خواهد بود. 

بـه منـا سـبت برگزاری
  نمـايشـگاه حقـوق بشـر  

از طرف و به همت مقاومت ايران، اخيرًا به مدت سه روز 
نمايشگاه حقوق بشر در شهر «سرژی»  در حومة پاريس برگزار 
گرديد. ديواره های اين نمايشگاه وجب به وجب حسب حال و 
بيان روزگار تلخ و تباه مردم ايران بود. هر تصوير چکامه يی و هر 
ديگر تصويری مرثيه يی. از ديوار گسترده و بلندی که پوشيده 
از تمثال شهيدان بود گرفته  تا جراثقالهای برايستاده در ميادين 
شهرهای ايران همه و همه با ديدارکنندگان  حکايتها داشتند، 
حکايتهايی که  در روح و وجدان بيدار انسانی  نمي گنجد مگر 
به خون دل و وادريغای بسيار. آن نمايشگاه گوشه يی  و فقط 
در  پای  ايران  بی سابقة  و  خونبار  تاريخ  از  کوچک  گوشه يی 
زنجير مرگ و شکنجة معاصر است. ايرانی که جای خود دارد، 
آن همه  که   است  انسان  کدام  ميالدی  سوم  هزارة  آستانة  در 
جنايت و شقاوت و تبهکاری عريان را ببيند و تکان نخورد؟ من 
داشتم  با آن تصاوير زنده ومستند دگرباره با روزها و سالهای 
سطر به سطر  مي شدم.  روی  رويا  آخونديسم  شوم  حاکميت  
موحش  بس  ابتالی  يک  بيانگر  اسناد،  آن  برگ   به  برگ  و 
اعصاب  و  وجدان  از  خيلی  هنوز  متأسفانه  که  بود  بدهنگام  و 
کرخت يا به خواب رفتة خوديها را بيدار نکرده است. انگار که 
ُبعد مسافت سخت موجب فترت و گسست ذهنی شده است. 
فاجعه ها رنگ باخته اند و زندگی  در رنگ و هيأت دالر و پوند 
و يورو متوقف  و محبوس شده است.  اگر جز اين بود جالدان 
به   ايرانی را  وا نمي نهادند و  انسان   و سالخان جان و حرمت 
نفی و تحريف مقاومت  ايران نمي پرداختند.  وقتی  خودمان به 
چنين روزگار زشت و فالکت باری مي افتيم  ديگر چه انتظاری  
آزاديخواهان  مقدس  حجم  و  درمساحت  مي رود؟   بيگانه  بر 
جوان و غيرجوان تيرباران شدگان  چنان توقف کردم که گويی 
با آنان تا سپيده دم و شامگاهان تيربارانها، سفرکردم و از هنوز 

بودن خود به حيرت ماندم. 
درآن جا با آثار دو هنرمند بزرگ ميهنم ايران روبه رو شدم. 
استاد عاليقدر «بهرام عاليوندی» آن پير و پيشکسوت هنر نقاشی، 
هنرمند  صاحب  خواست  و  اراده  به  که  بيماری  برقلب  افزون 
ريه ها  به علت عفونی شدن  روز  مي تپد، آن  سينه  در  متعهدش 
در بيمارستان پاريس بستری بود اما کارهايش چون هميشه نو 
و جوان و سالم برتارک ديوارها نشسته بود. « سال آذری» يک 
اصيل  است  مجاهدی  او  است.   کلمه  واقعی  معنی  به  هنرمند 
وصف  ادعا.   بی  و  فروتن  بس  اما  مبتکر  و  توانا  هنرمندی  و 
اين نوشتار  پاکباز در حوصلة  اين مبارز  تابلوها و مجسمه های 
نيست و فرصتی  ديگر مي طلبد. آن چه ديدم همه هنرمندانه و 
و  تصنع  و  تعلق  بود. رنگ  احساس  پر  و  زنده  بسيار  و  طبيعی 
تفنن نداشتند و يکسره از جان و حال بيدار و پرشور سال آذری  
مايه گرفته بودند. ويترين هايی که  در برگيرندة  کارهای دستی 
زندانيان سياسی به شهادت رسيده بود به ما مي گفت که واقعًا 
از  فردا  و ديگر آن که  تاريخ اند  زندگان هميشه  شهيدان همانا 

