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شمارة ٧٨١

سناي بلژيك به اتفاق آرا تصويب كرد:
بازبيني ليست تروريستي براي حذف نام مجاهدين

خانم رجوي قطعنامة سنا را نداي وجدان مردم بلژيك و اروپا توصيف كرد
 و خواهان اتخاذ يك سياست قاطع عليه رژيم آخوندي گرديد

پيام رئيس جمهور برگزيدة مقاومت 
به مناسبت ميالد مسيح و آغاز سال نو ميالدي

خود،  رسمي  اجالس  در  بلژيك  سناي  مجلس  جمعه  ٢دي ٨٤،  بعدازظهر   
قطعنامه يي را به اتفاق آرا به تصويب رساند كه طي آن خواستار تجديد نظر دربارة 
گنجاندن نام سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست تروريستي اتحادية اروپا گرديد. 
  اين قطعنامه كه توسط چهار تن از اعضاي ارشد سنا پيشنهاد شده بود در 
كميسيون خارجه به تصويب رسيد و دوم دي ماه در جلسة رسمي سنا مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت و به اتفاق آرا تصويب شد.
را  آخوندي تالش گسترده يي  رژيم  كه  بود  در حالي  قطعنامه  اين  تصويب   
به عمل آورد تا مانع تصويب اين قطعنامه بشود. سفير رژيم در بلژيك در روزهاي دوم 
وسوم دي  شخصًا به سنا رفته بود تا با تهديد و تطميع مانع تصويب اين قطعنامه 

شود.

تبريك  ايران  مردم  به  را  قطعنامه  اين  تصويب  مقاومت،  برگزيدة  رئيس جمهور   
گفت و تأكيد كرد كه اجماع مجلس سناي بلژيك عليه رژيم ضدبشري آخوندي و 
عليه گنجاندن نام مجاهدين در ليست تروريستي، مبين نفرت عموم مردم بلژيك از 

فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران است.
خانم رجوي افزود، اين قطعنامه، هم مانند بيانية ٤٠٥تن از قانونگذاران انگليسي در 
هفته قبل، نداي وجدان عموم مردم اروپا را نشان مي دهد. سياست استمالت با رژيم 
آخوندي و وارد كردن برچسب تروريستي عليه مجاهدين هيچ مشروعيتي ندارد و با 
مخالفت مردم اين كشورها مواجه است و مي بايست به آن خاتمه داده شود. خانم 
رجوي ابراز اميدواري كرد دولتهاي اروپايي به نداي وجدان مردم اين كشورها گوش 

فرادهند و يك سياست قاطع عليه ماليان خون آشام حاكم برايران در پيش بگيرند.

فراخوان مقاومت ايران براي حمايت
 از كاركنان شركت واحد تهران

 و محكوم كردن سياستهاي ضدكارگري رژيم آخوندي
 در هفته هاي اخير نيروهاي سركوبگر، شماري از كاركنان شركت واحد را دستگير كردند. برخي از 
دستگيرشدگان در زندان اوين و برخي ديگر در زندانهاي وزارت اطالعات به سر مي برند. سايت اينترنتي 
كاركنان را تعطيل كرده ا  ند. رژيم آخوندي از شكل گيري هرگونه سنديكا يا تشكل مستقل كاركنان 

جلوگيري مي كند

تجمع بيش از ١٢٠٠ رانندة شركت واحد در توقفگاه ٦ شركت واحد

شما هم ميهنان مسيحي و عموم 
مسيحيان جهان را براي حمايت

 از مجاهدان آزادي در شهر اشرف
 به ياري مي طلبم

در صفحة٢

در صفحة٣

پيشنهاد قطعنامه درمورد شرايط 
سياسي در ايران و رابطة اتحادية اروپا 

با آن
متن تنظيم شده توسط كميسيون 

خارجي ودفاع
سناي بلژيك

قطعنامة ٢٠٠٥-٢٠٠٦
٢٢ دسامبر٢٠٠٥

الف.  باتوجه به حقوق شهروندي 
شناخته شده  به رسميت  سياسي  و 
بين المللي  كنوانيسيونهاي  توسط 
نيز در  را  ايران  اسالمي  كه جمهوري 
تمامي  تعهد  به  عطف  و   برمي گيرد 
متحد  ملل  سازمان  عضو  كشورهاي 
مبني بر  ارتقا و مراقبت از حقوق بشر و 
آزاديهاي  اساسي و پايبندي به تعهداتي 
كه مصوبات مختلف بين المللي در اين 

زمينه برعهده شان گذاشته اند،
بـ   با توجه  به گزارش   ١٢ژانويه 
ملل  سازمان  ويژة  گزارشگر   ٢٠٠٤
بيان   و  انديشه  آزادي  امور  در  متحد 
آزادي  وضعيت  شديد  افت  از  پس  و 
عدم  خاص  به طور  و  ايران  در  بيان 
كنوانسيونهاي  با  ايران  قوانين  انطباق 
بين المللي  از جمله ميثاق  بين المللي 

در مورد حقوق مدني و سياسي،
ج ـ  با توجه به قطعنامه L٤٥ كه 
توسط كميتة  سوم مجمع عمومي ملل 
متحد در١٨ نوامبر٢٠٠٥ تصويب شد.

د ـ با ابراز نگراني شديد نسبت به 
نقض حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در 
جمهوري اسالمي ايران، نظيراعدامهاي 
خياباني، سركوب و مجازاتهاي جسمي، 
دستگيريهاي خودسرانه، شكنجه هاي 
روحي وجسمي درزندانها، قتل مخالفان 
اذيت و  زندانيان سياسي،  و  حكومتي 
تبعيض آميز  سياستهاي  اعمال  و  آزار 
عليه زنان، اقليتهاي مذهبي و قومي و 

پايمال كردن آزادي عقيده و بيان
ايران  كه  مي شود  ياد آور  ـ  هـ  
نيمي  كه  است  قومي  چند  كشور 
تشكيل  اقليت  اقوام  آن را  ازجمعيت 
و  قومي  اقليتهاي  حقوق  و  مي دهند 
وآذري)  بهايي  (به خصوص  مذهبي 

لگدمال مي شود.
پارلمان  به قطعنامة  با توجه  ـ  و 
درمورد   )  ٢٠٠٥ ١٣ژانويه  در  اروپا 
قطعنامه هاي  و  ايران)  در  شكنجه 
و  ١٧نوامبر٢٠٠٥  ١٣اكتبر٢٠٠٥ 
رئيس جمهور  اخير  اظهارات  درمورد 

ايران.
شوراي  گزارش   به  توجه  با  ـ  ز 
در١٥و ١٦دسامبر  بروكسل  اروپاي 
كرد:  اعالم  آن   طي  كه   ٢٠٠٥
نابودي  براي  احمدي نژاد  «فراخوان 
يهوديان  كشتار  انكار  و   اسرائيل 
اعالم  محكوم  شرط  قيد و  بدون  را 
اين  از  را  نگراني عميق خود  مي كند، 
ايران جنبة صرفًا صلح آميز برنامة  كه 
ابراز  نكرده،  اثبات  را  خود  هسته يي 
مي دارد و تأكيد مي نمايد كه بهبود يا 
وخامت روابط درازمدت اتحادية اروپا با 
ايران به پيشرفت در تمامي زمينه هاي 

نگران كننده بستگي دارد، 
حـ  با ابراز تأسف از پس رفت روند  
ايران  دموكراسي درجمهوري اسالمي 
و روبه وخامت گذاشتن حقوق مدني 
انتخابات  از  بعد  سياسي  آزاديهاي  و 

رياست جمهوري درژوئن ٢٠٠٥،
با توجه به اين كه بعد ازانتخابات 
مجلس  انتخابات  و  رياست جمهوري 
رهبري  يك  داراي  ايران  در٢٠٠٤ 

محافظه كار است،
تعريف  اين كه  به  توجه  با  ـ  ط 
نيست،  دست  در  تروريسم  از  دقيقي 
به  تروريست  عنوان  اطالق  از  بايد 
به خاطر  ايراني  اپوزيسيون  گروههاي 
مبارزه شان عليه حكومتي كه مسئول 
نقض سيستماتيك و علني حقوق بشر 

است اجتناب نمود؛
گفتگو  اين كه  به  توجه  با  ـ   ي 
زمينة  در  ايران  و  اروپا  اتحادية  ميان 
به  سال ٢٠٠٢  آخر  در  حقوق بشر 
توجه  با  شده؛  آغاز  ايران  درخواست 
بررسي  به  اتحاديه  رياست  اين كه  به 
اين گفتگو در اكتبر ٢٠٠٤ پرداخته و 
نتايج حاصله را ضعيف ارزيابي نموده؛ 
با تأكيد بر اهميت گفت و گويي مستمر، 
متمركز و سازنده در زمينة حقوق بشر 
و  اروپايي  نهادهاي  ميان  ايران  در 
سياسي  نيروهاي  تصميم گيرندگان، 
ضمن  ايران؛  مدني  جامعة  و  مختلف 
ابراز تأسف از برگزار نشدن جلسات اين 
و  ١٥ژوئن  اجالس ١٤  از  بعد  گفتگو 
٢٠٠٤ در تهران كه طي آن جمهوري 
به  احترام  بود  شده  متعهد  اسالمي 
حقوق بشر و حكومت قانون را تقويت 

نمايد؛
سنا از دولت بلژيك مي خواهد:

١ـ رئيس جمهور ايران را به خاطر 
كشور  نابودي  براي  فراخوان  تكرار 
يهوديان  نسل كشي  انكار  و  اسرائيل 
در جنگ جهاني دوم به شدت محكوم 
كرده و مراتب اعتراض خود را به اطالع 
تهران  از  را  و سفير خود  رسانده  وي 

جهت مشورت فرابخواند، 

٢ـ به مقامات رژيم ايران گوشزد 
كند كه در قبال مصوبات بين المللي در 
مورد حقوق بشر كه خود آزادانه آن را 
دوش  بر  تعهداتي  كرده اند،  تصويب 

دارند؛
٣ـ به دولت ايران اصرار ورزد كه 
به اعدام  و سنگسار پايان دهد. احكام 
اعدام به خصوص درمورد افراد نابالغ را 
لغو  را  اعدام  مجازات  و  داده  تخفيف 

كند.
اصرارورزد كه  ايران  به دولت  ٤ـ 
مقررات قانوني منع شكنجه را به  كار 

برده و آنها را مورد احترام قرار دهد،
كه  بخواهد  ايراني  مقامات  از  ٥ـ 
ايجاد  براي  الزم  قانونگذاري  اقدامات 
پروسة قضايي در جهت تضمين  يك 
محاكمات شفاف، عادالنه و مشروع را 

در پيش بگيرند؛
٦ـ نزد مقامات ايران اصرار بورزد 
به داليل  تبعيض  انواع  تمامي  به  تا 

مذهبي يا قومي خاتمه دهند؛
از  بخواهد  ايران  دولت  از  ٧ـ 
و  انديشه  آزادي  نمودن  محدود 
سياسي،  مخالفان  آزار  و  اذيت  بيان، 
خبرنگاران، كاربران اينترنت و سانسور 
رسانه ها دست بكشد و  به فعاليتهاي 

مدافعان حقوق بشر احترام بگذارند؛
گوشزد  ايراني  مقامات  به  ٨ـ 
ايجاد  بايد  قانوني  نمايد كه چارچوب 
گردد تا اقداماتي را در چارچوب قانون 
حقوق  كامل  گذاشتن  اجرا  به  جهت 
بنيادين زنان ايراني در پيش گرفته و 
عليه  تبعيضات  انواع  منع  كنوانسيون 
با وجود مخالفت  را  آن  و متمم  زنان 

به  و  نموده  تصويب  نگهبان  شوراي 
اجرا بگذارد؛

عضويت  تصويب  روند  بر  ٩ـ 
بين المللي  كيفري  دادگاه  در  ايران 

نظارت شود.
اصرار  ايران  دولت  به  ١٠ـ 
متحد  ملل  قطعنامه هاي  كه  بورزد  
عليه تروريسم و تأمين مالي آن را به 

رسميت شناخته و اجرا كنند،
اروپا  اتحادية  ١١ـ  درچارچوب 
مهم  اطالعات  برپايه  تا  كند  تحقيق 
و جديد مشخص گردد كه آيا حفظ 
نام سازمان مجاهدين خلق ايران در 
است  عادالنه  تروريستي  ليستهاي 

يانه؟
سرگيري  از  جهت  در  ١٢ـ 
در  ايران  با  اروپا  اتحادية  مذاكرات 
ايران  توسط  كه  هسته يي  پروندة 
شدند  متوقف   ٢٠٠٥ اوت  ماه  در 
كه  باشد  اين  خواهان  برداشته؛  گام 
ايران اعتماد جامعة بين المللي را در 
برنامة  غير نظامي  چارچوب  زمينة 
پروتكل  و  نموده  جلب  هسته يي اش 
انرژي  بين المللي  آژانس  الحاقي 
 ٢٠٠٣ دسامبر   ٣ در  كه  را  اتمي 
به  برساند،  تصويب  به  شده    امضا 
وابستگي اش  قبال  در  خود  تعهدات 
سالحهاي  عدم گسترش  معاهدة  به 
قطعنامة  و  باشد  پايبند  هسته يي 
مصوبة  ٢٩نوامبر   ٩٠/٢٠٠٤/GOV
٢٠٠٤ شوراي حكام آژانس بين المللي  
انرژي اتمي را مورد احترام قرار دهد؛

١٣ـ  از نيروهاي دموكراتيكي كه 
در داخل و خارج كشور براي برقراري 
حكومت  يك  و  قانون  حكومت  يك 
دموكراتيك كه به حقوق بشر احترام 
حمايت  مي كنند،  تالش  مي گذارد؛ 

به عمل بياورد.

با توجه به فقدان يك تعريف دقيق از تروريسم، بايد از نامگذاري تروريستي گروههاي اپوزيسيون ايرانـي به خاطر مبـارزه شان عليـه حكومتـي
كه مسئول نقض سيستماتيك و علني حقوق بشـر است، اجتناب كرد

من خيلي مفتخر و خيلي خوشحالم كه توانستيم 
اين قطعنامه را با اتفاق آرا تصويب كنيم 

ما مي بينيم كه وضعيت دموكراسي در ايران هر روز وخيمتر از روز پيش 
مي شود و چيزي از دموكراسي باقي نمانده است و اپوزيسيون هيچ حضوري در 

ايران نمي تواند داشته باشد. 
ماية  نمي تواند  اصًال  مي شود  اعالم  احمدي نژاد  توسط  كه  تصميماتي 

خوشحالي باشد.
مردم ايران بايد بدانند كه ما با آنها هستيم.  ما دركنار رهبران رژيم ايران 
نيستم بلكه كنار مردم ايران هستيم. اين  مهمترين چيزي است كه ما مي توانيم 

انجام دهيم و نشان دهيم كه تالش مي كنيم به مردم ايران كمك كنيم.

با اپوزيسيون ايران بايد وارد گفتگو شويم
 مجلس سناي بلژيك از وضعيت ايران و مواضع رئيس جمهور ايران و چيزهايي 

مي گويد خيلي عصباني است. 
 اتحادية اروپا از سه سال پيش تالش كرده است كه يك ديالوگ با ايران داشته 
باشد با اين شرط كه حقوق بشر مورد احترام قرار گيرند و ما مي بينيم كه نه 
تنها  وضعيت حقوق بشر از سه سال پيش بهتر نشده است بلكه بدتر هم شده 
است. براي همين هم هست كه قطعنامه مي گويد ايران بايد حقوق بشر را  

به رسميت بشناسد. 
از طرف ديگر ما خواستاريم كه به اپوزيسيون امكانات بيشتري داده بشود. و 
براي همين است كه از دولت بلژيك خواستيم قرار داشتن نام سازمان مجاهدين 

در ليست سازمانهاي تروريستي را بازنگري كند.

ما مبارزه مي كنيم تا نام مجاهدين را از ليست تروريستي حذف كنيم
 اين يك پيروزي بزرگ است, چرا كه اين قطعنامه  به اتفاق آرا تصويب شده 
است و اين گواهي مي دهدكه سناي بلژيك امروز به طور خاص در مورد آن چه 
كه در ايران مي گذرد نگران است. يك نگراني كه با آمدن رئيس جمهور جديد 
ايران بيشتر شده است. چرا كه اظهارات وي خارج از نرمهاي قوانين بين الملل 
و كنوانسيونهاي بين المللي مي باشد چنين رفتاري را پارلمان به شدت محكوم 

مي كند.
 موضوع دوم اين است كه پارلمان هم چنين در مورد وضعيت حقوق بشر در 
ايران نگران است. براي ما مهم است كه به جامعة بين  المللي، دولت خودمان، 

پارلمان اروپا و كميسيون اروپا در اين زمينه هشدار دهيم. 

سياست درست اين است كه همه از مجاهدين حمايت كنند
 قطعنامه خيلي خوب بود، چرا كه ما در كميسيون خارجي يك استماع نيز 
داشتيم كه خود سفير ايران هم آمد و صحبت كرد و فكر مي كنم خوب شد 
كه تمامي اعضاي كميسيون حرفهاي او را شنيدند و بعد از آن بود كه  همه 
با هم و به اتفاق كل آرا به اين قطعنامه رأي مثبت دادند. من فكر مي كنم كه 

اين كار خوبي بود.
هم چنين خوب شد كه در قطعنامه يك پاراگرافي را هم آورديم كه در آن 
سازمانهاي  ليست  از  را  مجاهدين  سازمان  نام  تا  خواستيم  اروپا  اتحادية  از 
تروريستي حذف كنند.  عالوه بر اين من فكر مي كنم كه ما بايد از مقاومت 

ايران براي آينده نيز حمايت كنيم. 

مارگاريت هرمانز
 عضو كميسيون خارجي و

 نايب رئيس كميسيون زنان 
سناي بلژيك

اريكا تيس
 عضو كميسيون خارجي 

سناي بلژيك از حزب 
دموكرات مسيحي

پيرگاالند، نايب اول رئيس 
كميسيون خارجي 

سناي بلژيك 
از حزب سوسياليست

پاتريك ون كرونكلسون، 
عضو كميسيون خارجي 

سناي بلژيك از حزب 
ليبرال فالمان

بقيه در صفحة٣بقيه در صفحة٣

مصاحبه با نمايندگان سناي بلژيك

قطعنامـة سنـاي بلژيـك

بقيه در صفحة٣
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هفته روز هفت
مروريبرمهمترينرويدادهايهفته

رژيم به دادن فرجه ماليان با مذاكره
است اتمي بمب به دستيابي براي آخوندي

آن اتمي پروندة ارجاع درست  سياست
متحد است ملل سازمان امنيت به شوراي

مقاومت ملي شوراي خارجة  كميسيون  مسئول  محدثين،  محمد آقاي
را اعطاي آخوندي رژيم با اروپايي كشورهاي مذاكرات جديد ايران، دور
اتمي بمب يافتن به ايران براي دست ماليان حاكم بر به ديگر فرصت يك
سال سه مي گردد، بر آخوندي به رژيم كه جايي تا گفت وي كرد. توصيف

است. نبوده وقت خريدن و مخفيكاري و فريبكاري جز چيزي مذاكره،
مطبوعاتي كنفرانس  دو طي ايران مقاومت ملي شوراي گذشته  روز
احداث به ايران بر  بنيادگراي حاكم رژيم كرد كه لندن فاش و پاريس در
تا است كرده كشور مبادرت مختلف مناطق در از تونلها گستردهيي مجموعة

كند. پنهان آنها را در و موشكي خود فعاليتهاي اتمي و تجهيزات
خطرات از جهان و تنها راه خالصي منطقه كرد: اضافه محدثين آقاي
ايران در تغيير اتمي است، به سالح دنبال دستيابي به كه رژيم تروريستي اين
سياست است، انجامپذير ايران مردم بهدست تنها كه تغيير اين مانع باشد. مي
پروژههاي در قبال درست مي باشد. يك سياست كشورهاي غربي استمالت
به آن اتمي پرونده فوري ارجاع و مذاكره هرگونه قطع ايران رژيم اتمي

مي باشد. عليه آن همه جانبه تحريمهاي اعمال متحد، و امنيت ملل شوراي
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(٢١دسامبر٢٠٠٥) ٣٠آذر١٣٨٤

تهران در ٦جوان حلقآويز ايران:
روز سه سبزوار طي و

به شوراي ماليان حقوق بشر نقض پروندة خواهان ارجاع ايران مقاومت
ميشود بينالمللي در دادگاة سردمداران رژيم محاكمه و امنيت

در جوان، سه گذشته روز فارس حكومتي خبرگزاري گزارش به
يك  و داشته سن ٢٥ سال جوانان اين از تن آويخته شدند. دو دار به سبزوار
يك  كردن مجروح قربانيان از  يكي  اتهام داشت. سن سال  ٢١ ديگر تن
گزارش خبرگزاري حكومتي نيز به ٢٧آذر روز بود. انتظامي نيروي مأمور
و اوين زندان محوطه در باباييپور علي و محسن بهنامهاي جوان دو ايسنا،

شدند. تهران حلقآويز در عام مأل در ديگر مرد يك
ملل عمومي مجمع از تصويب قطعنامة روز پس دو تنها اعدامها اين
حقوقبشر مستمر و وحشيانه نقض كردن محكوم در و ٢٥آذر متحد در روز

ميگيرد. صورت گستردة نوجوانان اعدام جمله از و
شدن وخيمتر از بيانيهيي طي اروپا  اتحادية  رياست نيز گذشته روز
اروپا «اتحادية نوشت: و كرد  نگراني ابراز ايران  در حقوقبشر وضعيت
زمينهيي هيچ  در ايران در حقوقبشر وضعيت اخير سالهاي كه در اين از
است. نگران است عميقًا شده وخيمتر زمينهها از در بسياري و نكرده پيشرفت
عاديست امر يك كوچك، از جمله براي جرائم اعدام مجازات بهكارگيري
رژيم مي افزايد اروپا اتحادية مي گيرد».  اطالعيه مألعام صورت در معموًال و

كرده  اعدام مجرم را كودكان سال ديگري هر از سال٢٠٠٥ بيش در «ايران
اينترنت و سانسور ميشود نحو سختي محدود به بيان همچنان آزادي است.

است». شده گستردهتر مطبوعات و
در پرونده نقض حقوقبشر ارجاع ضرورت بر ايران بار ديگر مقاومت
و ايران بر حاكم مذهبي فاشيسم عليه الزماالجرا تصميمات اتخاذ و ايران
عليه جنايت به خاطر بينالمللي دادگاه در رژيم اين سردمداران محاكمه
١٢٠هزار عام قتل و اعدام مسئول رژيم اين سردمداران ميكند. تأكيد بشريت
زنان وحشيانة سركوبي سياسي، زنداني ٥٠٠هزار سياسي، شكنجه زنداني 
خارجي اتباع و مخالفان از تن  هزاران ترور و  قومي و مذهبي اقليتهاي و
در اين جنايات بهخاطر ميبايست و ميباشند جهان كشورهاي مختلف در

گيرند. عدالت قرار مقابل
و عمومي مجمع محكوميت ٥٢قطعنامة به آخوندي رژيم بيتوجهي
و ادامه و بينالمللي ديگر محكوميتهاي و متحد ملل حقوقبشر كميسيون
نقض پروندة ارجاع وسطايي، قرون مجازاتهاي و وحشيانه اعدامهاي تشديد

چندان ميكند. متحد را دو ملل امنيت ايران به شوراي بشر در حقوق
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانه

(٢١دسامبر٢٠٠٥) ٣٠آذر١٣٨٤

مقاومت ملي شوراي دبيرخانة اطالعيههاي

فراخوانمقاومتايرانبهحمايتاز
كاركنانشركتواحدتهران

ومحكومكردنسياستهاي
ضدكارگريرژيمآخوندي 

كارگران و زحمتكشان تهران بهويژه كارگران، مردم عموم ايران مقاومت
حق بر خواستهاي و تهران واحد شركت كاركنان اعتصاب از حمايت به را

فرامي خواند. آخوندي رژيم سركوبگرانة تدابير و توطئهها با مقابله و آنان
كمبود معيشتي، واحد كه سالهاست از تنگناهاي شركت كاركنان وضعيت
و حرفهيي امتيازهاي فقدان حداقل و طاقت فرساي شغلي شرايط دستمزدها،
از بعد گذشته، ماههاي ميبرند، در رنج رژيم آخوندي سركوبگرانة سياستهاي

است. شده وخيمتر مراتب به احمدي نژاد پاسدار كارآمدن روي
تفرقه ايجاد با تا تالش كردند اخير ماههاي در رژيم آخوندي كارگزاران
بروند، طفره آنان خواستهاي حقة به دادن پاسخ واحد از شركت كاركنان بين
اعتراضات از شكلگيري عين حال در و را پرداخت نكنند آنان معوقة حقوق

كنند. جلوگيري واحد شركت در اعتصابات و
واحد شركت كاركنان از شماري سركوبگر، نيروهاي اخير هفتههاي در
در ديگر برخي و اوين زندان در دستگيرشدگان از برخي كردند. دستگير را
تعطيل را كاركنان اينترنتي سايت مي برند. بهسر اطالعات زندانهاي وزارت
مستقل تشكل يا سنديكا  هرگونه  شكل گيري از آخوندي  رژيم  كردهاند.

كاركنان جلوگيري ميكند.
بخشي عمًال كارگران اسالمي شوراهاي به موسوم ضدكارگري شوراهاي
خانههاي و ميباشند كارگران سركوب براي آخوندي رژيم جهنمي ماشين از

ضدكارگري است. شوراهاي همين كنترل تحت عمًال نيز كارگر
سركوبگرانة و ضدكارگري سياستهاي محكوميت خواستار ايران مقاومت
سازمانهاي و كارگري اتحاديههاي و سنديكاها سوي از آخوندي رژيم
ميخواهد كار بينالمللي سازمان از و ميباشد كارگران حقوق مدافع بينالمللي
در را ايراني وضعيت كارگران به رسيدگي ژنو در  خود آتي كنفرانس در

قرار دهد.  دستور كار
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(٢٥دسامبر٢٠٠٥) ٤دي١٣٨٤

هزارانرانندةاتوبوسدرتهراناعتصابكردند
كردند دستگير رانندگان را عده يي از سركوبگر رژيم مأموران

سايتوزارتاطالعاتموسوم
به ايران اينترلينك تعطيل شد

وزارت سايت عليه انگلستان مقيم ايرانيان شكايات و اعتراضات بهدنبال
(٢٣دسامبر ٢دي جمعه روز از سايت اين اينترلينك، ايران به موسوم اطالعات

است. شده متوقف (٢٠٠٥
سينگلتون، ان اطالعات، وزارت انگليسيزبان مزدور اسم به كه سايت اين
سال اوايل در ايران به مزدور اين ماهة يك سفر از بعد است، شده ثبت خدابنده

را  الزم توجيهات در تهران دستورالعملها و مزدور كرد. اين بهكار شروع ٢٠٠٢
نمود. راه اندازي را سايت اين خدابنده مسعود مزدور همراه به و كرد دريافت

٩نوامبر٢٠٠٥  تاريخ به اطالعيهيي در انگلستان، مقيم ايراني وكالي كميتة
در رسمي كه استشهاد يك گفتة «به نوشت  سايت اين دربارة گردانندگان

برادر  خدابنده، ابراهيم نوامبر ٢٠٠٢ توسط ١٢ تاريخ دادگاههاي انگلستان در
دهة٩٠ به  اواسط از كه خدابنده مسعود است، رسيده ثبت به خدابنده، مسعود
آسيا شرق كشورهاي به متعددي سفرهاي آمده، در اطالعات وزارت استخدام
فعاليت جهت اقدام به اطالعات وزارت مسئوالن توسط حضوري توجيه براي
ابراهيم استشهاد در همين است». داشته خلق اپوزيسيون مجاهدين سازمان عليه
خدابنده)، مسعود (همسر سينگلتون ان بين همكاري طوالني سابقة خدابنده،
گرفته قرار تأكيد مورد به تهران وي مسافرتهاي مكرر و اطالعات وزارت با

است.
از پس اينترلينك بهخصوص سايت انگلستان، در ناظران مطلع گفتة به
كثيف يك كارزار راهانداختن بر عالوه احمدينژاد، پاسدار كارآمدن روي
فعاالن مقاومت و ايراني پناهندگان عليه دروغپردازي و اطالعاتي جاسوسي،
كشور زمينهسازي خارج در آخوندي رژيم تروريستي اقدامات براي  ايران،

ميكند.
«ايران پوش  تحت  تا كرد  تالش اطالعات وزارت نوامبر ماه دهم روز
برگزار انگلستان پارلمان به وابسته ساختمانهاي از يكي در جلسهيي اينترلينك»
مطلع اين برنامه برگزاركنندگان ماهيت از امور مسئولين از اين كه پس كه كند

از برگزاري آن جلوگيري كردند. شدند
آزادي براي بريتانيا پارلماني رئيس كميتة  كوربت، لرد رابطه همين در
گروهي اينترلينك  ايران  كرد  اعالم ٩نوامبر تاريخ به  اطالعيهيي  در ايران،
«آنها افزود: و ماليان است رژيم با ارتباط در ميرود كه اعتقاد مشكوك است
كنند. توجيه ايران را رئيسجمهور تروريسم به تحريكات شدهاند تا فرستاده
وحشيانه (ديوانهوار) «اتهامات گفت: كوربت لرد است». ضعف رژيم نشانة اين
در ايران مقاومت موفقيت نشاندهندة ايران خلق مجاهدين سازمان دربارة آنها
نظامي نيروهاي كشتار به آنها كمكهاي مالها، هستهيي نيرنگ و افشاي فريب

ميباشد». فزايندة حقوقبشر و نقض عراق در بريتانيا
كارگر نيز حزب از انگلستان پارلمان سابق نمايندة گريفيث، آقاي وين
براي تالش بهمنظور ايران به طي يك سفر گذشته «سال نوشت: باره اين در
غيرقانوني بهطور سوريه يي مقامات توسط كه ايراني پناهندة دو بازگرداندن
مسعود برادر خدابنده، ابراهيم آنها از يكي و بودند شده فرستاده ايران به
شدم. مواجه اوين زندان در خدابنده» «آن با تعجب دركمال بود، خدابنده
خدابنده آن با طوالني مكاتبات به شدن وارد به مجبور من ديدار اين پي در
اينترنتياش بهنام سايت وي در كه غير دقيقي گمراهكننده و اطالعات بهخاطر
نگراني كه مايلم گرديدم. بود كرده ايران به من سفر مورد در اينترلينك» «ايران
(سينگلتون) را كه آن همسرش، و خدابنده مسعود فعاليتهاي مورد خود را در
و داشته آخوندي رژيم شدة ديكته خطرات از اذهان منحرفكردن در سعي
ابراز دارند، انگلستان هم چون دموكراتيكي كشور در را ايران رژيم فعاليتهاي
مذهبي و وسطايي قرون رژيم از ضعف اقدامات نشان اين كه معتقدم و داشته

ندارد». يكم بيست و قرن هيچ جايي در كه ميداند دارد ايران
درانگلستان بزرگ لندن مقيم ايرانيان جامعة

(٣دي٨٤) ٢٤دسامبر٢٠٠٥

زنان قاچاق باند يك سردستة رژيم قضايية قوه
كرد آزاد را ايراني

دختران قاچاق آخوندها در داشتن دست نشانة رسوا كه اقدام يك در
به ايراني دختران قاچاق باند يك رئيس رژيم قضايية دستگاه است، ايراني

كرده است. آزاد زندان از ٣٠٠هزار تومان با پرداخت را كشورهاي عربي
نوشت: در خبر اين درج ضمن ٥آذر خود شمارة در اعتماد روزنامة
اتهام به  باند اين رئيس به كشورهاي عربي، ايراني دختران قاچاق پروندة 
محكوم ماه حبس پنج تا سه به بدوي دادگاه در ايراني، دهها دختر قاچاق
در داشته درآمد ١٥ميليون حداقل هر دختر فروش از كه اين فرد ميشود.
فرد ميشود.  محكوم نقدي جزاي تومان ٣٠٠هزار  به نظر تجديد دادگاه

مي شود. آزاد زندان از مبلغ اين پرداخت با بالفاصله مزبور

به جلو فرار يك در آخوندي رژيم
بهخاطر را اروپايي كشورهاي ابلهانه،

مي كند حقوقبشر محكوم نقض
كه كرد  اعالم آخوندي رژيم خارجة وزارت سخنگوي گذشته روز
سوي از ايران  در بشر حقوق وضعيت روزافزون وخامت محكوميت بهدليل 
ديالوگ ايران رژيم اروپا)، اتحادية رياست ٣٠آذر (بيانيه اروپا اتحادية رياست
خاتمي جنايتكار احمد آخوند كرد. خواهد قطع را اتحاديه با آن بشر حقوق
خطاب به اروپا اتحادية موضع به واكنش در تهران امروز جمعة نمايش نيز در
ايران و هستيد بشر حقوق نقض مقدم خط در «شما گفت: اروپايي كشورهاي

ميكنيد». متهم را
كار روي زمان از ميگيرد كه صورت شرايطي وقيحانه در اظهارات اين
اعدام به  محكوم  يا  و اعدام ايران  در  ١٢٠زنداني  از بيش احمدينژاد، آمدن
١٨سال از انتسابي كمتر جرايم ارتكاب به هنگام قربانيان از زيادي شمار شده اند. 
در رژيم انتظامي سركوبگر از نيروي پاسدار صالحي به اعتراف داشته اند. سن
«زورگيري» واهي اتهام به تنها تهران در نفر ١٢هزار ٥٧روز گذشته نزديك به

شدهاند. دستگير
از اروپا  «اتحادية بود: گفته خود ٣٠آذر  بيانية در اروپا اتحادية رياست
پيشرفت هيچ زمينهيي در ايران در حقوق بشر وضعيت سالهاي اخير در كه اين
بهكارگيري است. نگران عميقًا است وخيمتر شده زمينهها از در بسياري و نكرده
در معموالًً و امر عاديست يك كوچك جرايم جمله براي از اعدام مجازات
مذاكرات پروسة به اشاره با  اروپا اتحادية رياست ميگيرد».  صورت مألعام
اين مذاكرات كه بود كرده خاطرنشان آخوندي ضدبشري رژيم بشر با حقوق

اميدواري  و ابراز معلق مانده مذاكرات از ادامه امتناع رژيم دليل ژوئن١٣٨٣ به از
شود. مذاكرات ازسرگرفته مجددًا اين كرده بود

مقاومت، ملي شوراي خارجة كميسيون مسئول محدثين، محمد آقاي
سياست نتيجة را آخوندي  رژيم  خارجة وزارت وقيحانة سخنگوي  اظهارات
ضدبشري رژيم جنايات آنان بر پوشيدن چشم اروپايي و كشورهاي مماشات
خاطرنشان ساخته بارها اين از پيش ايران مقاومت گفت و كرد آخوندي توصيف
و كرده اعدام را سياسي زنداني ١٢٠هزار رژيمي كه با ديالوگ و مذاكره بود كه
نقض ميكند، صورت وحشيانهترين به را مذهبي و قومي اقليتهاي زنان و حقوق
شكنجه و اعدام و خفقان سركوب و تشديد فقط باعث و ندارد مشروعيتي هيچ

ميشود. ايران در
بر بتواند آن وسيلة به كه استقبال ميكند گفتگوهايي از آخوندي رژيم
به سركوب بين المللي مجازاتهاي فراغ خاطر از با و گذاشته سرپوش جنايات خود
مي كند استقبال از گفتگوهايي زمينة اتمي كه در هم چنان دهد. ادامه ايران مردم

دهد. قرار اختيار رژيم در اتمي سالح به دستيابي براي را الزم زمان كه
رژيم با حقوق بشر مصيبت بار ديالوگ آثار تلخ و كه افزود حال محدثين
كه يك نظارت است رسيده فرا آن زمان است، شده روشن آخوندي بر همگان
در بشر حقوق نقض پروندة برقرار شود، در ايران بشر حقوق وضع بر بين المللي
اين رژيم جنايتكار سران و شود ارجاع متحد ملل سازمان امنيت شوراي ايران به

گيرند. قرار بينالمللي دادگاه مقابل در
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(٢٣دسامبر٢٠٠٥)  ٢دي١٣٨٤

براساسآخرينگزارشهايدريافتي
هزارنفرة چندين  اعتصاب تهران،  از
كه اتوبوسراني واحد شركت رانندگان
است، بوده بيسابقه گذشته ٢٧سال در
تجمع شد. مختلف تهران برپا مناطق در

و  گرفت صورت منطقة٦  در اصلي
اعتصاب در اتوبوسها رانندگان ٩٥درصد

 ١٢٠٠ منطقه اين در تنها نمودند. شركت
به دست واحد شركت كاركنان از تن
تهران مناطق  ساير  از زدند.  اعتصاب 
اعتصاب كنندگان به گروه گروه نيز

پيوستند.
در رانندگان اعتصاب و تجمع
صنعت، وليعصر، جمهوري، ميدانهاي
مناطق از ديگر برخي و توحيد نور،

تهران جريان داشت.
اعتصابي رانندگان اصلي خواستة
شركت سنديكاي ازاعضاي ٨تن آزادي
گذشته پنجشنبة روز كه بود واحد
اطالعاتي و انتظامي مأموران توسط
اعتصابكنندگان شدند. دستگير رژيم
و حقوقها افزايش خواستار هم چنين
معيشتي وخامتبار وضعيت به رسيدگي

شدند. خود
خط كه حالي در گفتند معترضين
است، شده تعيين تومان ٢٨٠هزار فقر
حداقلدستمزدرانندگان١٢٢هزارتومان
آنان همچنين خواستار تجديدنظر است.

گرديدند. مشاغل بندي طبقه طرح در
رانندگان سراسري اعتصاب
اعالم نيز قبل از كه  تهران  اتوبوسراني
وحشت به را  آخوندي بود، رژيم شده
پاسدار اعتصاب،  از قبل انداخت. شب
تهران انتظامي  نيروي سركردة طاليي، 
و شد  حاضر فعال كارگران جمع در 
به اعتصاب دست كرد كه را تهديد آنان
تهديدات اين به كارگران اما نزنند
نيز اعتصاب روز در  نكردند.  اعتنايي
اتوبوسهاي بهكارگيري با آخوندي رژيم
سپاه اتوبوسهاي ازجمله مسلح نيروهاي
واحدهاي و انتظامي نيروي پاسداران،
درهم را اعتصاب كرد تالش گشت، 

نشد. اما موفق بشكند
از دريافتي گزارشهاي براساس
در رژيم سركوبگر مأموران تهران،
رانندگان به يكشنبه روز ١٠صبح ساعت
يورش پاستوريزه شير منطقة در اعتصابي
دستگير كردند. را از آنان ١٢نفر و برده

بود و متشج فضا آزادي در ميدان
مانع ميكردند تالش گشت خودروهاي

شوند. رانندگان اعتصابي تجمع
شركت مديرعامل روز همان در
به را رانندگان كرد  تالش  اتوبوسراني
نشد موفق اما وادار كند، اعتصاب پايان
٨صبح ساعت از كه آنان مذاكرات و
١٨همان ساعت تا و شده شروع يكشنبه
يافت. پايان نتيجه بدون داشت، ادامه روز
اتوبوسراني واحد شركت مديرعامل
تحريك باعث «اعتصابيون گفت: تهران
كارهاي به آنها را و رانندگان شده ساير
غيرقانونيتشويقمیكنند».سپسپاسدار
شهر تهران قالبي شوراي رئيس چمران،
كرد موضعگيري خبرنگاران جمع در
رانندگان براي كشيدن خطونشان به و
گفت: اعتصاب اعتصابي پرداخت. وي
مسائل دليل به واحد شركت كاركنان
مسائل اعتصاب اين در و نيست صنفي
شده سوار صنفي  مسائل روي  سياسي
فعاليتهايي بحران اين با مقابله براي است.
براي و تعدادي رانندة كمكي شده آغاز
رانندگان گستردة اعتصاب از جلوگيري

كار گرفته شدند. به
خبرنگاران جمع در كه وي
رانندگان سنديكاي ميگفت، سخن
و دانست «غيرقانوني» را اتوبوسراني
تشكيل استان تأمين شوراي كرد: تهديد
اعتصاب اين مورد  در و  داده جلسه

كرد. تصميم گيري خواهد
اعتصاب رژيم، تهديدات رغم به
و يافت ادامه موفقيت با رانندگان

كردند گزارش حكومتي خبرگزاريهاي
از بيش حضور شد. قفل تهران خيابانهاي
خيابانهاي شدن بسته به منجر مردم حد
فاصل در حد جنوبي و کارگر وليعصر

شد. وليعصر چهارراه تا آهن راه ميدان
درحال گزارشها،  آخرين براساس 
واحد شركت اعضاي از تعدادي حاضر
زندان در همچنان تهران اتوبوسراني
ممنوعالمالقات و هستند اسارت در اوين

ميباشند.
گزارش آسوشيتدپرس خبرگزاري
اعتصابيون از  يكي رضوي داوود  داد:

خاطر  به وي همكاران از ١٠ تن گفت
عليه اعتراض به را سايرين كه اين
اعتصاب به تشويق  حقوقها، پايينبودن 
افزود وي دستگير شدهاند. بودند، كرده

هستيم. همكارانمان آزادي خواستار ما
اتحاديههاي نوشت آسوشيتدپرس
ندارند، ايران قدرت چنداني در كارگري
اخراج از يا دولت انتقام از كارمندان زيرا
حقوق افزود: خبرگزاري اين ميترسند.
پايين بسيار ايران در  اتوبوس رانندگان
معلمين مانند اتوبوس  رانندگان  است.
بتوانند باشند تا داشته شغل بايد دو عمدتًا

بپردازند. را زندگيشان سنگين مخارج
ادامه در آسوشيتدپرس خبرگزاري
٧٠ميليون با است كشوري ايران گفت:
بيكاري ٢٠درصد از بيش با كه جمعيت
در تورم نرخ به رو است. رو باال تورم و
شده، طور رسمي١٦درصد اعالم ايران به
واقعي آن نرخ ميگويند اما متخصصين

است. اين رقم دو برابر از بيش

تقدير در رويارويي و اتمي مذاكرات
دستگاه و رسانه ها وين مذاكرات پايان از بعد
جزئيات مسكوتگذاشتن بر عالوه رژيم تبليغاتي
و كوتاه خبرهاي  قالب در آن، نتيجة و  مذاكره
كرد تالش مذاكرهكننده تيم از نقل به مهم عبارات
بعد روز دو بهفاصله اما بگويد. مذاكره مثبت» «جو از
خارجي خبرنگاران توسط آن جزييات از گوشهيي
به اشاره  با دي سوم در رويتر  خبرگزاري شد. فاش 
«گفتگوها گفتگو نوشت: طرف نهايي» دو «رويارويي
نشان و بود هميشه از ناسازگارتر  مواضع  اما مؤدبانه،
ممكن فقط ايران ـ اروپا اتحادية اخير گفتگوي كه داد
را به ايران هستهيي برنامة برسر نهايي است رويارويي
مطالعات انستيتوي تحليلگر يك باشد». انداخته تعويق
پيش بينيشدة مذاكرات جلسة نيز لندن استراتژيك
تلقي برخورد» تاريخ «عقبافتادن جز چيزي را ژانويه
و «برخورد اينكه به خاطر اروپايي خشنودي از نكرد
داد. خبر است» افتاده كريسمس از بعد به رويارويي
دور نيست». هم چندان برخورد تاريخ «اما گفتة وي به
مذاكرهكنندگان گفت: اروپا اتحادية ديپلومات يك
هيچ ژانويه ماه تا اكنون از كه دادهاند هشدار ايران به
نكنند. شود، تلقي غنيسازي به عنوان كه اقدامي
يا شتابدهنده دستگاههاي قطعات ساخت ازجمله

زمينه ها». اين در تحقيق
زمان خريد

ديپلوماسي نهايي اقدام و
تمام بهحال  تا آخوندي  ديكتاتوري  اگرچه 
توجه با  اما بوده، متمركز زمان خريد براي تالشش 
و رژيم  هستهيي پروندة بحران كنوني سطح به 
نيز طرفهاي مذاكره آن، پيشبينيهاي برگشتناپذيري
به اشاره با تحليلگر هستند. يك فرصتي چنين پيگير
به دستآوردن براي اروپا «اتحادية نياز و روسيه موضع
براي اروپا  اتحادية كه است  معتقد روسيه» حمايت 
بيشتري «به زمان امنيت شوراي به پروندة رژيم ارجاع
ژو زف را» بهدست آورد. تا «حمايت روسيه دارد» نياز
صلح موسسه تحليلگر و كارشناس سيرينسيونه،
براي تالش در  «ار وپاييها گفت: كار نگي بينالمللي 
آن نشاندادن طريق همكاري روسيه از بهدستآوردن
ميخرند». زمان غيرقابل جبران است، اير ان موضع كه
سبز صلح هستهيي تحليلگر يك گزارش، همين بنابه
ديپلوماسي نهايي اقدام گفتگو، اين است «ممكن گفت:
[پرونده به شوراي ارجاع براي پرده آن باشدكه از پيش
به نزديك غربي ديپلومات يك شود». كشيده امنيت]
گفتگوي براي ١٨ژانويه تاريخ به اشاره با مذاكرات
ماه آخر تا تصور كه اين اساس «غرب بر گفت بعدي،
در زمينة كنوني تالشهاي شد خواهد مشخص ژانويه
است، فعاليت ميكند». گرفته كامًال انجام ديپلوماسي
كرده تهديد اروپا «اتحادية است حاكي گزارش همين
بازرسيهاي با كامل بهطور تهران كه صورتي در است
هستهيياش برنامة از اتمي انرژي بينالمللي آژانس
را سوخت چرخة روي  بر فعاليت  و  نكند همكاري
يك شد». خواهد ارجاع امنيت شوراي به دهد، ادامه
«تصميم دليل به با اشاره اتحادية اروپا ديگر ديپلومات
٣٠آذر جلسة بينتيجهماندن بهخاطر دوباره» ديدار به
مي دهد افزايش را احتمال اين مسأله «اين گفت: بود،
منجر به شكست سريعًا  جديد سال در مذاكرات كه
نشان را تمايل به توافق طرف هر دو اينكه مگر شود

دهند».