آن کيست؟ 
بعد از آن شاهد کنفرانس دو شخصيت برجسته و معروف 
و«دکتر  خزايی»   «پرويز  آقايان  يعنی  مقاومت  ملی   شورای 
علوی»   «افشين   آقای   توسط  بودم که  محمد رضا روحانی»  
عضو سرشناس و فعال کميسيون خارجة شورای ملی مقاومت  
به خوبی اداره مي شد. بی هيچ مبالغه و گزافه گويی آقای پرويز 
که  کارآزموده ييست  و  مجرب  ديپلوماتهای  از جمله  خزايی  
بايد قدر او را دانست، چرا که اگر متعلق به ايران نبود، مسلمًا 
يکی از ديپلماتهايی  مي بود که در سطح بين المللی  درخشش 
مقاومت  با  امروز  بزرگوار  مرد  اين  داشت.   را  خود  خاص 
درخشندگی.  ترين  اصيل  اين  و  است  زمين  ايران  سرفراز 
آقای دکتر محمد رضا روحانی که حقوقدانی بزرگ و مبرز 
مي باشد، وقتی  از موضع تخصصی خويش به سخن و تحليل و 
دفاع مي پردازد، صادقانه بگويم که خود را روی درروی يک 
حقوقدان خوش سخن جهانی مي بينم. اينان از جمله سرمايه های 
گران معنوی مقاومت ايران هستند و شايد معاندان، حاسدان و 
کًال اضداد حق داشته باشند که بر شورا و مقاومت ايران بخل 

و عناد ورزند! 

اثر شاعر بزرگ آزاديخواه  به «عروسی خون»   ١- اشاره 
اسپانيايی «گارسيا لورکا».

قطعـــات يـک مــوزاييــک 

بلوطهاي داغ(١)
ساسان محمودي 

عكس يكي از قربانيان شكنجه گاههاي عوامل رژيم آخوندي در عراق

درمانده ترين  و  مانده ترين  از عقب  يکی 
است،  کرده  تبديل  جهان  کشورهای 
بيل  بايد  را  باغچه يی  می کند  فکر  اگر 
زد و اگر بيلی در اختيار دارد چرا اول از 
حياط و باغچة ويرانه شدة خودش شروع 
دهندة  تشکيل  فاسد  عناصر  نمی کند.  
نيک  را  اين  ندانند  را  هرچه  رژيم  اين 
به خانه رواست  می دانند که چراغی که 
به مسجد حرامست. پس اگر توش و توان 
به جای  چرا  دارند  امکانی  و  فرصت  و 
و  تنش  ايجاد  و  موهومات  دنبال  رفتن 
آنها  جهانی،  امنيت  و  صلح  زدن  برهم 
را برای حل اندکی از اين همه مشکالت 
انباشته  را  ايران  که   مرگباری  مسائل  و 
البته پاسخ اين  است، مصرف نمی کنند؟ 
پرسش برای آگاهان به امور ايران بسيار 
روشن است. زيرا عملکرد رژيم طی اين 
سالها جز ويرانی و اشاعة فساد و گسترش 
ديگری  چيز  فحشا،  به  زدن  دامن  و  فقر 
حاال   که  رژيمی  اين  زيرا  است.  نبوده 
حقوق  برای  رئيس جمهورش  به اصطالح 
می چسباند،  تنور  به  پستان  فلسطينيان 
و  بشر  نقض حقوق  جز  سال  اين همه  در 
بين المللی   دوگانة  و  پنجاه  محکوميتهای 
که در اين مورد کسب کرده است، چيز 
ديگری در کارنامه اش پيدا نمی شود. زيرا 
در حالی که به دروغ برای کشته شدگان 
ايرانی  هزاران  می ريزد،  اشک  فلسطينی 
را به جرمهای واهی به سياهچالها افکنده 
است.  کرده  اعدام  شکنجه،  از  پس  و 
را  مملکت  ثروت  که  اين  به جای  زيرا 
ايرانی  ميليونها  گرسنة  شکمهای  صرف 
تروريستها  سيری ناپذير  حلقوم  در  بکند  
است.  کرده  سرازير  جهان  سرتاسر  در 
بيمه های  و  مسکن  ايجاد  به جای  زيرا 
درمانی و اجتماعی  برای ميليونها کودک 
کشورها  ساير  در  ايرانی،  بی خانمان 
به  نشانده و سر  برای تروريستهای دست 
فرمانش،. خانه های امن و پوشش و حفاظ 
گوناگون ايجاد کرده است. به راستی بايد 
از  چرا  روزها  اين  دزدها  اين  که  پرسيد 
دهان پاسدار احمدی نژاد فرياد آی دزد، 