امنيت شوراي به ارجاع
نشده است حذف از دستور

ايتاليا خارجة امور وزير فرانکوفينی، جان
پروندة هستهيي ارجاع امکان به هيچوجه میگويد: «ما
دستور از را متحد ملل سازمان امنيت شورای به ايران
اتخاذ از پيش البته افزود  فينی نکردهايم.  خارج کار
اين ثابت  عضو کشور پنج هر بايد تصميمی چنين 
برای خود آمادگی برخوردارند، وتو حق از که شورا
باشند اعالم کرده را جمهوری اسالمی ساختن محکوم
امنيت شورای در پرونده بررسی اينصورت درغير
اشتاينماير، وزير والتر فرانك بود». خواهد اتالف وقت
حل براي خواست ايران رژيم از نيز آلمان خارجة
انرژي بينالمللي آژانس با مذاكره راه اتمياش، مسألة
ايراني نيز از مذاكرهكنندگان همزمان و بپذيرد اتمي را
وزير امور گيرند. پيش در را خرد و تعقل خواست راه
كرد ترديد مذاكرات ابراز اين نسبت به آلمان خارجة
مسألة را فوريترين اسالمي جمهوري هستهيي برنامة و
درهمينحال نمود. ارزيابي جهان در خارجي سياست
بر ضمن تأكيد وزير خارجة آمريكا كاندوليزا رايس،
«ترجيح گفت: كرد» اعتماد ايران به «نميتوان اينكه
وزير برود». امنيت شورای به ايران پروندة میدهيم
آمريكا شبكة خبري يك با گفتگو آمريكا در خارجة

نكرد. تعيين منظور اين برای ضرباالجلی
ايران دولت از  بيشتر هرچه «ما  گفت: وی
میكنند و اذعان میشوند متوجه مردم بيشتر میشنويم،
از جامعة نبايد است كه نوع دولتهايی از اين دولت كه
كه فناوريهايی زمينة در آن به داشت انتظار بين المللی
شود، اتمی تسليحات ساخت به منجر است ممكن
اگر ايران كه هستم «من مطمئن گفت: او اعتماد كند».
شورای به كشور اين پروندة ندهد، تغيير را خود روية
بر مبنی شواهدی شد، اما اكنون خواهد ارجاع امنيت
مشاهده نيز داد تغيير خواهد خود را روية ايران كه اين
با در گفتگو نيز آلمان اعظم صدر نمی شود». مركل،
بر تأكيد با سايتونگ آلگماينه فرانكفورتر روزنامة
است» نرسيده پايان به ايران به فشار «امكانات اينكه
باره اين  در تالشها تمام بايد «معتقدم داشت:  اظهار
اعمال براي امكانات  كه معتقدم من بگيرد.  صورت
است».عمر موسي، دبيركل نرسيده آخر بر ايران به فشار
است». نگران ايران اتمي  «برنامة از  گفت نيز اتحادية
فارس خليج شورای همکاری العطيه، دبير عبدالرحمن
شش کشور خارجة وزرای نشست برگزاری از  پس
ايران به راکتورهای هسته يي «گفت که شورا عضو اين
کشورهای با سواحل کمتری جغرافيايي فاصلة لحاظ
مسأله از اين دارند و تهران با در مقايسه شورا عضو اين

او خطرآفرين است». ديد

روسيه رسمي طرح اعالم
رژيم رسمي سكوت و

روز كردهاند اعالم روسي مقامات كه حالي در
اطالع به را خود پيشنهادي طرح رسمًا گذشته  شنبة 
آخوندها اما رساندهاند، آخوندي ديكتاتوري مقامات
منكر دريافت اين مورد سكوت كرده و همچنان در
فارس حكومتي خبرگزاري بهگزارش هستند. طرح
در كشور اين سفارت در روسي ديپلومات يك
اين پيشنهاد به تهران پاسخ منتظر «روسيه گفت: تهران
ايران اورانيوم تأسيسات غنيسازي انتقال براي كشور
براي پي مصالحه نيز در و اروپا روسيه است خاك به

افزود است». وي ايران هستهيي برنامة بنبست در حل
و داديم تحويل به ايران را نامهيي رسمي شنبه روز «ما
وزارتخارجة آصفي سخنگوي هستيم». اما پاسخ منتظر
طرحي اظهار هرگونه دريافت از يكشنبه آخوندي روز

كرد. بياطالعي

بلوچستان در مسلحانه درگيري
به آنكه از پس روز چند ديگر، تحول يك در
سفرش در احمدينژاد  پاسدار كاروان خودروهاي 
به او محافظان از تعدادي  و شد تهاجم  بلوچستان به
درگيري يك در درآمدند، پاي از يا رسيده هالكت
به انتظامي مزدوران نيروي از سه تن شادگان در ديگر
حكومتي خبري گزارش رسانه هاي به رسيدند. هالكت

آذر   ٢٠ سهشنبه روز كه شد آغاز  هنگامي درگيري
شهرستان در انتظامي«هنگامگشت نيروي مأموران
ظنين اتومبيل بهيك خوزستان استان توابع از شادگان
اين هنگام در اما دادند ايست دستور راننده و به شدند
بهتيراندازی شروع بودند مسلح  كه اتومبيل سرنشينان
به شليك ادامه در حال فرار هم كردند و بهسوی پليس
آتش آنها سوی به هم انتظامی نيروی ماموران دادند.
و پليس بين مسلحانه درگيری اين در كه گشودند
اصابت با انتظامی نيروی پرسنل از تن سه مسلح، افراد
از يكي گزارش همين به بنا  شدند». کشته گلوله
اثر در نيز انتظامي نيروي مزدوران به تهاجمكنندگان
شده دستگير ديگر تن يك و باخت جان تيراندازي

است.
و گربه بازي موش

هواپيما سقوط سر بر
نمايندگان بين  گربه و موش بازي از پس  روز چند
ارگانهاي ديگر و دفاع وزارت و ارتجاع مجلس
سرانجام رژيم،  نظامي هواپيماي سقوط در  ذيربط
براي دستاندركاران شد. گرفته پس استيضاح طرح
«هنوز كه هستند پروندة مذكور مدعي ماستماليكردن
عوامل و علل از نهايي  ارزيابي و  جمعبندي امكان
طاليي نيك عضو رضا نيست». مسير فاجعه اين قطعي
مجلس ارتجاع خارجي سياست و ملي كميسيون امنيت
مجلس دفاعي كميتة بررسيهاي از مرحله اين «تا گفت:
نارساييها اشكاالت، زمينه ها، از زنجيرهيي ازوجود نشان
ديگر رسانه يك است». اما نظام پروازي در اشتباهات و
حكومت آخوندي مقامت از ديگر يكي از به نقل رژيم
سيستم در غيراستاندارد روشهاي «به كارگيري نوشت:
هواپيماي سقوط اصلي هواپيما، دليل نگهداري و تعمير

در  ايلنا حكومتي خبرگزاري است». ارتش  ١٣٠-C
مي كند: تشريح طور را اين حادثه علت خود گزارش
هواپيماي واقعبينانة سانحة و تحليلهاي بررسيها آخرين

دارد كه  داللت اين مطلب بر ١٣٠-C نظامي ترابري 
داده دست از را باند، موتور برخاستن از هنگام هواپيما
نيز از دست موتورهايش را از يكي ديگر پس از آن و
-C هواپيماي لحظات پرواز، در نخستين واقع در داده،

سمت  سربال موتور موتورهاي ٣ و ٤ يعني ١٣٠ ارتش
ميدهد». از دست را خود راست

به هنگام اين «در رژيم: كارگزار اين گفتة به
در ميشود. اعالم فرود و بازگشت دستور  خلبان
موتور دور خلبان تعادل، ايجاد براي مواقع اينگونه
موتور زمان اين  در  كه مي كند صفر  را  يك شماره
و موتورهاي دو و شده خنثي چهار عمًال و يك شماره

مي كنند». عمل سه

دومينسالگردزلزلةبم:فاجعهادامهدارد
به رسيدگي عدم بهدليل  كه كردند اعتراف حكومتي  مطبوعات
دردناكي وضعيت در فاجعه اين بازماندگان رژيم، سوي از مصيبتديدگان
يافته است. افزايش بهشدت رواني بيماران و خودكشيها آمار بهسر ميبرند.

است. گسترش به رو روزبه روز اجتماعي انواع بالياي و اعتياد به مبتاليان
افزايش يك  با رواني بيماريهاي نوشت: همبستگي روزنامة حكومتي
است. رسيده ٣٥درصد به زلزله از قبل ٥,٨درصد از و شده روبهرو جهش وار
دي پنجم از گفت: بم در روانپزشك يك است. يافته افزايش ٦برابر يعني
مجموع در ٨ماه) عرض  در (يعني سال ١٣٨٣  مرداد پايان تا  ٨٢ سال ماه
رئيس صائب، عليرضا كرده اند. خودكشي به اقدام بم شهرستان در ٣٧تفر
بم زلزلة از سال دو اين كه با وجود اذعان كرد: بم شهرستان بازرگاني ادارة
زلزله از قبل وي افزود: شود. آغاز مي خواهد بازسازي تازه روند ميگذرد،
شدند ولي تخريب بهكلي كه داشتند كسب پروانه بم در ٤٢٠٠واحد تجاري

است. رسيده بهرهبرداري به ٣واحد امروز تنها

دست قطع و اعدام و سنگسار
و حكم  مازندران در ٣ نفر را سنگسار و اعدام حكم رژيم قضايي دستگاه
٤دي روز اسالمي جمهوري ورامين صادر كرد. روزنامة در را نفر يك اعدام
بار يك و اعدام بار دو هر كدام به برادرش و «جمشيد ع» «اسكندر.م»، نوشت:
به جوان يك مازندران در همچنين افزود روزنامه اين شدند. محكوم سنگسار
رژيم در ورامين نيز است. محكوم شده انگشتان دست به قطع ر افشين ـ نام
صادر كرد. دارد، سال سن ٦٠ كه عقيل را نام به مردي اعدام آخوندي حكم

كارگري: آزاد اتحاديههاي بينالمللي كنفدراسيون
كنيد آزاد فورًا را اتوبوسراني سنديكاي دستگيرشدة اعضاي
اعضاي آزادي خواستار كارگري، اتحاديههاي آزاد بينالمللي كنفدراسيون
كنفدراسيون اين تهران گرديد. اتوبوسراني شركت واحد سنديكاي دستگيرشدة

است. جهان سراسر در عضو ١٥٥ميليون داراي
با دوشنبه روز كارگري آزاد اتحاديههاي بين المللي كنفدراسيون دبيركل
قضايية دستگاه اطالعات و وزارت يورش رژيم رئيسجمهور نامهيي به ارسال
را تهران اتوبوسراني واحد شركت اتوبوسراني سنديكاي اعضاي به آخوندها

گرديد. دستگيرشدگان شرط و قيد بي و فوري آزادي خواستار و كرد محكوم
نامةكنفدراسيونبين المللياتحاديههايآزادكارگريسركوبيكارگران در
شناختن حقوق رسميت بر ضرورت به و ايران محكوم شده رژيم ايران توسط

گرديده است. آنان تأكيد



٣گزارش صفحة سهشنبه ٦دي١٣٨٤ شمارة٧٨١ ـ

بلژيك سناي نمايندگان با مصاحبه

مسيحي، عزيز هموطنان
در ايران مقاومت حامي شريف مسيحيان

شما، بر جهان، سالم سراسر
حضرت مريم، بن عيسي خجستة ميالد سالروز
نو سال آغاز و خدا عظيمالشأن پيامبر مسيح(ع)،
همة برای و  مي گويم تبريك شما به را  ميالدي
آسايش صلح و و آزادي قرين سالي پربركت، شما

ميكنم. آرزو را
نخست بود كه و بشارتي خدا (ع) كلمة مسيح

شد. داده عذرا مريم به
گفتند: «فرشتگان قرآن، قول به كه بود چنين
نامش خويش كه تو را به كلمة مريم، خداوند اي
آن جهان و اين در و است مسيح، عيسي بنمريم
ميدهد». است، بشارت مقربان و از آبرومند جهان
را او «خدا كه عذرا مريم بر سالم پس 
را كلمة خود داد» برتري و داشت پذيرفت، پاكيزه
او كرد و تقدير بارها پاكدامنيش را او بخشيد، به
كه معرفي نمود آورندگان ايمان از مثلي نمونه و را

ميدارند. استوار را پروردگار كتابهاي و سخنان
و «راه است،  گفته خود چنان كه مسيح(ع) 

حيات» است. راستي و
شكستهدالن را تا گردانيد. مبارك را او خدا
انقراض و كند آزاد را كوبيدهشدگان بخشد، التيام

نهد. را بنا فروشان دين ستمكاران و
را انسان كه مي شود شنيده هم امروز او پيام
بد دلهاي از زيرا ميدارد باز بد افكار و سخنان از
و دروغ و غارت و و قتل پليد فكرهاي كه است

جراثقال كنار در بودند، نهاده برسرش خار از كه
كه «پسر مي خروشد ايران نوجوان و اعدام جوانان
تا بلكه سازد، هالك را مردمان جان تا نيامده انسان
احكام «مهمترين فرياد ميزند كه و دهد». نجات

است». صداقت و گذشت نيكويي، خدا،
و نويدهايش، وجدانها و كه اميدها هم چنان

كه: ميلرزاند را دلها
تسلي ايشان زيرا ماتمزدگان، حال به خوشا ـ

يافت. خواهند
مالك ايشان زيرا فروتنان، حال به خوشا ـ

خواهند گشت. تمام جهان
باگذشتند، و مهربان كه آنان حال به خوشا ـ

خواهند ديد. گذشت ديگران زيرا از
خواهند را خدا زيرا خوشا به حال پاكدالن، ـ

ديد.
زيرا براي عدالت زحمتكشان به حال خوشا و ـ

است. ايشان آن از آسمان ملكوت
به مقاومت ايران جانب از ميالدي، نو در سال
كلداني، آسوري، هموطنان ايران، مسيحيان تمام
ياد و ميفرستم به گرمي درود پروتستان، و ارمني
شهيداني ميدارم. گرامي را سرفرازشان شهيدان
و ديباج كشيش مهر، هوسپيان كشيش هم چون
زنجيرهيي قلتهاي جريان در كه ميكائيليان اسقف
اطالعات ماليان وزارت توسط قساوتباري بهطرز
و يروم ستاقيان همچون شهيداني شدند. و مثله
ارتش و  صفوف مجاهدين كه در فيليپ يوسفيه

رسيدند. شهادت به ملي آزاديبخش
قوميتي، و مذهب  و دين هر با ايران  مردم
در اديان ساير مسيحيان و پيروان با كه قرنهاست
بسا را و آنان ميكنند زندگي و آشتي مودت و صلح
آخوندها و خميني اين ميدارند. دوست و گرامي
پيروان و مسيحيان كه هستند  او رجاله هاي و
به و قمع مي كنند و قلع را بيرحمانه اديان ديگر
نسبت را بي حرمتيها و تبعيضها بدترين اسالم نام
و فشارها محدوديتها انواع و ميدارند آنان روا به
به آنها مذهبي مراسم و آموزشها و در زندگي را
از پس اختناق تشديد فضاي در ميكنند. تحميل
ما مسيحي هموطن يك احمدي نژاد، روي كارآمدن
تن ده و شده كشته چاقو ضرب به گنبدكاووس در
آخوندی رژيم رئيسجمهور شدهاند. شكنجه ديگر
پيروان تهديد براي را فرصتي هيچ حال عين در

دست نميدهد. يهود از دين
و بردباري و رحمت دين حقيقي اسالم اما
از را برنمي تابد.  بيعدالتي تبعيض و و سالم است
است: «بگو، شده گفته پيامبر به قرآن رو در اين
نموده نازل ما بر آنچه و داريم ايمان خداوند به ما
و اسحاق و اسماعيل و ابراهيم بر آن چه و است
و به موسي آنچه او نازل كرده و و فرزندان يعقوب
است. رسيده از جانب خدايشان پيامبران، و عيسي

نمياندازيم». جدايي آنان هيچكدام بين
آزاديخواهي بر كه ايران مقاومت ملي شوراي
شده بنا بردباري و تفاهم روح و ملي همبستگي و
آزادي «حق دولت و دين جدايي بر تأكيد با است،
را عقيده تفتيش هرگونه منع و مذاهب» و اديان
دانسته انساني» حيثيات  و شئون  حفظ «الزمة
تصريح ومذاهب، اديان همة به احترام ضمن و
عنوان، هيچ به را، مذهبي و دين «هيچ كه ميكند
تبعيض نميشناسد و ويژهيي امتياز حق و داراي
مردود را گوناگون مذاهب و اديان پيروان ميان در

ميشمارد».
كه زنان و است پيام همين و با همين روح
در ريشهداري و بزرگ جنبش مقاومت اين مردان
مجاهدان كردهاند. برپا مذهبي  بنيادگرايان برابر
و توطئه ها برابر  در اشرف  شهر در  كه آزادي
دژ و ميكنند پايداري آخوندي رژيم فشارهاي
هدف همين نگهداشته اند، استوار را ايران آزادي
و نور دادهاند. آنان قرار خود را پيشاروي باالبلند
دوستي و صلح آزادي و يعني جانماية ايران نمك
را سخن حضرت مسيح و برادري تمام مردمند و
هستيد شهري همچون «شما كه ميكنند تداعي
همه و مي درخشد شب در و شده بنا تپهيي بر كه

ميبينند». آنرا
ميهن، تيرة شب به بخشيدن روشنايي براي

دموكراسي و آزادي برقراري براي
برايپايان دادنبه پليديو شقاوتو كينهجويي
آن مظهر رئيسجمهورشان و حاکم آخوندهای كه
در و كوبيدگان ستمزدگان براي نجات و هستند
مسيحيان عموم و مسيحي هم ميهنان شما ايران،
آزادي در شهر از مجاهدان حمايت جهان را براي

ميطلبم. ياري به اشرف
بر مسيح(ع) سالم

عذرا بر مريم سالم و

سرميزند. ديگران بدنامكردن
فريسيان از كردن پيروي از را مردم كه اوست
ميدارد، برحذر خمينيصفتان و دينفروشان و
عمل خود  ميدهند، كه تعاليمي  به هرگز زيرا 

نميكنند.
تبديل سنگيني بارهاي  به را  ديني احكام
حاضر اما خود ميگذارند مردم دوش و بر میکنند

جا آورند. را به نيستند احکام خدا
بر واي كه ميخروشد مرتجعان بر كه اوست و
خود نماز رياكاريد. چقدر كه دين، علماي اي شما
ديندار را شما مردم تا ميكنيد طوالني عمدًا را
بيوهزنان اموال ديگران چشم از دور اما بدانند،
قبرهاي مانند شما دوروها، اي ميخوريد. را بيچاره
اما دارند زيبا ظاهري كه  هستيد سفيد شدهيي
از و مردگان استخوانهاي از است پر آن داخل

پليدي.
مرتجعاني همچون پرشقاوت مسيح(ع) طينت
دين برُگردة نام به كه را برايران آخوندهاي حاكم

افشا كرده است. مردم سوار ميشوند،
كه ميگويد خطوخال» خوش «مارهاي آن به
گرفتهايد» انبيا پيشي قاتالن از بد اعمال در «شما
كه بيگناهي مردم تمام «خون كه ميزند فرياد و

شماست». شدهاند به گردن شهيد
حاكمند، ايران در امروز كه مرتجعاني آري
در ربع كه هستند خوني درياي مقصر مسبب و
صالي امروز است. شده جاري ايران در اخير قرن
تاجي همان با كه ميرسد گوش به عيسيبنمريم

كلداني،  آسوري، هموطنان ايران، مسيحيان تمام به ايران مقاومت جانب از ميالدي، سال نو در  
شهيداني گرامي ميدارم. را سرفرازشان شهيدان ياد و ميفرستم درود گرمي پروتستان، به و ارمني
زنجيرهيي قلتهاي جريان در ميكائيليان كه اسقف و كشيش ديباج مهر، هوسپيان كشيش همچون
ستاقيان يروم هم چون و شهيداني شدند. مثله وزارت اطالعات ماليان توسط طرز قساوتباري به

رسيدند شهادت به ملي آزاديبخش مجاهدين و ارتش صفوف در كه يوسفيه فيليپ و
صلح  در اديان ساير پيروان و مسيحيان كه با قوميتي، قرنهاست و مذهب و دين هر با ايران  مردم
و آخوندها خميني اين مي دارند. دوست گرامي و را بسا آنان و ميكنند زندگي و آشتي مودت و
نام به و مي كنند قمع قلع و بيرحمانه را ديگر اديان پيروان و كه مسيحيان هستند او رجاله هاي و
را فشارها انواع محدوديتها و و مي دارند روا آنان به نسبت را و بيحرمتيها بدترين تبعيضها اسالم

ميكنند تحميل به آنها مذهبي مراسم آموزشها و و زندگي در

پيامرئيسجمهور برگزيدةمقاومت
بهمناسبت ميالدعيسيمسيحوسالجديدمسيحي

شماهمميهنانمسيحي وعموممسيحيانجهان
آزادي حمايت از مجاهـدان براي را

ياري ميطلبم به شهر اشـرف در

باد فرخنده برشما پيروزی اين

آذر ۸۴ آر.جي.بي۲۴ راديو
بشر،   حقوق روز  بهمناسبت    
است. برگزار شده سرژي نمايشگاهي در
فيلم عكس، زيادي تعداد نمايشگاه اين در
تبعيض، متعدد موارد مورد در مدرك و
مألعام در اعدامهاي ، بشر حقوق نقض
سنگسار مثل مجازاتهايي است. شده ارائه
جزايي قوانين جزو بدن اعضاي قطع و
١٢٠هزار گذشته ٢٥سال طي هستند. ايران
و قتل رسيده اند به رژيم ايران توسط در نفر
قدرت رسيدن به از پس اخير، چند ماه در
وضعيت گذشته ژوئن در احمدينژاد
در شده است. وخيمتر ايران حقوقبشر در
كه هستند افرادي او دولت اعضاي ميان
را مسئولين جنايت عليه جامعة جهاني آنها
دو حاضر درحال مي كند. محسوب بشريت
در است: شدن وضعيت از بهتر مانع راهبند
گونه هر از كشتار و سركوبي كشور داخل
در و ميكنند جلوگيري رژيم سرنگوني
شريك يك اروپا اتحادية كشور از خارج
رژيم سياستهاي و عليه است ايران اقتصادي

نمي كند. گيري موضع علني بهطور ايران
با داريم گفتگويي  امروز برنامة  در
مقاومت ملي شوراي عضو نظيري، بهزاد
جرم به تنها را او خواهر ايران رژيم ايران.
داشته، اشتغال حرفة خبرنگاري  به اينكه
٨سال به نيز او خود  است. كرده  اعدام
اين او جرم و بود  شده  محكوم حبس
همكاري خارجي  خبرنگاران با كه  بوده
سهسال تحمل  از  پس  او  است.  ميكرده 
فرار زندان  از شد موفق شكنجه زندان و
ميدهد كه در حال توضيح كند. او به ما
مردمي قيام يك  از مانع چيز  چه حاضر

ميشود.
سركوبي يك گذاشتن  اجرا  به با
ميان در دارد قصد رژيم اجتماعي گستردة
طي كند. ايجاد وحشت و جورعب مردم

و  سياسي زندانيان ٨٠ و ٩٠ رژيم سالهاي
مورد سركوبي گسترده بهطور مخالفان را
حاضر حال در  و داد  قرار  بيرحمانه 
حركتهاي را براي سركوبي شيوهها همان
زدن دار است: گذاشته اجرا به اجتماعي
بدن، اعضاي قطع جراثقال، از استفاده با

مردان. اعدامهاي جمعي زنان و
گذاشتن اين  اجرا به از  هدف رژيم
محكومين كردن مجازات فقط كارها
جامعه كه در است اين هدف رژيم نيست.

كند. ايجاد وحشت و رعب جو
و است تالطم حال  در ايران  جامعة 
سالهاي در ما هستند. ناراضي مردم همة
و بودهايم دانشجويي خيزشهاي شاهد اخير
به تهران جلو دانشگاه زنان در نيز تازگي به
تظاهراتپرداختند.اينحركتهاياعتراضي
ميشوند و رژيم سركوب توسط به شدت
گسترده سركوبي با اين كند مي سعي رژيم
رژيم جلوگيري كند. خيزشهاي مردمي از
از جلوگيري براي و خود حفظ براي
و شديدًا را اعتراضي هرحركت سرنگوني

كند. مي سركوب سرعت به

نمايشگاه اين برگزاري از شما  هدف
اجازه شما اين فعاليتها به آيا چيست؟
خارجي كشورهاي كمك كه داد خواهد

كنيد؟ به سوي خود جلب را
نمايشگاه اين  برگزاري با ما  درواقع
بگشاييم را پنجره چند كرده ايم سعي
طي رژيم عملكردهاي از گوشهيي و
بگذاريم: نمايش به را ٢٥سالگذشته
شكنجه، اعدام، گسترده،  سركوبي
اين بهدنبال ما ... زنان، وخامتبار وضعيت
در هم چنين كنيم و افشا رژيم را كه هستيم

سرژي- فرانسه آر.جي.بي راديو

سرژي در حقوقبشر نقض نمايشگاه
كشورهاي غربي، دولتهاي عملكرد مورد
افشاگري به فرانسه ازجمله اروپا اتحادية
كه سالهاست غربي كشورهاي بپردازيم.
سياست يك ايران بر حاكم رژيم قبال در
در مدتها آنها كردهاند. پيشه مماشات،
مدره و معتدل مالهاي ظهور و مورد رفرم
ادعاها اين همة ولي مي كردند صحبت
مقاومت شوراي ملي توهم بود. و سراب
«افعي كه بود كرده اعالم پيش ايران سالها
سادهلوحانه بسيار اين نميزايد». كبوتر
رژيم رفتار اين كند فكر كه كسي است
اشاره كرديد شما داد. را تغييرخواهد خود
در كه است  چيزي نقض حقوقبشر  كه
شده نهادينه و شده درج رژيم قوانين
قطع سنگسار،  مانند مجازاتهايي است. 
محكومين چشم درآوردن بدن، اعضاي
كه هستند مجازاتهايي همه و... حدقه از
همة و شدهاند رژيم درج اين قوانين در
به قانون  نام به  ايران  در  وحشيگريها  اين 
گونه اين برگزاري با درمي آيند. اجرا
عمومي افكار مي كنيم سعي ما نمايشگاهها
جريان ايران در كه واقعياتي به نسبت را
است رسيده آن  وقت كنيم. آگاه  دارند
غربي كشورهاي در عمومي افكار كه
رژيم روي بر كه بخواهند دولتهايشان از
ترتيب اين و به بياورند ايران فشار بر حاكم
ايران در دموكراتيك تحول يك زمينة
دموكراتيك دولتهاي كنند. فراهم را
مورد را ايران مقاومت  ملي  شوراي بايد
به همه از بيش  و دهند قرار  حمايت
رژيم ندهند. در تن ايران رژيم خواستهاي
اصليترين روي بر كه بود خواسته آنها از
مجاهدين يعني ايران اپوزيسيون گروه
و بزنند تروريستي برچسب ايران خلق
مالها كردن راضي براي غربي دولتهاي
يك ايران دادهاند. تن آنها خواستة اين به
دولتهاي از برخي است. ثروتمند كشور
در سهمي آوردن بهدست براي غربي
سياست يك رژيم اين به نسبت ايران بازار
راستاي منافع در و كرده اند مماشات پيشه
از خود ديپلوماتيك  و تجاري اقتصادي 
مي كنند. چشمپوشي رژيم اين جنايات
نمايشگاه افشاي اين برگزاري ما از هدف

گذشته  ٢٥ سال در مالها است كه جناياتي
كه ميكنم تأكيد من و اند شده مرتكب

بسياروخيمتر  وضعيت گذشته ماه  ٥ در
نشان اخيراحمدينژاد اظهارات است. شده
فاشيستي، رژيم اين عملكردهاي كه داد
استانداردهاي با مغاير و غيرعقالني
و اروپا اتحادية از ما است. بينالمللي
در كه ميخواهيم فرانسوي  ازمقامات
ايران رژيم حاكم بر خود نسبت به سياست
تجديدنظر ايران اپوزيسيون به نسبت و
از تحول ميخواهيم كه  از آنها ما  كنند. 
و كنند حمايت ايران در دموكراتيك

بردارند. رژيم اين از حمايت از دست
روزه همه يكشنبه تا نمايشگاه اين

ادامه  ازظهر بعد تا ٦  ١٠ صبح ساعت از
چندين آينده روزهاي در داشت. خواهد
خواهد برگزار تبادلنظر و بحث جلسة
از: حقوق عبارتند آن كه موضوعات شد
تبعيضهاي و خشونتها ايراني، كودكان
بررسي انتخابات زنان، مورد شده در اعمال
بهمعيارهاي دموكراتيك، ايرانبا توجه در
رژيم اطالعاتي سرويسهاي عملكردهاي
سال در سياسي زندانيان كشتار ايران،
سياسي زندانيان جلسات اين طي .١٩٨٨
شهادت خود مشاهدات مورد در سابق
و به بحث شركتكنندگان و خواهند داد

پرداخت. خواهند نظر تبادل

                                                                                                     جمشيد پيمان

ديدگان در کرده چه که هر و بوده که کس هر عيسي است. عيسي مسيح تولد شب امشب،
همة که پيروان مؤمن او، نه تنها است.اينرا و مظلوميت عشق مردم جهان نشانة قلوب و
انسان رهائی وثيقة مسيح عيسي می کنند. خون و تأييد میدانند بشردوست آگاه انسانهای
غيرمذهبی معنايی اين است. روا داشته درحق خودش که گناهانيست از او وپاکشدن
تا متولد میشود مسيح عيسی نمیگنجد. دين و خدا به باورمندان حيطة تنها در دارد.
میشود متولد عيسي . پاک سازد از وجود آدمی را و شر بديها خوردة هزارچين چرک
شکست ناپذيرسربرآورد.عيسي حال درعين و روشن و پاک مقاومتی پليديها برابر در تا
نيکی زيبايی و و زندگی حقانيت و مقاومت اين جاودانگی تا میرود صليب بر فراز مسيح
به دراز راهی در را رنج بشريت تا می شود متولد عيسی مسيح کند. تضمين را پاکی و
کين و دشمنی را بر دوستی تا میشود متولد مسيح عيسی سعادت بنماياند. و خير سوی
پرچمی است من در چشم خدا. او فرزند است و نه پيامبر عيسي نه من  برای فائق کند.
اصلی مايه های که را، و نيکی آگاهی و دانش و زده است نقش جبينش بر را عشق که
همواره که پرچمی میتاباند. روزگاران درهمة انسان فرزند ذهن و ديده بر انسانند، وجود

ندارد. را کشيدنش فرو توان هيچکس هرگز و میماند افراشته
و بشريت  عاشقان به چگونه  مسيح عيسي تولد جشن برای که بودم  انديشه اين در 
با بگويم. شادباش ، ظلمت و ظلم مقاومت کنندگان دربرابر و پاکی و نيکی دوستداران
برپادارندگان به تقديم میشود را چه هديهيي روزفرخنده اين برای که انديشيدم می خود

کنم. تقديم مقاومت برای آزادی، و تمام باز پاکباز و استوار
را هديه زيباترين مسيحی جديد سال آستانة ودر مسيح عيسي تولد برای بلژيک سنای
سرفراز مقاومت فرخندگی و پاکی بر لحظات اين در بلژيک سنای كرد. پيشكش ما به
تصديق را ما روزگار مسيحان بزرگوار بلژيک سنای تأييد زد. مهر آزادی، برای ايران
خلق مجاهدين حقيقت را، پاک فرزندان خون سنای بلژيک زد. پرچمشان بوسه بر و کرد
بر که سالهيي شد دوهزار بلژيک خواستارزدودن تهمتهای سنای نمود. را، تقديس ايران
کشيدند. صليب مظلومانه بر را بر پايهشان مسيح که تهمتهائی آن است: زده شده مسيح
که شد از مجاهدين خلق تروريستی دروغين برچسب بلژيک خواستار زدودن سنای
برای اين و صليبها رفتند. فراز بر ستمزده ايران در هزار هزار و عشق آزادی تضمين برای
در و مسيح تولد سالروز عيدی در هديه و اين مقاومت بزرگترين حاميان و دوستداران ما
اين شما بر هميشه. امروز و ، کامتان باد به پيروزی شيرينی اين ميالدی بود. سال نو آستانة
حاکم مقاومتان دربرابر ستمگران در ميدان پيروزيهای بزرگتر به اميد فرخنده باد. پيروزی

زمين. ايران بر

از صفحةاول بقيه

تيس:  اريكا
تنها  دارم ايران رئيسجمهور به نسبت كه موضعي در  من
همنظر وي با نميتوانيم است كه ما داشته اظهاراتي نيستم.او

ايران اپوزيسون با رفتارش ايران و اتمي تحوالت باشيم مثل
اروپا  اتحادية كشورهاي تمامي كه است اين درست سياست  
ما كه چرا كنند. از مجاهدين حمايت و كنند همكاري هم با
نيروي يك كه دارند ايران حق و مردم آنها كه مي كنيم فكر
ايرانيانيكهبهكشور اپوزيسيونبهرسميتشناختهداشتهباشند.
آورده سرشان بر رژيم كه زيادي اندوههاي و غم از ميآيند, ما
آنها براي ايران كه رژيم مشكالتي مورد در هميشه ميگويند. ما
كه مي كنم فكر همين من براي و است ميشنويم آورده بهوجود
ايران در واقعي دموكراسي بتوانيم تا كنيم كمك هم با بايد همه
است چيزي كه اين مهمترين من فكر مي كنم كنيم. محقق را

دهيم. انجام ميتوانيم اروپا اتحادية بهعنوان ما كه

پاتريكونكرونكلسون:
سازمانهاي  ليست مجاهدين در نام سازمان داشتن قرار  كه
به كه خواستيم آنها از  ما ولي كند. بازنگري  را تروريستي
نام بودن كه بگويند و كنند نگاه مربوطه و جديد عناصر تمامي
براي ناحق و است يا حق آيا ليست تروريستي مجاهدين در

شديم؟ موضوع اين در نگري باز خواهان ما هم همين
اميد  اين ميآيد كه به نظر جديد آمدن رئيسجمهور از  بعد
اين شدن  دموكراتيزه در مورد ما كه كوچكي خيلي خيلي

رفته است. بين از رژيم داشتيم
ديالوگي  يك ايران با كه بود اين كشورها ديگر و اروپا  سياست
به حقوق احترام و شود حل دموكراسي نبودن كه داشته باشند
شكست سياست اين كه ميبينيم امروز ما يابد. افزايش بشر
سياست بايد ما  ميدهد. رخ دارد آن و عكس است خورده
بگوييم ايران رژيم به بايد دهيم و تغيير و نگري باز را خود
بپذيريم ما نميتوانيم اينرا هستند و مسير غلطي در آنها كه
مي كند انكار را كشتار يهوديان كشوري كه با نميتوانيم ما و
ميبايد يا اينكه و شود نابود بايد كه اسرائيل ميگويد يا و
نمي توانيم ما كشوري چنين , با فرستاد اروپا به را يهوديان
بگوييم. به وضوح اين را بايد ما باشيم. اقتصادي داشته روابط
وارد اپوزيسيون ايران با بايد ما مي كنم فكر ديگر من طرف از
يك خلق مجاهدين سازمان  كه ميبينم ما  شويم. ديالوگ
ليست نبايد در لذا و هستند اپوزيسيون خيلي جدي بخش

بمانند. باقي تروريستي سازمانهاي

در كه هسته يي تحقيقات نگران ما سوم موضوع
كنترل به نياز اساسًا كه مي باشيم جريان است،
كه باشد روشن تا دارد بينالمللي نظارت و
تسليحات بهكار گرفته درخدمت بهدست آوردن
يك خواهان حزب ما فعاالن ما و نميشوند. حال
من هستيم. هستهيي تسليحات از عاري جهان
كشورها همة كه هستيم اين خواهان شخصًا

را  جمعي كشتار سالحهاي منع NTPقرارداد
به بروند. بين از اتمي تسليحات تمام و كنند امضا
اسرائيل هم تسليحات دولت معني كه حتي اين
معني اين  به همچنين  و كند جمع  را اتميش 
اتمي سالحهاي به جديد كشورهاي كه است
به ما كه است مبارزهيي يك اين نشوند. مسلح
فكر نميكنم كه من چرا ادامه خواهيم داد آن
خطر تنها و باشد حل راه يك اتمي تسليحات كه
بينالمللي و منطقهيي مناقشات در را ريسك و

ميبرد. باال
تالش كه قطعنامه در است واقع اين سوم در بعد
امروزه ما  كند كه منعكس را اين موضوع  است
و اتمي  موضوع سر بر مذاكره حال در ايران با 
همچنين طرف و ايران ولي ما هستيم حقوق بشر
با كسي كه و وقتي هم هستيم, حساب اقتصادي
مسئوليت را اين هستيم اقتصادي طرف حساب
ديدگاه يك برقراري به اوقات برخي كه داريم
جامعة و بينالمللي جامعة به نسبت دموكراتيك
به حقوق كشور و آنچه كه مربوط دروني خود
از كنيم  تأكيد ميباشد، جمعي امنيت و بشر 
از بايد باشد الزم اگر مواقع برخي بابت همين
پوشي كنيم چشم هم خودمان اقتصادي منافع 
اقتصادي فشار از ميشود  ميكنم  فكر لذا .
سياسي مذاكرات پيشبرد در ابزار يك بهعنوان

كرد. استفاده
براي پايان ولي در عام قطعنامه بود بعد سه اين
يك همكارانمان و ما باشد, روشن موضوع اين كه
خلق طرح مجاهدين سازمان مورد در سؤال هم
ليست سازمان از ماخواهان خروج اين كردهايم و

شدهايم. اروپا اتحادية تروريستي گروههاي

تالش خيلي كه بود مفصلي خيلي بحث يك اين
كه مانع شوند كنند و متوقف كند و ما را كردند
در ما و بدهيم. نظر هم موضوع اين مورد در ما
زيادي اقناع و و جدل  بحث  به  مجبور حقيقت
نهايت در و آرا  اكثريت مقابل در ولي  . بوديم
كل بعد و خارجي كميسيون در اول آرا كل اتفاق
بند موافقت اين با سنا بزرگ در اجالس پارلمان

دادند مثبت رأي آن به و كردند
اينروزها  ايران جديد رئيسجمهوري كه  كاري
تاريخي گويي كذب يك توسعة مي كند دارد

است.
تالش دارد كه است واضح خيلي كار اين با
در جهان عرب مانند ميكند نظر تمام كساني كه
مردم حقوق اينكه از هستند ناراحت بسيار ما
كشور و است نشده شناخته رسميت به فلسطين
شناخته دولت يك بهعنوان همچنان فلسطين

كنند. جلب را است نشده
كه رئيسجمهور يك ميكنم فكر حال همين در
آن روابط و ايران كشور رسمي مسئول واقع در
اجازة خود به چطور است, پيرامون جهان با
من نظر چيزي كه از حركتي را ميدهد؟ چنين
كسي با خود ميگويم من خطرناك است و بسيار
ختم مي خواهد كجا به ميكند شروع اينطور كه
جامعة با رفتار منش درستي در اين اصًال شود؟

نيست. بينالمللي
مشترك  ديپلوماسي يك هنوز  اروپا اتحادية  
نيروهاي مشترك با مشترك ارگان يك ندارد. ما
داريم زيادي  كارهاي هنوز ما و نداريم امنيتي 
و مشترك اروپايي واحد يك اتحاد تبديل به كه
كنيم. مشترك صحبت صداي با يك كه بشويم
مسائل مورد در كه است واضح خوب همين براي
ديگر جهان جاهاي يا خاورميانه و زيادي مانند
و دارد وجود مختلفي نظرگاههاي و اختالفات

ندارد. وجود هنوز مشترك سياست يك
اروپا كه است واضح خيلي ايران، مورد در
با بهطور خاص كه است كرده زيادي تالشهاي 
اروپا ببرد... پيش به را كارهايي ايران قبلي دولت

موضوع هم آن و بود نگران خيلي موضوع يك در
جديد رئيس جمهور اين آمدن با كه  بود اتمي
رو من از اين است. شده بيشتر اين نگراني خيلي
رژيم با قاطعتري رفتار بايد اروپا كه ميكنم فكر

تهران داشته باشد.
نيز اضافه را يك موضوع ديگر من ميخواهم ولي
در و كردم اشاره هم بهش قبلش كه آنچه كنم.
اتحادية ليست است  شده  قيد  هم  ما قطعنامة
فهرست در را  مجاهدين  سازمان كه  است  اروپا
اين با ما است. داده قرار تروريستي سازمانهاي
آنرا تا مبارزه ميكنيم هستيم و مخالف موضوع
هرچيز از قبل فكر ميكنيم كه چرا دهيم تغيير
هيچگونه ميبنيم ما كه چرا است. اشتباه يك اين
سازمان بخواهند آن طبق كه ندارد وجود مبنائي
كنند. تروريستي قلمداد يك سازمان را مجاهدين
كه است داشته وجود معيارهايي و شرايط چه
يك را اين سازمان يا هر سازمان ديگر بخواهند
واضح خيلي اين كنند. قلمداد تروريستي سازمان
و بوده است آمريكا فشارهاي آنها كه معيار است
نتوانيم ما فردا اگر زيرا هستيم نگران بهشدت ما
نتوانيم فردا ما كه كنيم, اگر روشن را موضوع اين
ليست از را مجاهدين سازمان مانند سازماني يك
سازمان براي فقط اين كنيم, خارج تروريستي
هم ما براي بلكه نيست نگراني موجب مجاهدين

است. نگران كننده
را آرزوهايم بهترين  شخصًا چيز هر از قبل من 
آرزويي همچنين و مي فرستم رجوي خانم براي
يك مردمي با كه مردم ايران براي سالمتي دارم
ساله هزار  چند تاريخ و بزرگ بسيار فرهنگ 
با چنين مردم ايران كه فكر ميكنم من هستند و
از ميتوانند دموكراتيكي سازمانهايي و جنبشها
ايران يك تضمين و  كنند عبور  فعلي وضعيت
امينت و صلح كنندة  كمك كه  دموكراتيك
بيشتر اين حال بهر . شوند است، جهان و منطقه

حقوق  تا ٢٠٠٥ است سال پايان در من آرزوي
شناخته به رسميت زمين اين روي مردم تمام

گيرد. قرار احترام مورد و شود

برنامةتلويزيونيكانال٥انگلستان:
از تلويزيوني برنامة يك در
وقايع «مهمترين عنوان تحت كانال٥انگلستان
از بخشي كنون» جهاني دوم تا جنگ از جهان
شاه سقوط از بعد ايران تحوالت به اين برنامه
از شركتكنندگان و يكي داشت اختصاص

عابديني بود حسين آقاي اين برنامه
راديو  مجلة خوانندگان گذشته سال  
قرارگرفتند نظرسنجي يك درمعرض تايمز
رخداد مهمترين كه شد خواسته آنها از و
را كنون تا جهاني جنگ پايان زمان از جهان
و اكنون دادند رأي نفر هزاران انتخاب كنند،

نظرسنجي  آينده نتيجة اين ٩٠ دقيقه طي ما
ما اعالم ميكنيم، را استثنايي  و شگفتانگيز
ميكنيم مالقات بريتانيا سراسر در را افرادي
لحظات اين تاثير تحت تمامًا زندگيشان كه
كه نشان ميدهيم و است، قرار گرفته تاريخي
در افراد زندگي روي بر جهاني وقايع چگونه

تأثيرمستقيمميگذارد.… اينجا
مذاهب بزرگترين از يكي همواره اسالم

يك  ١٩٧٩ تبديل به در سال ولي جهان بوده
از موجي بهدنبال شد، سياسي بزرگ نيروي
اساسي قدرت تغيير يك غربي ضد تظاهرات

صورتگرفت...
رضا محمد جهاني جنگ پايان زمان از
ايران بر بدنام ديكتاتور  يك  به عنوان شاه
روزافزوني بهطور وي ميكرد. حكومت
بهخاطر اينكهعروسكدستنشاندة آمريكا

گرفت. قرار مردم تنفر مورد بود
تظاهرات از  سلسلهيي بهدنبال 

خشونتآميز وي سرانجامدر١٦ ژانويه ١٩٧٩ 
بهقاهره گريخت،دوهفتهبعدفردي جايگزين
بود، رهبر متفاوت او با نظر هر از شد كه وي
سابقمذهبيايران،آيت اهللاخمينيسختسر
٥ميليون انسان تبعيد از بازگشت از پس كه
لحظة وي استفبال كردند، اين از هيجان زده 

داد. تكان را بود كه جهان انقالبي محوري
كه  بود افرادي يكي از عابديني  حسين

آنروز حضور داشت.
تظاهرات اين در من عابديني: حسين
خيابانها در جا همه مردم داشتم، حضور
مردم همة و بود عظيمي بسيار جمعيت بودند،
شادي بسيار  فضاي بودند، خوشحال بسيار 
يك خميني كه كردم فكر من آنروز بود،
خواهد تغير وضعيت را است كه واقعي رهبر
مردم آزادي و دموكراسي كه كسي كه داد،
اين كرد، خواهد  محقق  را بودند  بهدنبالش 

كه من در آن روز داشتم. احساسي بود
درگيري يك به بهزودي انقالب
شد، آيت اهللا تبديل دشمنان با خشونتآميز

فناتيك  ١٩٧٩ دانشجويان نوامبر چهارم  در
كردند اشغال را  تهران  در  آمريكا  سفارت

گروگان  به  روز  ٤٤٤ به مدت  را  نفر  ٥٥ و
ديپلوماتيك روابط  آمريكا نگهداشتند، 
آزادسازي در ولي كرد قطع ايران با را خود
كه بود لحظهيي اين بود، ناتوان نفراتش
هيچكس به اسالمي جمهوري دريافت جهان
را نيست. رژيم حوصلة دموكراسي پاسخگو
اصًال سياسي مخالفت با نداشت، اصًال نيز
و عابديني حسين براي نميشد، سازش

جمهوري يك روياي كه ديگر بسياري
به تبديل انقالب داشتند سر در را متفاوتي

بود. شده كابوس يك
انقالب يك آنها عابديني: حسين
كه كردند شروع  را فرهنگي به اصطالح 
بود آنموقع بستند، را دانشگاهها تمامي
، زيرا گرفتم ايران ترك به من تصميم كه
ميشود. نابود دارد آزاديها تمام كه ميديدم

ترك   ١٩٨٤ سال در  را ايران  حسين 
هوادار يك از سيكل كامل را يك او ، كرد
كه «ضدرژيم» يك به انقالب سرسخت
كرد، طي است، رژيم سرنگوني به مصمم
ترور گروههاي تركيه در تبعيد در حتي

كنند. ترور كردند كه وي را سعي رژيم
در من كه هنگامي عابديني: حسين
تروريستي قصد يك سوء هدف بودم تركيه
چندين گرفتم، قرار ماليان رژيم توسط
با گلوله يك و كرد اصابت من به گلوله
عبور كرد، قلبم كنار از نزديكي فاصلة بسيار
آنها دو بيمارستان بودم حتي هنگاميكه در

بكشند. مرا كردند كه تالش بار
جمهوري  رژيم دشمنان  از  هيچكدام  
امان در آن ترور تيمهاي دست از اسالمي
رشدي سلمان عليه آنها مرگ فتواي نيستند،
دادن انگيزه باعث انقالب هنوز پابرجاست،
لبنان در حزباهللا از اسالمي بنيادگرايان به
است. درافغانستان شده القاعده طالبان و تا

كه  انقالبي ولي مرد ١٩٨٩ سال در خميني
جهان همچنان كرد، آغاز قبل وي از٢٥سال

تكان ميدهد. را

كنون» تا دوم جهاني جنگ از جهان وقايع كانال٥ انگلستان: «مهمترين
مقاومت ملي شوراي خارجة كميسيون عضو عابديني حسين با گفتگو

پيرگاالند:



صفحة ٤گزارش شمارة ٧٨١ ـ  سه شنبه ٦دي ١٣٨٤

كارزار مقاومت در هفتـه يي كه گذشت

كنگرة 
ايرانيان 
در كانادا

 سمنيار
ايرانيان 
در برلين

كنـگرة ايـرانيان در كانادا در حمايت از اشـرفكنـگرة ايـرانيان در كانادا در حمايت از اشـرف
مريم رجوي: سرنوشت ايران در مبارزه و پيكاري رقم مي خورد كه شهر اشرف كانون آنست و درود به شما و ديگر هموطنان كه به حمايت از اين پيكار آزادي برخاسته ايد

روز شنبه ٢٦ آذر ١٣٨٤، به دعوت 
کميتة دفاع از حقوق بشر در ايران، ائتالف 
و  بنيادگرايی(کانادا)،  عليه  زنان  جهانی 
كنگرة  ايران،  دموکراتيک  پيام  انجمن 
از  بيش  شرکت  با  كانادا  در  ايرانيان 
نمايندگان  آزاده،  هموطنان  از  ٥٠٠تن 
پارلمان کانادا و شخصيتهای دانشگاهی، 
سياسی و هنری در تاالر کولونی تورنتو 

برگزار گرديد. 
آقای  توسط  برنامه  اعالم  با  كنگره 
آقای  سپس  گرديد.  آغاز  احمد حسنی 
از  دفاع  کميتة  رئيس  گلستانه،  شهرام 
حقوق بشر در ايران، به معرفی سخنرانان 

پرداخت كه عبارت بودند از: 
مجلس  نمايندة  فورست،  پل  آقای 
ونکوور،  در  محافظه کار  حزب  از  کانادا 
مستقل  نمايندة  کيلگور،  ديويد  آقای 
راتانسی  ياسمين  خانم  کانادا،  مجلس 
ليبرال  حزب  از  کانادا  مجلس  نمايندة 
در تورنتو، پهلوان مسلم اسکندر فيالبی، 
ملی  شورای  ورزش  کميسيون  مسئول 
تنتر  ريموند  پروفسور  ايران،  مقاومت 
اياالت  ملی  امنيت  شورای  سابق  عضو 
و  ايران  سياست  كميتة  رئيس  متحده، 
استاد دانشگاه  جورج تاون، آقای استاک 
ول دی، نمايندة مجلس کانادا از حزب 
عضو  فتاح،  طارق  آقای   ، کار  محافظه 
کنگرة مسلمانان کانادا و از نويسندگان 
و  بنيادگرايی  ضد  سرشناس  و  مترقی 
مجری برنامه تلويزيونی مسلم کرونيکل، 
خانواده های  وکيل  کريتس،  وارن  آقای 

مجاهدين مستقر در اشرف.
در  مقاومت  برگزيدة  رئيس جمهور 
ماه  يك  در  كنگره،گفت:  اين  به  پيامي 
گذشته، آخوندها با اصرار و دعوت خود، 
را  عراق  مقامهاي  باالترين  از  تن  پنج 
دربارة  آنها  با  و  فراخوانده اند  تهران  به 

مجلس  نمايندة  راتانسی،  ياسمين 
کانادا از حزب ليبرال در تورنتو:  صحبتهاي 
تنفرانگيز احمدی نژاد  ناقض تمامي  ارزشهاي جامعة 
جهانی است. جنگ برای ايران يک راه حل نيست و 
مردم ايران اراده و آگاهيهای الزم را برای ايجاد يک 

تغيير دموکراتيک  دارند.
پل فورست، نمايندة مجلس از حزب   
مرتجع،  مشت  يک  پيش  ٢٦سال  محافظه كار:  
ايران را به غارت بردند و از آن به عنوان يک سالح 
خوشبختانه  مي کنند.  استفاده  جهانی  صلح  عليه 
آنها نتوانسته اند بر مقاومت ايران پيروز شوند. وجود 
اشرف، گواه زندة اين مدعاست. قهرمانان اشرف عليه 
نيروهای شيطانی بنيادگرا قيام کرده اند. من از خانم 
برداشتن  خواستار  و  مي کنم  حمايت  رجوی  مريم 
که  هستم  تمامي جرياناتی  از  تروريستی  برچسب 
در  زمينه  اين  در  ما  همة  مي نمايند.  رهبری  ايشان 

مقابل خدا چه به عنوان فرد چه به عنوان گروه مسئوليم.
پهلوان مسلم اسکندر فيالبی، مسئول 
مقاومت:  ملي  شوراي  ورزش  كميسيون 
غرب يک عذرخواهي به تک تک شما به تک تک 
خانواده هاي  شهدا به تک تک بچه هاي اشرف مديون 
است به خاطر مشکالتي که براي اين مقاومت، براي 
شماها ايجاد مي كند و بايد اين عذرخواهي را هر چه 

زودتر انجام دهد و اين مقاومت رااز ليست در آورد 
و اال بيشتر خون خواهد داد و بعد کنترلش مشکل 

خواهد بود.
 ديويد کيلگور نمايندة مستقل مجلس 
کانادا: وي ابتدا به زبان فارسی به شهر اشرف درود 
و سالم فرستاد و گفت اگر سازمان مجاهدين خلق 
ايران و شورای ملی مقاومت ايران نبود که در ٢٠٠٢ 
تا  ايران  افشا کردند، رژيم  ايران را  برنامة هسته يي 

به حال سالح هسته يي داشت. 
آقاي گيلكور در بخش ديگري از سخنانش گفت 
روشن است که تغيير در ايران يك نياز مبرم است. 
انتخاب محدود به تالش ديپلوماتيک يا جنگ نيست. 
تغيير دموکراتيک می تواند توسط مردم و  مقاومت 
آن،  رهبر  توسط  که  راه حلي  گيرد.  صورت  ايران 
رجوی  مريم  ايران،  مقاومت  برگزيدة  رئيس جمهور 

در سخنانی در پارلمان اروپا در ٢٠٠٤ ارائه شد.
تقلبات  و  احمدی نژاد  اظهارات  به  اشاره  با  وي 
گسترده در انتخابات عراق گفت که اين سخنان و 
عملکردها نشانة حماقت و پليدی کسانی است که بر 
ايران حکومت مي کنند.باالخره چشمان جهان دارد 

به ماهيت واقعي اين رژيم باز مي شود.
  پروفسور ريموند، عضو سابق شورای 
اخطار مي دهم  آخوندها  به  امنيت ملی آمريكا: 

ميز  روي  رژيم  تغيير  يعني  جديدي،  انتخاب  که 
است و آمريکا محدود به سياست شکست خوردة 

ديپلوماسي يا انتخاب نظامي غير عملي نيست.
گفت:  اشرف  در  مستقر  مجاهدان  به  خطاب  وي 
باز مي گوييم ما همه اشرفي هستيم. و به ساکنين 

اشرف درود مي فرستيم
مجلس  نمايندة  دی،  ول  استاک    
در  شما  امروز  که  را  كلماتي  همة  من  كانادا: 
ولی  فهميد  نخواهم  و  نمی فهمم  مي گوييد  اين جا 
اين  ما  را می فهمم.  آزادی  برای  انسانی  فرياد  من 
فرياد را در اين سالن می شنويم. ما اين فرياد را در 
قرارگاه اشرف می شنويم. ما اين فرياد را در ايران 

می شنويم
 طارق فتاح، نويسنده و عضو كنگرة 
مسلمانان كانادا: شما برادران و خواهران ايراني 
اميد ما هستيد چون يك ايران دموكراتيك اميدبخش 
آزادي ماست. وي ضمن تأكيد بر خطر بنيادگرايی 
گفت: دموکراتيک  تغيير  برای  ايران  مردم  توان  و 

رنسانس در جهان اسالم بايد از ايران آغاز شود.
خانواده هاي  وكيل  کريتس،  وارن   
مجاهدين در اشرف به بررسی اوضاع و شرايط 
وهمبستگي   حمايت  و  پرداخت  اشرف  قهرمانان 

خود را با آنان ابراز داشت.

سمينار
 ايرانيان

 در هوستون

كنفرانس 
مقاومت ايران

 در پاريس و لندن

تظاهرات 
ايرانيان در 

بروكسل

١٤مجموعه تونل زيرزمينـي براي اختفاي تأسيسات ساخت سـالح هسته يي افشا شد
در كنفرانس مطبوعاتي مقاومت ايران در پاريس 

آستانة  در  سه شنبه٢٩آذر  روز 
رژيم  با  اروپايي  كشورهاي  مذاكرات 
ضد بشري آخوندي در وين پيرامون 
شوراي  رژيم،  اين  اتمي  پروژه هاي 
ملي مقاومت ايران طي يك كنفرانس 
و  فريبكاريها  پاريس  در  مطبوعاتي 
مخفيكاريهاي رژيم ايران در برخورد 
و  كرد  فاش  را  بين المللي  جامعة  با 
اين  با  مذاكره  هرگونه  نمود  اعالم 
رژيم فرصت جديدي در اختيار اين 
اتمي  بمب  به  تا  مي دهد  قرار  رژيم 
نزديكتر شود. مقاومت ايران خواستار 
توقف اين مذاكرات و ارجاع پرونده به 

شوراي امنيت ملل متحد شد.
مسئول  محدثين  محمد  اقاي 
ملي  شوراي  خارجه  كميسيون 

مقاومت در اين كنفرانس گفت: 
بنا به اطالعات موثق دريافتي از 
داخل رژيم ماليان، به دستور شخص 
توسعة  با  همزمان  خامنه اي،  علي 
اجزاي مختلف برنامة اتمي رژيم، يك 
برنامة گسترده به منظور مخفي كردن 
و حفاظت از بخشهاي مختلف برنامه 
اتمي رژيم در طي  ساليان در جريان 

بوده است. 
كه  برنامه  اين  جدي  بخش 
مقاومت ايران اخيرًا از  ابعاد و جزئيات 
ايجاد تونلها و  آن مطلع شده است، 
سازه هاي زيرزميني گسترده ايست كه 
نظامي و شركتهاي  ارگانهاي  توسط 
است.  شده  ساخته  آنها،   پوششي 
اجزاي  مخفي كردن  براي  تونلها  اين 
ماليان  رژيم  موشكي  و  اتمي  برنامه 
به ويژه مراكز تحقيقاتي و فرماندهي 
قرار  استفاده  مورد  موشكي  و  اتمي 
مي گيرد. رژيم آخوندي از اين تونلها 
اتمي،  تجهيزات  كردن  مخفي  براي 
استفاده مي كند و هم چنين در آنها 

اتمي  كارگاههاي  و  آزمايشگاهها 
ايجاد كرده است.

اطالعات  تاكنون  ايران  مقاومت 
 ١٤مجموعه از اين تونلها و سازه هاي 
تهران،  اطراف  در  را  زيرزميني 
اصفهان، قم و برخي شهرهاي ديگر 

ايران به دست آورده است. 
احمدي نژاد،  محمود 
رئيس جمهور ماليان، از سال ١٩٩٨ 
درگير  خامنه اي  شخص  نظر  زير 
تونلها  اين  آماده سازي  و  ساختن 
تونل سازيها   اين  تمامي  است.  بوده 
تحت كنترل سپاه پاسداران است و 
رئيس  فيروز آبادي  پاسدار  سرلشكر 
ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح رژيم 
پروژه  اين  اجراي  مسئول  آخوندي 

بوده است. 
اين تونلها به سه صورت مي باشد 
مشابه  كوه  داخل  تونلهاي  اول  نوع 
عمق  وارد  جاده ها  داخل  تونلهاي 
كوه شده و در زير كوه به چند شاخه 

تقسيم مي شود. 
زير  سطحي  تونلهاي  دوم  نوع 
زمين  داخل  به  عمودي  به صورت 
رفته و در عمق زمين به شاخه هاي 

مختلف تقسيم مي شود. 
مشابه  روباز،  تونلهاي  سوم  نوع 
تونل در سطح زمين كنده شده و بعد 
از اتمام ساختمان بتوني، روي آن را با 
ريختن خاك به صورت تپة مصنوعي 

درآورده و بعد استتار مي كنند. 
چند  بعضًا  كه  تونلها  اين 
ده هزار متر مربع تأسيسات را شامل 
مي شود معموًال ًداراي قسمت كار و 
و  تحقيقاتي،  كارگاههاي  فرماندهي، 
يا توليد سالح.  سيستمهاي مختلف 
تهوية هوا و سيستمهاي جلوگيري از 

خروج تشعشع و صوت مي باشد.

 به دستور  خامنه اي، همزمان با توسعة اجزاي مختلف برنامة 
و  مخفي كردن  منظور  به  گسترده  برنامة  يك  رژيم،  اتمي 
حفاظت از بخشهاي مختلف برنامه اتمي رژيم در طي  ساليان 

در جريان بوده است

اشرف  شهر  و  مجاهدين  به  فشار  اعمال 
پشت  در  رژيم  اين  كرده اند.  مذاكره 
موجب  كه  دارد  قرار  توطئه هايي  همة 
قطع غذا و دارو و  تشديد محاصرة شهر 
كارزار  هم چنين  آنها  است.  شده  اشرف 
گسترده يي براي ضربه زدن به مقاومت از 
درون مقاومت  به راه انداخته اند تا به زعم 
و  كنند  متالشي  را  ايران  مقاومت  خود 
خود را از تهديد شهر اشرف كه دژ آزادي 
جز  البته  كه  كنند  خالص  است،  ايران 
برمال كردن درماندگي خود كاري از پيش 

نبرده اند.
تحوالت سه سال اخير، اين حقيقت 
كه  است  رسانده  اثبات  به  را  اساسي 
مانع  ايران  در  ديكتاتوري  و  بنيادگرايي 
استقرار دموكراسي و ثبات در عراق است. 
و  است  ايران  مسألة  گرو   در  چيز  همه 
پيكاري رقم  و  ايران در مبارزه  سرنوشت 
مي خورد كه شهر اشرف كانون آن است 
و  داخل  در  هموطنانمان  ديگر  و  شما  و 
خارج ايران به حمايت از اين پيكار آزادي 

برخاسته ا يد.
سپس خانواده های مجاهدين مستقر 
پيامهای  و  رفتند  روی سن  به  اشرف  در 
خود را قرائت كردند.  آنها تأكيد نمودند، 
و خانواده های  ايران  مقاومت  ما هواداران 
در  همواره  اشرف،  در  مستقر  مجاهدين 

كنار مقاومت و مجاهدين خواهيم بود.
آقايان  ناجوانمردانة  آدمربايی  ما 
دو  پويان،  حسين  و  زاهدی  محمدعلی 
را  ايران  خلق  مجاهدين  سازمان  عضو 
وزارت  در  رژيم  مأموران  توسط  که  
محکوم  است،  گرفته  عراق صورت  کشور 
نموده و از تمامي سازمانها و شخصيتهای 
حقوق بشری تقاضا داريم که براي آزادي 
دو مجاهد ربوده شده حداکثر تالش خود 

را صورت دهند.

به  فروغ حسنی خطاب  سپس خانم 
«در  گفت:  اشرف  در  مستقر  مجاهدان 
شکوه رزم شماست که همة سختيها آسان 
مي شود و پايداريتان دشمن ضد بشر را به 

زانو افکنده است.
مبارز  شاعر  اصفهانی  زری  خانم 

سخنران بعدي برنامه بود. 
آن گاه، پيام نمايندگان ائتالف جهانی 
در  گرديد.  قرائت  بنياد گرايی  عليه  زنان 
اين پيام آمده است: ما نمايندگان جامعة 
زنان ايرانی مقيم شهرهای مختلف کانادا 
گرمترين  تا  آمده ايم  گرد هم   اين جا  در 
شيران  رزمنده  نثار  را  خود  درودهای 
رزم شما  کنيم.  اشرف  برقرار  هميشه  دژ 
زنان قهرمان مجاهد خلق الگو و سرمشق 

ايستادگی و مقاومت ماست
 هلنا خواننده نوجوان مقاومت با ترانة 
دلنشين «هنوز هم روشنه مهتاب» و ترانة 
«سربازان اميد» كه به زبان انگليسی اجرا 
هيجان  و  شور  غرق  را  حاضرين  نمود، 

نمود.
جوانان  انجمنهای  نمايندگان  سپس 
ايرانی مقيم کانادا با حضور در روي سن، 
پيام اين انجمنها را قرائت كردند. در اين 
و  جوانان  «ما  بود:  آمده  جمله  از  پيام 
گرمترين  کانادا،  مقيم  ايرانی  دانشجويان 
رزمندگان  به  را  درودهايمان  و  سالمها 
مي کنيم.  تقديم  اشرف  قهرمان  و  دالور 
و  ما هستند.  افتخار  و  مباهات  ماية  آنان 
از رزم و قهرمانيهايشان الهام مي گيريم و 

احساس غرور مي نماييم.
پيامهاي   قرائت  برنامه،  اين  پايان 
ونکوور،  مقيم  ايرانی  جوامع  نمايندگان 
مونترال، و اتاوا خطاب به رزم آوران مستقر 
در شهر اشرف و اجراي چند قطعة زيباي 
الهام  هنري  گروه  توسط  آذري  موسيقي 

بود.

مخفي  تونل  دهها  شامل  مجموعه 
به  كه  تونلها  اين  از  يكي  مي شود. 
بالستيك  موشكهاي  نهايي  مونتاژ 
متر  داراي١٠٠٠  دارد  اختصاص 
طول و ١٢ متر قطر مي باشد كه در 
عمق زمين به پنج شاخة پانصد متري 

تقسيم مي شود.  
صحبتهايش  ادامة  در  محدثين 
اهداف  به منظور مخفي كردن  گفت 
همين طور   و  پروژه ها  اين  نظامي 
ضروري  تكنولوژي  آوردن  به دست 
مؤسسات   تعدادي  پروژه،  اين  براي 
است  كرده  تأسيس  نيز  غيرنظامي 
كه ظاهرًا ارتباطي با ارگانهاي نظامي 
توسط   حقيقت  در  اما  ندارند  رژيم 
آنها كنترل و اداره شده و اين پروژه 

را پيش برده اند. 
در  كه  ارگانها  اين  از  يكي 
گسترده يي  نقش  تونل سازي  پروژة 

كليدي ترين  در  پاسداران  سپاه 
گماشتن  جمله  از  حاكميت  مواضع 
شوراي  در  پاسداران  سپاه  فرماندة 
تمامي   زدن  كنار  ملي،  امنيت  عالي 
موانع بوروكراتيك و به خدمت گرفتن 
براي دستيابي   رژيم  امكانات  تمامي 

به بمب اتمي مي باشد. وي افزود 
مي كنم  خاطر نشان  ديگر   بار 
كه مذاكره با اين رژيم به هيچ جايي 
خالصي  راه  تنها  رسيد.  نخواهد 
منطقه و جهان از خطرات اين رژيم 
تروريستي تغيير در ايران است. اين 
تغيير تنها از طريق مردم و مقاومت 
ايران  مردم  است.  امكانپذير  ايران 
براي ايجاد اين تغيير از غرب نه پول 

مي خواهند و نه سالح.
  مردم ايران خواستار پايان دادن 
به سياست مماشات با ماليان هستند  

كه  مانع تغيير در ايران بوده است. 

نفوذ  از  جلوگيري  براي 
تشعشعات اتمي به سطح زمين، در 
اين تونلها از يك اليه سرب استفاده 
مي شود. اين تونلها از نظر جلوگيري 
از خروج تشعشع و هم چنين هرگونه 
ايزوله  زمين  سطح  به  ديگري  آثار 
نتيجه رسيدن  به  از  تا مانع  شده اند 

نمونه برداريهاي محيطي شوند.
آقاي محدثين سپس مشخصات 
را  تونلها  ١١مجموعة  از  ٤مجموعه 
ساير  جزئيات  گفت  و  كرد  معرفي 
آژانس  اختيار  در  را  مجموعه ها 
خواهد  قرار  اتمي  انرژي  بين المللي 
نزديكي  در  قم  شهر  اطراف  در  داد. 
و  تونل  مجموعه  يك  قم،  درياچه 
شده  ساخته  زير زميني  سازه هاي 
از  مجموعه  اين  تأسيس  است.  

سال٢٠٠٠ شروع شده است. 
از  مجموعه يي  ديگر  مجموعة 
تونلهاي زير زميني  در پادگان موسوم 
به هفت تير اصفهان است .يكي از اين 
تونلها در حال حاضر توسط شركت 
پارس گرما درحال ساخت مي باشد. 

مجموعة ديگر در  سايت پارچين 
كه  است  شده  ايجاد  تهران)  (شرق 
اتمي  تجهيزات  كردن  مخفي  براي 
است، در يكي از اين تونلها تحقيقات 
انجام  ليزري  غني سازي  به  مربوط 
فردي  با  كار  اين  مي شود مسئوليت 
بنام بصام است. اين تونل در قسمت 
شده  واقع  پارچين  سايت  يك  طرح 
داراي  پارچين  سايت  البته  است. 
تونلهاي متعدد ديگري نيز مي باشد. 

يك مجموعة گسترده از تونل و 
ساخت  به  مربوط  مخفي  تأسيسات 
به   قادر  كه  بالستيك  موشكهاي 
هستند  اتمي  كالهك  حمل  كنندة 
اين  واقع شده اند.  منطقة خجير  در 

آسوشيتدپرس٢٩آذر: محمد محدثين مسئول كميسيون خارجة 
شوراي ملي مقاومت ايران در كنفرانس مطبوعاتي كه در پاريس 

برگزار شد خطاب به خبرنگاران سخنراني مي كند

ايران  تونل  انجمن  است  داشته 
از  يكي  كه  ارگان  اين  است.  بوده  
رژيم  پشتيباني  ارگانهاي  مهمترين 
و  تونل سازي  پيشبرد خط  به منطور 
بوده  رژيم  اتمي  برنامه  مخفي كاري 
است، در سال ١٩٩٨ توسط محمود 

احمدي نژاد، تأسيس شد.
از  انجمن   اين  نفرات  اغلب   
مي باشند.  پاسداران  سپاه  عناصر 
انجمن  رئيس  حاضر  حال  در 
مقدم،  كنعاني  بنام  شخصي  تونل، 
مي باشد.   قدس  سپاه  نيروهاي  از 
بنام  فردي  انجمن،  اين  مقام  قائم 
محمود  دوستان  از  صالح زاده 

احمدي نژاد است. 
اين  پايان  در  محدثين  آقاي 
اهداف  از  يكي  گفت:  كنفرانس 
توسط  احمدي نژاد  روي كار آوردن 
خامنه اي و منصوب كردن فرماندهان  

مورد  در  جديد  اتهامات  ليبراسيون: 
پروندة هسته يي ايران

  : ر ذ ٣آ ٠ ن سيو ا ليبر
تأسيسات  ايران  رژيم 
به ويژه  مخفي،  هسته يي 
تأسيسات  به شكل 

تونلهايي  كشور  سراسر  در  و  كرده  توليد  زيرزميني 
به وجود آورده است. اين اتهام ديروز توسط مخالفان 
سر  از  آستانة  در   - خلق  مجاهدين   - تهران  رژيم 
سر  بر  ايران  و  اروپاييان  بين  مذاكرات  گرفته شدن 
شد.  مطرح  (اتريش)  وين  در  امروز  هسته يي  برنامة 
اظهارات مجاهدين قابل تحقيق نيستند، ولي مي توانند 
جدي گرفته شوند. در واقع همين سازمان بود كه در 
سال ٢٠٠٢ وجود دو سايت هسته يي مخفي را بر مال 
تهية سالح  به  تهران  تمايل  سر  بر  بحث  و  ساخت، 

هسته يي را شروع كرد

محمد محدثين: مالها سعي مي كنند 
حكومت خود را فراتر از مرزهاي ايران 

گسترش دهند
كنفرانس  ٢٨آذر٨٤،  آن الين   ايست  ميدل 
افشاي  براي  مقاومت  ملي  شوراي  مطبوعاتي 
در  آخوندها  مداخله جويانة  طرحهاي  و  اقدامات 
عراق را منتشر كرد. اين گزارش مي نويسد،  محمد 
ملي  شوراي  خارجة  كميسيون  مسئول  محدثين 
پاريس  در  مطبوعاتي  كنفرانس  يك  در  مقاومت 
گفت:مالها سعي مي كنند حكومت خود را فراتر از 
مرزهاي ايران گسترش دهند تا سرنگوني خود را 

به تعويق بيندازند.
و  اسراييل  عليه  احمدي نژاد   فراخوان  افزود:  وي 
تبليغاتي  اقدامي  اسالمي،  امپراتوري  تشكيل يك 

يا موقتي نيست؛ بلكه سياست رژيم است.

از راست، ياسمين راتانسي، طارق فتاح، وارن كريتس، ديويد كيلگور، استاك ول دي، مسلم اسكندر فيالبي، ريموند تنتر، پل فورست، شهرام گلستانه
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واشينگتن تايمز: شوراي ملي مقاومت
 از آژانس بين المللي اتمي خواست شبكة تونلهاي زيرزميني براي 

اختفاي سالحهاي اتمي رژيم ايران را مورد بازرسي قرار دهد
روزنامة واشينگتن تايمز ٢٩آذر خبر كنفرانس مطبوعاتي مقاومت ايران در لندن 
را منعكس كرد و نوشت: شوراي ملي مقاومت ايران از آژانس بين المللي انرژي اتمي 
درخواست كرد يك شبكه تونل زيرزميني را كه براي اختفاي برنامة هسته يی ايران به 

كار گرفته شده، مورد بازرسي قرار دهد. 
عابديني، عضو كميسيون خارجة شوراي ملي  از حسين  نقل  به  واشينگتن تايمز 
مقاومت نوشت: اين اطالعات به آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين ارسال شده است

آسوشيتدپرس: گروه مقاومت مي گويد كه رژيم ايران 
در حال ساختن تاسيسات اتمي زير زميني مخفي مي باشد

آسوشيتدپرس٢٩آذربه نقل از حسين عابديني گفت كه انجمن تونل سازي ايران ـ كه  
در سال ١٩٩٨ به وسيله محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور فعلي ايران, تأسيس شده 
استـ  يك نقش حياتي در پنهان ساختن پروژه هاي احداث و ساختن تونل و سازه هاي 

  زير زميني بازي كرده است.

رويتر: تبعيديان مي گويند رژيم ايران براي پنهان كردن پروژة اتمي 
خود از مجموعه يي از تونل استفاده مي كند

خبرگزاري رويتر ٢٩آذر در مخابرة گزارشي از اين كنفرانس  از قول آقاي عابديني گفت 
منابع آنها اطالعات  ١٤نقطه از اين مجموعه هاي زيرزميني را به دست آوردند.

 مركز اطالع رساني متروتورنتو و دوز و ايلي تايمز نيز گزارشي از اين كنفرانس مطبوعاتي 
درج كردند.

كارزار مقاومت در هفتـه يي كه گذشت

سميناربرليـن در دفاع از مجاهـدين مستقر در اشـرفسمينار برليـن در دفاع از مجاهـدين مستقر در اشـرف

مطلقًا  تجربة  يك  اين  عابديني:  حسين   
شكست خورده است. هر دور مذاكره با اين رژيم 
يك فرصت جديد به آن براي تكميل برنامه هاي 
بر  آخوندي  رژيم  كار  بناي  مي باشد.   اتمي اش 
مخفي كاري و فريب دادن جامعة بين المللي است. 
ادامة اين مسير  همان چيزي را كه آخوندها به آن 

نياز دارند، به آنها مي دهد.

 آندرومكينلي: در ماه اوت ٢٠٠٢، شورا با افشاي 
برنامة مخفي رژيم در نطنز و اراك پرده از ١٨ سال 
پنهانكاري رژيم ايران برداشت و  باالترين مقامات 
نيز  اتمي  انرژي  بين المللي  آژانس  و  آمريكايي 
به اين مساله اذعان كرده اند كه تنها پس از اين 
افشاگريها بود كه جهان از برنامه هاي مخفي اتمي 

ماليان آگاه شد

صبح روز سه شنبه٢٩آذر، دفتر شوراي 
اقدام  انگلستان  در  ايران  مقاومت  ملي 
در  مطبوعاتي  كنفرانس  يك  برگزاري  به 
وست مينستر  در  انگلستان  پارلمان  محل 
لندن نمود. در اين كنفرانس مطبوعاتي كه 
به منظور افشاي پروژة گستردة تونل سازي 
رژيم ماليان به منظور مخفي كردن بخشهايي 
بود،  آخوندي  رژيم  اتمي  مخفي  برنامة  از 
عوام  مجلس  نمايندة  مكينلي  اندرو  آقاي 
انگلستان و عضو كميسيون خارجي پارلمان 
عضو  عابديني  حسين  آقاي  و  كشور  اين 
مقاومت  ملي  شوراي  خارجة  كميسيون 

ايران شركت داشتند.
به  اشاره  با  مكينلي  آقاي  ابتدا 
ملي  شوراي  معتبر  و  دقيق  افشاگريهاي 
مقاومت ايران در زمينة برنامه هاي مخفيانة 
اوت  ماه  «در  گفت:  آخوندي  رژيم  اتمي 
با افشاي برنامة مخفي رژيم  ٢٠٠٢، شورا 
در نطنز و اراك پرده از  ١٨سال پنهانكاري 
مقامات  باالترين  و   برداشت  ايران  رژيم 
انرژي اتمي  آمريكايي و آژانس بين المللي 
تنها  كه  كرده اند  اذعان  مساله  اين  به  نيز 
از  جهان  كه  بود  افشاگريها  اين  از  پس 
شد.  آگاه  ماليان  اتمي  مخفي  برنامه هاي 
در دو سال گذشته شوراي ملي مقاومت به 
افشاي زواياي مختلفي از اين برنامة مخفي 
به منظور جلوگيري ماليان از دستيابي به 

سالح اتمي ادامه داد».
محكوم  ضمن  آن گاه  مكينلي  آقاي 
استمالت  شكست خوردة  سياست  نمودن 
در قبال رژيم آخوندي اين سياست را، تنها 
مشوق اين رژيم در راستاي تالشهايش براي 

دستيابي به سالح هسته يي خواند. 
عضو  عابديني  حسين  آقاي  آن گاه 
مقاومت  ملي  شوراي  خارجة  كميسيون 
افشاي پروژه گسترده تونل سازي  به  ايران 
كردن  مخفي  منظور  به  آخوندي  رژيم 
با  و  پرداخت  اتمي اش  برنامة  از  بخشهايي 
جزئيات دقيق و اطالعات جديد كه توسط 
و  ايران  خلق  مجاهدين  سازمان  منابع 
مقاومت ايران در داخل كشور كسب شده 
است، پرده از شبكه هاي وسيع تونل سازي 
رژيم در مناطق پارچين و خجير در تهران 
و شهرهاي قم و اصفهان برداشت و گفت: 
مقاومت ايران تا كنون اطالعات  ١٤مجموعه  
از اين تونلها و سازه هاي زيرزميني در اطراف 

  اينگريد هولتس هوتر: من به مجاهدان 
اشرف و نبرد آنها درود مي فرستم

خانم اينگريد هولتس هوتر، نمايندةسابق 
دموكرات  سوسيال  حزب  از  فدرال  مجلس 
ايران  براي  همبستگي  كميتة  رئيس  و  آلمان 
مجاهدين  به  خطاب  خود  سخنان  در  آزاد، 
مستقر در اشرف گفت: من به شما و نبردتان 
درود مي فرستم. من آرزو داشتم كه در دوراني 
كه نمايندة مجلس فدرال بودم به اشرف سفر 
كنم ولي متأسفانه شرايط آن فراهم نشد. خانم 
هولتس هوتر حمايت خود از مجاهدين را مورد 
اين  با  از سال ۹۴  داد وگفت: من  قرار  تأكيد 
و  هستم  آشنا  رجوي  مريم  خانم  و  سازمان 

ديدگاههاي آنها را قبول دارم. 
تهديد  قصيم:  دكتركريم   
را  تهران  بر  مرگ آفرين رژيم حاكم 

بايد جدي گرفت 
دكتر كريم قصيم،مسئول كميسيون محيط 
زيست شوراي ملي مقاومت، در سخنراني خود 
براي  دلتنگي  و  «احمدي نژاد  عنوان  تحت 
هيتلر» گفت: به عنوان يك عضو ديرينة مقاومت 
همبستگي  بر  تا  مي كنم  نياز  احساس  ايران 
خودم با قربانيان فاشيسم هيتلري تأكيد كنم. 
تهديد مرگ آفرين رژيم حاكم بر تهران را بايد 
قويًا جدي گرفت. احمدي نژاد نمايندة شيطاني 

رژيم واليت فقيه آخوندي است.
 دكتر قصيم سياست كشورهاي غربي در 
قبال احمدي نژاد را زير سؤال برد و  انتقاد كرد كه 
يك خط مشي تجاوزكارانه و فاشيستي به عنوان 
«اظهارات احمقانة يك رئيس جمهور»كوچك 

جلوه داده مي شود.
جمله  از  و  قاطع  اقدامات  خواستار  وي   
اعالم جرم عليه احمدي نژاد در كشور آلمان شد. 
دكتر قصيم حذف فوري برچسب تروريستي از 

بعدازظهر دوشنبه ۲۷آذرماه يك سمينار در دفاع از حقوق و آزاديهاي مجاهدين خلق ايران مستقر در شهر اشرف به ابتكار كميتة آلماني همبستگي براي ايران آزاد در برلين برگزار شد.  در بخش اول سمينار كه به رياست خانم اينگريد هولتس هوتر برگزارشد.سخنرانان به بررسي تحوالت سياسي اخير در ايران، ضرورت مبرم 
مقابله با تهديد بنيادگرايي افسارگسيخته بعد از به قدرت رسيدن احمدي نژاد و ضرورت حمايت از مجاهدين خلق و شهر اشرف به مثابه سمبل مقاومت در مقابل ديكتاتوري آخوندي پرداختند. موضوع بخش دوم سمينار، توطئه ها و هجوم تبليغات منفي رژيم آخوندي عليه مقاومت ايران بود.