آی دزد، راه انداخته اند.           

رحمان کريمی

آن چه بي ترديد و با اند وه بر روزگار دو 
مجاهد ربوده شده متصور است ... 

از طريق مراجع  تالشهاي مجاهدين 
بر  شكنجه  دست اندركار  غير  رسمي  
ثمربخش  گروگانهايشان،  سرنوشت 
ناگوار  تصور  خبر،  از  ناگوارتر  نبود. 
بر  آن چه  تصور  حتي  آنست.  مورد  در 
آخوندي  رژيم  گروگان  مجاهد  دو 
نگرانيهاست.  افزايش  موجب  مي رود 
خونريز  اطالعات  كه  به خصوص 
اين  بر  تا  شومي سرمي دهد  زمزمه هاي 
ساديستي  لذت  و  پاشيده  نمك  زخم 
كه  است  ساديسم  شكنجه گر  اين  ببرد. 
پراكند ن  با  قرباني،   شكنجة  عين  در 
خود  ذاتي  سبعيت  آتش  سموم كالمي ، 

را اطفاء مي كند. 
 اين كه «مجاهدين نيروهايشان را به 
اطالعات  اعتراف  مي فرستند»،  قربانگاه 
ابله است بر تداوم دست داشتن درجنايت 

و كشتار در عراق! دژخيم هشدار مي دهد 
جنايت  از  هم  عراق  خيابانهاي  در  كه 
خيابانهاي  او  گرچه  نيست،  رويگردان 
كه  است  گرفته  اشتباه  تهران  با  را  بغداد 
خيل آزاديخواهان اين مرز و بوم را روانة 
اما  مي كند.  قرون وسطايي  سياهچالهاي 
ربوده شده، دژخيم  مجاهد  دو  مورد  در 
قهقهة شوم سر مي دهد كه «چرا مجاهدين 
دو عضو خود را بدون حفاظت به بغداد 
فرستاده اند». جنايتكار آن قدر وقيح است 
و  دستگيري  در  مقصر  را  قرباني  كه 
شكنجه قلمداد مي كند. اين هرچند اقرار 
ديگري است بر جنايت كه  ّرد و نشان از 

خباثت جرثومة آخوندي دارد.  
ضمن  جنايتكار  اطالعات  ارگان 
«با كشف زندان جادريه  اين كه  به  اشاره 
در  شده  مفقود  مجاهد  دو  شد  مشخص 
آن نمي باشند» تلويحًا به انتقال دو مجاهد 
دارد.  اذعان  ديگري  محل  به  گروگان 

ضمن اين كه با  سينه زدن زير اين  علم كه 
«هيچ گونه امنيتي در عراق وجود ندارد»، 
هم خودش را به نافهمي مي زند كه گويا 
ايادي  منحوس  حضور  از  ناشي  ناامني 
رژيم در عراق نيست و از سوي ديگر هم 
را  ايراني  «اتباع  كه  نغمه  اين  سردادن  با 
حتي براي زيارت برحذر مي دارند»، وجه 
مشكوك ديگري را در قضية ربودن دو 

مجاهد خلق عنوان مي كند. 
 در حالي كه از روز اول ربوده شدن 
بي هيچ گونه  مجاهد،  قهرمان  دو  اين 
رژيم  آلودة  دستهاي  شبهه يي  و  ريبه 
جنايتكار  اطالعات  و  آخوندي  پليد 
چنان كه  بود  روشن  قضيه  اين  در  آن 
پس  را  مجاهدين  انتقال  ايران  مقاومت 
از گروگانگيري به وزارت كشور عراق 
طي اطالعيه هاي متعدد و مكرر به اطالع 
جهانيان رساند. عالوه برآن كه يافت شدن 
نوكران شكنجه گر وزارتي در «جادريه» 
به گروگان  و  ربودن  داليل  اقوي  از 
گرفتن دو مجاهد دلير مي باشد. دژخيمان 
و مزدوران اطالعات ابله، بايد بدانند كه 
رذيالنه  و  ابلهانه  ترفندهاي  اين گونه  با 
بغداد  از روز ربودن دو مجاهد خلق در 
دستهاي  توسط  آنان  آزادي  روز  تا 
تواناي مردم و مقاومت ايران، تك تك 
جنايتكاران حاكم از صدر تا ذيل مسئول 
در  وجه  شديدترين  به  مؤاخذه  مورد  و 
كه  هستند  مويي  تار  يك  حتي  با  رابطه 
كم  ايران  آزادي  قهرمان  دو  اين  سر  از 

شود. 
به  نسبت  بالدرنگ  است  بهتر  لذا   
كنند  اقد ام  گروگان  مجاهدين  آزادي 
جانب  از  است  اخطار  يك  هم  اين 
براي   تعهدشان  بر  كه  تمامي مجاهديني 

سرنگوني رژيم ددمنش پاي مي فشرند. 

پانويس:------------
١ -«درآوردن بلوطهاي داغ از داخل 
تنور با دست  ديگران» ضرب المثلي است 
غربي، مصداق كاري كه رژيم آخوندي 
در زندانهاي مخوف وزارت كشور عراق 

ازجمله «جادريه» به آن مشغول است. 

مقاالت

به ياد انقالبي نامدار، شكراهللا پاكنژاد 
 «آزادي اين كلمه زيبا و دوست داشتني را هيچ كس نمي تواند فراموش كند. آزادي 
از قيد گرسنگي، بيسوادي و بي عدالتي، زور و استبداد، مفاهيم كهنه كه  انسان 
در  كه  مردمي  ميان  در  مي توان  چگونه  است…  انسان  از  انسان  استثمار  حافظ 
كرد؟  آزادي  احساس  اسيرند،  وحشت  و  بيسوادي  گرسنگي،  استبداد،  چنگال 

  در روز دوم ديماه سال ١٣٦٠ دژخيمان خميني 
را  ميهنمان  آزادي  سرداران  از  يكي  خون آشام 
در  رجوي  مسعود  مجاهد  بردار  افكندند.  به خاك 
شهادت  «با  گفت:  ديرينش   يار  اين  شهادت  بارة 
فرزندان  رشيدترين  از  يكي  ما  خلق  پاكنژاد، 
رهبرانش،  ارزنده ترين  از  يكي  انقالب  مبارزش، 
ايران يكي از صميمي ترين  سازمان مجاهدين خلق 
هم سنگران  همرزمان،  هم زنجيران،  غمخوارترين  و 
و مشوقان انقالبي خود را از دست داد. كسي كه در 
سيمايش شرف و افتخار و اعتماد به نفس يك خلق 

ديده مي شد». 
و  دوستان  كه  پاكنژاد  شكراهللا  شهيد  انقالبي 
را شكري صدا مي زدند، در دزفول  او  همرزمانش 
كه  هنگامي   ،٤٢ تا  سالهاي٣٩  در  شد.  متولد 
دانشگاه  علوم سياسي  و  حقوق  دانشكدة  دانشجوي 

ستمگر  رژيم  با  مبارزه  به ميدان  قدم  بود،  تهران 
سركوب  از  پس  فعاليتهايش  گذاشت.  خائن  شاه 
خونين ١٥خرداد سال٤٢، او را به مبارزة مسلحانه 
عليه رژيم شاه كشاند و در ديماه٤٨، هنگامي كه 
به همراه تعدادي از يارانش، براي كسب آموزشهاي 
بود،  فلسطين  مقاومت  پايگاههاي  عازم  نظامي 
مقاومت  دليرانه  شكنجه گاهها  در  و  شد  دستگير 
كرد. شكري كه تيزبيني و ژرف انديشي انقالبيش 
برابر  انقالبيون آن زمان بود، در  زبانزد مبارزان و 
سازمان  به  چپ نما  اپورتونيستهاي  خائنانة  ضربة 
اتخاذ كرد،  اصولي  ايران، موضع  مجاهدين خلق 
به حمايت از حقوق مجاهدين برخاست و شجاعانه 

دربرابر فرصت طلبيها ايستاد.