مجاهدين خلق را به عنوان يك مينيمم ضروري در 
جهت اتخاذ يك سياست صادقانه و تصحيح روندي 

كه تاكنون غرب در پيش گرفته بود توصيف كرد.

  فرانك هامر: ما از اهداف ضد بنيادگرايي 
اين مقاومت حمايت مي كنيم

حزب  از  پارلمان  عضو  هامر،  فرانك  آقاي 
از سوي مردم حوزه  چپ، گفت كه به نمايندگي 
انتخابيه ام در اين سمينار شركت كرده ام و آشناييم 
در  ايرانيان  بزرگ  گردهمايي  به  ايران  مقاومت  با 
آن  از  و  برمي گردد  پاريس  در  امسال  ۱۸ژوئن 
بيشتر آشنا  اين مقاومت  با  به هر ميزان كه  پس 
مي شوم، بيشتر عالقمند به فعاليتها وحمايت از آنها 
مي گردم. آقاي هامر اضافه كرد كه ما از اهداف ضد 

بنيادگرايي اين مقاومت حمايت مي كنيم. 

خلق  مجاهدين  نام  گوسنر:  رولف   
ليست  در  سياسي  زدوبند  به دليل 

تروريستي قرار گرفت
فعال  و  نويسنده  رولف گوسنر، حقوقدان،   دكتر 
از  حفاظت  و  تضمين  ضرورت  بر  بشر،  حقوق 
ژنو  چهارم  كنوانسيون  به  اتكاء  با  كه  حقوقي 
اشرف  شهر  در  خلق  مجاهدين  اعضاي  مشمول 
مي شود، تأكيد كرد. او گفت فارغ از اين كه هركس 
و سياستهايشان  قبال مجاهدين  در  چه موضعي 
ممكن است داشته باشد، بايد از اين حقوق دفاع 
كرد. وي هم چنين تالشهاي رژيم آخوندي براي 
به منظور  عراق  در  اساسي  قانون  بر  تأثيرگذاري 
سلب حق پناهندگي از مجاهدين خلق در عراق 

را افشا نمود. 
رفتار  شاهد  ما  كه  گفت  گوسنر  دكتر 
بسياري  پناهندگي  هستيم.  آلمان  در  مشابهي 
دولت  توسط  مجاهدين  وابستگان  و  هواداران  از 
افرادي  «ما  است.  وي گفت:  گرديده  لغو  آلمان 
است  شده  رد  آنها  پناهندگي  كه  مي شناسيم  را 

در حالي كه آنها خود قربانيان رژيم بوده و ساليان 
در زندانهاي ايران به سر برده اند». دكتر گوسنر با 
آلمان در  اداري شهر كلن  به حكم دادگاه  اشاره 
از  پناهندگي  ۴تن  لغو  آن  طي  كه  سپتامبر  ماه 
قانون  مغاير  ايران  مقاومت  به  وابسته  پناهندگان 
قلمداد شد، اظهار داشت: پروسة اين دادگاه نشان 
داد كه ارزيابي ادارات مختلف امنيتي آلمان مبني 
بر اتهام تروريستي عليه وابستگان مقاومت ايران 
هيچ پايه يي نداشته و از نظر دادگاه مردود بودند.

دكتر گوسنر گفت كه مجاهدين خلق به دليل 
فشار رژيم ايران در ليست تروريستي اتحادية اروپا 
قرار گرفته اند. اين اقدام يك زد و بند سياسي بوده 

و هيچ روند حقوقي طي نشده است.

الرش ريسه :شما در اشرف، دنياي جديدي 
مبتني بر عشق و شرافت و احترام انساني به 

من نشان داديد
آقاي الرش ريسه، نماينده و عضو سابق كميسيون 
خارجة مجلس از كشور نروژ،  سخنان خود را با درود 
به مجاهدين شهر اشرف آغاز كرد و از مهمان نوازي 
اشرف داشته است تشكر  از  آنها طي ديداري كه 
نمود و پايداري آنها را ستود. وي به زبان فارسي 
خطاب به رزمندگان ارتش آزاديبخش گفت: «شما 
به من ارزشهاي انساني و دنياي جديدي مبتني بر 

عشق و شرافت و احترام انساني نشان داديد. 
عليه  حقوق بشر  ديدبان  سازمان  گزارش  او 
اين  گفت:  و  كرد  محكوم  قويًا  را  خلق  مجاهدين 
گزارش بي اعتباري است كه تنها مبتني بر مصاحبه 
صورت  ايران  رژيم  اطالعاتي  ماموران  از  با ١٢تن 
گرفته است. آقاي ريسه هم چنين تبليغات منفي 
در  ايران  مقاومت  عليه  آخوندي  رژيم  جنون آميز 
كشورهاي اروپايي و در سطح نمايندگان مجالس را 
افشا نمود. وي گفت: «رژيم ايران با هزينه كالن،كتب 
و جزواتي با چاپ اعال  براي كلية نمايندگان اروپايي 

ارسال مي كند كه تمامًا حاوي تبليغات منفي عليه 
مجاهدين خلق مي باشد و هدفشان كاهش حمايت 

از مقاومت ايران است».
به  تبديل  «تيف»  دبيران:  جواد   
وزارت  فعاليتهاي  براي  جوالنگاهي 

اطالعات رژيم آخوندي شده است
در بخش دوم سمينار به هجوم تبليغات منفي 
شد.  پرداخته  ايران  مقاومت  عليه  آخوندي  رژيم 
در اين قسمت آقاي جواد دبيران، عضو كميسيون 
خارجة شوراي ملي مقاومت،گفت: رژيم آخوندي، 
موجوديت  اصلي  تهديد  را  اشرف  و  مجاهدين 
خود مي داند و عليه آن از هيچ توطئه يي فروگذار 
نمي كند. استراتژي رژيم براي مقابله با مجاهدين 
تبليغات  پراكندن  و  رواني  جنگ  يك  بر  اكنون 
منفي مبتني است كه هدفش پاشاندن تشكيالت 
وي سپس  مي باشد.  اشرف  در  به ويژه  مجاهدين 
به شكل گيري مجتمع خروجي موقت موسوم به 
به  تبديل  آن جا  كه  گفت  و  كرد  اشاره  «تيف» 
جوالنگاهي براي فعاليتهاي وزارت اطالعات رژيم 

آخوندي شده است.

  حسن نايب آقا: رزم آوران قهرمان آزادي 
در شهر اشرف، توطئه ها و فشارهاي رژيم 

آخوندي را به پشيزي نمي گيرند
آقاي حسن نايب آقا، ملي پوش فوتبال و عضو 
با  اين رژيم كه  ايران، گفت  شوراي ملي مقاومت 
جراحي بزرگ در جريان انتخابات مجلس و رياست 
جمهوريش در سال گذشته، بيش از پيش تضعيف 
كردن  به در  ميدان  از  با  مي خواهد  است،  شده 
مقاومت ايران براي خود فرجة بقا بخرد. اما مقاومت 
ايران كه با افشاي طرحهاي توسعة تسليحات اتمي و 
مقابل   در  محكمي   سد  عراق،  در  آن  مداخالت 
ايجاد  آن  بنيادگرايي  و  تروريسم  صدور  سياست 
كرده است، تالش مي كند تا دست رژيم را از عراق 

كوتاه سازد، پروندة اتمي آن را به  شوراي امنيت ملل 
متحد ارجاع نمايد و خروج نام مجاهدين از ليست 

تروريستي اتحادية اروپا و آمريكا را محقق سازد.
خطاب  سخنانش  پايان  در  نايب آقا،  حسن 
ايران،  ملي  قهرمانان  نه   گفت:  آخوندي  به رژيم 
نه جوانان و زنان و مردان دلير ايران و نه رزم آوران 
قهرمان آزادي در شهر اشرف، توطئه ها و فشارهاي 
و بي ترديد  به پشيزي نمي گيرند  را  رژيم آخوندي 
آن چه را كه شايستة رژيم آخوندي است برايش 

فراهم خواهند كرد. 

كريستاكانت،  خانم  برنامه  از  قسمت  اين  در 
گزارشي كوتاه از قرارگاه اشرف را بر روي پرده به 
نمايش گذاشت. در اين گزارش تصويري،تاريخچة 
شهر اشرف، علت نامگذاري، بنيانگذاري، انگيزه هاي 
فعاليتهاي  و  اشرف  در  روزمره  زندگي  رزمندگان، 
توليدي و آموزشي به نمايش گذاشته شد و  سابقة 
عليه  نظامي رژيم  تجاوزات  و  تروريستي  حمالت 
سياسي  فعاليتهاي  همين طور  و  اشرف  ساكنان 
افراد  حقوقي  موقعيت  كسب  به منظور  مجاهدين 

تحت حفاظت كنوانسيون ژنو نيز گزارش شد. 

  لورنس ويلكنز:ما آلمانيها به دليل داشتن 
تجربة فاشيسم نمي توانيم در مقابل ظهور 

فاشيسم در ايران سكوت كنيم
و  تاريخ شناس  كشيش،  ويلكنز  لورنس  دكتر 
استاد دانشگاه آزاد برلين،گفت كه من در برخورد 
با مجاهدين خلق دريافتم كه دو برداشت از اسالم 
مي شود  تبليغ  كه  آن چه  برخالف  و  دارد  وجود 
رحمت  دين  اسالم  نيست،  خشونت  دين  اسالم 
بردبار معتقدند. دكتر  به اسالم  است و مجاهدين 
فاشيسم  جنايات  بررسي  تخصصش  كه  ويلكنز 
با  نظام  آن  مشابه  وجوه  برخي  به  است،  هيتلري 
فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران پرداخت و گفت: ما 
آلمانيها دقيقًا به دليل تاريخچه مان و تجربة فاشيسم 

در كشورمان نمي توانيم در مقابل ظهور فاشيسم در 
كشور ديگري هم چون ايران سكوت كنيم.

 ولفگانگ كالك: نامگذاري مجاهدين در 
ليست تروريستي ناقض حقوق اروپايي، 
حقوق بشر و حقوق ملي كشورهاي عضو 

اتحادية اروپا است
انجمن وكالي  رئيس  كالك،  ولفگانگ  آقاي   
جمهوريخواه و از وكالي شناخته شدة حقوق جزا 
گفت كه به اتفاق پروفسور آرنولد يك نظرية جامع 
حقوقي در مورد نامگذاري سازمان مجاهدين خلق 
نوشته  اروپا  اتحادية  تروريستي  ليست  در  ايران 
است، وي تأكيد كرد كه اين نامگذاري ناقض حقوق 
اروپايي، حقوق بشر و حقوق ملي كشورهاي عضو 
اتحادية اروپا مي باشد و با اشاره به فاشيسم مذهبي 
اين  عليه  مقاومت  جنبش  را  مجاهدين  آخوندي، 
برچسب  حذف  خواستار  و  كرد  توصيف  فاشيسم 

تروريستي گرديد. 

مقاومت  حاميان  و  شاهدان  گواهي   
ايران عليه گزارش ديدبان و تقديم يك 

شعر زيبا به قهرمانان اشرف
هواداران  از  جمعي  برنامه  بعدي  قسمت  در 
مقاومت كه سابقًا در قرارگاههاي مجاهدين در عراق 
بوده اند و اكنون در آلمان اقامت دارند، به روي سن 
رفتند. آنها اقدامات خود، در جهت افشاي دروغها و 
بي اعتباربودن ادعاهاي ديدبان حقوق بشر، را شرح 
دادند و گفتند كه صرف حضور آنها در خارج كشور 
ابطال گزارش سازمان موسوم به ديدبان حقوق بشر 
اشرف  از  نشان مي دهد كه مدعي است خروج  را 
متصور نيست و كساني كه قصد خروج دارند مورد 
بدرفتاري قرار مي گيرند.  يكي از اين هواداران قطعه 
قهرمانان  به  بود  سروده  خود  كه  را  زيبايي  شعر 

مستقر در شهر اشرف تقديم كرد.

تهران، اصفهان، قم و برخي شهرهاي ديگر 
ايران را به دست آورده است.

مورد  در  تفصيل  به  عابديني  آقاي 
فريبكاريهاي رژيم در سايت پارچين توضيح 
داد و گفت: مجموعه يي از تونل نيز در سايت 
پارچين در شرق تهران ايجاد شده است كه 
براي مخفي كردن تجهيزات اتمي است و در 

يكي از اين تونلها 
مربوط  تحقيقات 
غني سازي  به 
انجام  ليزري 
اين  مي شود. 
قسمت  در  تونلها 
سايت  يك  طرح 
پارچين واقع شده 
است. كه ظاهرًا به 
شيميايي  صنايع 
دارد  اختصاص 
گسترده ترين  و 
مجموعة  بخش 

پوش  و  مي دهد  تشكيل  را  پارچين 
اتمي  فعاليت  مخفي كردن  براي  مناسبي 
در آن مي باشد. اين بخش داراي در ورودي 
قسمت  اين  به  ورود  و  بوده  جداگانه يي 
داراي محدوديتهاي بيشتري نسبت به ساير 
قسمتهاي مجتمع مي باشد. عالوه بر اين يك 
مجموعة گسترده از تونل و تأسيسات مخفي 

مي شود،  گرفته  به خدمت  پروژه ها  اين 
پرداخت و آنها را با جزئيات كامل به اطالع 
خبرنگاران حاضر رساند. وي از شركتهاي 
طرحهاي  مجري  «مديريت  پوششي 
«سازمان  فضا»،  و  هوا  سازمان  عمراني 
عمراني و صنعتي پارس گرما»، «مؤسسة 
پارس  صنعتي  و  عمراني  «شركت  حرا»، 
بناي سبز»، «شركت فنآوري پارسيان» و 
مهندسي  به  وابسته  مؤسسة  قائم»  «رب 

نيروي هوايي سپاه پاسداران نام برد. 
نقش  به  عابديني  حسين  ادامه،  در 
و  غيرنظامي  پوششي  مهندسي  مؤسسات 
نقش مستقيم محمود احمدي نژاد در اين 
تكنولوژي  از  استفاده  به  و  پرداخت  پروژه 
خارجي  دانشمندان  نقش  و  خارجي 
آخوندي  «رژيم  گفت:  وي  كرد.  اشاره 
براي  مختلف  كشورهاي  تكنولوژيهاي  از 
است،  كرده  استفاده  پروژه  اين  پيشبرد 
است.  داشته  ادامه  هم  تاكنون  كه  امري 
ازجمله دستگاههاي حفاري ويژة مورد نياز 
و  با شيوه هاي مختلف غيرقانوني  را رژيم 
قاچاق از كشورهاي غربي تهيه كرده است.  
طاهري مسئول خريدهاي خارجي نيروي 
هوايي سپاه در سال ٢٠٠٤ به كشور آلمان 
اريب  و  عمودي  حفاري  دستگاه  و  رفته 
پيشرفته يي را خريده  است. اين دستگاه 
سپس به ايتاليا منتقل شده و ازايتاليا به  
دوبي فرستاده شده و از دوبي به ايران وارد 

شده  است. 
با استفاده از امكانات پوششي ازجمله 
احمدي نژاد  توسط  كه  تونل  ايران  انجمن 
و  تأسيس و كنترل مي شد، رژيم طرحها 
كشورهاي  ساير  از  علمي  جديد  اطالعات 
جهان را به دست آورده و به ايران منتقل 
به كار  نظامي  طرحهاي  در  تا  است  كرده 
رژيم  كه  از جمله طرحهايي  گرفته شود. 
به دست آورده طرح شهر زيرزميني مسكو 
بوده است كه با آوردن يكي از مهندسان 
اطالعات  توانسته  اين طرح  اصلي سازندة 

مربوط به اين شهر  را به دست بياورد. 
آقاي عابديني در پايان ضمن اشاره به 
جلسة سه كشور اتحادية اروپا در وين بر 
افزود كه «اين  رژيم  اتمي  برنامه هاي  سر 
يك تجربة مطلقًا شكست خورده است. هر 
دور مذاكره با اين رژيم يك فرصت جديد 
اتمي اش  برنامه هاي  تكميل  براي  آن  به 

بالستيك كه  به ساخت موشكهاي  مربوط 
قادر به حمل كنندة كالهك اتمي هستند، 
تهران   شرق  جنوب  در  خجير  منطقة  در 
واقع شده اند. اين مجموعه شامل دهها تونل 
مخفي مي شود. يكي از اين تونلها به مونتاژ 
بالستيك اختصاص دارد  نهايي موشكهاي 
و داراي هزار متر طول و دوازده متر قطر 
در  كه  مي باشد 
عمق زمين به پنج 
شاخة پانصد متري 

تقسيم مي شود.
عابديني  آقاي 
افشاي  به  ادامه  در 
از  زيادي  تعداد 
شركتهاي  و  ارگانها 
و  تونل  ايجاد 
سازه هاي زيرزميني  
سپاه  توسط  كه 
وزارت  و  پاسداران 
براي پيشبرد  دفاع 

مي باشد. هم چنان كه آن چه امروز در مورد 
آن صحبت كرديم، به خوبي نشان مي دهد 
كه بناي كار رژيم آخوندي بر مخفيكاري و 
فريب دادن جامعة بين المللي است. ادامة 
اين مسير  همان چيزي را كه آخوندها به 

آن نياز دارند، به آنها مي دهد. 
بنابراين ما فكر مي كنيم يك سياست 
هر  باشد:  زير  عناصر  شامل  بايد  درست 
گونه مذاكره بر سر پروژه هاي اتمي با اين 
رژيم مي بايست قطع شود.پروندة اتمي، اين 
ارجاع  متحد  ملل  امنيت  به شوراي  رژيم 
شود و تحريمهاي همه جانبه عليه اين رژيم 
برقرار شود. حق مردم ايران براي مقاومت 
عليه اين رژيم به رسميت شناخته شود و 
برچسب تروريستي عليه سازمان مجاهدين 
خلق ايران اپوزيسيون اصلي رژيم آخوندي 
حذف شود. اين برچسب بزرگترين امتيازي 

است كه غرب در سالهاي گذشته به رژيم 
آخوندي داده است. اين موضوعي است كه 
از هر دو مجلس  انگليسي  پارلمانتر   ٤٠٥
عوام و اعيان شامل حدود نيمي از اعضاي 
مجلس عوام و ١٢٦ نمايندة مجلس لردها 
نيز  آن  از  پيش  و  داده  قرار  تأكيد  مورد 
بيش از ١٣٠٠ حقوقدان و وكيل انگليسي 
طي يك سمپوزيوم بزرگ پارلماني بر اين 

موضوع صحه گذاشته بودند».
بعد از صحبتهاي آقاي عابديني، آقاي 
 ٤٠٥ حمايت  بر  ديگر  بار  مكينلي  اندرو 
پارلمانتر انگليسي از مقاومت ايران تأكيد 
انگلستان قويًا  پارلمان  كرد و گفت ما در 
معتقديم كه راه حل درست همان راه حلي 
است كه مقاومت ايران و خانم مريم رجوي 
مي كند.  ارائه  مقاومت  اين  رئيس جمهور 
يعني تغيير به دست مردم و مقاومت ايران. 

سياست مماشات و مذاكره با آخوندها بر سر پروژه هاي اتمي يك تجربة شكست خورده است
كنفرانس مطبوعاتي مقاومت ايران در لندن با شركت آندرو مكينلي، نمايندة پارلمان انگلستان



صفحة ٦گزارش شمارة ٧٨١ ـ  سه شنبه ٦دي ١٣٨٤

لوموند: افشاگريهاي جديد 
شوراي ملي مقاومت در مورد 
برنامة اتمي نظامي رژيم ايران

 
هسته يي  مذاكرات  مورد  در   ٨٤ لوموند٢دي 
چهارشنبه ٣٠آذر در وين، ميان رژيم ايران و 
ديدار  اين  از  نوشت: هدف  اروپايي  سه كشور 
چه  به  شود  روشن  كه  بود  اين  «آزمايشي» 
شكلي ممكن است بر سر يك «كادر» مذاكره 
توافق شود تا اجازه دهد ديالوگ از سر گرفته 
شود. تروئيكاي اروپا (آلمان، فرانسه، انگلستان) 
كه توسط كارمندان بلند پاية وزارتخانه هاي امور 
خارجه نمايندگي و توسط يك نمايندة شوراي 
اتحادية اروپا همراهي مي شد، مواضع خود را 
را  كار  همان  نيز  ايران  نمايندگان  كرد.  تكرار 
كردند. هيچ راهگشايي ثبت نشد، ولي توافقي 

براي ادامه دادن به پروسه حاصل شد. 
است  حياتي  كه  كردند  تأكيد  اروپاييان 
تعليق  خالف  كه  جديدي  مرز  هيچ  از  ايران 
است،  هسته يي  برنامه  به  مربوط  فعاليتهاي  
به ساختن  ازجمله هر چيزي كه  نكند.  عبور 
اجزاء دستگاههاي سانتريفوژ راه ببرد. ايرانيان 
ابراز تمايل كردند مكان غني سازي اورانيم در 
ايران را براي خود حفظ كنند. اين اشاره به نظر 
مي رسد در را براي پيشنهاد سازش اروپاييان 
انتقال  شامل  كه  مي بندد،  مسكو  همكاري  با 
روسيه  به  ايران  از  اورانيم  غني سازي  ظرفيت 

مي باشد. 
كه  ايران  مقاومت  ملي  شوراي  خود،  به نوبة 
ايران  هسته يي  برنامة  درمورد  افشاگريهايش 
به ميزان زيادي توسط آژانس بين لمللي انرژي 
هسته يي با ارزش تشخيص داده شده است - 
روز سه  شنبه اطالعات ريزي را در مورد كار 
كردن  مخفي  براي  توجهي  قابل  ساختماني 
اجزاي مختلف برنامة اتمي نظامي ايران، به گفتة 
آنها، در تونلهايي در مناطق اصفهان، قم و تهران 
دربرگيرندة  ازجمله  تونلها  اين  ساخت.  برمال 
سايتهاي مونتاژ موشكهاي باليستيك شهاب ٣ 
و قدر است كه برد آنها بين ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠ 

كيلومتر مي باشد

فيگارو: ديگر فرصتي براي 
صبر و انتظار در قبال برنامة 
هسته يي رژيم ايران باقي 

نمانده است
فيگارو در مورد مذاكرات هسته يي ايران و سه 
كشور اروپايي نوشت ديگر فرصتي براي صبر و 
انتظار در قبال برنامة هسته يي رژيم ايران باقي 
اگر  اكنون مي گويند،  اروپاييها  و  است  نمانده 
رژيم ايران غني سازي اورانيوم را از سر بگيرد، 
امنيت،  به شوراي  را  رژيم  اين  پروندة  هم  ما 

ارجاع مي دهيم.
امكانات  شركتهايش،  كه  كشوري  آلمان، 
موضع  تغيير  دارند،  ايران  در  مهمي  تجاري 
داده است، تا جايي كه مقامهاي دولت آلمان 
از اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه رژيم ايران 
و ممنوعيت حضور رئيس جمهور اين رژيم در 
آلمان، سخن مي گويند(راديو فرانسه ٣٠آذر)

كارزار مقاومت در هفتـه يي كه گذشت

حمايت از اشـرفـ  توقف صـدور ترويسم رژيم آخونـدي به عـراقحمايت از اشـرفـ  توقف صـدور ترويسم رژيم آخونـدي به عـراق
سمينار ايرانيـان در هوستون

روز يكشنبه ٢٧آذر، جامعة ايرانيان مقيم تگزاس يك گردهمايي در هتل ماريت شهر هوستون تحت 
عنوان: «توقف صدور تروريسم و بنيادگرايي رژيم مالها به عراق و حمايت از مقاومت رزمندگان قهرمان 

در شهر اشرف» برگزار كرد.
در ابتداي برنامه، مجري، خانم سيندي بشارت گفت: 

شهر اشرف در ميان مردم ايران به معناي قلب و مركز مقاومت عليه بنيادگرايي و رژيم مالهاست 
و ايرانيان آزاديخواه و دموكرات به آن افتخار مي كنند و معتقد هستند كه دفاع از اشرف نه فقط دفاع از 
مبارزان اين شهر، بلكه دفاع از تفكر آزاديخواهي و دموكراسي براي ايران است و مسير آزادي ايران از شهر 

اشرف و حمايت از مجاهدان اين شهر عبور مي كند.
 جان گيبس: مقاومت شما جديترين تهديد براي رژيم مالهاست

سپس آقاي جان گيبس مشاور آقاي ال گرين نمايندة دموكرات كنگره از شهر هوستون به سخنراني 
پرداخت، وي در قسمتي از سخنانش گفت: 

نقض حقوق بشر درايران به طرز فزاينده يي ادامه دارد. از زمان روي كار آمدن احمدي نژاد تا به حال 
بيش از ١٠٠ اعدام صورت گرفته است. 

 رژيم ايران و كسان ديگري كه از بودن اين رژيم در قدرت، استفاده مي برند مي خواهند ما به اين 
باور برسيم كه تالش براي تغيير اين رژيم در ايران به معني دخالت مي باشد چرا كه فقط از اين طريق 
مي تواند براي خود وبراي دولتهاي اروپايي مشروعيت بخرد . ولي يك راه حل سومي وجود دارد كه تتها 

راه حل است و آن تغيير از طريق مردم ومقاومت ايران مي باشد. 
من از مقاومت شما و شما كه حاميان اين مقاومت هستيد براي شجاعتتان و انتخاب چنين راهي 

حمايت مي كنم زيرا مقاومت شما جديترين تهديد براي رژيم مالها است. 

 پيام شيال جكسون: قاطعانه از مقاومت شما و سازمان شما حمايت مي كنيم
در قسمت بعدي مشاور خانم شيال جكسون لي نمايندة كنگره، پيام وي را قرائت كرد . در بخشي 

از اين پيام وي گفت:
«ما كامًال مي دانيم كه در ايران هيچ گونه آزادي نيست نه آزادي زنان ونه آزادي احزاب و نه آزادي 
جامعه. به همين خاطر به شدت رژيم ايران را محكوم مي كنيم و به همين دليل قاطعانه از مقاومت شما و 

سازمان شما حمايت مي كنيم و مطمئن هستم كه روزي آزادي را در ايران خواهيم داشت».
 مري كاستل: اشرف مركز مبارزان است 

 خانم مري كاستل از اقتصاد دانان آمريكاسخنران بعدي گفت: من از مقاومت شما حمايت مي كنم و 
فكر مي كنم كه  هركس كه به آزادي اعتقاد دارد بايد از مقاومت شما حمايت كند . هم چنين مي خواهم 

حمايت خودم را از اشرف، شهرآزاديها اعالم كنم و بگويم كه اشرف مركز مبارزان است. 
مي خواهم اعالم كنم كه مجاهدين تروريست نيستند بلكه كساني هستند كه براي آزادي در مملكت 

خود مي جنگند و درنتيجه بايد نام آنها از ليست تروريستي خارج شود.
در اين جا مي خواهم حمايت خودم را ازمريم رجوي اعالم كنم و بگويم كه از شجاعت تو و از عقايد 

آزديخواهانة تو حمايت مي كنم و مي خواهم بگويم: زنده باد اشرف ـ زنده باد مريم رجوي 
 هدايت مستوفي: استراتژي اشرف مقاومت در برابر بنيادگرايي اسالمي است

هدايت مستوفي در بخشي از سخنان خود گفت: آيا مي توانيم با رژيم بنيادگراي ايران مخالفت کنيم و در 
عين حال دست و پاي بزرگترين مخالفان آن را ببنديم؟ آيا مي توانيم کساني که زندگي خود را وقف مبارزه 
با مالهاي ايران مي کنند تروريست خطاب کنيم و فعاليت آنها را محدود کنيم؟ آيا اين بهترين پيام به 

ماليان ايران نيست که بتواند به دخالتهاي خود در عراق ادامه دهد؟ زدن برچسب تروريسم بر مجاهدين 
خلق ايران و شوراي ملي مقاومت  نه تنها باعث عوض شدن و بهتر شدن مالهاي ايران نشد بلکه کار را به 

آن جا رساند که يک پاسدار به رياست جمهوري مي رسد و دنيا را به سوزاندن در آتش تهديد مي کند

. جورج هرناندس: اشرف محل آزادزنان و آزادمردان است. هركس آزاديخواه است باشماست
سپس آقاي جور ج هرناندس از فعاالن حقوق بشر به سخنراني پرداخت وي در قسمتي از سخنان 
خود گفت: «شما و مقاومت شما براي من خيلي قابل احترام هستيد. من در بارة مجاهدين تحقيق كرده ام 
و  مي دانم كه مجاهدين داراي اعتبار زيادي در ميان مردم ايران هستند. اشرف ازنظر من جايي است كه 
محل آزادزنان و آزاد مردان است و به همين دليل بايد از آن دفاع كرد.  بنابراين به شما و مقاومت شما و 

شهر اشرف مي گويم كه با رژيم مالها بجنگيد، هركس كه آزاديخواه باشد با شما هست و خواهد بود. 
پس ازآن خانم محبوبه قريشي پيام خانواده هاي مجاهدان مستقر در اشرف را قرائت كرد. در اين 

پيام از جمله آمده بود : 
«اشرف سمبل آزادي و دموكراسي ايران آينده است. بايد براي حمايت از اشرف قيام كرد و اجازه نداد 
كه رژيم توطئه هايش را عليه اشرف به كار گيرد. چرا كه اكنون مشخص شده است كه اين رژيم خواهان 

گسترش بنيادگرايي وتروريسم درجهان است. 
پيام ما براي اشرف اين است: زنده باد اشرف ـ زنده باد آزادي. 

از  ايرانيان مقيم آمريكا در داالس و آركانزاس و پيام جامعة زنان در حمايت  سپس پيام جوامع 
مبارزين شهر اشرف  توسط نمايندگان اين جوامع قرائت گرديد.

 در انتهاي برنامه قطعنامه اين گردهمايي توسط آقاي غالم كماندار خوانده شد.  

تظاهرات ايرانيان در مقابل مقر اتحادية اروپا در بروكسل
تظاهركنندگان خواستار ارجاع پروندة اتمي رژيم به شوراي امنيت شدند

ديرك  و  مالمندير  ژان پير  تظاهرات   اين  در 
ماركوپيچ؛  فليپ  بلژيك؛  نمايندگان  كالوس، 
هم چنين  خانم سروناز چيت ساز مسئول كميسيون 
حاج  يزدان  آقاي  و   مقاومت  ملي  شوراي  زنان 
 حمزه عضو شوراي ملي مقاومت ايران به سخنراني 

پرداختند.

پيام  بايد  ما  مالمندير:  پير  ژان   
روشني به مردم ايران بدهيم كه در 
طرف آنها هستيم نه در طرف ماليان

آقاي ژان پير مالمندير، نمايندة پارلمان بلژيك از 
حزب ليبرال فرانكوفون و رئيس كميسيون لوايح 

پارلمان، اولين سخنران اين  گردهمايي بود.
گفت:  خود  سخنراني  از  بخشي  در  وي 
جهان  به  را  رژيم  اين  واقعي  چهرة  احمدي نژاد 
نشان داد، چهره يي كه خاتمي كوشش كرد براي 
براي  تالش  در  ايران  رژيم  بپوشاند.  سالي  چند 
را  نفوذ خود  تا  اتمي است  بمب  به  يافتن  دست 
در خاورميانه تثبيت كند. اين رژيم درتالش براي 
استفاده  با  و  است  عراق  در  بيشتر  چه  هر  نفوذ 
از عوامل خود تقلبات گسترده يي را در انتخابات 

اخير عراق انجام داده است. 
اتحادية  به سياست مماشات  مالمندير  آقاي 
انتقاد كرد و گفت:  با رژيم آخوندي شديدًا  اروپا 
مجاهدين  يعني  ايران  اپوزيسيون  اصلي  جنبش 
خلق به عنوان بخشي از همين سياست استمالت 
اين  است.  شده  داده  قرار  تروريستي  ليست  در 
برچسب اكنون مهمترين مانع براي هر گونه تغيير 
سياست  بايد  ما  مي باشد.  ايران  در  دموكراتيك 

خودمان را هر چه سريعتر تغيير بدهيم. 
ارجاع  كه خواهان  رجوي  مريم  خانم  با  من 
پرونده اتمي رژيم به شوراي امنيت سازمان ملل 
پيام  بايد  هم چنين  ما  هستم.  موافق  كامًال  شده 
روشني را به مردم ايران بدهيم كه ما در طرف آنها 

هستيم و نه در طرف ماليان. 

 ديرك كالس، به خواهران و برادرانم در 
شهر اشرف مي گويم شما از حمايت كامل 

ما  برخورداريد
ديرك  آقاي  تظاهرات  اين  بعدي  سخنران 
كالس،  نمايندة پارلمان بلژيك از حزب دموكرات 

مسيحي فالمان بود
. وي گفت: رژيم ايران مدت زيادي است كه 
مشغول به هم ريختن اوضاع عراق و جلوگيري از 
پروسة دموكراتيزه شدن اين كشور مي باشد. كمتر 
از يك هفته از انتخابات پارلماني عراق مي گذرد، 
توسط  گسترده،  تقلبات  دربارة  متعددي  اخبار 
عوامل رژيم در عراق به گوش مي رسد. آخوند ها 
مي خواهند كه از اين انتخابات براي برقراري يك 
استفاده  عراق  در  اسالمي  بنيادگراي  حكومت 
دشمن  بتوانند  كه  نهايي  هدف  اين  با  كنند، 
ديرينة خودشان يعني مجاهدين خلق مستقر در 
اشرف را نابود كنند. مجاهدين زير انواع و اقسام 
فشارهاي فيزيكي و رواني در ماههاي اخير قرار 

داشته اند.
شهر  در  خواهرانم  و  برادران  همه  به  من   
شما  باشيد.  محكم  و  قوي  كه  مي گويم  اشرف 
و  آزادي  براي  مقاومت  از  ما  كامل  حمايت  از 
دموكراسي برخوردارهستيد.  آقاي ديرك كالس 
برچسب  پاياني خود خواستار حذف  در سخنان 

تروريستي از نام مجاهدين شد.

احمدي نژاد  وجود  ماركويپچ:  فيليپ    
توهيني به مردم ايران است

كميتة  نمايندة  ماركويپچ  فيليپ  آقاي 
كه  بلژيك  در  يهوديان  سازمان  هماهنگ كنندة 
شركت  تظاهرات  اين  در  همبستگي  اعالم  جهت 
كرده بود، در سخنراني كوتاهي با يادآوري فرهنگ 
پاسدار  مثل  فردي  وجود  از  ايرانيان  و كهن  غني 
احمدي نژاد در رأس قوه مجرية  ايران اظهار تأسف و  
نگراني كرد و آن را توهيني به مردم ايران دانست. 

نيرويي  حمزه:  حاج  يزدان  مهندس   
كه مي تواند مردم ايران را براي مقابله با 
رژيم بسيج و سازماندهي كند از ليست 

تروريستي خارج كنيد
با  ما  جدي  مخالفت  اصلي  علت  و  مبنا   
فعاليتهاي اتمي رژيم ، اين است كه با تمام وجود 
پي برده ايم اين فعاليتها با منافع و مصالح ملي ما 
هم  رژيم  اتمي  فعاليتهاي   . است  كامل  تضاد  در 
از نظر اقتصادي، هم از نظر ايمني محيط زيست 
جامعة ايران و هم از نظر سياسي با منافع ايران در 
دهها  كه  درحالي  اقتصادي  لحاظ  به  است.  تضاد 
مورد  اقتصادي  اشتغالزاي  سرمايه گذاري  مورد 
بي توجهي  واقع شده،  سرمايه گذاري اتمي در ايران  
غيراقتصادي  و  سياسي  انحرافي  سرمايه گذاري 
است. حتي توليد برق با راكتور اتمي نيز در ايران 
امري كامال غيراقتصادي است و بيش از ٢/٥ برابر 
سرمايه  هيدروكربوري  سوختهاي  با  برق  توليد 
به همين علت در  مي طلبد و هزينة جاري دارد. 
كارشناسان،  جامع  بررسي  از  پس  انقالب،  اوائل 

دولت موقت تصميم گرفت به بلند پروازيهاي شاه 
دراين زمينه خاتمه دهد ، قراردادهايي كه ايران با 
فرانسه وآلمان براي همكاري در غني سازي اورانيوم 
و ساخت نيروگاه اتمي داشت لغو كند و در نيروگاه 
كه  كارشناساني  ببندد، حتي  را  بوشهر  نيمه تمام 
هم اكنون در مركز پژوهش مجلس كار مي كنند 
نيز طي گزارش محرمانه يي غير اقتصادي  بودن و 
نا امني تأسيسات اتمي ايران را به اطالع مجلس 
هفتم رسانده اند. در اين گزارش محرمانه به حادثة 
درسال  كه  شده  اشاره  اكتيو  راديو  انتشارامواج 
تهران  دانشگاه  تحقيقاتي  و  راكتوركوچك   ١٣٨٠
به وجود آورده كه اگر با خاموش كردن  تصادفي، 
اين راكتور متوقف نشده بود مي توانست تهران را 
و  قراردهد  اتمي  خطرناك  تشعشات  معرض  در 
فاجعه به بار آورد. وقتي پاسدارها به فعاليت اتمي 
چرنوبيل  نظيرفاجعه  فاجعه هايي  تكرار  بپردازند، 

درايران بعيد نيست.
 به لحاظ سياسي نيز بايستي به اين واقعيت 
رفتن  قراول  با  مي خواهد  رژيم  كه  داشت  توجه 
اتمي خود به سمت  به كالهك  موشكهاي مجهز 
با اين شگرد خطرناك بين خود  اروپا و اسرائيل، 
سياسي  تعادل  نوعي  اوست  مدعي  كه  جهاني  و 
مبتني بر ترس و وحشت برقراركند . دراين صورت 
دست رژيم  براي سركوب و رويارويي با جنبشهاي 
داخلي نيز باز و بازتر خواهد شد و استبداد مذهبي 
مدت بيشتري برايران حاكم خواهد شد . بنابراين 
اتمي شدن  از  ملي، موضوع جلوگيري  مالحظات 
رژيم واليت فقيهي ايران ،پيش و بيش از اين كه 

مسأله خارجيها باشد مسأله ما ايرانيهاست .
حرف امروز ما با اروپايي ها اينست:

از  جلوگيري  در  ايران  مردم  مثل  نيز  شما 

مجهزشدن خطرناكترين حكومت تروريستي جهان 
به خطرناكترين ابزار تروريستي يعني بمب اتمي، 

منافع داريد.
رژيم  از  مذاكرات ٢١دسامبر ٢٠٠٥ شما  در 
جواب رسمي ونهايي را خواهيد گرفت كه دست 
از ابزار توليد بمب اتمي ،يعني غني سازي اورانيوم 
وتهيه پلوتونيوم، برنمي دارد و حاضر نيست طبق 
در  مثًال  ايران  خارج  در  را  كار  اين  روسيه  طرح 
روسيه انجام دهد . بنا براين از همين امروز جايي 
ديپلوماتيك  بازي  ادامة  و  بي عملي  براي  ديگر 
شما  ورود  نشانة  .اولين  نمي ماند  باقي  شما  براي 
به  اين رژيم  اتمي  پروندة  ارسال  به صحنة عمل، 
شوراي امنيت ملل متحد و تحريم حكومت ياغي و 

خود كامه پاسداران در ايران است. 

 سروناز چيت ساز: عربده كشيهاي احمدي نژاد 
حاكي از ضغف و درماندگي رژيم  مالها است

آخرين سخنران برنامه خانم سروناز چيت ساز 
مقاومت  ملي  شوراي  زنان  كميسيون  مسئول 
را  احمدي نژاد  دجالگرانة  «اظهارات  گفت:  ايران 
نبايد حرف يك ديوانه و از جانب شخص خودش 
تلقي كرد، اين دجالگريها سياست كل رژيم است. 
ديكته شده  رژيم  ولي فقيه  توسط  اين دجالگريها 
اظهارات  اين  مي شود.  بيان  احمدي نژاد  توسط  و 
احمدي نژاد و اين عربده كشيها، در ظاهر تهاجمي 
است، اما در باطن ضعف و درماندگي رژيم است.  
اين دجالگريها نوعي فرار به جلو در مرحلة پاياني  
است.  رژيم مي خواهد به اين وسيله بر بحرانهاي 
كه  مي كوشد  رژيم  بگذارد.  سرپوش  خود  داخلي 
عليه  و  بردارد  ميان  از  را  سازمانيافته  مقاومت 

آزادي يعني  استوار  به خصوص عليه دژ  مقاومت 
را  حقيقت  اين  زيرا  مي كند.  توطئه  شهراشرف 
جهان  كند،  ايستادگي  اشرف  اگر  كه  مي داند 
دربرابر آخوندها ايستادگي خواهدكرد. و امروز شما 
و  اشرف  پرچم  خودتان  ايستادگي  و  تظاهرات  با 

پرچم مقاومت را برافراشته نگه مي داريد. 