يادش گرامي و راهش پر رهرو باد
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شمارة٧٨٠

كنفرانس بزرگ كميتة پارلماني انگلستان در حمايت از مجاهـدين شهر اشـرف 

خوشا به حال زحمتكشان براي عدالت 
زيرا ملكوت آسمان از آن ايشان است

انجيل متيـ  ٥

در حاشية نمايشگاه٢٥سال 
نقض حقوق بشر در ايران

فعاليتهاي  مورد  در  مقاومت  افشاگرانة  كنفرانس   
ترريستي رژيم آخوندي 

اين كنفراس با حضور محمدرضا روحاني، مسئول كميسيون مليتها 
و پرويز خزايي، نمايندة شوراي ملي مقاومت در كشورهاي نورديك 

و افشين علوي عضو كميسيون خارجي شورا برگزار شد
خانواده هاي شهيدان مقاومت در مورد جنايات   

رژيم شهادت دادند

اندرومكينلي خطاب به رزم آوران آزادي در شهر اشرف: «شما همواره در ذهن و ضمير ما هستيد و مي خواهم به شما بگويم 
كه مبارزة شما به طور روزافزون درحال گسترش است و دوستان جديدي به آن مي پيوندند. دو روز قبل بيش از ٤٠٠ تن 

ازنمايندگان مجلسين عوام و اعيان از كليه احزاب مهم سياسي بريتانيا حمايت خود را از اين مبارزه اعالم كردند و پيش از 
آن نيز ١٣٠٠ حقوقدان و وكيل برجستة انگليسي بيانيه يي را در همين مورد صادر كرده بودند»

صبح روز پنجشنبه ٢٤آذر٨٤، همزمان با برگزاري انتخابات پارلماني عراق يك كنفرانس بزرگ پارلماني 
- حقوقي در حمايت از مجاهدين خلق ايران در شهر اشرف و عليه دخالتهاي رژيم آخوندي در انتخابات 
عراق در سنترال هال لندن در وست مينستر با شركت شماري از نمايندگان برجستة مجلسين عوام و 
اعيان انگلستان و حقوقدانان و فعاالن حقوق بشري، خبرنگاران رسانه هاي انگليسي و بين المللي و صدها 

تن از هموطنانمان شريف و آزاده و شهروندان انگلستان برگزار شد.
رياست اين كنفرانس را آقاي اندرو مكينلي نمايندة مجلس عوام  از حزب كارگر و عضو كميسيون خارجي 

اين مجلس بر عهده داشت

پيام رئيس جمهور برگزيدة مقاومت: 
را در سه عبارت  اين سياست  سياست درست كدام است؟ 

خالصه مي كنم:
ـ كوتاه كردن دست رژيم آخوندي از عراق

ـ ممانعت از دسترسي اين رژيم به بمب اتمي 
ـ برداشتن نام مجاهدين از ليستهاي تروريستي

هدف اين سياست بستن گريزگاه رژيم واليت فقيه و برداشتن 
بساط  برچيدن  به  الجرم  كه  است  ايران  مقاومت  راهبند 

ديكتاتوري آخوندي منجر مي شود 

اطالعيه هاي دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ايران

 رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران سران اتحادية 
اروپا را به متوقف كردن روابط ديپلوماتيك و تجاري 

بارژيم آخوندي فرا خواند

مقاومت ايران با انتشار اطالعيه يي براي دستگيري 
مصطفي پورمحمدي وزير كشور رژيم آخوندي و 
از مسئوالن قتل عام ٣٠٠٠٠ زنداني سياسي كه 

هم اكنون  در يونان به سر مي برد فراخوان داد

تهديدات جالگرانه احمدي نژاد موج جديدي 
از محكوميت بين المللي را برانگيخت

ـ سران اتحادية اروپا  قسمتي از بيانية پاياني اجالس دو روزة خود در بروكسل را به رژيم ايران اختصاص 
داده و بر نگرانيهاي عميق خود نسبت به برنامه هاي هسته يي اين رژيم و نقض حقوق بشر و آزاديهاي 
بنيادين توسط آن تأكيد كرده و سخنان اخير احمدي نژاد عليه اسراييل را محكوم نمودند. سران اتحاديه 

اروپا، چين، روسيه، استراليا و واتيكان اظهارات دجالگرانة پاسدار احمدي نژاد عليه اسراييل را محكوم كردند
ـ جرج بوش رئيس جمهور آمريكا طي مصاحبه يي با تلويزيون پي.بي.اس   اظهارات دجالگرانه احمدي نژاد  

را تقبيح و محكوم كرد
 ـ سخنگوي وزارت خارجة فرانسه گفت: «ما با قاطعيت تمام سخنان تازة رئيس جمهور ايران را محكوم 

مي كنيم. چنين اظهاراتي غير قابل قبول هستند

٢٥دسـامبر(٤دي)
ميـالد مسيح

 صداي عدالت و آزادي، 
منادي مقاومت وهمبستگي 

 وزير خدمات عمومي عراق تقلبات را بازگو مي كند

انتخابات عراق، دخالتهاي گستردة رژيم آخونـدي
اعتراف رفسنجاني: ما در اين پيروزي با ملت عراق شريكيم؛ چرا كه براي مقدمات آن بسيار هزينه كرده ايم!

 كشف ٦كاميون و تانكر حامل صندوقهاي رأي 
و برگه هاي پرشده كه از سوي ايران به عراق فرستاده شده بودند

الدليمي يك روز قبل از اين كه ترور شود گفت:رژيم ايران عراق را بلعيده است

نسرين برواري، وزير خدمات عمومي عراق، افراد ليست مورد حمايت رژيم ايران را به تقلبات فاحش 
در جريان انتخابات پارلماني عراق متهم كرد

خبرگزاري نايت ريدر: شبه نظاميان بدر بر وزارت كشور عراق مسلط شده اند
خبرگزاري نايت ريدر، از بغداد گزارش داد مقامات آمريكايي 
و عراقي گفتند سازمان شبه نظامي بدر كه از سوي رژيم ايران 
كشور  وزارت  اطالعاتي  فعاليتهاي  بسياري  بر  مي شود  حمايت 
نفوذ  وزارتخانه  اين  ويژة  نيروهاي  در  و  يافته است  تسلط  عراق 

كرده است.
كارمندان سابق وكنوني وزارت كشور عراق به اين خبرگزاري 
از  ساخته است  قادر  را  شيعه  شبه نظاميان  تسلط،  اين  گفتند 
خودروها و تجهيزات اين وزارتخانه كه اكثرًا با پول آمريكاييان 
خريداري شده است را براي اجراي تهاجمات انتقام جويانه عليه 

اقليت سني به كارگيرند.
كه  اين  شرط  به  جانشان  ترس  از  اغلب  كه  مقامات  اين 
كشور  وزارت  داشتند  اظهار  مي گفتند،  سخن  بمانند  ناشناس 
است  تبديل شده  عراق  دولت  داخل  در  ايران  پنجم  به ستون 
عراق  در  را  مخفي  زندانهاي  از  و شبكه يي  مرگ  و جوخه هاي 

اداره مي كند.
فعاليتهاي مخفيانة شبه نظاميان اين تهديد را به وجود آورده 
است كه تالشهاي آمريكا را براي تشويق سني ها به وارد شدن به 

پروسة سياسي در عراق را متوقف سازد.
آمريكا  رئيس جمهور  شر»  «محور  جزو  كه  ايران،  رژيم 
درپي  و  مي كند،  حمايت  بين المللي  تروريسم  از  و  مي باشد، 
دستيابي به تسليحات اتمي است و براي نابودي اسرائيل فراخوان 
داده است، با حمايت از سازمان بدر و ديگر گروههاي شيعه از 
تصرف عراق توسط نيروهاي تحت رهبري آمريكا، براي كسب 