 پيامهاي حمايت و همبستگي با تظاهرات
سوي  از  پيامهايي  سخنرانيها  پايان  از  بعد 
هوادار  جوانان  و  پناهندگان  زنان،  انجمنهاي 
تظاهرات  اين  اهداف  با  همبستگي  در  مقاومت 

توسط نمايندگان اين انجمنها قرائت گرديد.
در بخشي از بيانية جامعة متخصصين ايرانی 

مقيم بلژيک چنين آمده است: 
 سخنان احمدی نژاد به هيچ وجه اتفاقی نبوده 
حاکميت  از  خاص  جناح  يک  ديدگاه  بيانگر  و 
قرون وسطايی رژيم نيست بلکه اين مواضع  تمامًا 
رژيم  می باشد.  خامنه ای  نظر  وتحت  تأييد  با 
آخوندی حاکم به خوبی می داند صلح وآرامش در 
منطقه  برهم زنندة بساط حيله گری آنان و برعکس 
گسترش جنگ و خصومت تسهيل کنندة راهشان  

برای تسلط بر منطقه  می باشد. 
خواهان  ما  است:  آمده  بيانيه  اين  ادامة  در 
اتخاذ يک سياست قاطع در مقابل استبداد مذهبی 
هستيم  جهانی  جامعة  سوی  از  ايران  بر  حاکم 
که اولين و مؤثرترين گام در اين رابطه را حذف 
برچسب ناچسب تروريستی از سازمان مجاهدين 

خلق ايران، نيروی محوری مقاومت می دانيم.
تظاهرات پرشور هموطنان مقيم بروكسل بعد 
از دو ساعت با خواندن دسته جمعي سرود اي ايران 

به پايان رسيد. 

روز چهارشنبه، ٣٠ آذر، همزمان با آغاز  مجدد مذاكرات سه كشور اروپايي با رژيم آخوندي هموطنان آزاده مقيم بلژيك، طي تظاهراتي درمقابل مقر اتحادية اروپا در بروكسل، از 
اتحادية اروپا خواستند نام سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست تروريستي خارج كند و پروندة اتمي رژيم آخوندي را به شوراي امنيت ارجاع دهند

 رئيس جمهور برگزيدة مقاومت ايران در يك پيام ويدئويي به اين گردهمايي، از برگزاركنندگان و شركت كنندگان در جلسه تقدير كرد و بر اهميت دفاع از شهر اشرف در شرايط كنوني تأكيد نمود



صفحة ٧ شمارة ٧٨١ ـ  سه شنبه ٦دی  ١٣٨٤

خبرگزاري آسوشيتدپرس : 
صدها هزار تن در بغداد تظاهرات کردند

آسوشيتدپرس ٢دی٨٤(٢٣دسامبر)  از بغداد گزارش داد روز جمعه صدها 
هزار تن به تظاهرات پرداختند.  بسياری از آنها پالکاردهايی را در محکوميت نتايج 

انتخابات هفتة گذشته در عراق با خود حمل می کردند. 
هزار تن به تظاهرات پرداختند.  بسياری از آنها پالکاردهايی را در محکوميت نتايج 

انتخابات هفتة گذشته در عراق با خود حمل می کردند. 
هزار تن به تظاهرات پرداختند.  بسياری از آنها پالکاردهايی را در محکوميت نتايج 

شرکت کنندگان در تظاهرات نتايج انتخابات را رد کرده و آن را غير عادالنه 
توصيف نمودند.

هزاران تن از مردم عراق در شهر بعقوبه در استان 
ديالی تظاهرات کردند

٤روز يكشنبه ٤روز يكشنبه ٤دی٨٤ هزاران نفر از مردم عراق در شهر بعقوبه در استان ديالي با 
شعار «ايران خارج شو، خارج شو»، دخالتهاي رژيم آخوندي در انتخابات پارلماني 
 هزاران نفر از مردم عراق در شهر بعقوبه در استان ديالي با 
شعار «ايران خارج شو، خارج شو»، دخالتهاي رژيم آخوندي در انتخابات پارلماني 
 هزاران نفر از مردم عراق در شهر بعقوبه در استان ديالي با 

اخير اين كشور را به شدت محكوم كردند.
شعار «ايران خارج شو، خارج شو»، دخالتهاي رژيم آخوندي در انتخابات پارلماني 

اخير اين كشور را به شدت محكوم كردند.
شعار «ايران خارج شو، خارج شو»، دخالتهاي رژيم آخوندي در انتخابات پارلماني 

تظاهركنندگان در پالكاردهايي كه حمل مي كردند تقلب گسترده به نفع 
اخير اين كشور را به شدت محكوم كردند.

تظاهركنندگان در پالكاردهايي كه حمل مي كردند تقلب گسترده به نفع 
اخير اين كشور را به شدت محكوم كردند.

نتايج  نظر در  تقبيح كرده  و خواستار تجديد  را  ليست مطلوب رژيم آخوندي 
تظاهركنندگان در پالكاردهايي كه حمل مي كردند تقلب گسترده به نفع 
نتايج  نظر در  تقبيح كرده  و خواستار تجديد  را  ليست مطلوب رژيم آخوندي 
تظاهركنندگان در پالكاردهايي كه حمل مي كردند تقلب گسترده به نفع 

انتخابات شدند.
٤تلويزيون الشرقيه ٤تلويزيون الشرقيه ٤دی٨٤ دربارة اين تظاهرات گزارش داد: «روز يكشنبه شهر 
بعقوبه مركز استان ديالي شاهد تظاهراتي در اعتراض به نتايج اولية انتخابات پارلماني 
اخير عراق بود.  تظاهر كنندگان در پالكاردها و شعارهايي كه سر مي دادند نقض 
بعقوبه مركز استان ديالي شاهد تظاهراتي در اعتراض به نتايج اولية انتخابات پارلماني 
اخير عراق بود.  تظاهر كنندگان در پالكاردها و شعارهايي كه سر مي دادند نقض 
بعقوبه مركز استان ديالي شاهد تظاهراتي در اعتراض به نتايج اولية انتخابات پارلماني 

قوانين، اخالل و تقلب در انتخابات پارلماني اخير عراق را محكوم  كردند. 

نيروهای سياسی مخالف نتايج انتخابات: 
تا زمانی که تقلبات تعيين تکليف نشوند

در روند تشکيل دولت شرکت نخواهيم کرد
نتايج  مخالف  سياسي  نيروهاي  داد:  گزارش   ،٨٤ ٤دی  الجزيره  تلويزيون 

اعالم شدة انتخابات پارلماني عراق، جلسه يي در امان پايتخت اردن برگزار  كردند.
نتايج  مخالف  سياسي  نيروهاي  داد:  گزارش   ،

اعالم شدة انتخابات پارلماني عراق، جلسه يي در امان پايتخت اردن برگزار  كردند.
نتايج  مخالف  سياسي  نيروهاي  داد:  گزارش   ،

در اين جلسه كه در منزل اياد عالوي، نخست وزير سابق عراق  و در پشت 
درهاي بسته برگزار شد، نيروهاي سياسي عراق تصميم گرفتند تا زماني كه تقلبات 
صورت گرفته در انتخابات پارلماني تعيين تكليف نشوند در روند تشكيل دولت 
درهاي بسته برگزار شد، نيروهاي سياسي عراق تصميم گرفتند تا زماني كه تقلبات 
صورت گرفته در انتخابات پارلماني تعيين تكليف نشوند در روند تشكيل دولت 
درهاي بسته برگزار شد، نيروهاي سياسي عراق تصميم گرفتند تا زماني كه تقلبات 

شركت نكنند.  شركت كنندگان در جلسة امان هم چنين يك كميتة متشكل از شش 
نفر تشكيل دادند.  اين شش نفر شامل نمايندگان جبهة توافق، ليست العراقية ملي و  
شركت نكنند.  شركت كنندگان در جلسة امان هم چنين يك كميتة متشكل از شش 
نفر تشكيل دادند.  اين شش نفر شامل نمايندگان جبهة توافق، ليست العراقية ملي و  
شركت نكنند.  شركت كنندگان در جلسة امان هم چنين يك كميتة متشكل از شش 

جبهة گفتگوي ملي هستند. هدف از تشكيل اين كميته جمع آوري اسناد تقلب و 
افشاي آن نزد سازمان ملل متحد است. 

جبهة گفتگوي ملي هستند. هدف از تشكيل اين كميته جمع آوري اسناد تقلب و 
افشاي آن نزد سازمان ملل متحد است. 

جبهة گفتگوي ملي هستند. هدف از تشكيل اين كميته جمع آوري اسناد تقلب و 

شيخ خلف العليان در مصاحبه با خبرنگار الجزيره گفت ما توافق كرديم تا 
تعيين تكليف نشدن تقلبات صورت گرفته  در هيچ حكومتي شركت نكنيم. 

شيخ خلف العليان در مصاحبه با خبرنگار الجزيره گفت ما توافق كرديم تا 
تعيين تكليف نشدن تقلبات صورت گرفته  در هيچ حكومتي شركت نكنيم. 

شيخ خلف العليان در مصاحبه با خبرنگار الجزيره گفت ما توافق كرديم تا 

تلويزيون سی. ان.ان :
تظاهرات بزرگ در سراسر عراق برگزار شد

بزرگي در سراسر  تظاهرات  تلويزيون سي.ان.ان گزارش داد: روز جمعه 
عراق  پارلماني  انتخابات  نتيجه  به  اعتراض  در  تظاهرات  اين  برگزار شد  عراق 
بود.  سي.ان.ان افزود:  اين تظاهرات به دعوت يك ائتالف سني بزرگ  برگزار 
گرديد. عربهاي سني و چند حزب شيعه از ارگانهاي بين المللي خواستند تا به 

شكايات و تقلبات واقع شده در انتخابات هفتة گذشته رسيدگي كنند. 
تلويزيون سي.ان.ان افزود: يك ديپلومات آمريكايی روز جمعه در بغداد 

شكايات و تقلبات واقع شده در انتخابات هفتة گذشته رسيدگي كنند. 
تلويزيون سي.ان.ان افزود: يك ديپلومات آمريكايی روز جمعه در بغداد 

شكايات و تقلبات واقع شده در انتخابات هفتة گذشته رسيدگي كنند. 

گفت مقامات انتخاباتي عراقي و سازمان ملل در حال رسيدگي و بررسي اين 
اتهامات هستند. انتظار مي رودنتايج نهايي در ژانويه  اعالم شود».

خبرگزاري فرانسه : 
دخالت رژيم ايران در عراق موضوع اصلي تظاهرات 

در سامرا بود
خبرگزاري فرانسه روز ٢ دي گزارش داد: در عراق تظاهرکنندگان سنی 
بعد از نماز جمعه به خيابانها آمدند و خواستار باطل شدن انتخابات و برگزاري 
شمال  در  سامرا،  در  بغداد،  غرب  در  تظاهرات  اين  شدند.  جديد  انتخابات 

پايتخت، و در شهرهاي شمالي تكريت و موصل برگزار شد.
اصلي  موضوع  ايران  رژيم  دخالت  موضوع  افزود:  فرانسه  خبرگزاري 
بغداد  بود.  روي برخي پالكاردها كه تظاهركنندگان در  تظاهرات در سامرا 
اصلي  موضوع  ايران  رژيم  دخالت  موضوع  افزود:  فرانسه  خبرگزاري 
بغداد  بود.  روي برخي پالكاردها كه تظاهركنندگان در  تظاهرات در سامرا 
اصلي  موضوع  ايران  رژيم  دخالت  موضوع  افزود:  فرانسه  خبرگزاري 

به  نه  و  پارلمان  در  واقعي  نمايندگي  به  «بله  بود:  نوشته شده  حمل مي كردند 
نمايندگي ساختگي».

روي پالكارد ديگري نوشته شده بود: «ما خواستار جايگزيني كميسارياي 
انتخابات و برگزاري انتخابات جديد هستيم». سومين خواسته اين بود: «رژيم 

ايران كنار برود تا بغداد بتواند آزاد باشد».
انتخابات و برگزاري انتخابات جديد هستيم». سومين خواسته اين بود: «رژيم 

ايران كنار برود تا بغداد بتواند آزاد باشد».
انتخابات و برگزاري انتخابات جديد هستيم». سومين خواسته اين بود: «رژيم 

شيخ محمود العباس يكي از كانديداهاي جبهة توافق، گفت: «كميساريا، 
انتخابات عراق را به طور مجاني به رژيم ايران فروخت چون توسط افرادي اداره 
مي شود كه از تهران حقوق مي گيرند، حتي اگر ادعا كنند بي طرف يا صادق 
انتخابات عراق را به طور مجاني به رژيم ايران فروخت چون توسط افرادي اداره 
مي شود كه از تهران حقوق مي گيرند، حتي اگر ادعا كنند بي طرف يا صادق 
انتخابات عراق را به طور مجاني به رژيم ايران فروخت چون توسط افرادي اداره 

هستند».
به گزارش خبرگزاري فرانسه رابرت فورد، مشاور سياسي سفارت آمريكا 
تحقيقات  شكايتها  دربارة  انتخابات  كميسارياي  است  الزم  گفت:  بغداد،  در 
كاملي انجام دهد.   وي گفت: «اين مهم است كه انتخابات توسط همة طرفها در 
تحقيقات  شكايتها  دربارة  انتخابات  كميسارياي  است  الزم  گفت:  بغداد،  در 
كاملي انجام دهد.   وي گفت: «اين مهم است كه انتخابات توسط همة طرفها در 
تحقيقات  شكايتها  دربارة  انتخابات  كميسارياي  است  الزم  گفت:  بغداد،  در 

عراق معتبر ارزيابي شود. بهتر است اعالم نتايج به تأخير بيفتد و نتيجه در نهايت 
كاملي انجام دهد.   وي گفت: «اين مهم است كه انتخابات توسط همة طرفها در 
عراق معتبر ارزيابي شود. بهتر است اعالم نتايج به تأخير بيفتد و نتيجه در نهايت 
كاملي انجام دهد.   وي گفت: «اين مهم است كه انتخابات توسط همة طرفها در 

دقيقتر و معتبرتر باشد».

 اعتراض گستردة احزاب سياسي و مردم عراق به تقلبات فاحش عوامل رژيم آخوندي در انتخابات عراق

السياده :خيابانهاي بغداد با بيش از يك ميليون تظاهر كننده
در اعتراض به تقلب وقيحانه در نتايج انتخابات مملو از جمعيت شد

دالشرقيه: تظاهركنندگان دخالت رژيم ايران در عراق را محكوم كردندالشرقيه: تظاهركنندگان دخالت رژيم ايران در عراق را محكوم كردند
ب ٢عداز ظهر روز جمعه  ٢عداز ظهر روز جمعه  ٢دي ٨٤، 
شهرهاي  مردم  از  تن  هزار  صدها 
بغداد، موصل  ازجمله  مختلف عراق 
و سامرا، به منظور اعتراض به تقلبات 
رژيم  مطلوب  ليست  به نفع  گسترده 
به  دست  و  آمدند  خيابانها  به  ايران، 
رژيم  مطلوب  ليست  به نفع  گسترده 
به  دست  و  آمدند  خيابانها  به  ايران، 
رژيم  مطلوب  ليست  به نفع  گسترده 

تظاهرات زدند. 
تلويزيون الشرقيه در گزارشي از 
تظاهرات بغداد گفت تظاهركنندگان 
را  عراق  در  ايران  رژيم  دخالت 

محكوم كردند. 
را  عراق  در  ايران  رژيم  دخالت 

محكوم كردند. 
را  عراق  در  ايران  رژيم  دخالت 

تظاهركنندگان  افزود:  منبع  اين 
محكوم كردند. 

تظاهركنندگان  افزود:  منبع  اين 
محكوم كردند. 

كميسارياي  پرسنل  تغيير  خواستار 
تظاهركنندگان  افزود:  منبع  اين 
كميسارياي  پرسنل  تغيير  خواستار 
تظاهركنندگان  افزود:  منبع  اين 

تجديد  و  عراق  انتخابات  عالي 
انتخابات زير نظر سازمان ملل بودند. 

را  كساني  آنها  افزود:  الشرقيه 
و  مي ناميدند  متقلب  نمايندگان  که 
در  ايران  رژيم  دخالتهاي  هم چنين 

امور عراق را محكوم كردند.
در  ايران  رژيم  دخالتهاي  هم چنين 

امور عراق را محكوم كردند.
در  ايران  رژيم  دخالتهاي  هم چنين 

داد:  گزارش  العربيه  تلويزيون 
امور عراق را محكوم كردند.

داد:  گزارش  العربيه  تلويزيون 
امور عراق را محكوم كردند.

به  در منطقة يرموك عراق در پاسخ 
دعوت احزاب معترض مردم به يك 
به  در منطقة يرموك عراق در پاسخ 
دعوت احزاب معترض مردم به يك 
به  در منطقة يرموك عراق در پاسخ 

تظاهرات گسترده دست زدند.
دعوت احزاب معترض مردم به يك 

تظاهرات گسترده دست زدند.
دعوت احزاب معترض مردم به يك 

در  العربيه  تلويزيون  خبرنگار 
تظاهرات  اين  از  ديگري  گزارش 
مخالف  سياسي  جريانهاي  گفت: 
براي  انتخابات  شدة  اعالم  نتايج 
بودند  داده  فراخوان  تظاهرات  اين 
شده،  اعالم  نتايج  لغو  خواستار  و 

هستند.
از  گزارشي  در  بغداد  تلويزيون 
چيزي  چه  گفت:  بغداد،  تظاهرات 
و  روز  اين  در  كه  است  شده  باعث 
شكل  اين  به  مردم  تودة  هوا  اين  در 
نيست  چيزي  شوند؟  خارج  خانه  از 

و  ماهها  اين  سختيهاي  و  تلخيها  جز 
روزها و سالها كه اين طور آنها را به 
اعتراض واميدارد. وقتي يك پير زن 
شركت  تظاهرات  اين  در   ٨٠ساله 
و  تقلبات  اين  عمق  بيانگر  مي كند، 
عمق اين اعتراضات است. همان طور 
كه مي بينيد اقشار مختلف مردم عراق 
از شيعه و سني و كرد و تركمان در 

اين تظاهرات شركت دارند.
رسيده  گزارشهاي  براساس 
بسيار  تظاهرات  اين  در  زنان  شركت 

گسترده و قابل توجه بوده است.
شركت كننده  خانم  يك 
كه  بود  قرار  گفت:  تظاهرات  در 
شركت كننده  خانم  يك 
كه  بود  قرار  گفت:  تظاهرات  در 
شركت كننده  خانم  يك 

ولي  كند،  عمل  مستقل  كميساريا 
تقلب كردند مي خواهند آيندة عراق 
را خراب كنند. ما اين كار را محكوم 
در  تنهايي  به  مي خواهند  مي كنيم. 

حاكميت باشند. 
طي  بغداد  تلويزيون  خبرنگار 
گفت:  تظاهرات  اين  از  گزارشي 
تظاهرات  اين  در  نفر  هزار  صدها 
تظاهرات  اين  پيام  كردند،  شركت 
همان  مي بينيد  كه  نيرويي  اين  و 
 ٤٥درصد ازعراقياني هستند كه برخي 

قصد داشتند آنها را ناديده بگيرند. 
شيعه  از  هستند  همه  افزود:  وي 
است،  روشن  خواستها  و  تركمن  تا 
خيليها واقعيتها را مي دانند، عراق آن 
بيايد،  مرزها  از  خارج  از  كه  نيست 

عراق كشور عراقيان است. 
تظاهرات  در  شركت كنندگان 

ازجمله شعار مي دادند: 
تقلب  مي دزدد،  را  آرا  دولت 
ايران  است،  بشر  حقوق  نابود كردن 

آزاد،  عراق  اخراج،  ايران  اخراج 
دروغ بس است، نه نه به تقلب. 

خبر  نيز  الجزيره  تلويزيون 
و  كرد  منعكس  را  بغداد  تظاهرات 
بعد  روز  يك  تظاهرات  «اين  گفت: 
كه  شد  برگزار  جلسه يي  تشكيل  از 
هم  با  سياسي  هم ٣٥گروه  با  سياسي  هم ٣٥گروه  با  سياسي  گروه  نمايندگان 

متحد شدند. 
در اين جلسه اتاق عملياتي براي 
تشكيل  فعاليتشان  هماهنگ كردن 
و  انتخابات  الغاي  و خواستار  گرديد 

برگزاري انتخابات جديد شدند». 
امروز  نيز  عراق  ديگر  شهرهاي 
در  تقلب  عليه  تظاهرات  شاهد 

انتخابات عراق بود.
داد:  گزارش  الشرقيه  تلويزيون 
شهر سامرا واقع در شمال بغداد امروز 
بعد از نماز جمعه شاهد تظاهراتي به 
عراق  ملي  توافق  جبهة  درخواست 

بود. 
خبرنگار الشرقيه در سامرا گفت: 
اعالم شدة  نتايج  «تظاهركنندگان 
انتخابات را محكوم كرده و خواستار 
اعالم شدة  نتايج  «تظاهركنندگان 
انتخابات را محكوم كرده و خواستار 
اعالم شدة  نتايج  «تظاهركنندگان 

ناظران  نظر  زير  انتخابات  تجديد 
بين المللي بودند».

داد:  گزارش  هم چنين  الشرقيه 
واقع  موصل  شهر  خيابانهاي  «امروز 
تظاهرات   شاهد  عراق  شمال  در 
بود.  توده يی  خشمگينانة  و  اعتراضي 
نتايج  تقلب در  انجام  تظاهركنندگان 
به شدت  را  پارلماني  انتخابات  اولية 
به  هم چنين  آنها  كردند.  محكوم 
اقتصادي  و  امنيتي  نابسامان  وضعيت 
معترض  عراق  سراسر  در  معيشتي  و 

بودند.

در پايان اين تظاهرات بيانية جبهة 
مكي،  عال  دكتر  توسط  عراق  توافق 
عضو دفتر سياسي حزب اسالمي قرائت 

گرديد (تلويزيون بغداد٢دی٨٤).
حزب  دبيركل  الهاشمي،  طارق 
اين  در  سخناني  طي  عراق  اسالمي 
بابت  شما  همة  از  گفت:  تظاهرات 
در  مشاركت  و  ما  دعوت  به  پاسخ 
اين تظاهرات ميليوني تشكر مي كنم، 
در  مشاركت  و  ما  دعوت  به  پاسخ 
اين تظاهرات ميليوني تشكر مي كنم، 
در  مشاركت  و  ما  دعوت  به  پاسخ 

آمديد تا اين كه از مردم خودتان دفاع 
اين تظاهرات ميليوني تشكر مي كنم، 
آمديد تا اين كه از مردم خودتان دفاع 
اين تظاهرات ميليوني تشكر مي كنم، 

كنيد و در مقابل ظلمي كه بر ما روا 
داشته شده دفاع كنيد. 

از  ديگري  قسمت  در  وي 
داشته شده دفاع كنيد. 

از  ديگري  قسمت  در  وي 
داشته شده دفاع كنيد. 

توافق  جبهة  گفت:  خود  سخنراني 

غيرمستقل  كميسارياي  نتايج  عراق 
تعداد  مي كند.  رد  را  انتخابات 
تشكلهاي سياسي مخالف روز به روز 
بيشتر مي شود، چه در داخل و چه در 
خارج. اما ما راه درازي در پيش داريم 
و مأموريت ما مشخص كردن نتايج و 
خارج. اما ما راه درازي در پيش داريم 
و مأموريت ما مشخص كردن نتايج و 
خارج. اما ما راه درازي در پيش داريم 

تصحيح اوضاع است كه اين امر از ما 
صبر و پايداري طلب مي كند. 

عراق  اسالمي  حزب  دبيركل 
در قسمت ديگري از سخنراني خود 
گفت: ما توصيه هايي داشتيم از جمله 
اين كه گارد ملي از دخالت دور باشد 
گفت: ما توصيه هايي داشتيم از جمله 
اين كه گارد ملي از دخالت دور باشد 
گفت: ما توصيه هايي داشتيم از جمله 

و هم چنين كشورهاي همسايه و گفتيم 
كه اين انتخابات زير نظر سازمان ملل 

انجام شود اما چنين نشد. وي افزود: 
اين انتخابات يك رسوايي به تمام معنا 
انجام شود اما چنين نشد. وي افزود: 
اين انتخابات يك رسوايي به تمام معنا 
انجام شود اما چنين نشد. وي افزود: 

بود. ما با روند تحميلي يك عمليات 
اين انتخابات يك رسوايي به تمام معنا 
بود. ما با روند تحميلي يك عمليات 
اين انتخابات يك رسوايي به تمام معنا 

سياسي كه توسط برخي  انجام مي شود 
مخالفيم. ما مخالف يك روند سياسي 
سياسي كه توسط برخي  انجام مي شود 
مخالفيم. ما مخالف يك روند سياسي 
سياسي كه توسط برخي  انجام مي شود 

كه پايه اش بر تقلب و دروغ بنا شده 
هستيم ما با يك روند سياسي كه در 
كه پايه اش بر تقلب و دروغ بنا شده 
هستيم ما با يك روند سياسي كه در 
كه پايه اش بر تقلب و دروغ بنا شده 

را  بي سابقه يي  تروريسم  دولت  آن 
هستيم ما با يك روند سياسي كه در 
را  بي سابقه يي  تروريسم  دولت  آن 
هستيم ما با يك روند سياسي كه در 

مرتكب مي شود مخالفيم. 
را  بي سابقه يي  تروريسم  دولت  آن 

مرتكب مي شود مخالفيم. 
را  بي سابقه يي  تروريسم  دولت  آن 

در  که  تظاهرات  اين  در 
طور  به  عراق  خبری  رسانه های 
مردم  گرديد  منعکس  گسترده 
مداخالت  عليه  زيادي  شعارهاي 

رژيم ايران در عراق مي دادند.

خواستار اخراج رژتظاهرکنندگان خواستار اخراج رژتظاهرکنندگان خواستار اخراج رژيم ايران از عراق شدند
تظاهرات سراسری مردم عراق در 
اعتراض به تقلبات فاحش به نفع ليست 
گسترده  به طور  ايران  رژيم  مطلوب 
اعتراض به تقلبات فاحش به نفع ليست 
گسترده  به طور  ايران  رژيم  مطلوب 
اعتراض به تقلبات فاحش به نفع ليست 

روزنامه هاتيتر  اکثر  و  داشت  بازتاب 
تظاهرات  اين  به  را  خود  اول  صفحه 

اختصاص دادند.
عنوان   با  السياده  روزنامة 
«خيابانهاي بغداد با بيش از يك ميليون 
تقلب  به  اعتراض  در  كننده  تظاهر 
از  مملو  انتخابات،  نتايج  در  وقيحانه 
تظاهركنندگان  نوشت:  شد»  جمعيت 
از  مملو  انتخابات،  نتايج  در  وقيحانه 
تظاهركنندگان  نوشت:  شد»  جمعيت 
از  مملو  انتخابات،  نتايج  در  وقيحانه 

كرده  تجمع  يرموك  منطقه  در  كه 
بودند  كرده  بلند  پالكاردهايي  بودند 
كرده  تجمع  يرموك  منطقه  در  كه 
بودند  كرده  بلند  پالكاردهايي  بودند 
كرده  تجمع  يرموك  منطقه  در  كه 

«ايران  بود  شده  نوشته  آنها  روي  كه 
بغداد  آزاد  بغداد  اخراج،  اخراج، 
«ما  تقلب»،   به  نه.....  «نه..  و  آزاد» 
بغداد  آزاد  بغداد  اخراج،  اخراج، 
«ما  تقلب»،   به  نه.....  «نه..  و  آزاد» 
بغداد  آزاد  بغداد  اخراج،  اخراج، 

وتكرار  كميساريا  تغيير  خواستار 
نمايندگي  به  «بله   ،« هستيم  انتخابات 

واقعي ونه به نمايندگي دورغين».  
نمايندگي  به  «بله   ،« هستيم  انتخابات 

واقعي ونه به نمايندگي دورغين».  
نمايندگي  به  «بله   ،« هستيم  انتخابات 

عدنان  روزنامه  اين  نوشتة  به 
طي  سنيها  ائتالف  رئيس  الدليمي، 
گرايي  فرقه  به  ما  گفت:   سخناني 
عراق  به  كه  داد  نخواهيم  اجازه 

حكومت كند.
عراق  به  كه  داد  نخواهيم  اجازه 

حكومت كند.
عراق  به  كه  داد  نخواهيم  اجازه 

السياده افزود: ائمة جمعه در بغداد 
را  عراق  در  پارلماني  انتخابات  نتايج 
نتايج  اين  كه  کردند  وتأكيد  محكوم 
را  عراق  در  پارلماني  انتخابات  نتايج 
نتايج  اين  كه  کردند  وتأكيد  محكوم 
را  عراق  در  پارلماني  انتخابات  نتايج 

تقلبي است. 
روزنامة الزمان گزارش داد: «روز 
بحران  عالئم  بروز  با  همراه  جمعه 
سياسي، جبهه توافق عراق با مشاركت 

رد  را  انتخابات  نتيجة  كه  نيروهايي 
مي كنند، يك تظاهرات ميليوني عليه 
بغداد، سازماندهي  انتخابات در  نتيجه 

كرد».
بود  قرار   » افزود:  الزمان 
تظاهرکنندگان در خيابانها به حركت 
در بيايند؛ ولي موانع بتوني كه نيروهاي 
كار  اين  مانع  بودند  گذاشته  امنيتي 
در بيايند؛ ولي موانع بتوني كه نيروهاي 
كار  اين  مانع  بودند  گذاشته  امنيتي 
در بيايند؛ ولي موانع بتوني كه نيروهاي 

شد».
نيز  خبري  مختلف  تلويزيونهاي 
منعكس  را  تظاهركنندگان  شعارهای 

كردند.
تلويزيون الجزيره در گزارشي از 
«تظاهركنندگان  تظاهرات گفت:  اين 
از  عراق  شهرهاي  از  بسياري  در 
و  صالح الدين  موصل،  بغداد،   جمله 
انتخابات  نتايج  لغو  خواستار  االنبار، 
نشدن  لغو  كه  دادند  هشدار  و  شده 
مشكالت  بروز  به  منجر  نتايج،  اين 
خواهد  سياسي  و  اجتماعي  امنيتي، 
الهاشمي  «طارق  افزود:  الجزيره  شد. 
و عدنان الدليمي رهبران جبهة توافق، 
اين تظاهرات را دليل كافي براي ناسالم 
بودن نتيجه يي دانستند كه كميساريا از 

صندوقها در آورده است».
نيز  آسوشيتدپرس   خبرگزاري 
مردم  عظيم  تظاهرات  از  گزارشي 
نفع  به  گسترده  تقلبات  عليه  عراق 
مردم  عظيم  تظاهرات  از  گزارشي 
نفع  به  گسترده  تقلبات  عليه  عراق 
مردم  عظيم  تظاهرات  از  گزارشي 

ليست مطلوب رژيم آخوندي مخابره 
نفع  به  گسترده  تقلبات  عليه  عراق 
ليست مطلوب رژيم آخوندي مخابره 
نفع  به  گسترده  تقلبات  عليه  عراق 

كرد.
شيخ  خبرگزاري  اين  گزارش  به 

مهدي صميدعي در مسجد اهل تسنن 
ام القرا در بغداد دربارة توطئه، دروغ 
سخن  انتخابات  جريان  در  تقلب  و 

گفت. وي به پيروانش گفت شما بايد 
در اين روزهاي سخت به خاطر اسالم 
تقلب  و  دروغ  با  و  باشيد  صحنه  در 

بجنگيد.
٣تلويزيون العربيه ٣تلويزيون العربيه ٣دی٨٤ ،گزارش 
داد: در جريان تظاهراتي كه در شهر 

بعقوبه برگزار گرديد، تظاهركنندگان 
رژيم ايران را متهم كردند كه در امر 

انتخابات دخالت كرده است.

در سرتاسر عراق در اعتراض به تقلبات در انتخابات تظاهرات گستردة مردمی برگزار شد
سلسله  عراق  مختلف  شهرهای  در  گذشته  هفتة  طی 
تظاهرات گسترده يي در رد نتايج انتخاباتی پارلمانی برگزار 

گرديد. 
تظاهرات گسترده يي در رد نتايج انتخاباتی پارلمانی برگزار 

گرديد. 
تظاهرات گسترده يي در رد نتايج انتخاباتی پارلمانی برگزار 

مختلف  شهرهای  در  بغداد  بر  عالوه  تظاهرات  اين 
سامرا،  بعقوبه،  فلوجه،  موصل،  تکريت،  جمله  از  عراق 

صالح الدين و االنبار برگزار گرديد. 

اين  از  خود  گزارش  در  ٤دی٨٤  آسوشيتدپرس 
به  متهم  را  ايران  رژيم  تظاهرکنندگان  نوشت:  تظاهرات 

دخالت در انتخابات عراق نمودند.
رويتر روز يکشنبه ٤دی٨٤ گزارش داد در شهر فلوجه 
نيز تظاهراتی در رد نتايج انتخابات پارلمانی در عراق برگزار 
شد. اين گزارش افزود  طی چند روز گذشته  در سرتاسر 
نيز تظاهراتی در رد نتايج انتخابات پارلمانی در عراق برگزار 
شد. اين گزارش افزود  طی چند روز گذشته  در سرتاسر 
نيز تظاهراتی در رد نتايج انتخابات پارلمانی در عراق برگزار 

تظاهرات  پارلمانی   انتخابات  نتايج  در  تقلب  عليه  عراق 
برگزار شد. 

تظاهرات  پارلمانی   انتخابات  نتايج  در  تقلب  عليه  عراق 
برگزار شد. 

تظاهرات  پارلمانی   انتخابات  نتايج  در  تقلب  عليه  عراق 

اين  در  شركت كنندگان  نوشت:  رويتر  خبرگزاری 
كردند  محكوم  را  انتخابات  نتايج  در  تقلب  تظاهرات، 
به آن سر  اعتماد  و عدم  انتخابات  بطالن  در  و شعارهايی 
كردند  محكوم  را  انتخابات  نتايج  در  تقلب  تظاهرات، 
به آن سر  اعتماد  و عدم  انتخابات  بطالن  در  و شعارهايی 
كردند  محكوم  را  انتخابات  نتايج  در  تقلب  تظاهرات، 

مي دادند.

موصل- خبرگزاری رويتر: عراقيان سنی در شهر موصل در 
تظاهرات خود پرچم بزرگ عراق را به نمايش می گذارند

فلوجه- آسوشيتدپرس: عراقيان روز يکشنبه در شهر فلوجه عليه تقلب در 
انتخابات تظاهرات کردند

بعقوبه- خبرگزاری فرانسه: عراقيان در شهر بعقوبه در اعتراض به تقلب در انتخابات تظاهرات 
کردند آنها پالکاردهايی با شعار تجزية عراق را اجازه نمی دهيم با خود حمل می کردند

بغداد-  آسوشيتدپرس: صدها هزار نفر در عراق  عليه تقلب در انتخابات تظاهرات کردند
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عراق انتخابات در آخوندي عوامل رژيم فاحش بهتقلبات عراق و مردم سياسي احزاب گستردة اعتراض

عراقی سياسی حزب و سازمان ٣٥
کردند را امضا ٥مادهيی ميثاق تقلبات، يک اعتراض به در

عراق سياسی حزب و سازمان بيانية٣٥
عراق اسالمي سياسي حزب دفتر عضو مكي، توسط دكتر بيانيه اين

قرائت شد در بغداد روز جمعه در تظاهرات

ملل سازمان عراق شاهد سهلانگاري مردم كه شرايطي در
شرايطي در همچنين و ميباشند  عراق انتخابات  بر نظارت در
نتايج اعالن در مزورانه يي نقش انتخابات عالي كميسارياي كه
درخواستهاي ما كرده است ايفا مشخص يك جهت به نفع انتخابات

ميكنيم: اعالم قرار زير را به عراق توافق جبهة
و منصفانه تحقيقاتي عادالنه انجام به متحد را ملل سازمان ١ـ
بررسي و تحقيقات اجراي خواستار  ما  فراميخوانيم. جدي و
جريانات و  عراق ملي توافق جبهة توسط ارائهشده شكايتهاي 
بينالمللي مستقل تحقيق كميتة يك طريق از ديگر سياسي

ميباشيم.
توسط اعالمشده نتايج تغيير  و  تعديل خواستار ما  ٢ـ
شده ارائه شكايتهاي گرفتن در نظر با انتخابات عالي كميسارياي
عراق نقاط جمعيت در تمامي بافت متناسب با واقعيت همچنين و

هستيم.
اشراف و نظارت مجدد تحت اجراي انتخابات خواستار ما ٣ـ
در ابعاد و تهديد تقلب آنها در كه مناطقي متحد در سازمان ملل
در مشخصًا و گرفته انتخابات صورت بعد از و حين و قبل گسترده

ميباشيم. حله و كركوك بصره، بغداد،
پايانتأكيدمي كنيمكهتعييننمايندگانعادلوصادقتمام در
همچنان كند. تحقق پيدا بايد انتخابات شركتكننده در نيروهاي
تزوير طريق از مشخص يك طرف هژموني سياسي اعمال از بايد كه
اگر آيد. جلوگيري بهعمل مسلح تروريسم شبهنظاميان و تقلب و
در مشاركت خودمان اصل در نشود داده پاسخ درخواستهاي جبهه

كرد. خواهيم تجديدنظر عراق سياسي روند
(٨٤ ٢٣دسامبر٢٠٠٥(٢دي عراق توافق جبهة

در گسترده تقلبات اروپايي پارلمانهاي نمايندگان و شخصيتها
كردند محكوم را ايران رژيم دخالتهاي و عراق انتخابات

و شخصيتها از شماري
طي اروپايي پارلمانهاي نمايندگان
در گسترده تقلبات موضعگيريهايي
رژيم دخالتهاي و عراق انتخابات
اين رژيم به شبهنظاميان وابسته ايران و

كردند. محكوم را انتخابات اين در
گزارش ضمن بغداد تلويزيون
مردم از نفر صدهاهزار تظاهرات
تقلبهاي گسترده، به در اعتراض بغداد
قرائت را موضعگيريها اين از شماري

كرد.
نمايندة كاساكا، پائولو آقاي
محكومكردن ضمن اروپا، پارلمان
در ايران رژيم گستردة تقلبات
خواستار عراق،  پارلماني انتخابات 

گرديد. آن نتايج در تجديدنظر
وينوشت: «خودداري كشورهاي
براي مناسب تيمهاي تشكيل از غربي
ايران رژيم سلطة انتخابات، بر نظارت
ايجاد عراق، انتخابات كميسيارياي بر
شبه سوي از گسترده وحشت و رعب
و ايران رژيم حمايت تحت نظاميان

نظامي، نيروهاي در آنها عميق نفوذ
اين در كه اين بر مبني بودند عالئمي
دموكراتيك و آزاد انتخابات وضعيت
متأسفانه است. غيرممكن عراق در
اين انتخابات كه تصميم گرفت غرب
برگزار صورت همين به را قالبي

كند.
چند  در افزود: كاساكا آقاي  
و مستند شكايتهاي گذشته، روز
گسترده تقلبات مورد در وحشتناكي
كردهام. دريافت عراق در خشونت و
كردم صحبت كه با آنها عراقياني همة
ائتالف كامل نيروهاي نظامي غيبت از
اين بودند. رأي گيري شوكه مراكز در
از انتخابات  روند كنترل  به منجر امر 
روز چند طي شد. شبهنظاميان  سوي
از تن چند فرصت يافتم با من گذشته
همه آنها كنم. صحبت عراقي رهبران
مطرح انتخاباتي تقلبات از بلندي ليست
اذيت و آزار و دستگيري از ميكردند
دموكراتيك احزاب به متعلق ناظران
كه كاميونهايي تا شبهنظاميان دست به

تا و ميآمدند ايران از جعلي آراي با
كنترل كامل و بي طرفي فقدان كامل
رژيم ايادي بهوسيلة عراق كميسارياي

ايران.
نمايندة استيونسون استروان آقاي
گرفته صورت تقلبات اروپا، پارلمان
محكوم را عراق پارلماني انتخابات در
حمايت مجدد رأيگيري از و كرد
تعداد از «ما كرد: تأكيد وي نمود.
و آرا برگههاي حاوي كاميون زيادي
عراق وارد ايران از كه رأي صندوقهاي
دخالت بدون شديم… مطلع شدند،
انتخابات اين نتيجة ماليان رژيم
متفاوت بسيار شك  بدون  پارلماني
ملي دموكراتيك، نيروهاي و ميبود
بسيار نقش ميتوانستند  غيرمذهبي  و

كنند». ايفا عراق در بزرگتري
پارلمان عضو بينلي، برايان آقاي
خود موضعگيري در نيز انگلستان
در ايران رژيم دخالتهاي و نفوذ اعمال
انتخاباتپارلمانيعراقرامحكومكرد
و انتخابات آزاد من، نظر نوشت: «به و

مطلق ضرورت يك عراق در منصفانه
من منطقه است. در ثبات صلح و براي
نخست از سوي شده نگرانيهاي مطرح
همكارانش و عالوي سابق، دكتر وزير
با مقابله راههاي و انتخابات با رابطه در

شنيدهام. را ايران رژيم تقلبات
توسط دخالتي انتخابات در اگر
نتايج نميگرفت، صورت ايران رژيم
آن در و ميبود متفاوت شايد آن
احزاب و گروهها براي زمينه صورت،
و سايرين ملي سكوالر، دموكراتيك،
انتخابات در  مساوي حضور  براي

ميگرديد. فراهم
اين با ارتباط بغداد در  تلويزيون
عمر دكتر با مصاحبهيي موضعگيريها
عراق توافق جبهة كانديداي عبدالستار
موضعگيريها اين گفت: وي داد. انجام
و وجدان صداي كه ميدهد نشان
اين پوشاند. نمي توان را حقيقت
است جهان  شريف انسانهاي صداي 
افراد شريف و آزادگان با صداي كه

است. شده همراه عراقي

رژيم گداز و  سوز
عراق در آخوندها دخالتهاي افشاي  از

آزادي تلويزيون سيماي مجاهدين و توسط
اعتراضات و افشاگريها  از كه عراق در عواملش و آخوندي  رژيم
كالفه اند، شدت درعراق به مخفي كشف شكنجهگاههاي بهخاطر جهاني
نوشتند: بدر هفتهنامة در مذبوحانه فرافكني و جنونآميز واكنش يك در
عراق جامعة در بلوا و  ومرج هرج ايجاد قصد كه  خلق مجاهدين گروه
وزارت كشور وابسته به اين گفتند كه بازداشتگاه جادريه رابطه با دارند در
تروريستي براي را گروههاي اين توطئه بوده است. ايران تحت اشراف و
قبل درعراق شيعه واحزاب آن موقعيت تضعيف ائتالف و ليست متهمكردن

كردند». برنامهريزي انتخابات از
به افشاكنندگان آخوندي براساس روش معمول كه ايران رژيم اطالعات
آزادي، سيماي فرانكني، اين ادامة در ميزند، دخالت مارك دخالتهايش
كه است «قابلاشاره و افزود: داد قرار مورد حمله را ايران ملي تلويزيون
امور به برنامه هاي خود را ٧٠درصد خلق مجاهدين گروه ماهواه يي كانال
ولي است داده اختصاص عراق امور در گستاخانه ودخالت عراق داخلي
عراق داخلي امور در االن در گذشته ونه كه نه ميكند هم ادعا درعينحال

نمي كند». دخالت
اشرف بهشدت شهر در ادامة حضور مجاهدين از همچنين آخوندها كه
ننگين نامة يك  در ميدهند، ربط خود امنيت به را آن و هستند  نگران
ساليان «براي  نوشتند:  نبضالشباب  به موسوم اطالعات  وزارت دستساز
است، امروز كرده بازي عراق مشكوكي را در نقش خلق، طوالني سازمان
نيروهاي با درائتالف آن در كه كرده اتخاد محلي بهعنوان را قرارگاه اشرف

بازي ميكند». را مشكوكي آمريكايي نقش
ميرسد بهنظر كه  آخوندي اطالعات در ننگيننامه اين گردانندگان
افزودهاند: ميبينند، متضرر بهشدت را خود عراق در مجاهدين حضور از
را شهري يك كه است داده به اين سازمان را حق اين كسي چه «نميدانيم
در خاك انگار كه بگذارد اشرف شهر را واسمش دهد قرار مورد استفاده

عراق». خاك در ونه ميكند زندگي خود

سؤال رفتن زير از  رژيم آخوندی
کرد نگرانی ابراز انتخابات نتايج

به نسبت كرد، پخش از راديو خود تفسيري كه طي آخوندي رژيم
پارلماني انتخابات در جريان خود ليست مطلوب گسترده تقلبات افشاي

نگراني كرد. ابراز نتايج اين انتخابات رفتن سؤال زير عراق و
در نتيجة تغيير ايجاد براي تالشي «هرگونه است: آمده تفسير اين در
راستاي انتخابات در مجدد برگزاري چون هم اظهاراتي و طرح انتخابات
اشغالگر دولتهاي نقش البته بود كه اشغالگر خواهد دولتهاي اهداف و منافع
اظهارات و مسائل اين زيرا گرفت ناديده نميتوان مسائل اين طرح در را
رئيسجمهور معاون ديك چيني، اخير سفر مخفيانة از پس بالفاصله درست

ميشود». عراق ابراز به آمريكا
پيشينة توجه به با خود گفت: «تحليلگران تفسير ادامة رژيم در راديو
انتخابات نتيجة آراي در كشور مداخالت اين عراق و در آمريكا اقدامات
ادامة منفي در عراق آثار به چيني سفر كه را ميدادند اين احتمال گذشته
كه متأسفانه بگذارد جا اخير به انتخابات كشور و اين در آشتي ملي روند
تالش و خواهي افزون يكي است، يافته تجلي مورد دو در حداقل آثار اين
بدون آزادي در آمريكا اقدام دوم و انتخابات بردن سؤال زير براي آنها

٢٩آذر٨٤) (راديو رژيم، بعثی». سران از زيادي محاكمه تعداد

در رژيم دخالتهای به پورمحمدی دژخيم اعتراف
عراق در پارلمانی انتخابات جريان

اعتراف يك در احمدينژاد كابينة كشور وزير پورمحمدي، دژخيم
اخير پارلماني  انتخابات جريان در  آخوندي  رژيم دخالتهاي به آشكار 
استانهاي عراق و رأي در بغداد حاضر از صندوقهاي حال در عراق، گفت:

بيرون ميآيد. مسلمان ايران شعارهاي مردم
آرزوها تحقق راستاي را در عراق نتايج انتخابات پورمحمدي، آخوند

و گفت:  دانست كربال طريق براي فتح قدس از خميني دجالگرانة شعار و
امام حضرت فرمايشات تحقق گواهي است بر تاريخي بزرگ پديدة اين

كربال است. از قدس راه كه براين مبني
پارلماني انتخابات ارتجاع مجلس اعضاي از فوالدگر، حميدرضا
حكومت جهاني «تشكيل راستاي در را رژيم مطلوب ليست و غلبه عراق

اسالم» دانست.
مجلس عراق اخير انتخابات گفت: خود دستور از پيش در نطق وي
از نيروهاي توجه قابل انتخاب جمعي و نيز پارچه يك ائتالف پيروزي و
نيروهاي شدن  اكثريت حائز و افغانستان مجلس انتخابات در  جهادي
جهاني حكومت تشكيل ساز زمينه فلسطين… مجلس انتخابات در حماس

دی٨٤) اول همبستگي، حکومتی (روزنامه بود. خواهد اسالم

آشوشيتدپرس، گزارش به
سفير خليلزاد، زالماي ٣٠آذر٨٤،
«نتايج نهايي گفت عراق، آمريكا در
شكايتهاي كلية زماني كه تا انتخابات
نگرفتهاند، قرار بررسي مورد قرمز
كميسارياي شد». نخواهند اعالم
كه است كرده اعالم انتخابات
كه كرده دريافت ١٠٠٠شكايت

هستند. قرمز از نوع آنها از ٢٠فقره
به اشاره با آسوشيتدپرس
و تسنن اهل گستردة اعتراضات
اياد به متعلق ملي العراقية ليست
سود به گسترده تقلب بر مبني عالوي
افزود: ايران، رژيم مطلوب ليست
ميشوند مطرح زماني اتهامات «اين
هشدار عراق در آمريكا  سفير كه
موجب تنها فرقهگرايي است، داده

شد. خواهد خشونت ريسك افزايش
عراق كه است كرده تأكيد خليلزاد
را شكافها تا دارد نياز ائتالف به يك

بياورد». هم
افزود: عراق در آمريكا سفير
و فرافرقه يي همكاري يك «بايد
فراقوميوجودداشتهباشد.فرقهگرايي
را موفقيت به دستيابي چشم انداز
تخاصم ريسك و ميكند تضعيف

ميدهد». را افزايش فرقهها ميان
گزارش همچنين خبرگزاري اين
امنيت مشاور  هدلي، استفان كه  داد
مركز در سخناني طي سفيد، كاخ ملي
در بينالمللي و استراتژيك مطالعات
روي بر مكرر به طور واشينگتن،
در تسنن اهل دائم حضور اهميت

روند سياسي عراق تأكيد كرد.

كه ميفهمند «همه  گفت: وي
به جرياني كه از بخشي  بايد سني ها 
باشند، از دولت و بخشي ميرود پيش

كه ميگردد  بر عراقيان به اين حال 
پيش چگونه روند اين بگيرند تصميم

سرانجام برسد». و به برود

که کلية زمانی تا انتخابات نهايی نتايج عراق: در  سفير آمريکا
شد نخواهند اعالم نشده اند بررسی قرمز شکايتهای

جبهة دبيركل صالحمطلق،
به نسبت عراق، ملي گفتگوي
عراق انتخابات در رژيم دخالتهاي
قوا تمام با ما  گفت: و  كرد اعتراض
انتخابات اين باطلكردن خواستار
اين رسيدهايم كه نتيجه اين و به هستيم

است. باطل كل در انتخابات
مطبوعاتي كنفرانس يك طي وي
اين به  تسنن  اهل عربهاي ما  گفت: 
نداريم. اعتماد و  داريم شك نتايج
ميافزايد ما دردهاي به نتايج اين
كسي مي افزايد. فقرا فقر به نتايج اين
آزادكردن ادعاي و ميخواهد كه
متقلب نميتواند دارد را كشوري
مدعي و  ميخواهد كه كسي باشد. 
اداري فساد  با ميخواهد كه  است
فاسد نميتواند خودش  كند مبارزه
مسلمان ميخواهد كه كسي باشد.
بودن مسلمان  ادعاي  و  باشد حقيقي 
برادران ديگر رأي نمي تواند دارد
به ما بنابراين  بدزدد. را خود مسلمان 

انتخابات اين  كه رسيدهايم نتيجه  اين
كل باطل است. در

به انتخابات افزود: اين مطلق صالح
در چندمليتي نيروهاي فرماندة اعتراف
رژيم كه گفت آنجا باطل است. عراق
دخالت كرده عراق انتخابات ايران در
كاميونهايي گفت  كه آنجا  و است
ايران از انتخاباتي تقلبي اوراق از پر
مورد در ما است. شده  وارد عراق به
اطالعات واردشده كاميونهاي اين
كاميونها اين ابتدا پليس داريم. دقيق
آن خبر سپس بود و كرده  توقيف را
دولت نيز پايان در كرد. درز بيرون به

كرد. خبر را تكذيب اين صحت
عراق ملي گفتگوي جبهة دبيركل
جامعة از من در اينجا گفت: ادامه در
اتحادية از عرب، امت از جهاني،
سازمان از اروپا، از كنفرانس اسالمي،
دولت از و عرب اتحادية از ملل،
عرب كشورهاي تك تك مردم تا
وارد ميطلبم كه استمداد ميخواهم و

به گونه اين كه عراق نگذارند و شوند
بدين عراق كه نگذارند برود. قربانگاه
شود. از مقابل چشم همه ذبح شكل در
بشكنند. را سكوت كه ميخواهم همه
است از داده زيادي قربانيان اين كشور
بنابراين خيزند. بپا كه ميخواهم همه
اين قوا خواستار باطلكردن تمام با ما

هستيم. انتخابات
رئيسجمهور دخالت خواهان وي
نخواهيم سكوت ما گفت و شد آمريكا
خواستار جهاني جامعة تمام از ما كرد.
موضوع اين حول  سريع  دخالت

هستيم.
ما گفت: همچنين مطلق صالح
و انتخابات عالي كميسارياي به نسبت
داريم چرا نتايج اعتراض اين نسبت به
باطل ساخته اين كميساريا بر روي كه
داده تغيير بايد كميساريا است. شده
اقشار تمام بايد كميساريا اين و شود
را عراق مردم مختلف جريانات و
احزاب فقط نه اينكه و كند نمايندگي
(تلويزيون كند. نمايندگي را مشخصي

٢٩آذر٨٤). العربيه

عراق: ملی گفتگوی جبهة دبيرکل
است باطل کل در انتخابات اين

ايادجمالالدين،روحانيسرشناس
عالوي اياد اعضاي ليست از و عراق
مصاحبه در عراق، سابق نخستوزير
اگر كرد اعالم العربيه تلويزيون با
ارائهشده آمار انتخابات در كميسارياي
را اين موضوع بايد نكند، تجديدنظر 
متحد ملل سازمان امنيت شوراي به

داد. ارجاع
ترورها و و گسترده تقلبات وي به
وابسته مسلحانه توسط عوامل حمالت
اشاره مطلوب رژيم آخوندي ليست به

برگههاي از «بسياري گفت: و كرد
بغداد در تنها است. شده باطل رأي
العراقيه ليست  انتخاباتي برگه  ٤٠هزار
رأي برگههاي كردند. باطل را ملي
ثبت شده و اينها همة را پاك كردند.

است». شده داده بهكميساريا
كانديداها ترور جمالالدين  اياد
ليست دفاتر كشيدن آتش به و
و داد قرار اشاره  مورد را اياد عالوي 
اقدامات اين محكومكردن خواستار

گرديد.

ما افزود:  شيعه  روحاني  اين 
و كميساريا جدي دخالت خواستار
سازمان امنيت شوراي دائم اعضاي
در مورد نتايج انتخابات هستيم تا ملل
تحقيق تقلبات درمورد كنند. تحقيق
عراق سرنوشت  انتخابات اين كنند. 
ميكند تعيين سال چهار مدت به را
مخالف ما كنيم. سكوت نمي توانيم ما
استفاده با مردم مرعوبكردن و تفلب

هستيم. آر.پي.جي و دين اهرم از
به توجه با گفت  ادامه  در وي

ليست است آمده عمل به كه برآوردي
را ٥٥كرسي ٥٠تا انتظار ملي العراقيه
اتفاقات بيانگر اين  از  كمتر و داشته
رابطه اين در ما است. خطرناكي
دادهايم. كميساريا به كه داريم اسنادي
در كند ايفا را خود نقش بايد كميساريا
بايد سياسي نيروهاي صورت اين غير
اين دائم اعضاي به و امنيت شوراي به
بخواهند آنها كنند و از مراجعه شورا
بتوانند تا كنند كمك عراقيان به كه

نهند. بنا را واقعي دموكراسي يك

تجديدنظر شده آمار ارائه در انتخابات کميساريای عراقی: اگر سرشناس روحانی
داد متحد ارجاع ملل به شورای امنيت سازمان را موضوع بايد اين نکند

در تقلب بزرگترين از دنيا الزمان:
شد انتخابات بيدار

ثبت  به و مدارک با شهود تقلب ١٢٠٠ مورد بيش از
است رسيده

بزرگترين از «دنيا عنوان تحت پنجشنبه٣٠آذر٨٤، روز  الزمان روزنامة 
ليست نفع به گرفته صورت تقلبهاي گزارشي از شد»، بيدار انتخابات در تقلب

منتشر كرد. را اخير عراق در انتخابات ايران مطلوب رژيم
انتخاباتي در تقلب جديدي از گستردهترين نوشت: «عالئم روزنامه اين
هيأتهاي و متحد ملل سازمان براي اروپا خارج جديد دموكراسيهاي تاريخ

به  مدارك و شهود با تقلب ١٢٠٠ مورد از بيش . شود آشكار مي بين المللي
فراكسيونها نتوانستند به كه است مواردي از غير به تعداد است اين ثبت رسيده

كنند». را جمعآوري آن اسناد مراكز از بعضي در افراد مسلح وجود دليل
ملي،  العراقيه ليستهاي شامل كه سياسي ٢٤ جريان الزمان افزود: ديروز
اعيان مجلس نيروهاي ملي، پارلمان ملي، گفتگوي عراق، جبهة توافق جبهة
ديگر تعدادي و رافدين ليست مليون، تجمع ملي، وحدت جبهة موصل، در
هستند، مؤتلف جعفري دولت در كه جرياناتي ازجمله سياسي جريانات از
اين دهندة نشان انتخابات اولية نتايج كردند. برگزار را جلسات از سلسلهيي

٨٠ تا ١٠٠ كرسي  بين ملي گفتگوي و توافق جبهة العراقيه، ليستهاي كه است
اين به نسبت را خودشان شديد اعتراض جريانات اين ولي آورده اند دست به
آينده پارلمان ندارند و در قبول را آن كه نمودند اعالم و كردند نتايج ابراز

. كرد». نخواهند شركت

از متعددی موارد السياده عراقی روزنامة
آخوندي رژيم مطلوب ليست توسط تقلبات

کرد را افشا استان ديالی در
تقلباتي از متعددي موارد ٢٩آذر٨٤، سهشنبه روز السياده عراقي روزنامة
گرفته صورت در استان ديالي آخوندي ليست مطلوب رژيم نفع به كه را

است، افشا كرد.
شاهد ديگر مناطق برخي و ديالي استان و بغداد در نوشت: روزنامه اين

بوديم. متعدد تخلفات و تقلبات
شهر در كارگران منطقة در شهروندان از تعدادي به مسلح شبهنظاميان
اساميشان پيشتر كه ٣٠٠نفر كنند. شركت در رأيگيري ندادند اجازه خالص
شده مركز حذف اين از ليست آنها اسامي شده بود، ثبت مدرسة بعلبك در

نشد. داده وارد شدن اجازة آنها به و بود
شهروندان از وضعيت براي تعدادي در خالص همين سربازان منطقة در
مراجعه به كميساريا و بايد نشده ثبت شد اساميشان آنها گفته به آمد. پيش
شهر در طارميه و غالبيه مناطق در شهروندان از تعدادي كه هنگامي كنند.
اسامي حذف ناگهاني با صورت به كردند مراجعه رأي دادن براي خالص

نميتوانند  گفتند آنها ليست٥٥٥ به اعضاي و شدند مواجه مراكز آن از خود
روي تأثير گذاري براي خالص شبهنظاميان در شهر از برخي بدهند. رأي
كه است مرجعيت خواسته ميكردند اعالم بلندگو طريق از رأيدهندگان

رأي داده شود. ليست٥٥٥ به
است. شده مشاهده بلدروز نيز در منطقة قانون موارد نقض افزود: السياده

از  تعدادي اسامي ليست٥٥٥ بودند هوادار كه كشور وزارت و پليس افراد
از و مانع بودند حذف كرده ليست از بعقوبه از مناطق تعدادي را در نفرات

دادن آنها ميشدند. رأي

تضاد بيانگر اعتراضات  الصباح:
واقعيتهاست صندوقها با نتايج

اهل  اعتراض  به اشاره ضمن عراق چاپ  ٣٠آذر٨٤  الصباح روزنامة 
بيانگر اين اعتراضات اين نوشت: كشور اين انتخابات نتايج مورد تسنن در

است. تضاد صحنه در واقعيتهاي رأيگيري با نتايج صندوقهاي كه است
را شبهنظاميان و دولتي سني، جريانات ليستهاي اعضا افزود: الصباح
و كرده ايجاد جنوبي مانع استانهاي در انتخابات در مسير كه مي كنند متهم

دهند. مي قرار مشخص ليستهاي از بعضي منافع جهت در را آن

دستآوردهاند داليلي به آمريكايي  نيروهاي
تقلبات در ايران رژيم دخالت نشان دهندة كه

است عراق انتخاباتي
داليلي نيروهاي آمريكايي نوشت: اولدی٨٤، االوسط الشرق روزنامة
انتخاباتي تقلبات در ايران رژيم دخالت نشاندهنده كه آوردهاند دست به

عراق است.
انتخاباتي برگه هاي خاطر به كوت در «دستگيري عنوان با روزنامه اين
افزود: نيروهاي در شهركوت منابعي نقل از به آمده است»، ايران كه از تقلبي
آرا تقلبي برگههاي واردشدن موضوع پيرامون تحقيق چارچوب در آمريكايي
كرده شهر كوت حمله به اماكني در مرز ايران، يا چند كاميون از يك توسط

نمودند. هستند، دستگير محلي مقامات از آنها از كه برخي را افرادي و
به اقدام  آمريكايي  نيروهاي  گذشته دوشنبة روز افزودند:  منابع  اين 
نشاندهندة دخالت كه  آوردند به دست داليلي و كرده گستردهيي بازرسي
تقلبات انتخاباتي رژيم در اين عراقي نزديك به نيروهاي سياسي ايران و رژيم

. ميباشد
استان رئيس شوراي محمد» «جاسم قبل روز دو الشرق االوسط افزود:
به موسوم جاسم، «فاضل آمريكايي  نيروهاي كه گفت  روزنامهنگاران به
مجلس رهبران از وي . كردهاند دستگير را استان شوراي عضو ابوطيب»

ميباشد. استان در عراق اسالمي انقالب اعالي
ضبط اثباتي مدارك گفتند آمريكايي نيروهاي روزنامه اين نوشتة به
كند. ثابت مي انتخاباتي تقلبات در را جاسم فاضل داشتن دست كردهاند كه

ديالی استان به هيأتی متحد ملل  سازمان
کرد. اعزام آرا مجدد شمارش برای

استان در تقلبات كثرت دليل به داد: خبر ٣٠آذر٨٤، بغداد تلويزيون
از هيأتي است، صورت گرفته رژيم ايران ليست مطلوب نفع به كه ديالي
آراي شمارش به مجددًا تا است شده اعزام استان اين به ملل متحد سازمان

بپردازد. استان اين
انتخابات عالي كميسارياي دفتر در مطلع منابع گفت: تلويزيون اين

اشتباه  دليل به توافق عراق جبهة ليست ١٥٠٠٠ رأي از بيش كه گفتند ديالي
شدهاست.  بوده، ملغي شمارش آرا ويژة ١٢٢ كه فرم كردن پر در

زيادي بسيار تعداد كه گرديد همچنين كشف بغداد تلويزيون گفته به
ليست به نفع توافق جبهة ليست از حمايت در شده پر فرمهاي انتخاباتي از
اين موضوع مورد در تحقيق براي بود. شده داده تغيير متحد ائتالف عراق

استان  ٣٠آذر٨٤ به چهارشنبه صبح متحد سازمان ملل طرف از كميته يك
انجام را رأي  صندوقهاي برخي آراي مجدد شمارش كار رفت و ديالي
ديالي پي استان انتخابات در زيادي بسيار تقلبات وجود به تاكنون داد كه

بردهاند».

عراق در رأیگيری حوزه يک در مقابل در عراق آمريکا سفير خليلزاد، زالمای

دبيركل حزب حميد مجيدموسي،
ملي العراقية ليست از عراق كمونيست
گفت و كرد انتخابات اعتراض نتايج به
هستيم و باره اين در تحقيق ما خواستار

تجاوزات را نميپذيريم. اين
يك كنفرانس مطبوعاتي  در  وي
گذشته روز  گفت: سهشنبه روز  در

كميسارياي مدير الالمي، عادل
كرد اعالم را  اوليه نتايج انتخابات، 
چه دليلش  و هدفش نميدانيم ولي 
و شده اعالم نسبت و زمان است بوده
كه هدف دهد مي نشان آن اعالم شيوة
روي میخواهند و بردارد در مشخصي
اعالم خود بر بنا بگذارند. تأثير مردم

دو نتيجه مشخص شدن براي كميساريا
. بود الزم زمان هفته

آنها افزود: موسي مجيد حميد
به مربوط بغداد نتايج كه ميگويند
علمي سند ميباشد. آرا ٨٩درصد
٨٩درصد اعالم كه براساس آن چيست
زماني مي داند چرا و مجاز مناسب را

و چرا نكردند اعالم بود ٥٠درصد كه
نكردند صبر ١٠٠درصد به رسيدن تا
بخشي به مربوط اين كه ميگويند و
باقيمانده ١١درصد و است  بغداد از 
آيا ميباشد. كرخ منطقة به مربوط
آرا شمارش علمي  مباني با  آمار اين

دارد؟ مطابقت

دبيرکلحزب کمونيستعراقبهنتايجانتخابات اعتراضکرد

از کيهان حکومتی روزنامه نگرانی  ابراز
عراق اعتراضهای گسترده مردم

٣دی٨٤ در يادداشت سياسي خود، نگراني آخوندها را  كيهان حكومتي روزنامه



صفحة ٩اقتصادي شمارة ٧٨١ ـ  سه شنبه ٦ دی  ١٣٨٤

اخبار کوتاه  اقتصادي

ادرات گاز ترصادرات گاز ترصادرات گاز ترکمنستان به ايران افزايش يافت
آذر٣١آذر٣١آذر٨٤) خبر داد که طی سال جاری ميالدی  ٢٢تلويزيون ترکمنستان روز ٢٢تلويزيون ترکمنستان روز ٢٢دسامبر(
بيش از ٥ ميليارد متر مکعب از طريق خط لوله به ايران گاز صادر کرده ا ست که 

نسبت به مدت مشابه سال پيش افزايش قابل توجهی داشته است.

داد و ستد گاز بين ايران و جمهوری آذربايجان 
آغاز شد

٢٥ طبق يک قرارداد ٢٥ طبق يک قرارداد ٢٥ ساله جمهوری آذربايجان از اول نوامبر٢٠٠٥ ارسال گاز به 
٥ايران را آغاز کرده و قرار است که ساالنه ٥ايران را آغاز کرده و قرار است که ساالنه ٨٠/٥ ميليون مترمکعب گاز را از مرز آستارا 
تحويل ايران دهد. ايران ٨٥درصد از گازی را که در آستارا از آذربايجان تحويل 

می گيرد در مرز جلفا به جمهوری خودمختار نخجوان واگذار خواهد کرد.
مذاکرات مربوط به ارسال گاز ايران به پاکستان وهند

ادامه دارد
به  مربوط  مذاکرات  داد  گزارش  آذر٣١آذر٣١آذر٨٤  تايمز  هندوستان  روزنامة 
پروژه ارسال گاز ايران از طريق خط لوله به پاکستان و هند وارد جزئيات 
پروژه حدود ٧/٢ اين  اجرای  برآورد می شود که  اجرايی آن شده است.  

ميليارد دالر هزينه داشته باشد.  اين منبع گزارش می دهد که هند و پاکستان 
مشغول مذاکره برای تعيين حق ترانزيتی هستند که هند بايد بابت عبور دادن 
ميليارد دالر هزينه داشته باشد.  اين منبع گزارش می دهد که هند و پاکستان 
مشغول مذاکره برای تعيين حق ترانزيتی هستند که هند بايد بابت عبور دادن 
ميليارد دالر هزينه داشته باشد.  اين منبع گزارش می دهد که هند و پاکستان 

گاز ايران ازخاک پاکستان به اين کشور پرداخت کند.
نفتتالش برای همکای با چين در زمينة نفتتالش برای همکای با چين در زمينة نفت

پتروشيمی گاز و پتروشيمی گاز و پتروشيمی  گاز و و گاز و و 
آذر ٣٠آذر ٣٠آذر ٨٤ به نقل از معاونت امور بين المللی وزارت  خبرگزاری رژيم 
نفت ايران خبر داد که سه گروه کاری مشترک بين ايران و چين مذاکره 

خبرگزاری رژيم 
نفت ايران خبر داد که سه گروه کاری مشترک بين ايران و چين مذاکره 

خبرگزاری رژيم 

نفت و  ايران وچين در زمينه های گاز و  پروژه های همکاری  پيشبرد  برای 
پتروشيمی را به پيش می برند.

شرکت ٤٤  تن از کارگزاران رژيم در کرج
در زمين خواری 

آذر٣٠آذر٣٠آذر٨٤، قضاييه رژيم در کرج  به گزارش خبرگزاری حکومتی ايسنا 
بهره برداري  قصد  تهران  استان  غرب  در  زمينخواران  از  برخي  کرد  اعالم 
ميزان، يك هزار و٤٢٠ اين  از  داشته اند كه  را  زمين   هكتار 

بهره برداري  قصد  تهران  استان  غرب  در  زمينخواران  از  برخي  کرد  اعالم 
ميزان، يك هزار و اين  از  داشته اند كه  را  زمين   هكتار 

بهره برداري  قصد  تهران  استان  غرب  در  زمينخواران  از  برخي  کرد  اعالم 
از ٣١٠٠ سوء 

هكتار مربوط به اراضي شهرستان نظرآباد است و ٤٤ نفر از مديران فصلي و 
منطقه ايي و استاني نيز در اين زمينه در اين مركز داراي پرونده هستند. 

ايران در صدر ليست کشورهايی قرار دارد که از آن 
مواد غذايی آلوده به اتحادية اروپا وارد می شود

در سال ٢٠٠٥ در اتحادية اروپا ٦٩١ مورد مواد غذايی آلوده به کشورهای 
اتحادية اروپا وارد شده اند. ايران در صدر ليست کشورهايی قرار داشت  که از 
آنها مواد غذايی آلوده  وارد اتحادية اروپا شده است.  بعد از ايران کشورهای 

ترکيه و چين و هندوستان قرار دارند.
روبرو  غذايی  آلودگی  مورد   ٢٥٨٨ با  اروپا  اتحادية   ٢٠٠٥ سال  در 

شده است. 
٥٣٨در سال گذشته ٥٣٨در سال گذشته ٥٣٨ هشدار در مورد وجود ماده آفالتاکيسن در پسته صادر 

٤٨٧شده است که ٤٨٧شده است که ٤٨٧ مورد آن به پسته های وارداتی از ايران مربوط شده است. 
در نتيجه اتحادية اروپا پسته های وارداتی از ايران بشدت محدود کرد و 

آنها را دو بار مورد آزمايش قرار داده است.
برای هشدار سريع مواد غذايی  از سال ١٩٧٩ سيستمی  اروپا که  اتحادية 
انتشار هشدارها مواد غذايی آلوده وارد  به رغم  به وجود آورده است.  آلوده 
برای هشدار سريع مواد غذايی   سيستمی 
انتشار هشدارها مواد غذايی آلوده وارد  به رغم  به وجود آورده است.  آلوده 
برای هشدار سريع مواد غذايی   سيستمی 

اتحادية اروپا می شود. 
تاکنون در سال جاری در اثر آلودگی غذايی يک نفر در انگليس جان 
خود را از دست داده است.  با همين  آلودگی ١١٨ نفر ديگر دچار مسموميت 

غذايی شدند.

افت مجدد و مکرر شاخص و ارزش در بورس تهران
شمار خريداران سهام شرکتهای عضو بورس تهران در جريان هفته منتهی 
و  رسيد  نفر  ٣١هزار  به  ماقبل  هفته  به  نسبت  کاهش  ٤٨درصد  با  به ٢دی٨٤، 
ارزش کل معاملة سهام شرکتهای عضو اين بورس طی همين هفته ٣٢درصد 
اين وضعيت سير  اثر  بر  از ١٨٠ميليارد تومان رسيد.   به کمتر  کاهش يافت و 
نزولی شاخص کل بورس تهران ادامه يافت و طی هفته مذکور ١١٠واحد ديگر 

پايين آمد.  
فضای سياسی حاکم علت اصلی افت ارزش سهام طی هفتة مذکور تلقی 
شده است. پافشاری رژيم ايران برغنی سازی اورانيوم در نظنز، ابراز بی اعتمادی 
نسبت به ادامة مذاکرات با اروپا،  اظهارات ضد اسرائيلی احمدی نژاد و همچنين 
هشدار محمد البرادعی، دبيرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی مبنی بر اين که 
توليد  برای  ايران زمان کوتاهی  نطنز،  تأسيسات  به کار در  در صورت شروع 
بمب اتمی فاصله خواهد داشت، مواردی هستند که بر اين افت مؤثرند. سرمايه 
گذاران بورس تهران از ترس تحريم رژيم ايران نسبت به خريد سهام اين بورس 

ابراز بی اعتمادی می کنند.

وزيران ١٤٩ كشور عضو سازمان 
تجارت جهاني در اجالس اخير خود 
دو  شد،  برگزار  درهنگ كنگ  كه 
اتخاذ  معنادار،  اما  نمادين،  تصميم 
سال ٢٠١٣ تا  آن كه  نخست  كردند.  

اتخاذ  معنادار،  اما  نمادين،  تصميم 
سال  تا  آن كه  نخست  كردند.  

اتخاذ  معنادار،  اما  نمادين،  تصميم 
سال ٢٠١٣ تا  آن كه  نخست  ٢٠١٣كردند.  

يعني تا ٨ سال ديگر تمامي كمكهاي 
به  و  دولتها  كه  ويارانه يي  مالي 
براي  اروپايي  دولتهاي  طورخاص 
خود  كشاورزان  به  صادرات  تشويق 
مي پردازند قطع شود.  يادآور مي شود 
تنها  ٢درصد  كمك  نوع  اين  كه 
مي پردازند قطع شود.  يادآور مي شود 

تنها  كمك  نوع  اين  كه 
مي پردازند قطع شود.  يادآور مي شود 

را  به كشاورزان  ازكل كمك دولتها 
تنها  كمك  نوع  اين  كه 

را  به كشاورزان  ازكل كمك دولتها 
تنها  كمك  نوع  اين  كه 

تشكيل مي دهد، اما درصورتي كه اين 
اين  از  كم  دست  شود،  اجرا  تصميم 
آمريكايي  و  اروپايي  كشاورزان  نظر 
اين  از  كم  دست  شود،  اجرا  تصميم 
آمريكايي  و  اروپايي  كشاورزان  نظر 
اين  از  كم  دست  شود،  اجرا  تصميم 

در بازار بين المللي فروش محصوالت 
با  مساوي  شرايط  در  كشاورزي 
توسعه  درحال  كشاورزان كشورهاي 
دّومين تصميم گيري  قرار مي گيرند.  
نمادين وزراي سازمان تجارت جهاني 
در هنگ كنگ اين بود كه سهميه يي 
واردات  براي  صنعتي  كشورهاي  كه 
از  ٤٩كشور  كشاورزي  محصوالت 
بسيار فقير توسعه نيافته برقرار كرده اند، 
كه   كشورها  اين  شايد  تا  گردد  لغو 
محسوب  جهان  كشورهاي  فقيرترين 
تجارت  درعرصة  بتوانند  مي شوند، 
بيش  سهمي  و  شوند  فعالتر  جهاني 
از  كه  فعلي،  يك  درصدي  ازسهم 
آورند.   دست  به  دارند،  تجارت  اين 
از  كه  فعلي،  يك  درصدي  ازسهم 
آورند.   دست  به  دارند،  تجارت  اين 
از  كه  فعلي،  يك  درصدي  ازسهم 

البته در حاشية اين دو تصميم كمك 
در  نيز  غربي  آفريقاي  پنبه كاران  به 
البته در حاشية اين دو تصميم كمك 
در  نيز  غربي  آفريقاي  پنبه كاران  به 
البته در حاشية اين دو تصميم كمك 

جهاني  تجارت  سازمان  كار  دستور 
قرار گرفت.  تصميمهاي اين اجالس 
كه با فشار ٢٠كشورتوسعه نيافته عضو 
و  برزيل  رهبري  به  تجارت  سازمان 
گام  البته  شده،  اتخاذ  آمريكا  تمايل 
اوليه يی است كه درجهت آزاد سازي 
گام  البته  شده،  اتخاذ  آمريكا  تمايل 
اوليه يی است كه درجهت آزاد سازي 
گام  البته  شده،  اتخاذ  آمريكا  تمايل 

محصوالت  بين المللي  تجارت 
اما  مي شود.   برداشته  كشاورزي 
از  دسته  دو  همانطوري كه گفته شد 
در  را  موضوع  اين  پيشبرد  كشورها 
جهاني  تجارت  سازمان  چارچوب 

پيگيري مي كنند.
كشورهاي  از  دسته  آن  نخست 
صنعتي  لحاظ  به  كه  توسعه  درحال 
پيشرفته  كشورهاي  با  رقابت  قدرت 
ندارند اما درصادرات برخي از اقالم 
دارند.   نسبي  مزيت  خود  كشاورزي 
بين المللي  بازار  در  كه  آمريكا  دوم 
محصوالت  از  بسياري  فروش 
باال  دست  اروپا  به  نسبت  كشاورزي 
را دارد و براي جبران كسري موازنه 
درصدد  خود  خارجي  بازرگاني 
بيروني صادرات  برطرف كردن موانع 
آنها و آزاد سازي تجارت محصوالت 
بيروني صادرات  برطرف كردن موانع 
آنها و آزاد سازي تجارت محصوالت 
بيروني صادرات  برطرف كردن موانع 

كشاورزي است. (كنگرة آمريكا طبق 
مصوبه يي دولت اين كشور را موظف 
راهگشايي  سال٢٠٠٧  ژوئيه  تا  كرده 
محصوالت  صادرات  افزايش  براي 
جايي  به  را  كشور  اين  كشاورزي 

برساند).
در  كه  گامي  درهرصورت 
سازمان  وزراي  هنگ كنگ  اجالس 
جهاني تجارت برداشته شده، گوياي 
به سمت  اين سازمان جهاني  حركت 
هرچه  وآزاد سازي  ليبراليزه كردن 
بيشتر تجارت محصوالت كشاورزي 
وبرداشتن موانع اين آزاد سازي توسط 

كشورهاي عضو است. 
وبرداشتن موانع اين آزاد سازي توسط 

كشورهاي عضو است. 
وبرداشتن موانع اين آزاد سازي توسط 

كشور  براي  سمتگيري،  اين 
سازي  آماده  بدون  كه  ايران،  ما 
كشاورزي  بخش  و  صنعت  بخش 
تجارت  سازمان  به  پيوستن  خود، 
مسأله يي  دارد  رو  درپيش  را  جهاني 

و  توجه  مورد  موقع  به  اگر  كه  است 
به  مي تواند،  نشود  واقع  چاره جويي 
صادراتي  و  توليدي  استعداد  رغم 
كشاورزي  دربخش  ايران  كه  بااليي 
حتي  را  ايراني  توليدكنندگان  دارد، 
در بازار داخلي ايران فلج نمايد و در 
برداري  بهره  براي  جايي  بازارجهاني 
از گشايش راه تجارت و رقابت آنها 
در  نگذارد.   باقي  خارجي  رقباي  با 
دبيركل  كالنتري،  عيسي  مورد  اين 
در  سالها  كه  كشاورز،  خانة  فعلي 
ايران  در  كشاورزي  وزير  سمت 
وضعيت  بر  و  بوده  كار  به  مشغول 
اشراف  كنوني  ايران  در  كشاورزي 
«اگر  كه  است  اين  ارزيابي اش  دارد، 

شود  اجباري  جهاني  تجارت  امروز 
به روي  كشور  اقتصاد  دروازه هاي  و 
از  شود،  ٩٠درصد  باز  جهاني  بازار 
كشاورزان ايراني ورشكست خواهند 
در  كشاورز  ٤ميليون  حدود  و  شد 
دولت  و  شد  خواهند  بيكار  كشور 
مواد  دالر  ٢٠ميليارد  از  بيش  بايد 
ايسنا  غذايي وارد كند»! (خبرگزاري 
مطلع  منبع  اين   (٨٣ ارديبهشت   ٢٣
كه روز ٢٣ارديبهشت٨٣ در همايش 
اين  درايران»  كشاورزي  انداز  «چشم 
مشكل  مي كند  برمال  را  تلخ  واقعيت 
اين  درايران»  كشاورزي  انداز  «چشم 
مشكل  مي كند  برمال  را  تلخ  واقعيت 
اين  درايران»  كشاورزي  انداز  «چشم 

اصلي  وعلت  ايران  كشاورزي  كلي 
بي توجهي  را  آن  آسيب پذيري 
دولت و عدم سرمايه گذاري دربخش 
«در  مي گويد:  و  مي داند  كشاورزي 
دولت و عدم سرمايه گذاري دربخش 
«در  مي گويد:  و  مي داند  كشاورزي 
دولت و عدم سرمايه گذاري دربخش 

قبل  ٤سال  از  غير  به  گذشته  ٥٠سال 
انقالب ، شاهد رشد منفي  پيروزي  از 
كشاورزي  بخش  در  سرمايه گذاري 

بوده ايم». 

علتهای  ساير  ردگيري  براي   
آسيب پذيري شديد بخش كشاورزي 
ايران، ضمن مرور برخي از مشخصات 
كنوني،  ايران  در  كشاورزي  بخش 
جايگاه بالقوه و وضعيت بالفعل توليد 
كشاورزي  محصوالت  صادرات  و 

ايران، را از نظر مي گذرانيم 

الف - وضعيت كلي: 
١- جايگاه كنوني بخش 

كشاورزي در اقتصاد ايران: 
مطابق ارزيابي منابع رژيم «بخش 
توليد  ايران  ١٥درصد  كشاورزي 
مطابق ارزيابي منابع رژيم «بخش 

ايران  كشاورزي 
مطابق ارزيابي منابع رژيم «بخش 

و  اشتغال  داخلي،  ٢٥درصد  ناخالص 
كشور  غير نفتي  صادرات   ٢٥درصد 
را تشكيل مي دهد».  اما منابع خارجي 
معتقدند كه «در حالي كه سهم بخش 
را تشكيل مي دهد».  اما منابع خارجي 
معتقدند كه «در حالي كه سهم بخش 
را تشكيل مي دهد».  اما منابع خارجي 

داخلي  ناخالص  توليد  از  كشاورزي 
بين ٢٠تا  در دهه ١٩٨٠ميالدي  ايران 
١٩٩٠ دهه  در  است،  بوده   ٢٥درصد 

١٤ميالدي به ١٤ميالدي به ١٤ ٢٠ تا  ٢٠ تا  ٢٠درصد كاهش يافته 
اين رقم كمتر  نيز  اكنون  است و هم 
(خبرگزاري  باشد»  مي  درصد 
اين رقم كمتر  نيز  اكنون  است و هم 
(خبرگزاري  باشد»  مي  درصد 
اين رقم كمتر  نيز  اكنون  است و هم 

از  ١٢
به نقل از واحد  فارس ٦ شهريور ٨٤ 

.(EIU اطالعات اكونوميستEIU اطالعات اكونوميستEIU

سازمان اطالعات آمريكا نيز سهم 
بخش كشاورزي در توليد ملي ايران 
طي سال ٢٠٠٤ ١١ ميالدي را  ١١ ميالدي را  ١١درصد و 
سهم اشتغال مردم ايران در اين بخش 

 ٣٠را  ٣٠را  ٣٠درصد اعالم كرده است. 

٢- ميزان اشتغال و ارتزاق 
ايرانيان دربخش كشاورزي 

و  خواربار  جهاني  سازمان 
كشاورزي (فائو) براساس آخرين آمار 
را  ايران  روستايي  جمعيت  ارائه شده، 
٢٢/٧ميليون نفر معادل  ٣٣درصد كل 
جمعيت اين كشور اعالم كرده است. 
تعداد  گزارش  اين  براساس 
جمعيت اين كشور اعالم كرده است. 
تعداد  گزارش  اين  براساس 
جمعيت اين كشور اعالم كرده است. 

افرادي كه از راه كشاورزي در ايران 

نفر  ١٧/١ميليون  نيز  مي كنند  ارتزاق 
ايران  جمعيت  كل  معادل  ٢٥درصد 
خواربار  سازمان  شده است.  اعالم 
جهاني، در اين گزارش جمعيت فعال 
خواربار  سازمان  شده است.  اعالم 
جهاني، در اين گزارش جمعيت فعال 
خواربار  سازمان  شده است.  اعالم 

ايران را از نظر اقتصادي ٧/ ٢٦ميليون 
نفر بر آورد كرده و متذكرشده است 
با  كشاورزي  بخش  در  ايران  كه 
و  دارد  شاغل  كشاورز  ٦/٦ميليون 
شمال  و  خاورميانه  در  نظر  اين  از 
آفريقا مقام سوم را دارد. (بعد ازمصر 
٢٢ فارس  (خبرگزاري  وافغانستان) 

آفريقا مقام سوم را دارد. (بعد ازمصر 
فارس  (خبرگزاري  وافغانستان) 

آفريقا مقام سوم را دارد. (بعد ازمصر 

آذر ٨٤ به نقل از فائو)

٣- ميزان توليد، واردات 
و صادرات مهمترين 

فرآورده هاي كشاورزي و 
دامي ايران:

خبرگزاري فارس روز ١٢آذر٨٤
كاالهاي  بورس  دبيركل  از  نقل  به 
كشاورزي گزارش داد كه توليد انواع 

شيالتي  و  باغي  زراعي،  محصوالت 
تن  ميليون   ٢٤ گذشته  سال  پنج  در 
عبارت  به  است  كرده  پيدا  افزايش 
ميليون   ٦٤ از  توليد  مجموع  ديگر 
تن، به ٨٨ ميليون تن رسيده است. و 
بنا به گزارش «سازمان مواد غذايي و 
كشاورزي» وابسته به سازمان ملل متحد 
ايران طي سال ٢٠٠٤ ميالدي  (فائو)، 
ودامي  كشاورزي  محصول  نوع   ٢٠
٦٣مهم به وزن ٦٣مهم به وزن ٦٣ ميليون و ٩٨٠ هزارتن 
اين  دربين  كه   (١) است  توليد كرده 
٢٠ محصول، گندم بيشترين سهم را به 
ميزان ١٤ ميليون تن به خود اختصاص 
داده بود و خرما با توليد ٨٨٠ هزار تن 
در رده آخر قرار گرفت.  خبرگزاري 
فارس روز ٢٢ آذر ٨٤ به نقل از همين 
ساالنه  ايران  كه  داد  گزارش  منبع 
٦حدود ٦حدود ٢/٦ ميليارد دالر مواد غذايي به 
كشور وارد مي كند و به لحاظ ارزش 
١٨ ميان  در  غذايي  مواد  واردات 

در  يقا  آفر  وشمال  خاورميانه  كشور 
ردة پنجم قرار گرفته است.  براساس 
ميالدي  اين گزارش طي سال ٢٠٠٤ 
ردة پنجم قرار گرفته است.  براساس 

اين گزارش طي سال 
ردة پنجم قرار گرفته است.  براساس 

واردات محصوالت كشاورزي معادل 
بوده  ايران  واردات  كل   ١٢درصد 

است. فائو درگزارش ديگري ميانگين 
سه  طي  ايران  كشاورزي  صادرات 
سال گذشته را سالي ١/٢ميليارد دالر 

برآورد كرده است.