نفوذ در عراق استفاده كرده است.
عراق  در  آمريكا  عاليرتبة  ژنرال  كيسي،  دبليو  ژنرال جرج 

مي گويد «آنها در جنوب عراق براي نفوذ در انتخابات ميليونها 
دالر خرج مي كنند… تأمين مالي آن اساسًا توسط سازمانهاي 
انجام  سياسي  احزاب  برخي  و  بدر  سازمان  هم چنين  و  خيريه 
مي گيرد». وي افزود بسياري از نفرات آنها وارد پليس و ارتش 

شده اند. 
ژنرال منتظر السامرايي، رئيس سابق نيروهاي ويژة وزارت 
كشور گفت اين زندانها توسط عوامل سازمان بدر اداره مي شوند.

السامرايي در مصاحبه يي در اردن گفت «تمامي زندانهايي 
توسط  بغداد  زندانهاي  اكثر  و  دارند  وجود  عراق  در جنوب  كه 

سازمان بدر اداره مي شوند». 
ايران شكل  خاك  در  ايران  رژيم  همكاري  با  بدر  سازمان 
گرفت و نفرات آن توسط رژيم آموزش داده شدند و در دهة ٨٠ 

حمالتي در داخل عراق انجام دادند.
انجمن  و  عراق  اسالمي  حزب  جمله  از  سني  گروههاي 
متخصصين مسلمان صدها مورد را در سال جاري ثبت كرده اند 
كه افرادي كه اونيفورم وزارت كشور را به تن داشته اند شبانه به 
محالت سني رفته و افرادي را با خود بردند كه بعدها جسدهايشان 

كشف گرديد.
پنجشنبة گذشته در يك يورش به يك مركز در نزديكي 
گرفته  قرار  مورد شكنجه  كه  يافت شدند  كشور ١٣نفر  وزارت 

بودند.
آنها سني بودند در يك  اكثر  در ماه گذشته ١٦٩مرد كه 
زندان مخفي در محله جادريه در بغداد يافت شدند. بنا به يك 
مقام ارتش آمريكا و يك عراقي كه در آن جا اسير بوده است، 
گرفته  قرار  وشتم  مورد ضرب  و  بودند  خورده  آنها شالق  اكثر 

بودند. افسران پليس اطالع داشتند كه اين زندان توسط بدر اداره 
مي شود.

يك مقام وزارت حقوق بشر عراق كه خواست هويتش فاش 
توسط  كه  بود  مخفي  عمليات  مركز  محل  دو  هر  گفت  نشود 
واحدهاي وزارت كشور عراق اداره مي شد. اين مقام گفت «مراكز 
آنها چيزي  مورد  در  ما  كه  دارد  وجود  عراق  در  زيادي  مخفي 

نمي دانيم».
يك مقام ارشد ارتش آمريكا در بغداد تأييد كرد كه شكنجه 
در جادريه توسط گروههايي از وزارت كشور صورت گرفته است.

وزارت  سابق  و  كنوني  مقامات  با  كه  مصاحبه هايي  به  بنا 
كشور صورت گرفته است، پس از انتخابات سال گذشته كه در 
عراق،  اسالمي  انقالب  اعالي  مجلس  گرديد،  برگزار  ژانويه  ماه 
به  را  قدرت  است  بدر  سازمان  با  ارتباط  در  كه  سياسي  گروه 
دست گرفت و بيان جبر را به عنوان وزير كشور منصوب كرد 
كه روابط قوي با سازمان بدر دارد. سطوح مختلف وزارت كشور، 
به خصوص واحدهاي اطالعات و فرماندهان واحدها به سرعت 
مي گويند  آمريكايي  افسران  پرشدند.  بدر  سازمان  اعضاي  از 
دولت عراق بايد با سازمان بدر و ديگر شبه نظاميان مقابله كند. 
رهبران سني مي گويند دولت تحت تسلط شيعيان هرگز درمورد 
شبه نظاميان شيعه كاري نخواهد كرد. اگرچه كه براساس قانون 
عراق شبه نظاميان ممنوع هستند اما به خاطر خودداري نيروهاي 