ب- امكانات بالقوه وبالفعل 
كشاورزي در ايران: 

خاك،  وسعت  وهوا،  آب  تنوع 
تجربي  ميراث  و  سخت كوشي  و 
به  را  كشورما  ايراني،  كشاورزان 
از  برخي  صادرات  و  توليد  لحاظ 
در  كشاورزي  محصوالت  انواع 
ايران  است.  قرارداده  ممتاز  موقعيتي 
در توليد محصوالتي مانند زعفران و 
كارشناسان  دارد.   مطلق  مزيت  پسته 

برخي  در  که  معتقدند  كشاورزي 
باال  دليل  به  عسل  مانند  محصوالت 
دارد.   منطقه اي  مزيت  كيفيت،  بودن 
در  ما  كشور  كارشناسان  اين  نظر  به 
نظير  سردسيري  محصوالت  توليد 
سيب و مركبات در شمال كشور براي 
خليج  حاشيه  كشورهاي  به  صدور 
برعكس  و  دارد  نسبي  مزيت  فارس، 
خليج  حاشيه  كشورهاي  به  صدور 
برعكس  و  دارد  نسبي  مزيت  فارس، 
خليج  حاشيه  كشورهاي  به  صدور 

جنوب  گرمسيري  محصوالت  در 
ايران مثل خرما براي صادرات به بازار 
در  واقع  مشترك المنافع  كشورهاي 
شمال ايران از مزيت نسبي برخوردار 
كه  حالي  در  وجود  اين  با  است.  
مهم  مسأله  كشت  قابل  زمين  كمبود 
كشورهاي  از  بسياري  در  كشاورزي 
جهان است، ايران هنوز از دوسوم زمين 
ميليون هكتاري 
جهان است، ايران هنوز از دوسوم زمين 
ميليون هكتاري 
جهان است، ايران هنوز از دوسوم زمين 

قابل كشت حدود ٥٠
را  آن  و  نمي کند  برداري  بهره  خود 
به  بنا  است.   نگهداشته  باقي  لم يزرع 
برخي از گزارشها حدود  ٧٠درصد از 
به  بنا  است.   نگهداشته  باقي  لم يزرع 

برخي از گزارشها حدود 
به  بنا  است.   نگهداشته  باقي  لم يزرع 

 ٧٠برخي از گزارشها حدود  ٧٠

آبهاي كشور كه مي تواند در خدمت 
آبياري بخش كشاورزي قرارگيرد نيز 
بخش  اين وجود  با  مي رود.   به هدر 
مهمي از محصوالت كشاورزي ايران 
پس از برداشت بر اثر نرسيدن به موقع 
محصول به بازار فروش، نبودن صنايع 
تبديلي درمحل و بي توجهي مسؤالن 
به مشكالت كشاورزان تلف مي شود.  
كشاورزي   محصوالت  اتالف  ميزان 
از  ٣٠درصد  بيش  ايران  در  ودامي 
اتالف  برابر   ٦ حدود  و  توليد  ميزان 
كشورهاي  در  كشاورزي  توليدات 

پيشرفته است. 

ج- علت اصلي آسيب پذيري 
كشاورزي ايران دربازار 

جهاني:
به رغم امكانات بالقوه يي كه ايران 
براي ورود به بازار جهاني كشاورزي 
دست اندركاران  شهادت  به  دارد 
دراين بازار به شدت آسيب پذير است.  
مهمترين  امكانات،  اتالف  سواي 
در  را  ايران  كشاورزان  كه  مسأله يی 
پايين  كرده  آسيب پذير  جهاني  بازار 
بودن بهره وري و بازده كار كشاورزي 

بانك  به گزارش  بنا  ايران است.   در 
كه  افزوده  يي  ارزش  ميانگين  جهاني 
توليد  سال  در  ايراني  كشاورز  هر 
اعالم  مي كند،  در حدود ٢٣٥٤دالر 
شده، با فرض صحت اين برآورد ايران 
اعالم  دالر 
شده، با فرض صحت اين برآورد ايران 
اعالم  دالر 

از نظر بهره وري در بخش كشاورزي 
در ميان ١٣٠كشور جهان در جايگاه 
٤٩ قرار مي گيرد.  سه كشور آمريكا، 
فرانسه و بلژيك به ترتيب سه كشور 
نخست دنيا از نظر ميزان بهره وري در 
با  شده اند.  شناخته  كشاورزي  بخش 
هر  كه  افزوده يي  ارزش  حساب  اين 
آمريكا  در  كشاورزي  بخش  شاغل 
توليد مي كند در سال حدود  ٢٠برابر 
يك كشاورز ايراني و معادل ٤٧٥٤٦

دالر بوده و اين رقم براي دو كشور 
٣٨٦٤٧ ترتيب  به  بلژيك  و  فرانسه 

دالر بوده و اين رقم براي دو كشور 
ترتيب  به  بلژيك  و  فرانسه 

دالر بوده و اين رقم براي دو كشور 

برخي  مي باشد.  دالر   ٣٨٤٣١ و  دالر 
كار  بهره وري  بودن  پايين  علتهاي  از 

كشاورزي در ايران عبارتند از:
كشاوري  بخش  محروميت   -١
از حمايت الزم و مؤثر دولتي:  ايران 
به  كشورها،  ساير  در  كه  درحالي 
خصوص كشورهاي پيشرفته صنعتي، 
چتر حمايتي مؤثر دولت همچنان بر سر 
شده،  داشته  نگه  گسترده  كشاورزان 
خصوص  به  ايران  كشاورزي  بخش 
ازنظر مديريت كالن، سرمايه گذاري 
بي توجهي  مورد  مالي،  حمايت  و 
بي رغبتي  است.   شده  واقع  دولت 
براي  بخش خصوصي  سرمايه گذاران 
بي رغبتي  است.   شده  واقع  دولت 
براي  بخش خصوصي  سرمايه گذاران 
بي رغبتي  است.   شده  واقع  دولت 

ايران  بخش كشاورزي  در  فعاليت 
بخش  بي پناهي  اين  از  عمدتًا  نيز 
بي توجهي  مي شود.  ناشي  كشاورزي 
به  نيز  حياتي  موضوع  اين  به  دولت 

نوبة خود راه مي برد به بحران مديريت 
كالن اقتصادي درايران كنوني. 

بخش كشاورزي  محروميت   -٢
انساني  نيروي  فعاليت  از  ايران 
به  تحصيلكرده:  و  آموزش ديده 
اساس  بر  فارس  خبرگزاري  گزارش 
عمومي  سرشماري  آخرين  نتايج 
٤ از  كشور،  ٤٥درصد  كشاورزي 

بخش  بهره بردار  و  ٣٢٤هزار  ميليون 
ميليون و  كشاورزي، كه حدود يك 
٩٦١ هزار نفر مي شوند،  بي سواد هستند. 
اين گزارش حاكي است: ٥/ ٣٢درصد 
از كشاورزان و بهره برداران اين بخش 
كمتر  و  ابتدايي  باسواد  كشور  در 
هزار   ٤٨٩ و  ميليون  يك  كه  هستند 
تشكيل  را  كشور  كشاروزان  از  نفر 
مي دهند. در اين گزارش آمده است:  
بهره برداران بخش كشاورزي  از كل 
٧٣٩/٤هزار نفر يعني  ١٧درصد داراي 
سواد متوسط و راهنمايي بوده و تعداد 
٨/ ٠درصد  يعني  نفر  و ٨٢٧  هزار   ٣٤
كشاورزان داراي مدرك فوق ديپلم و 
باالتر در رشته هاي كشاورزي هستند. 
شرايطي  در  ايران  كشاورزي  بخش 
به لحاظ نيروي انساني آموزش ديده 

بيش  به سر مي برد كه  در محروميت 
از ٣٠ هزار مهندس كشاورزي كه در 
دانشكده هاي كشاورزي ايران آموزش 
اشتغال  وامكان  هستند  بيكار  ديده اند 

در بخش كشاورزي را ندارند! 
٣- عقب ماندگي كشور در عبور 
از كشاورزي سنتي به كشاورزي مدرن 
صنعتي: بخش كشاورزي در بسياري 
از دوران جهش  از كشورهاي جهان 
ماشيني  و  سبز»  «انقالب  به  موسوم 
كردن (مكانيزاسيون) توليد و برداشت 
ماشيني  و  سبز»  «انقالب  به  موسوم 
كردن (مكانيزاسيون) توليد و برداشت 
ماشيني  و  سبز»  «انقالب  به  موسوم 

در  سرعت  به  و  عبوركرده  محصول 
تغيير  و  ژنتيك  علم  از  استفاده  مسير 
ژن محصوالت در كشاورزي ژنتيكي، 
تغيير  و  ژنتيك  علم  از  استفاده  مسير 
ژن محصوالت در كشاورزي ژنتيكي، 
تغيير  و  ژنتيك  علم  از  استفاده  مسير 

پيش مي رود.  اما در ايران هنوز بخش 
به صورت  از كشاورزي  قابل توجهي 
شرق  روزنامة  مي گيرد.   انجام  سنتي 
كشاورزي  ماندگي  عقب  مورد  در 
شرق  روزنامة  مي گيرد.   انجام  سنتي 
كشاورزي  ماندگي  عقب  مورد  در 
شرق  روزنامة  مي گيرد.   انجام  سنتي 

از  نقل  به  مكانيزاسيون  نظر  از  ايران 
بحث هاي«همايش بين المللي بررسي 
مكانيزاسيون  توسعة  راهكارهاي 
اگر  كه  مي دهد  كشاورزي» گزارش 
كشاورزي  ماشينهاي  كل  قدرت 
ايران را به زمينهاي زير كشت كشور 
زمين  هكتار  هر  نصيب  كنيم  تقسيم 
زير كشت بخش كشاورزي از قدرت 
است  ٦اسب بخار  از  كمتر  ماشين 
ضمن آن كه راندمان كار ماشين آالت 
ساخت داخل پايين است و «عمليات 
با  اراضي  از  هكتار  هر  در  كشت 
ايران  ساخت  معمولي  تراكتور  يك 
۱۰ساعت به طول مي انجامد.  در حالي 
كه استاندارد آن ۲ساعت است».  در 
عين حال همين منبع به نقل از همايش 
قدرت  كه  مي دهد  گزارش  مذكور 
عين حال همين منبع به نقل از همايش 
قدرت  كه  مي دهد  گزارش  مذكور 
عين حال همين منبع به نقل از همايش 

خريد كشاورز ابراني در بازار داخلي 
آمده  پايين  ماشين آالت  خريد  براي 
١٣٧٠ دهه  اوايل  «در  كه  طوري  به 

يك  گندم  ۲۸تن  فروش  با  كشاورز 
تراكتور متوسط مي خريد در حالي كه 
اكنون او بايد براي خريد همان ماشين 
اين  با  بفروشد».   گندم   ۴۰تا  ۴۸تن 
وجود هنوز تقاضا براي خريد ماشين 
باالست.  ايران  در  كشاورزي  آالت 
ماشين   خريد  براي  اكنون  كشاورزان 
در  از  ۳۰روز  بيش  كشاورزي  آالت 
بخش  و  مي گيرند  قرار  خريد  صف 
صنعت ايران نمي تواند درحد تقاضاي 
خريد  براي  بازار  در  كه  مؤثري 
ماشين آالت كشاورزي موجود است، 

ماشين به بازار داخلي عرضه كند. 
سمتگيري  آن كه  كالم  حاصل 
به سوي  جهاني  تجارت  سازمان 
محصوالت  تجارت  آزاد سازي 
نابساماني  كه  درشرايطي  كشاورزي، 
انداز  چشم  ايران  كشاورزي  بخش 
بيش  مادي  حيات  ندارد،  سامان يابي 
از  ١٧ميليون ايراني را كه از اين محل 
تهديد  معرض  در  مي كنند،  ارتزاق 
بخش  كه  خطري  است.   داده  قرار 
مي كند،  تهديد  را  ايران  كشاورزي 
كالن  مديريت  بحران  در  ريشه 
دارد  تاريخي  ضد  رژيمي  اقتصادي 

كه در بحران سياسي غوطه ور است.

توضيحات: 
٢٠قلم  فائو  گزارش  بنابر   -١
ايران طي  توليدي  پر حجم  محصول 
عبارت  وزن  ترتيب  به   ٢٠٠٤ سال 
بوده اند از: گندم، نيشكر، چغندر قند، 
شيرگاو، سيب زميني، شلتوك برنج، 
بوده اند از: گندم، نيشكر، چغندر قند، 
شيرگاو، سيب زميني، شلتوك برنج، 
بوده اند از: گندم، نيشكر، چغندر قند، 

سيب،  انگور،  جو،  گوجه فرنگي، 
شيرگاو، سيب زميني، شلتوك برنج، 
سيب،  انگور،  جو،  گوجه فرنگي، 
شيرگاو، سيب زميني، شلتوك برنج، 

سبزيجات  پرتغال،  هندوانه،  ذرت، 
ليمو،  خيار،  تازه،  ميوه  پياز،  تازه، 

طالبي و گرمك و خرما. 

آزادسازي تجارت محصوالت كشاورزي و وضعيت ايران؟
يزدان حاج حمزه

نظرات دست اندرکاران دربارة علت سقوط بازار فرش
ايسنا  حکومتی  خبرگزاری 
كه  بود  زمانی  داد  گزارش  آذر٣٠آذر٣٠آذر٨٤ 
فرش ايران در بازارهاي جهاني جايگاه 
بود  داده  اختصاص  خود  به  را  بااليي 
بر  تأكيد  با  توسعه  برنامه هاي  در  و 
صادرات غير نفتي، فرش هم چنان جزء 
كاالهايي بود كه اميد زيادي براي توسعة 
صادرات آن وجود داشت. اما امروز نه 
تنها اين برنامه ها تحقق نيافته  است، بلكه 
شاهد حركت به سمت عقب و كاهش 

كيفيت فرش هستيم. 
يک  از  نقل  به  گزارش  اين 

كيفيت فرش هستيم. 
يک  از  نقل  به  گزارش  اين 

كيفيت فرش هستيم. 

بازار  در  فرش  فروشندة  و  توليدكننده 
فرش  «رواج صنعت  فرش مشهدگفت: 
زده  دانشگاهها  در  كه  است  حرفي 
«رواج صنعت فرش  فرش مشهدگفت: 
زده  دانشگاهها  در  كه  است  حرفي 
«رواج صنعت فرش  فرش مشهدگفت: 

مي شويد  بازار  وارد  وقتي  و  مي شود 
عمًال مي بينيد كه دولت خواستار جمع 
مي شويد  بازار  وارد  وقتي  و  مي شود 
عمًال مي بينيد كه دولت خواستار جمع 
مي شويد  بازار  وارد  وقتي  و  مي شود 

شدن اين صنعت است». 
فرش  صنعت  مشكالت  به  وي 
«كيفيت  افزود:  و  كرد  اشاره  ايران 
فرش ايران پايين آمده و نوآوري الزم 
صورت  قاليها  رنگ  و  نقش  طرح،  در 
فرش ايران پايين آمده و نوآوري الزم 
صورت  قاليها  رنگ  و  نقش  طرح،  در 
فرش ايران پايين آمده و نوآوري الزم 

نگرفته است». 
صورت  قاليها  رنگ  و  نقش  طرح،  در 

نگرفته است». 
صورت  قاليها  رنگ  و  نقش  طرح،  در 

وي تصريح كرد: «تنها ١٠ درصد 
شغل  كه  مي بافند  افرادي  را  قاليها 
درصد   ٩٠ و  است  قاليبافي  اصليشان 
بافته مي شود كه  افرادي  از سوي  قاليها 
معاششان  امرار  به  براي كمك  را  قالي 

مي بافند».

بافندگان صرفًا  اين كه  بيان  با  وي 
براي تأمين اقتصادي خود قالي مي بافند، 
به  به موقع فرش  ندادن  «تحويل  گفت: 
خريدار و رعايت نكردن استانداردهاي 
به  به موقع فرش  ندادن  «تحويل  گفت: 
خريدار و رعايت نكردن استانداردهاي 
به  به موقع فرش  ندادن  «تحويل  گفت: 

بافت، بازار جهاني فرش ايران را خراب 
كرده است». 

يک  فروشندة فرش در بازار فرش 
مشهد نيز گفت: «قالي ايران در ردة ٣٢

قرار گرفته و هيچ خريداري ندارد». 
آمدن  پايين  را  امر  اين  علت  وي 

قرار گرفته و هيچ خريداري ندارد». 
آمدن  پايين  را  امر  اين  علت  وي 

قرار گرفته و هيچ خريداري ندارد». 

از  «بعد  گفت:  و  دانست  فرش  كيفيت 
را  فرش  هر  كشاورزي  جهاد  انقالب، 
بافته شد، صادر كرد  كيفيتي  هر  با  كه 
و اين امر بازار جهاني ما را تحت تأثير 

منفي قرار داد». 
وي كيفيت مواد اوليه و پشم مورد 
قاليها را بسيار پايين دانست  استفاده در 
بازار  از  مرغوب  پشم  تهيه  افزود:«  و 
داخل گرانتر از پشمهاي وارداتي است 
بازار  از  مرغوب  پشم  تهيه  افزود:«  و 
داخل گرانتر از پشمهاي وارداتي است 
بازار  از  مرغوب  پشم  تهيه  افزود:«  و 

هزينه ها،  كاهش  خاطر  به  بافندگان  و 
هر پشم نامرغوبي را مورد استفاده قرار 

مي دهند». 
بافت  در  بافنده  توانايي  نداشتن  او 
قاليهاي يكسان و فروش قالي يك شهر 
ديگر  از  را  معروف  شهر  يك  نام  به 
ايران  فرش  بازار  خراب شدن  عوامل 
دانست و افزود: «طرح و نقشه هاي ايران 
اما  دارد  قرار  خوبي  خيلي  جايگاه  در 
دانست و افزود: «طرح و نقشه هاي ايران 
اما  دارد  قرار  خوبي  خيلي  جايگاه  در 
دانست و افزود: «طرح و نقشه هاي ايران 

چون بافندة خبره وجود ندارد فرشهاي 

نامرغوبي بافته مي شود». 
مشهد  فرش  بازار  ديگر  فروشندة 
ـ نيز با اشاره به درآمد پايين بافندگان، 
نقشة  و  طرح  بافت،  «كيفيت  گفت: 
فرش ايران كاهش يافته و بافنده با توجه 
تهية  به  قادر  دارد،  كه  كمي  به درآمد 

طرح و نقشه هاي با كيفيت نيست». 
نخها  از  استفاده  به  اشاره  با  وي 
فرش  در  كيفيت  فاقد  رنگهاي  و 
گفت: «در كشور چين به خاطر ازدياد 
جمعيت، هزينة دستمزدها پايين بوده و 
قيمت نهايي فرش در بازار كمتر از فيمت 
فرش در ايران مي شود، لذا بافنده ما به 
خاطر پايين آوردن قيمت نهايي كيفيت 
مواد اولية مورد استفاده را كاهش داده 
كه خود منجر به از دست دادن بازارهاي 

جهاني شده است». 
وی اطالع نداشتن بافنده از ساليق 
داليل  ديگر  از  را  خارجي  خريداران 
وی اطالع نداشتن بافنده از ساليق 
داليل  ديگر  از  را  خارجي  خريداران 
وی اطالع نداشتن بافنده از ساليق 

و  دانست  كشور  فرش  بازار  شكست 
اروپايي هر  افزود: «كشورهاي عربي و 
يك به رنگهاي خاصي متمايل هستند، 
امر  اين  به  فرش  بافت  در  متأسفانه  اما 

توجه نمي شود». 
بازار  در  فروشنده  و  بافنده  يک 
فرش مشهد با بيان اين كه تاجر به دنبال 
سود و منفعت خود است، گفت: «نبود 
صادراتي  فرشهاي  كيفيت  بر  نظارت 
ما  فرش  بازار  به  را  سنگيني  ضربه هاي 

نكردن  توجه  صورت  در  و  است  زده 
متحمل  نيز  بيشتري  ضربه هاي  آن  به 

خواهيم شد».
نيك فرجام ـ يكي از فروشندگان 

خواهيم شد».
نيك فرجام ـ يكي از فروشندگان 

خواهيم شد».

منطقه  ايسنا  به  ـ  نيز  مشهد  فرش  بازار 
قيمت  نتوانست  «ايران  گفت:  خراسان 
مورد  قيمت  با  را  خود  فرش  تمام شدة 
دهد،  تطبيق  جهاني  بازارهاي  تقاضاي 
هزينه ها  كاهش  منظور  به  بافندگان  لذا 

شروع به پايين آوردن كيفيت كردند كه 
در نهايت منجر به از دست دادن بازارها 

شد».
وي تبليغات منفي عليه كشورمان، 
ارائه نكردن پورسانت، جوايز صادراتي، 
ازدياد تقلب در رنگهاي قاليبافي و نبود 
ديگر  از  را  فرش  صادارت  بر  نظارت 
داليل افت كيفيت و شكست كشورمان 

در صادرات فرش دانست. 

نشان  خاطر  فرش  فروشندة  اين 
آن قدر  دستي  فرشهاي  كرد:«كيفيت 
فرش  از  خود  منزل  در  كه  آمده  پايين 
ماشيني استفاده و دوستان را نيز به خريد 

فرشهاي ماشيني تشويق مي كنيم». 
دست  از  «با  كرد:  تصريح  وي 
از  بسياري  جهاني  بازارهاي  دادن 
بافندگان بيكار شده و در حال حاضر به 

سيگارفروشي روي آورده اند».

بدون آماده سازي بخش صنعت و بخش كشاورزي، پيوستن به سازمان تجارت جهاني مسأله يي است كه اگر به موقع مورد 
توجه و چاره جويي واقع نشود مي تواند، به رغم استعداد توليدي وصادراتي بااليي كه ايران دربخش كشاورزي دارد، توليدكنندگان 
ايراني را حتي در بازار داخلي ايران فلج نمايد و در بازارجهاني جايي براي بهره برداري از گشايش راه تجارت و رقابت آنها با رقباي 

خارجي باقي نگذارد.

فساد مالی

نفت و گاز

سمتگيري سازمان تجارت جهاني به سوي آزاد سازي تجارت محصوالت كشاورزي، درشرايطي كه نابساماني بخش كشاورزي 
ايران چشم انداز سامانيابي ندارد، حيات مادي بيش از  ١٧ميليون ايراني را كه از اين محل ارتزاق مي كنند، در معرض تهديد قرار 
داده است.  خطري كه بخش كشاورزي ايران را تهديد مي كند، ريشه در بحران مديريت كالن اقتصادي رژيمي ضد تاريخي دارد 

كه در بحران سياسي غوطه ور است.

بنا به گزارش روزنامة االتحاد چاپ ابوظبي، ايرانيان در امور مسکن 
عربی  متحدة  امارات  در  ديگر  کشورهای  اتباع  از  بيش  ساخت وساز  و 

سرمايه گذاری کرده اند.
عربی  متحدة  امارات  در  ديگر  کشورهای  اتباع  از  بيش  ساخت وساز  و 

سرمايه گذاری کرده اند.
عربی  متحدة  امارات  در  ديگر  کشورهای  اتباع  از  بيش  ساخت وساز  و 

روزنامة البيان نيز در گزارشي با عنوان «دبي براي جوانان ايراني بهتر 
براي  آنان  تشويق  و  ايرانيان  سرمايه گذاري  موضوع  به  آمريكاست»  از 
سرمايه گذاري در دبي پرداخت و نوشت دبي براي ايرانيان سودآورتر و 
براي  آنان  تشويق  و  ايرانيان  سرمايه گذاري  موضوع  به  آمريكاست»  از 
سرمايه گذاري در دبي پرداخت و نوشت دبي براي ايرانيان سودآورتر و 
براي  آنان  تشويق  و  ايرانيان  سرمايه گذاري  موضوع  به  آمريكاست»  از 

بهتر از آمريكا و اروپاست. 
اين روزنامه مي افزايد: از سه سال قبل كه خريد و فروش مسكن براي 
اتباع خارجي آزاد شد هجوم ايرانيان برای سرمايه گذاري در امر مسكن 
زياد شد، حتي به بازار بورس هم هجوم آوردند و سهام شركتهاي بزرگ 
اتباع خارجي آزاد شد هجوم ايرانيان برای سرمايه گذاري در امر مسكن 
زياد شد، حتي به بازار بورس هم هجوم آوردند و سهام شركتهاي بزرگ 
اتباع خارجي آزاد شد هجوم ايرانيان برای سرمايه گذاري در امر مسكن 

اماراتي را خريدند.  آمار نشان مي دهد كه ١٠ تا ٣٠ درصد خريد و فروش 
زياد شد، حتي به بازار بورس هم هجوم آوردند و سهام شركتهاي بزرگ 

اماراتي را خريدند.  آمار نشان مي دهد كه 
زياد شد، حتي به بازار بورس هم هجوم آوردند و سهام شركتهاي بزرگ 

امالك را ايرانيان انجام مي دهند و حتي برجهاي سر به فلك كشيده متعلق 
به ايرانيان است.  امسال امالك خريد و فروش شده از سوي ايرانيان نسبت 
امالك را ايرانيان انجام مي دهند و حتي برجهاي سر به فلك كشيده متعلق 
به ايرانيان است.  امسال امالك خريد و فروش شده از سوي ايرانيان نسبت 
امالك را ايرانيان انجام مي دهند و حتي برجهاي سر به فلك كشيده متعلق 

به سال گذشته ١٠ درصد افزايش داشته است كه بيشتر آن در منطقه «جبل 
علي» است. 

البيان نوشت: آمار نشان مي دهد كه تجارت بين امارات و ايران در 
١٠ ماه گذشته به بيش از هفت ميليارد دالر رسيده است در صورتي كه در 

سال گذشته حدود چهار ميليارد دالر بوده است. 
٢٩خبرگزاری حکومتی ايسنا که اين خبر را منعکس کرد، روز ٢٩خبرگزاری حکومتی ايسنا که اين خبر را منعکس کرد، روز ٢٩آذر٨٤

نوشت: شايد بارها و بارها تأكيد شده است كه اگر شرايط مساوي با دبي 
سرمايه ها  بازگشت  شود،  فراهم  اصلي  سرزمين  حتي  يا  آزاد  مناطق  در 
مورد  شرايط  برآورده كردن  مي رسد  نظر  به  اما  است؛  حتمي  كشور  به 
سرمايه ها  بازگشت  شود،  فراهم  اصلي  سرزمين  حتي  يا  آزاد  مناطق  در 
مورد  شرايط  برآورده كردن  مي رسد  نظر  به  اما  است؛  حتمي  كشور  به 
سرمايه ها  بازگشت  شود،  فراهم  اصلي  سرزمين  حتي  يا  آزاد  مناطق  در 

توان مسئوالن  از  تا كنون  از سرمايه گذاران الاقل  اين گروه  درخواست 
خارج بوده و همه وعده وعيدها تاكنون شعاري بيش نبوده است. 

بازگشت  اخير بحث  افزود در حالي كه در چند ماهة  اين گزارش 
خارج بوده و همه وعده وعيدها تاكنون شعاري بيش نبوده است. 

بازگشت  اخير بحث  ماهة  افزود در حالي كه در چند  اين گزارش 
خارج بوده و همه وعده وعيدها تاكنون شعاري بيش نبوده است. 

باره  دراين  نيز  توافقهايي  حتي  و  بوده  مطرح  امارات  از  ايرانيان  سرماية 
صورت گرفت، اما آمار منتشر شده از حقيقت ديگري سخن مي گويد. 

باره  دراين  نيز  توافقهايي  حتي  و  بوده  مطرح  امارات  از  ايرانيان  سرماية 
صورت گرفت، اما آمار منتشر شده از حقيقت ديگري سخن مي گويد. 

باره  دراين  نيز  توافقهايي  حتي  و  بوده  مطرح  امارات  از  ايرانيان  سرماية 

ابعاد تازه يي از فاجعة
فرارسرمايه های ايران به دبي 

بازرگانی خارجی

بورس



١٠ صفحة ١٣٨٤ ٦دي سهشنبه ٧٨١ـ شمارة

نـدارد! قيم نيـاز بـه دختـرم
 

اطالعات وزارت  سايتهاي و  عوامل
به خود جنايت و جرم پوشاندن راستاي در
جمله از آوردهاند. روي عجيبي ياوهگوييهاي
اطالعات، يكباره و سايتهاي اين از يكي در
با مطلبي در ديدم، را دخترم اسم ناباوري در
كه را مطلب بشنو». درد اهل حال و «بيا عنوان
دلم كه بود گفته فنا نسل ازكودكان خواندم
اوليه نكات و احساس كوتاه چند هر نيامد

نگويم. را خودم
بهدليل اتفاقًا آمد،  يادم  خاطرههايي
مهرورزي! وعاطفههاي همانهاييكه مزدوران
سعي و ميدهند چاك يقه برايشان امروز
دارند،كه رژيم پروندههاي كردن سفيد در
ميكنند تالش براي كساني كه يادآوري آن

ضروري است. ببندد، را خود و گوش چشم
زندان در دستگيريام از بعد ٦ماه دخترم

كه هزاران  همان اتاقي ٢٠٩ و بهداري اوين،
شكنجههاي فراوان بعد از را و مبارز مجاهد
در بهدنيا آمد. ميبردند، عمل جراحي براي
قبل بازجوييهايي كه شرايط و حالي كه بهدليل
بود. تولدش داشتم زمان تولد گردنش كج از
همة كه بزرگ شد دست خواهراني روي او
توسط امامدجاالنباآنفتواييكهامروزه آنها
دادگاه در بشريت عليه جنايت سند بهعنوان

سال٦٧ به  در است، شده ثبت پرونده در ايتاليا
جوخههاي مرگسپردهشدند.دخترم ازهمان
جنايتهاي دژخيمان و ظلم معرض تولد در بدو
شرايط توجه به با سالها آن قرار گرفت. رژيم
و ١٠٠-١٢٠نفره اتاقهاي طاقتفرساي اوين و
وجود بچه امكاني براي نگهداري هيچ اينكه
به كه دخترم را خواستم بارها نداشت، بارها و
باز كه خانوادهام بفرستم نزد زندان و از بيرون
ظلم و پاسداران عاطفههاي! غليان هم بهدليل
روي فشار اعمال منظور به را دخترم جنايت،
را وي نميگذاشتند و نگهداشتند زندان در من
مواقعي يادم هست بفرستم. از زندان بيرون به
قدم زندان راهروي ميكردم و در بغل را او كه
و راهرو كه دربي آهني مي زدم، وقتي به درب
را ميله هاي درب ميشدم، نزديك ميلهيي بود
بيرون ميخواست و ميزد جيغ و ميگرفت
رژيم جالدان نبود چون امكانش  ولي برود 
ما نثار مهر و عاطفه اندازه همين به آنموقع

امروز ميكنند! ميكردند، كه
اوين زندان در هواخوري دژخيمان
از بعد بودند،  كرده ممنوع ماه براي چند را
زياد خانوادهام، پيگيريهاي در اثر كه يكسال
بهدليل بفرستم، بيرون  به را  دخترم توانستم
زندان در كه مدتي و تولد نامساعد شرايط
براي را  او كه هربار سال چند تا بود، مانده 
سرم زير از يا ميآوردند، زندان به مالقات
به بيمارستان رفتن درحال يا و آمده بود، بيرون

٢٠٩ بود  در بند تولدش محل كه بود. بچهيي
و گريهها ميله ها با پشت در سالگي را يك تا و
انجام كاري برايش كه نميتوانستم فريادهايي

بدهم،گذراند.
چيست؟ نظرتان راستي

را اطالعات وزارت اقدامات طعمههاي اسامي و سازمان، كه از زماني
بهطورعلنيافشاكرد،همةنيروهايرژيمومدافعينحقوقواليتبه تكاپو
مندرآوردي، ترم چه اين و «طعمه» ميگوييد اينها به چرا آخر كه افتادند
همان نميشد ميبريد؟! كار به كه است سياسي تعريفناشدة و نامأنوس
بريدهمزدورگفتهمي شدواينطوريباواژههايجديدوناشناختهافشاگري

نميكرديد؟
اما ميآمد نامفهوم بهنظر كمي «طعمه» عبارت وهلة اول در شايد البته
اتفاقًا كه ميبينيد كنيد، رژيم نگاه و اراذل عوامل شتابزدة اقدامات به اگر
خيليهممعنيداراستوخالصههر كدام سعيميكنندتاديرنشدهو اين
لقمهيي يك شايد تا خاموش كنند را زود آتش نسوخته، كامل «خوراك»

واليت برسد. عظماي كام مقام به
صحبت كردن، ارتباط، هرگونه ابتدا از طعمهها اين خود چند كه هر
فكركردنوحتيخوابديدن دربارة رژيمو هرحكومتنامنتخبديگري
نميدانيم وزارت ما اصًال خدا به كه خوردهاند آيه قسم و كردهاند و نفي را

ارتباط داشته باشيم! آن با كه برسد چه مينويسند «ز» با كدام اطالعات را
بودن شيرين ديگر طرف و از افراد اين طينت پليد بر گواه بهترين اما
كه است پراكندهيي و عجوالنه دفاعيههاي واليت،همين دهان در «طعمه»
كه صريحي و دفاع پشتيباني با رژيم و است آمده عمل طعمهها به اين از
در كرده است. مال بر بهخوبي خاستگاه طعمه را و ماهيت كرده، از ايشان
سياسي چقدر «طعمه» واژة كه دستپاچگي معلوم شد همه اين ديدن با واقع
از كه اطالعات وزارت براي گرسنهگان به خصوص و است معنيدار و
انشااهللا چلوكباب تلقين اينكه ولعي خاص و را با الشهيي هر هاري فرط
چنينلقمهيي حتيدرحالت سوختهنيزچقدرطمعبرانگيز استميبلعند،

است!
هر خود حفظ براي كه است رژيم غريزي اقتضاي بلعيدن، عمل البته
متأسفانهآنچهميبلعدهرچندبهظاهردر بهدندانميكشد،اما طعمهييرا
به كه بيدرماني دردهاي بر عالجي نميتواند باشد، بستهبندي «خارجكي»

باشد. آنمبتالاست،

“طعمه“؟ چرا

بند راهروي توي گاري صداي شنيدن با
حدسم كردم نگاه در زير از و خوابيدم سريع

درستبودجلويسلول١٤ كهسلولمحمودبود 
گاري پاسداري كردن چپ از بعد داشت و نگه
را محمود ميگفتيم پاي عباس بوفالو آن به كه
او را داخل سلول پرت كرد و گفت گرفت و 

كن. ورزش خواستي چقدر هر حاال
محمود شهيد  مجاهد مقاومت اسطورة 
را بار او سه سال سوم بود. احمدي، دانشجوي
كرده شكنجه درسلول كردن ورزش بهخاطر
زندان دژخيم معاون جواهري آخرينبار و بودند
ازموضعضعفواستيصالبهاوگفتهبودكهببين
تو هم ورزش نميزنيم بهشرط اينكه تو را  ما
جزء ورزش كه  بود  گفته هم  محمود  نكني؟
نكنم ورزش من نميتوانم و است زنداني حقوق
چهارم بار براي حادثه اين از قبل روز نهايتًا و
اينبار و  مياندازند گير ورزش را سر محمود
را درهم او شكنجه يا زير تصميم مي گيرند كه
زير در برسانند. شهادت به اينكه ويا بشكنند
ميخواهند ندامت و مصاحبه محمود از شكنجه
خانه تاريك به را او كه فرصتي در محمود و
رگ گرد سنجاق ته يك از استفاده بودند با برده
تحمل عدم بهعلت مبادا كه ميزند را دستش

واداربهمجيزگوييشيخشود. شكنجه
درميدانامامحسين تهران   بعدها محمودرا
اين كه براي و او نام كردن بد براي و زدند دار
جرم او نشود، مجاهدآورده زنداني حتي نامياز

كردند. اعالم مخدر مواد را
هزار دهها از يكي محمود سرگذشت
جالد «نه» كه به است خلق مقاومت اين حماسة
گفتهاست.كمااينكهدرقتل عامزندانيانسياسي
درسال٦٧ يكقلم ٣٠هزارزندانيمجاهدفقطبا
بهجوخه اعدامسپرده گفتنيك«نه» به«خيانت»

شدند.
يقينًاآنهاهمگيميدانستندكهحياتشاندر 

بكشيم آتش به دودمانت را ايم تا كرده عهد ما
خبيري سعيد

رژيم اين مهرورزي!هاي تمام بخواهم اگر
فقط ولي شد. خواهد كتاب يك خود برشمارم را
رژيم سياهچالهاي در كه فشاري از فاكت چند به
اين مبارز مجاهد و كودكان و سر زنان بر آخوندي

مي كنم. شده اشاره وارد ميهن
زمان كه  قيطولي پروين شهيد مجاهد 
و شكنجه بهدليل بود،  باردار ٩ماهه دستگيري
هنگام به دنيا داشت، اسارتش دوران كه در فشاري
وارد پسرش مغز آسيب جدي به فرزندش، آمدن
كرده عقبماندگي دچار را وي بهطوريكه شد،
را قهرمان پروين فرزندش، تولد از بعد ماه سه بود.
آسيبديدگي با بچة سه ماهه يك كردند، اعدام
شهيد گرامي دادند. اين را تحويل خانواده مغزي
رنج و خونها اين كساني كه روي به بي شرمي زهي
دايناسورهاي مزدوري و ميپاشند خاك دردها و
خنجرهاي و و دشنه ميكنند تاريخ را ماندة عقب

ميزنند. به اين نسل فرهيخته آشكارا را خود
حدود كه  كمالي صديقه شهيد مجاهد 
به بارها  بود  باردار حاليكه  در داشت،  ٢٠سال 
رفت. خميني جالدان وحشيانة شكنجههاي زير
به دليل آمد. به دنيا اوين در نيز صديقه فرزند
اسهال هميشه صديقه پسر زندان، نامساعد شرايط
ناهنجار وضعيت بهطوريكه  داشت  استفراغ و
بود. زندانيان بقيه  عذاب  باعث  همواره  بچه اين
ولي نميتوانستند هيچ مي ديدند، را او زيرا زجر
صديقه يك سال بعد از برايش انجام بدهند، كاري
زندان از بيرون به خانوادهاش نزد به را پسرش
سال زندانيان در قتل عام قهرمان در فرستاد. صديقة

سپرده شد. مرگ به جوخههاي ٦٧
نادر اهوائي نيز شهيد همسر صديقه، مجاهد
ولي داشت. همراه سيانور قرص دستگيري هنگام
آمپول ضد شكنجهگران و مزدوران زمان چون آن
داد قورت و را نشكست او قرصش داشتند، سيانور
و استفاده كرد قرصش از مناسب در فرصت ولي
امام و شكنجهگران دل بر را اطالعات گرفتن داغ

دجالشانگذاشت.
براي  دلشان  كه كساني هستند كجا حاال 
فقط كه بسوزد نادر) و صديقه (پسر اهوائي مسعود
اصًال را پدرش والدينش، آزاديخواهي جرم به
شكنجه، زندان و ٦سال از بعد نيز مادرش و نديد

شد؟! اعدام عاقبت
ناخلف سلف مهرورزي از ديگري نمونة
مجاهد اسارت و دستگيري خائنان، و بريدگان
و متين فرزندانش با همراه خرازي فاطمه خلق
مجاهد مجاهدان، اين قهرمان پدر است. حامد
سن، ٦٥سال از بيش با كه بود كريم ايرج شهيد
چون خلق، مجاهد رزمندگان كسوت در هميشه
جنگ جريان در قهرمان پدر اين ميخروشيد. شير
كه قرارگاههاي شرايطي در و عراق آمريكا و اخير
قرار هولناك بمبارانهاي زير آزاديبخش ارتش
آخوندي رژيم محلي مزدوران توسط داشت،
همان توسط قهرمان  مجاهد اين شد.  دستگير
و قطع كرده را او دستهاي حاليكه مزدوران در
و مردم ايران آزادي راه در بودند، كرده را مثله او
در اكنون هم كريم پدر رسيد. شهادت به اسيرمان
در شهر خلق مجاهد شهيدان مزار مزار مرواريد،

باد. وراهش گرامي ياد آرميده است. اشرف
اين كه شكنجههايي و زندان پروسة اما
آخوندي رژيم زندانهاي در خلق مجاهد شيرزن
درد به را منصفي آدم هر دل سرگذراند از
اين از گوشهيي به فقط  اين جا  در ميآورد.
اين تاريخچة مهرورزي تا اشاره ميكنم جنايات
بيشترروشنشود. آخوندهايجنايتكار بيشتر و