آمريكايي از سركوب آنها، بدر گسترش يافته است. 
كيسي مي گويد «اين چيزي بيشتر از نفوذ است. آنها در مورد 
نفوذ شبه نظاميان صريح هستند. كارها روز به روز انجام مي شوند 
و به نظر درست است. اما بعد با بحران مواجهيم. آن چه كه مردم با 

آن مواجه هستند اين است كه افرادي كه براي نيروهاي امنيتي 
ثبت نام مي كنند كه بيشتر از اين كه به رئيس پليس وفادار باشند 

به رهبر شبه نظاميان وفادارند.»
است  آورده  دست  به  نايت ريدر  خبرگزاري  كه  سند  يك 
وجود جوخة مرگ متعلق به وزارت كشور را فاش مي كند. اين 
سند يادداشتي است كه يك ژنرال عراقي در اتاق عمليات وزارت 
كشور به دفتر وزير كشور نوشته است و در قسمت موضوع اين 
در  يادداشت  اين  دستگيرشدگان.  اسامي  است:  آمده  يادداشت 
غرب  سني نشين  محلة  يك  در  كه  است  ١٤تن  نام  برگيرندة 
بغداد در ساعات اولية بامداد ١٨اوت دستگير شده اند و ساعت 

دستگيري آنها ٥,١٥ بامداد قيد شده است.
اجساد همين ١٤ نفر در اوايل ماه اكتبر در شهر بدره در 
نزديكي مرز ايران كشف گرديد. حسين صيهود، پزشكي كه اجساد 
اين افراد را معاينه و براي آنها جواز دفن صادر كرده بود گفت اكثر 

آنها در اثر اصابت يك گلوله به سرشان به قتل رسيده اند.
را  يادداشت  اين  كه  عراقي  ژنرال  خلف،  عبدالكريم  ژنرال 
امضا كرده است صحت آن را تأييد كرد. اما به رغم تيتر يادداشت 
كه مي گويد «اسامي دستگيرشدگان در محلة اسكان» وي اصرار 
مي ورزد كه شورشيان آنها را دستگير كرده اند و نه پليس وزارت 
كشور. روشن نيست كه چرا اين ژنرال وزارت كشور در يك سند 
كرده  اشاره  «دستگير شدگان»  عنوان  به  افراد  اين  به  رسمي 
است، و روشن نيست چگونه اين ژنرال از زمان آدمربايي اطالع 
داشته است. وقتي كه در مورد جزييات بيشتر سؤال شد خلف 
گفت «وزير بسيار عصباني است و مي خواهد بداند كه چه تعداد 

اسنادي از اين وزارتخانه خارج شده است». (نايت ريدر ٢١آذر)

 نيروهاي امنيتي در رمادي گزارش دادند كه سه تن از مزدوران 
رژيم ايران كه قصد دخالت در انتخابات را داشتند دستگير شدند

حوزه  ها  برخي  در  كه  دادند  گزارش  پليس  منابع   
صندوقهاي  پر از رأي به نفع ليست ٥٥٥ توقيف شد

پاي  به  صبح  اول  مردم  كه  هنگامي  بلدروز،  در   
برگه هاي  از  پر  با صندوقهاي  صندوقهاي رأي رفتند 
رأي كه عوامل رژيم آخوندي آنها را ازقبل آماده كرده 

بودند، مواجه شدند

در صفحة٦

در صفحة٢

در صفحة٤

در صفحة٩

در صفحة٢

در صفحة٨

تظاهرات ايرانيان آزاده در شهرهاي يوتوبوري، رم، آمستردام، آتالنتا و داالس 
در اعتراض به سخنان احمدي نژاد و در حمايت از رزمندگان قهرمان اشرف

به دنبال كشف شكنجه گاه جديد در بغداد مقاومت ايران 
خواستار كوتاه كردن دست ماليان ايراني از عراق و جمع كردن

 بساط شكنجه و كشتار آنان مي شود
فراخوان به آزادي دو مجاهد روبوده شده
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