برايبازجويي هنگاميكهفاطمهخرازيرا
 ٥-٦ زمان آن كه حامد ميبردند،  وشكنجه
براي را مادرش كه بار هر نداشت، بيشتر سال
سفيد گچ مثل رنگش ميكردند صدا بازجويي
وي از و ميگرفت را مادرش لباس و ميشد
و بازجوييها او را نيز در اكثر چون نميشد جدا
را كه فاطمه بعضًا ميبردند. مادرش شكنجههاي
برگشتن تا بازجويي صدا ميكردند براي تنهايي
ميگذشت. چه پسربچه اين بر نميدانم فاطمه
زمان آن كه را متين دژخيمان، كه زماني يا و
ميكردند، براي بازجويي صدا بود، ١٤-١٥ساله
زنده و مي مرد بار هزار مادرش او برگشت تا
زن هيچ براي بيشرافتها آن كه چرا ميشد.
اما نميداشتند. نگه حرمت مجاهدي دختر و
به برميگشت شكنجه گاه از متين كه موقعي
شكنجههاي از ناشي دردهاي و فشارها همة رغم
خودش شده بود، او اعمال روي وحشيانهيي كه
اتفاقي هيچ گويا كه ميداد جلوه بهگونهيي را
كم را مادرش روي وارده فشار تا بود نيفتاده

كند.
و مهر از نمونههايي  فقط  اين فاكتها البته
قول اشرف است. به سبك آخوندي محبت! به
چه ما ملت بر كه نشد خبردار جهان شهيدان،

گذشت.
نيم  سال و دو بعد از ٦٣ و سال رمضان ماه
بارها و بارها بود و دستگيريام گذشته از كه
به مدت بودم، رفته مختلف بازجوييهاي براي 
بردند. بازجويي مستمر يك به زير مرا ماه يك
سحر اذان از بعد روز هر كه صورت اين به
چشمبند با مغرب اذان  تا و  مي كردند صدايم

به  كه ٧ دادستاني به ديوار، در راهروي شعبة رو
قتلگاه مجاهدينمعروفبود،مينشستم. طيآن
شكنجة بچه ها و فرياد كابل فقط صداي مدت

راميشنيدم.
از ناشي فشار شدت به دليل ماه، انتهاي در
شكنجه كه زير زندانياني و فرياد ضجه صداي
عالئم از شدم. مبتال سختي به بيماري ميرفتند،
در پوست زير مويرگهاي پارگي بيماري آن
فكر دژخيمان كه طوري بود. وسيع سطح
بدر نميبرم سالم جان بيماري اين ميكردند از
بعد همين ندارم. براي برايشان خطري ديگر و
فرمايشي فرستادهوآزادم به دادگاه مرا ازچندماه

. كردند
آن كه  امروزي! مهرورزان اطالع جهت
من تقريبًا سالها آن در نبود! پيدايشان روزها
سنگ دائم كه بودم كودكاني! همين سن هم
رهايي آنها! لغز براي ميزنيد و بر سينه آنها را

ميخوانيد.
به وقتي ساليان، گذشت از بعد امروز

كه مقاومتي تاريخ به و ميانديشم، گذشته
استقامت پايداري و و عظمت شكوه و سراسر
شكر را خدا بار هزاران  مي كنم  نگاه است
و همسنگر و  مقاومت اين جزء كه  مي كنم
تمامي كه در اين قهرمانان هستم. كساني همرزم
ايران شرافت و انسانيت و آزادي براي ساليان اين
و مال جان و با آن را و قيمت ايراني جنگيدند و
به تن ولي پرداختند، خود چيز همه و عواطف

ندادند. خيانت و ذلت
: اينكه آخر حرف اما

و است ٢٣ساله دخترم حاضر  حال  در
خودش حقوق به تحصيلياش، رشته بهدليل
خميني شرايطي كه بهدليل او مسلط است. كامل
كردند، تحميل وي به جنايتكارش آخوندهاي و
شما جنايتهاي  و  ظلم سنش از  بيشتر خيلي 
را رژيم مزدوري كه كساني و پليد حاكمان
االن او ميشناسد. لمس كرده و و ديده ميكنند،
كار و مي خواند  درس  دارد، را  آلمان تابعيت 
بهقيمنياز ندارد ميكند وزندگيمستقليداردو
كه پسركي ياوههاي مورد در مطلبي در اخيرًا و

بود. افشاگري كرده را پذيرفته يد، او قيمي
مجاهدين، جوانان بقية با همراه دخترم
برايشان نگراني! ابراز دنبال شما كه همانها
در هستند، برادرانش خواهر و  مانند هستيدكه
شركت مجاهدين فعاليتهاي و تظاهرات تمام
سازمان و اين كنار در باشد نياز كه جا دارد و هر

مقاومت قرار دارد.
من عاطفة و عشق و احساس به دخترم
مطلع خوب و دارد اشراف خودش به نسبت
در متقابًال  دارم،  عالقه  او به چقدر كه است
دارم، وي با  كه مستمري تماسهاي و  نامهها
بارها نسبتبه من ابرازميدارد، هميناحساسرا
اينكه از بهعنوان مادرش، به من كه نوشته برايم
را او كه شرايطي و ميكند افتخار هستم مجاهد
ميفهمد، و ميكند درك فرستادم، خارج به
ميبيند ميگذارد، من بهجاي را خودش وقتي
كهاگراوهمدرشرايطمشابهمنقرارميگرفت

ميكرد. همين كار را حتمًا
رابطة عميقترين من نظر به اين، بر عالوه
بيشائبة عواطف در ميتوان را فرزندي و مادري
يافت. پسران و جوانان، دختران به مجاهد زنان
را اشرف شهر  از ديداركننده هر كه  محبتي
هر دركي با كه هر كسي است. منقلب كرده
با مجاهدين و و مناسبات انساني وقتي از عاطفه
در مقابل ميشود مواجه مجاهد خصوصًا زنان
قرار تأثير تحت چنان آنها پرداختگري توان
باالترين بالفاصله، موارد اغلب در ميگيرد كه
خود گذشته از مادران و زنان اين نثار ارزشها را
دوستان جانب از ارجگذاري اين است. كرده
ما براي و هموطنان قدرشناس مقاومت ياران و

كافي است.
خود  وارونهگوييهاي در انسانيت  دشمنان
كتمان را برجسته حقيقت همين دارند تالش
واال مورد ارزش به عنوان حاال كه حقيقتي كنند.
احترامهمةانسانهايشريفاستوبهعنوانيك

است شده انساني مناسبات وارد فرهنگ

خلق مجاهد از دريغ ولي است كلمه يك گرو
بخواهد نگاهي يا نيم تبسم و يك با حتي كه
از ١٢٠هزار كند. شاد لحظه در  را دژخيم دل
با اين خلق رشيدترين فرزندان دالور پاكترين،
زدند بوسه اعدام مناالذله» بر چوبة «هيهات گفتن

پايداري بودند. و وهمگي سوگندمجسموفا
وفاي  سوگند و مجاهدان واقعي  سيماي
شهيد ١٢٠هزار مسير و راه در قطعًا را انقالب به
مي توان اشرفيان  همة پايداري يا خلق و مجاهد
خائني سفلگان جود مزدوران و و هرگز و ديد
... و عليشاهي بهزاد يا  و شعباني هادي چون
اين مقاومت نخواهد بر پيشاني هواداران گردي

نشاند.
اوج و ايران در مردم انقالب كه شرايطي در
اعتاليهرچه بيشتري قرارگرفته ودنيا برحقانيت
مجاهديندربرابرآخوندهااعترافمي كند،قطعًا
با جنگ در و نداشت كارايي خاتميديگر خط
اهل كردن متزلزل براي تالش بايد مجاهدين
مقاومت. صفوف ايجاد شبهه در و باشد اشرف

اطالعات وزارت  كه نيست بيحكمت 
هم  را قبل ١٠-١٥ سال متعفن الشههاي حتي
صدر بني مسعود افرادي چون و ميزند چوب
سايتها شام بازار به نيز را و.... يوسفي ميترا يا و
نفوذيهاي يا و مي آورد كذايي خبرگزاريهاي و
و حسين سبحاني چون شدهيي و اخراج لورفته
مجاهدين عنوان جداشدة اعضاي را بهعنوان ...

ميكند.
رژيم همين فشار زير زماني كه عناصري يا
بودند وپيشاز آخونديبه مجاهدينپناهآورده
اينكهمجاهدين سرپذيرشآنها تصميمبگيرند،
لهشدگان اين به ساكن به ابتدا كه بودند مجبور
يا زدن حرف معاشرت و مچاله شدگان آداب و
اعتيادشان يا ترك و بدهند نوشتن ياد و خواندن

.... و همانندمحمدرئيسيياسرمست كنند،
دل درد مناسب  فرصتي در تا  باشد

آزاديبخش ارتش پذيرش قسمت كادرهاي
فرهنگي- اخالقي و حماسي نبرد سر اين بر را
به كه چگونه به خاطر احترام باز كنيم آموزشي
بهاي اين كه به خاطر و فقط انساني آرمانهاي
نابوديفرهنگوعواطف انسانيوهمةجنايات
مسئول انقالبي و عناصر حال هر به خميني را
با برخورد در كه بوديم مجبور بپردازند، بايد
مچاله خرد شده و شخصيتهاي له شده و عناصر
برسانيم باور اين را به ابتدا آنها آخوندها بهدست
اصًال كه بگويند از آن كه قبل  تا انسانند. كه
فرهنگ، آنها  چگونه دارد و وجود انسانيتي هم
. . . بودن هستي هدفدار و تمدن، انگيزه سواد،

رابياموزند.
هم و ميدانستيم  ما هم ابتدا از قطعًا 
مسئولينمان بارها گفتهبودند كهاين تالشهافقط
كه نيست قرار اصًال و است انسانيت به خاطر 
اينافرادداشته اميديبهرزمندهشدن يكسري از
را مجاهدين خانة كسي كه در بههرحال باشيد.
دست كه است مجاهدين شأن از دور ميزند
با مجاهدين همشأن بايد و بزنيد سينهاش به رد
هم دعوا طرف كه خصوصًا كنيد، تنظيم آنها
انداخته روز اين اينها را به كه است حكومتي

است.
رفتن سايت و روي همكاري  خبر وقتي
ايمانم فقط را شنيدم افراد اين  از برخي اخبار
است، پاياني عمرش لحظات در اينكه رژيم به

بيشترشد.
بايدبهرژيمگفتهرچهدرچنتةبي شرافتي
چوب را مردگان هم و روكن داري سفلگي و
و پاسدار حتي يا و نفوذي عناصر هم و بزن
يا آنتني كن و مجاهدين نام بسيجي را تحت
نعلين زير در و مچاله شدة جامعه  شد له افراد
منا ولي«هيهات بفرست شام بازار به را آخوندها
آتش به را دودمانت كه كرده ايم عهد ما الذله»

بكشيم.

اگركوههاهمبجنبند،اشرفازجايخود
تكان نخواهد خورد

خدامرادي علي

صحبتهاي من  مانند  هم  شما  شايد
در و مشهد در كه را عبدالمهدي عادل
وزارت شهيدپرور (شاخة هابيليان انجمن
با مالقات در وي باشيد، شنيده اطالعات)
گفت: «منافقين رژيم كارمند دونپاية يك
باشيد ميكنيم.....مطمئن اخراج عراق از را
اين گروهدر عراقنخواهدماند،ما آنهارا از
اعضاي دسته از خارج ميكنيم و آن عراق
اينگروهراكهمجرم شناختهشوندبهدست

عدالتخواهيمسپرد».
قبلازآنهميكعاملديگرآخوندها
«تمام گفت: تهران به سفرش در در عراق،
تروريستيميشناسد دنياسازمانمنافقينرا
وماهمبايدبدانيمكهچهكسانيدرريختن
را آنها  و  داشتند دست  مردم عراق خون 
ميخواهند و ديگراني كه كنيم محاكمه
برميگردانيم و را آنها برگردند، ايران به 
اروپايي كشورهاي و بينالمللي سازمانهاي

واردشوند». برايبردنبرخياز اينها
به دادن جواب  قصد دراينجا 
توليدات با قبًال  ندارم، را مزدوران اين
آشنا يونسي-اژهاي كارخانه برونمرزي
درماندگي و فالكت اوج  اين شدهايم، 
با ميكند است كه گمان آخوندي نظام
ميتواند خس و خاشاكي هر به چنگزدن
خودشرااز گردابسرنگوني نجاتبدهد
نهتنهامزدورانمدلعراقي فقطبايدگفت،
احمدينژاد و  خامنه اي بلكه واليتفقيه، 
كوهها اگر چون كرد. نخواهند غلطي هم
نخواهد تكان جايش از اشرف بجنند هم

خورد.
چندماهپيشدربحبوحةتوفانتوطئه ها
و متحدان همة و رژيم هجومهاي و حمله و
اشرف قهرمان كالم سردار اين مأمورانش،
در گوشم پارسايي مژگان خواهر مجاهدم
طنينافكندكهاگر كوهها بجنبند،اشرفاز

جايخودتكان نخواهدخورد.
بزرگ  سردار و فرمانده خواهر، به  
هنگام ميفرستم. درود وجود تمام با خودم
به سر افتخار و غرور از شنيدن كالمش
آسمان ساييدم،به سرداري مي باليدم.كهدر
زمانةهجوم ظلمت ترديدها، يقين وايمانو
يك زن مجاهد تابناك قاطعيت او سيماي

بهوضوحعيانميكرد. خلقرا
است سال سه  كه كسي عنوان  به
درونش در اشرف از دوري آتش بيوقفه
سال سه كه هرچند ميكشد، كسي زبانه
سر به خويش عزيزان از دور ناگزير به
آنها با قلبش ضربان همواره  اما ميبرد،
بر سال سي از كه بيشتر سالي سه ميتپيد.
حماسي، و شگفت دوراني گذشت. ما

فصلي بزرگ، ابتالئات و آزمايشها فصل
را آن در اشرف، و خواهرانم برادران كه
بهفصلايستادگيوپايداريتبديلكردند،
فصلي انسان، در طاقت از ايستادگي فراتر
و فرومايگي و متحدانش رذالت دشمن كه

بهفراتراز باور انسانرساندند. را
در  دلم پرندة  فصل اين در  آري  
آسماناشرف پروازميكرد،در همةروزها
ودرهمةلحظات،وقتيبرادرانوخواهرانم
زدوبندهاي و ناجوانمرادنه بمبارانهاي زير
بيابان آوارة هنگاميكه بودند، ٩كشور

خاك  بر عزيزانم از كه٢٨ تن وقتي بودند،
بودند محاصره تانكها در وقتي كه افتادند،
به اخراج استرداد و حكم درشرايطي كه و
هنگاميكه بود، داغ داغ و ميز روي دشمن
تهديد و تطميع  و  تحقيق  مورد  ٧بار
هنگاميكهدردستگيريمريم قرارگرفتند.
سوختن بر و خروشيدند  آتشفشان  چون
همه زماني كه گريستند، مشعلهاي انساني
اشرف بود، و بيابان ابهام و تاريكي در چيز

راسراسرمهگرفتهبود.
آنگاهكه ازسويگماشتگان وليفقيه
محبوس و داشتند قرار فشار و تهديد مورد
هم آردشان و نان وقتي بودند، محصور و
و خواهران ديدار اميد هنگاميكه شد، قطع
تن دو وقتي دادم، دست از را بيمار برادران

شدندو...... ربوده برادرانم از
زبون  و  حقير طعمههاي كه وقتي   
ضدبشري دشمن  و ارتجاع  خدمت  به
تيزترين با و كردند، خيانت و درآمدند
قلب بر را جالد خنجر و تازيدند الفاظ 
كاپوهاي همچون و ميكردند فرو قرباني
شرافت خودشان و هويت هيتلري. سابقه،
رابهفاشيسم مذهبيفروختند وليمجاهدان
آزاديايستادند و ايستادند و پايداريكردند

وخروش«هيهات»سردادند.
نسل ما، نسل هيهاتمناالذله،
صدهزاران،نسلايمانوانقالب، نسلمريم
ومسعود،نسلكبوترهايخونينبالميليشيا،
ريشة تا است كرده جزم عزم كه نسلي
ايران از  را ديكتاتوري  ستم و دجاليت و
زمينبركند،دربرابراينابتالئاتمصمم تر،
بيشتر انقالبيش عنصر درخشش و قويتر 
اشرف بجنبند كوهها اگر آري ميشود.
همين به خورد، نخواهد تكان جايش از
و عشق شما از بودم و با شما همواره دليل
افتخار و ميباليدم شما به ميگرفتم، انرژي

ميكردم
هنگاميكهاستواري وپايداريشمارا
صالبت خواهر كه وقتي ميديدم، روزمره
را خود استاتوي كه وقتي ديدم، را مژگان

نابودي به با فشاردشمن، كمر ازكسانيكه
زماني آورديد، به دست بودند، بسته شما
عنوان به انتخاب خواهر صديقه مراسم كه
تماشا ميكردم، وقتي جديد را مسئول اول
ميديدم، را اشرف نشستهاي و جلسات كه
را جديد انتخابهاي و پيمانها خبر كه وقتي
ميشنيدم،هنگاميكهازحمايتهايميليوني
كه آنگاه مي شدم،  مطلع عراق  مردم
نگاه را شما پروژه هاي و تالش سازندگي و
ميكردم،سالنها،پاركها،ورزشگاه،مسجد،
رژه ها فيلم كه اوقاتي و........ ورودي درب
چه ميكردم. نظاره را  شما مناسبتهاي و
آرش همچون تير رژههايي باشكوهي بود 
كه روزهايي رفت، فرو دژخيمان چشم در
جشنها،كنسرتها وشاديهارا ميديدم،وقتي
هميشه شير و تابان هميشه مهر براي كه
زماني ميسروديد، و ميخوانديد بيدار
داوود، روزبه، پيمان، محمد، آوازهاي كه
و نصرت و ماندانا فرهاد، فرشاد، بهروز،
آنهاييراكهاسمشانرانميدانم،مي شنيدم،
وقتيكه كارهاي كاميارو همايون وعظمت
ميكرد، خيره را چشمم  بزرگ اركستر
جاهاييكهدوستانخارجيمقاومتازنزد
برمي گشتند خاطره انبوهي و عكس با شما
شما بودند، سرزندگي و مبهوت روحيه و
تماشا را شما مسابقات ورزشي كه اوقاتي و

ميكردم،
را،  شما نوشته هاي و مقاالت وقتي
مهرداد، واحد. تورج، نامههاي و مقاالت 
و سعيده عادله، سحر، سارا، فريدون، رضا،
امينه و ربيعه،حامد،نصراهللا، بابكو و مريم
برادروخواهرديگرراميخواندم،و ودهها

هزارانلحظهواحساسديگر...
خود ميگفتم فتبارك   همواره پيش
ساالر همة و سردار به احسن الخالقين، اهللا
درود صديقه خواهر و مژگان خواهر ما
ميفرستادم ودرمقابلانقالبايدئولوژيك
است، پرورده چنين نسلي را كه سازمان،
آرماني و انقالب همان مي كردم، تعظيم
انديشهوراه همهميتابدو كهچوآفتاببر

مجاهدان راروشن ميكند.
مقاومت مواضع  حقيقت  به  جهان
قفل از دشمن و ما تعادل ميدهد، گواهي
دشمن زيان به راستي زمان به شده، خارج
كانون چنگ اشرف به عنوان سود و به ما
رژيم با درچنگشدنمقاومتسازمانيافته
براي ايران مردم اميد نقطة تنها و آخوندي

رهاييازچنگالرژيماست.
آخوندها مقابل در  اشرف «اگر بله،

بايستدجهاندر مقابلآنها خواهدايستاد».
پايدارو پيوسته بهپيش!

سياسي

يكهموطن روشنگر نامة

اطالعات توسط وزارت افراد و استخدام تطميع شيوة
يك نفر به  پاي  حتي براي ما مهم است كه كرد: بيان چنين بازجويي من را و احضار از منظور و هدف مزدور اين گفت. پوست كنده و اصلي را رك حرف نهايت در  بازجو
همين براي و حقوق ميگيريم همين براي ما اصًال مطرح نباشد. اشرف به پيوستن رفتن و مسألة ذهنش، اعماق ولو در نفر يك اشرف نرسد و حتي

اينجا هستيم.
و  مجاهدين است شده، تقصير نابود نداري و زندگيات مناسب شغل و افتادهيي روز اين به االن كه تو خيانت، گفت: به من تشويق براي بازجو

انتقام بگيري. كه تو از آنها است بهترين زمان
بدهم.  زندان ١٥سال تو١٠الي به ميتوانم بهراحتي من كاركنند. با ما كه ميكنيم اراده ما كه هستند گفت عدهيي و كرده تهديد مرا غيرمستقيم بازجو،  يك

ج.الف

وزارت جاسوسان و مأموران توطئههاي
به حتي تا داشت برآن مرا   اطالعات تروريستي
حقايقي بيان فرزندانم با و و همسر خود جان  قيمت
وظيفهام يعني بودهام بهكمترين شاهد از نزديك كه
نفرات عليه به كارگيري جهت رژيم كار افشاي شيوة
مخالفيناصليخود، يعنيمجاهدين خلقايران،اقدام
كنمتاهموطنانمرانسبت به شگردهاييكهاينجانيان

هوشياركنم. بهكارميبرند،
به دليل كه هستم مجاهدين هوادار يك من
ذكر از آخوندها استبدادي زيرحاكميت در زندگي

نامكاملخودخودداريميكنم.
منشاهدزنده ييهستم بر اين كهچگونهوزارت
مخالفان نابودي و آخوندها  بقاي  براي اطالعات
هستند، رژيم اين سرنگوني خواهان كه واقعياش
تروريستي و جاسوسي  شبكة خدمت در  را افراد

خودشبهكارميگيرد.
مرا اطالعات، وزارت دهندة تكان توطئههاي
رساند نتيجه اين به انساني، شرافت و وجدان حكم به
هموطنانم بپردازم. براي حقايق تشريح بايستي به كه
 چراكهسكوتدرمقابلاينتوطئهها،درحكمتأييد
از شمه يي است. ايران مردم عليه آخوندها جنايات
در من اطالعات كه وزرات عملكردهاي و شيوهها

زير است: به شرح گرفتم قرار معرض آن
شهر اشرف  به بار ٨٣ براي اولين سال در من
كشور وارد  قانوني مرز از  برگشت، هنگام رفتم. 
را وقتي علت و خواستند شناسايي كارت از من شدم.
هر جواني به رژيم اطالعاتي مأموران فهميدم پرسيدم
مي كنند زيرا شك ميشود، كشور وارد از عراق كه
خانوادة مجاهدين باشد. از يا احتمال ميدهند هوادار
كارتي هم من خواستند شناسايي كارت من از وقتي
مرا هم مشخصات آنها آنها دادم و داشتم نشان كه را

يادداشتكردند.
در رفتم. عراق به دوم بار براي بعد چندماه
به قانوني مرز از عبور هنگام ايران داخل به برگشت
سؤال و كرده شك مسافران از ديگري تعداد و من
به براي زيارت آنها گفتم من به كجا بوديد؟ كردند
و كرده ثبت دفاتر در را ما مشخصات بودم رفته عراق
كارتشناساييامرا مصادرهكردند ودرقبالسؤالما
پاسخيندادند. ايم، كهمگرچهگناهيمرتكبشده
حكم آمد. وقتي يك من از مدتي براي پس
ادارات به  مرا  رفتم، بود، شده گفته كه  محلي  به
من از كه مشخص نبود و راهنمايي كردند مختلف

خواستند من از دوندگي مدتي از بعد ميخواهند. چه
مراجعه اطالعات وزارت شعبههاي از يكي به كه
بود. مرا تابلو بدون و دوطبقه ساختمان يك كنم كه
كردند. بازجويي ساختمان اين اتاقهاي از يكي در
با نرمتر با زبان نفر يك بودند، دو نفر من بازجويان
مرا و بود يك نفر ديگر خشن مي كرد و صحبت من

تهديدميكرد.
به گفتند: «شما من اول به همان بازجويان از
كنيم». بعد اخراج ازكار را تو بايد و يي عراق رفته
قبليكه دراطالعاتداشتم هماز مندرمورد پروندة
كه به اوگفتم دادم. من منهم جواب كردند و سؤال
شما قبُالهم ازمنبازجوييكردهايد وخودتانخوب
دوبارهسؤالميكنيد. ديگر چرا ميدانيد، همهچيزرا
تو ميدانيم كه ما بودي؟ رفته عراق به چرا گفت كه او
بودي؟ رفته اشرف به چه براي بودي، رفته اشرف به
منهمگفتمكهشماخودتان خوبمي دانيدكهبرادرم
خاطر بودم بههمين او نگران هم و من است اشرف در
بودم، رفته به اشرف او سالمتي از شدن مطلع براي
شغلم را اينكه بهخاطر و كارم وضع اين با بعد هم
به ايران سريع و بچهام بهخاطر زن و دست ندهم از
عهده از االن هم مشكل دارم و همين برگشتم. من
هم سريع همين خاطر به زندگيم برنميآيم، مخارج 

بهايرانبرگشتم.
اشرف به چرا «خوب  گفت:  مزدور  بازجوي
را كارت خودمان ما ميآمدي ما خود سراغ رفتي؟

ميكرديم». درست
تحتفشارگذاشتندكه دراشرف بازجويان مرا
موزه كه به گفتم كردي؟ منهم چكار رفتي و كجا
فيلم و خواندهام كتاب هم مقداري و رفتهام مزار و
مرا ميخواست خودش  قول به بازجو  ديده ام.
حقايق تحريف به دست دليل همين به كند، ارشاد
مجاهدين خشن با شديم مجبور ما قبًال گفت و زد
و اعدام شكنجه و دستگير را آنها و برخورد كنيم
دروغپردازيهايش البهالي در مزدور بازجوي كنيم.
گسترش و قدرت و مجاهدين تودهيي پايگاه به
از تعداد هر ما و گفت: اعتراف كرد آنها، اجتماعي
باز تعداد بيشتري ميكرديم كه دستگير مجاهدين را
كه هر هستهيي را و سر برميآوردند جاي ديگر از
دستگيرميكرديم،چندهستهديگرپيداميشدوآنها
ما ميكشتند. را ما و ميكردند مسلحانه عمليات هم
از خودمان و كنيم خودمان را حفظ بهخاطر اينكه
برخورد خشن با آنها مجبور بوديم كه كنيم، دفاع

كنيم.
سرگرم زندگي خودم من به بازجو گفتم من
فراموش گذشتهها را يادم رفته و اين چيزها و هستم

كردهام.
و آورد باال خود را حرف نهايت ته در بازجو
مزدور اين گفت. پوستكنده و رك را اصلي حرف
چنين بيان را من بازجويي و احضار از و منظور هدف
به نفر پاي يك حتي كه است مهم «براي ما كرد:
مسألة اعماق ذهنش در حتي و كسي نرسد اشرف
نباشد. اصال برايش مطرح به اشرف پيوستن رفتن و
و براي همين اينجا براي همين حقوق مي گيريم ما

هستيم».
آورد و روي ارعاب و زور حربة به او همچنين
به رفتن از قصدت تو شوم كه مطمئن بايد من گفت:

عراق پيوستنبهمجاهديننبوده است.
به او دروغهاي و شانتاژها و صحبتها از كه من
احساس مجاهدين را از رژيم وحشت ترس و روشني
كه «من گفتم: اين شكنجهگر به مجددًا مي كردم؛
به كاري هم االن رفتهام. عراق به دادم چرا توضيح
باز هم بكنم. اما و ميخواهم زندگيم را كسي ندارم
برادرم مي روم. مگرديدار به ديدن فرصتي بشود اگر

دارد؟» اشكالي چه برادر
ويپرسيد:بهنظرتوبزرگترينموفقيتمجاهدين
او گفتم من چه ميدانم؟ است؟ من به بازجو بوده چه
را كرده ام وآنها آنها زندگي با من داد كه توضيح
مجاهدين موفقيت بزرگترين من نظر به ميشناسم.
جذب مردم را جوانهاي و بچهها بهترين بود كه اين

خودشانكردندوبهدنبالخودشانكشاندند.
اينزمينه سازيها واردمرحلة بازجومزدور بعداز
روز اين به تو كه «االن گفت: استخدام من شد و
خرج نميتواني شغل مناسبي نداري و و افتادهيي
است، االن مجاهدين تقصير بدهي، را و بچهات زن

توازآنها انتقامبگيري» بهترينزمان استكه
و بارها قبًال بارها چيزي كه با من نقطه اين در
بودم، نگرفته آن قرار در معرض ولي بودم، شنيده
نمي كردم فكر هيچگاه كنيد باور شدم. مواجه
از رذيالنه اين طور آخوندها كه بيايد پيش روزي
به تن مجاهدين، زدن به براي ضربه كه بخواهند من
با شما دعواي «اين : گفتم بازجو به بدهم. مزدوري
دردسر به خودم را نميخواهم است. من مجاهدين
من كاريبه كاركسي بيندازم ووارد ايندعوا بشوم.

بكنم». ندارموفقطميخواهمزندگيمرا

از اطالعات ديگر هدف وزارت يكبار بازجو
«االن گفت:  كرد و تكرار به صراحت مرا احضار 
بهترينفرصتاستكهعقبماندگيكاريوشغلي

كني». جبران را خودت
كه من اقتصادي بد وضعيت به توجه با بازجو
گفتهبودماالنمشكلدارم ونميتوانماز عهدة خرج
ساير همچون مرا ميخواست بربيايم، بچهام و زن
وزارت توطئههاي براي اجراي استخدامي، مزدوران
مزدور اين كند. استخدام مجاهدين عليه اطالعات
موقعيت اقتصادي و وضعيت بد ميخواست، مسبب
اجتماعيمرا، مجاهدينمعرفيكند. يعنيجايجالد
بشوم حاضر بعد گام در تا كند عوض را قرباني و
آنها استخدام به خودفروشي و بي شرافتي منتهاي با
قرار يعني مجاهدين از «انتقام» آن بهاي البته دربيايم،
تروريستي و جاسوسي گشتاپوي خدمت در گرفتن

بود. رژيم اطالعات وزارت
ادامه جلسه چند صحبتها اين صورت هر در
بعد هفته  يك اما كردند. آزاد مرا سپس داشت و
اين سؤال بازجو اولين و كردند مرا احضار مجددًا
گفتم بازجو به كردي؟ را فكرهايت آيا كه بود
ميخواهم دعوا بشوم من نميخواهم وارد اين من

زندگيم را بكنم.
تهديد حالت ديگر با جاني يكبار مزدور اين
ما با كه ما اراده ميكنيم هستند كه «گروهي گفت:
تو١٠ الي ١٥سال به مي توانم به راحتي من كاركنند.

زندانبدهم».
شما  كه نكردهام كاري من گفتم هم من  
مي خواهيد كه هركاري كنيد. زندان مرا بخواهيد

بكنيد.
وزارت مأموران كه است  توضيح به الزم
به بهانههاي چندبار بازجوييها در جريان اطالعات
با هويتهايجعليودروغينبه محلكارو مختلفو
كردند. تحقيق من مورد در و كرده مراجعه من خانه

تهديد  احضار، با ميكنند مزدوران تالش اين
كنند مجبور خودشان با همكاري به مرا ارعاب، و
نميدهم. پستي كار تن به چنين هيچگاه من البته كه
اين در كه  است  بيشماري نمونههاي از  يكي  اين
با كه شخصي بابت تجربة و من دارد وجود مملكت
شما اطالع به را الزم ديدم موضوع بودم، آن روبهرو
رژيم اين اقدامات به نسبت تا برسانم عزيز هموطنان
هوشيار آن، منفور اطالعات وزارت بهخصوص و

باشيد».

دارابي  زهرا

باقرزاده علي
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نام اسالمي» انقالب  اسناد «مركز
است طويل عريض و يك سازمان پرطمطراق

گرديد.  تأسيس تهران در  ١٣٦٠ سال در كه
اول ميباشد: معاونت چهار داراي مركز اين
نگهداري بر عالوه كه اطالعرساني معاونت 
نوشتاري سند هفتصدهزاربرگ و ميليون يك
٨٠ هزار ساالنه بر بالغ جديد اسناد تهية وظيفة
بهعهده هم را معاونت اين ورودي سند برگ
دوم معاونت سايت. وب و رايانه با واحد دارد

براي پژوهش  ٧٢ موضوع را ساالنه كه پژوهش
تحت پژوهشگران و  اعالم ميكند و انتخاب
موضوع در كتاب تأليف به كارشناسان نظر
انتشارات معاونت سوم ميپردازند. شده انتخاب
شده انجام پژوهشهاي توزيع و چاپ مراحل كه
به كتاب يك روز پنج هر  و دارد برعهده را
و اداري و مالي معاونت چهارم ميرساند. چاپ
است شفاهي تاريخ ضبط مستقل بخش باالخره
جهت مصاحبه ساعت هزار بيست تاكنون كه

است. آورده بهعمل شفاهي تاريخ
سازمان يك مزّور،  سكه اين  روي آن
انقالب، اسناد پوشش و روكش با جاسوسي
الفاظ پشت را  مخوفي و واقعي  چهرة
از است جزئي اين است، قرارداده دهانپركن
اطالعات دجالگري و خيانت سركوبي، سيستم
از بيش چيزي كاركردها برخي در و آخوندي

آن.
گردانندگان  اصليترين معرفي با تنها  
وظايف همة يكباره  به مخوف، سازمان  اين
سازماندهانه لفاظيهاي زرورق از پيشگفته
امناي هيأت رئيس مي شود: و برمال بيرون افتاده
پورمحمدي آخوند اسالمي انقالب سازمان
حسينيان است... روحاهللا آخوند آن رئيس و
آخوند دو اين سوابق  از كه  مفصلي حديث

است. قرائت قابل بدنام و آلوده
پورمحمدي  مصطفي آخوند  
وزارت نفرات اصليترين از و فعلي كشور وزير
سركوب و كشتار شكنجه، در اطالعات
امامي سعيد نزديك  همكاران از او  ميباشد.
با كه بود اطالعات وزارت در امنيت مسئول 
پور ، فالحيان ـ خاكستري عاليجنابان توطئة 
او، اعالم خودكشي با و دستگير ـ ... و محمدي
به امامي سعيد جسد همراه با را جنايت دهه يك
پورمحمدي آخوند ساختند. مدفون خود زعم
وزير و معروف (جالد فالحيان  معاونين از
اواخر تا كه  در كابينة رفسنجاني) بود اطالعات
بانيان از باقيماند. وي سمت در اين هفتاد دهة
و كشتار شقاوت كه در قتلهاي زنجيره يي است
از است، شده نقل او تكاندهنده يي از نمونههاي
نزديك يكي از خويشاوندان فجيع قتل جمله
خود تصويب و طرح با كه پورمحمدي آخوند

گرفت.(١) صورت او
زنجيرهيي، قتلهاي سالهاي طي
مركز امناي هم چنان رئيس هيأت پورمحمدي
بهعبارت بود. عهدهدار را اسالمي انقالب اسناد
در اسالمي انقالب اسناد مركز كاركرد ديگر
بايد آن امناي هيأت رياست كه است حدي
اين با باشد اطالعات  بدنام وزارت معاونت 
را آن  عملكرد و مركز اين ميتوان وصف 
وظايف تأسيس و اهداف به و بازخواني كرده

برد. پي آن واقعي و بعدي
 ١٣٧٤ سال از حسينيان اهللا روح آخوند 
مركز رياست به جنايتكار خامنه اي فرمان با
كه كلية دهسال است مدت اسناد انتخاب شد.
ميشود. اداره حسينيان توسط اسناد مركز امور
تا است سركوب و كشتار اصلي عوامل از وي

با: آشنايي
جاسوسي و تحريف  مركز

بختياري خاكسار محمدرضا

(اسالمي) امامي  مدافعان سعيد از كه  حد آن
مرگ و فضيحت قتلهاي زنجيرهيي از بعد حتي
اعترافات به جمله، از  ميآيد.  بهحساب او
در كه كرد اشاره ميتوان حسينيان تكاندهندة
همين بهدليل  و نمود برمال  قم  فيضيه مدرسة
گرديد: خاص و عام شهرة جنايتبارش سوابق
سعيد آقاي ... : گفت حسينيان «حجت السالم
هم كارهيي ايشان بود... امنيت معاون اسالمي!
كه كردم سؤال خودكشياش به راجع نبود...
خودكشي چيزي چه توسط اسالمي سعيد
كه گفتهاند دكترها دارو. فرمودند ايشان كرد.
ما آخه جون آخه بابا استكان. گفتم يك محلول
زماني يك بوديم. قاتل زمان واهللا يك خودمان
را چيزها اين همه زماني يك بوديم، زندانبان
من كه خود حسينيان: گذرانديم.»(٢)، «روحاله
دو به مدت اطالعات، وزارت تشكيل از زمان
اين در انقالب دادستان مقام قائم سال، سه يا
اژهاي... محسني آقاي همراه به بودم وزارتخانه
زن كه ميگيرند ما عكس از چنان اكنون هم

ميترسد»(٣). خودم از هم من
مانند جنايتي جرثومة كردن منصوب
انقالب اسناد مركز رياست به حسينيان روحاله
عملكـرد مگر نيست چيز هيچ از حاكي اسالمي
در اينكه طرفه  و وي. از متوقع سركوبگرانة 
«ساالنه مركز اين مشعشع اقدامات ديگر زمره

ورودي است». سند هشتاد هزار
هر  كه مي كنند چهها  كه  پرسيد بايد  
شبه  و بازجويي اوراق از برگ ٨٠ هزار سال
در اسالمي» انقالب اسناد «مركز از سر آن
اطالع «معاونت از قسمتي اينهمه و ميآورد!
كسب «معاونت مقلوب  كه اسم است رساني»
سره بهفارسي كه  شده نهاده برآن  اطالعات»
از «كسب اطالعات» كه جاسوسي است همان
كامپيوتري دستبرد به سيستمهاي رايانه، طريق
آن ذكر خطير مسؤليتهاي و وظايف در و... نيز

است. شده
دهه،  يك از بعد كه ١٣٦٧ خميني سال در
(بخوانيد تنظيم يا جمعآوري بابت از خيالش
و ناالزم اسناد هدم نيز و مفيد اسناد جعل)
نهاده فروتر گام يك بود شده راحت غيرمفيد
توسط تاريخ تحريف خواستار نامهيي طي و
شد(٤). اسالمي انقالب اسناد جاسوسي مركز
است ديگري معاونت كار موضوع نامه اين
شدة قلب نامش كه پژوهش» «معاونت بهنام
تاريخ» تحريف «معاونت يا قسمت بخش،
بهصورت بايد مجعول اسناد مجموعة است.
و شده تنظيم  ، مجموعهها ديگر  يا كتاب

هر  و تعيينشده ٧٢ موضوع انتشار يابد. ساالنه
تاريخ تحريف عهدهدار كتاب يك روز پنج
همه معاونت اين  هم اين جا  در  ميگردد.
حرفي تا بلكه ميزند هم را گندابههاي تاريخ
بيابد افتخارشان سراسر تاريخ و مجاهدين عليه
عليه لجنپراكني تا به يافت شود مزدي به قلم يا
و في الفور مجاهدين مشغول شود. و مقاومت
روز پنج از قبل حتي ممكن اوقات اسرع در
چاپ خواهد دستگاه روي بر موصوف، كتاب
بدنامي حتي و مطالب سقم و صحت بود.
هرچه نيست، مطرح هم  نويسنده  رسوايي و
مجاهدين عليه باشد، كافي است هركه و باشد
نمونهاش يك است. مقبول ببافد، خزعبالتي
مجاهدين به لجنپراكني در است كتابي انتشار
كريمي احمدرضا شاه، ساواك خبرچين از
حسين چون آوردهيي اسالم شكسته درهم تا
سرراهي جرثومة يا و  اپورتونيست!  روحاني
است. اسناد مركز خريدارش كه راستگو، بهنام

شد.  انتخاب اسناد مركز رياست به جنايتكار خامنهاي فرمان ١٣٧٤ با سال از حسينيان اله روح آخوند
و كشتار عوامل اصلي از وي ميشود. اداره محسنيان توسط اسناد مركز امور كلية است كه دهسال مدت
و قتلهاي زنجيره يي فضيحت از حتي بعد (اسالمي) امامي سعيد از مدافعان حد كه آن تا است سركوب
مدرسه فيضيه در كه اشاره كرد ميتوان حسينيان تكاندهندة اعترافات به جمله، ميآيد. از او بهحساب مرگ
السالم حسينيان «حجت گرديد: خاص و عام شهره جنايتبارش سوابق همين بهدليل و نمود برمال قم
خودكشياش سؤال به راجع نبود... هم كارهيي ايشان بود... امنيت معاون اسالمي! آقاي سعيد ... : گفت
محلول كه گفتهاند دكترها دارو. ايشان فرمودند خودكشي كرد. چيزي چه توسط اسالمي سعيد كه كردم
زندانبان بوديم، يك زماني بوديم. زمان قاتل واهللا يك ما خودمان آخه جون بابا آخه استكان. گفتم يك

گذرانديم.»(٢) را چيزها اين همه زماني يك
آخوند مي رسد، انتها به كار وقتي
حياي و حجب به  نيازي ديگر را  حرامزاده
يكي خاطر سياست همين به هم نيست، ناداشته
شگردهاي ميشود. منسوخ ميخ به يكي نعل، به
ديگر برافتاده بدنام اطالعات وزارت هفتاد دهه
شگردهايي مي رسد(٥) بهنظر خارج تداول از و
به كار ديگر مزدوران ماهيت كردن پنهان براي
خودش كار سرفصل فرارسيدن گويا نميآيد،
به نيازي ديگر  و است كرده  ابعاد همه  در را
مزدوران بريده نيست. قبلي كاريهاي پنهان
رسواييها و  مي زنند سينه مال جل زير رسمًا
باشد. كردن  پنهان  قابل كه آنست  از  بيش
به طور سازمان مجاهدين ديگركتابها عليه حاال
انقالب اسناد «مركز ناشر عنوان تحت رسمي
آشكار و را برمال و.... اسالمي» ماهيت نويسنده
مجاهدين عليه كتاب انتشار مهم امر ميكند.
چاپ به سريعتر هرچه بايد اينكه و است
هر تعهد به بايد مربوطه معاونت كه چرا برسد،

برسد. كتاب يك روز پنج
انقالب اسناد جاسوسي  مركز  مورد در
ذيل آنچنان صدر تا از ، عملكرد آن اسالمي
دستاندركاران از پارهيي سعي كه رسواست
جاسوسي ارگان اين كردن بزك بر آن، سفيه
آنچنان مييابد، پاسخ مضحكي بهصورت
كه معلوم الحال سايتهاي و سازمانها كه اخيرًا
مزدورانش و آخوندي  اطالعات با ديروز  تا
طعن و لعن  ميكردند، همآوايي و همسويي 

تبري مي جويند.(٦) از آن و گفته

پانويس:----------------
١-روزنامةحكومتيكاروكارگر١٨ آذر 
١٣٧٧«دراسفندماهسال١٣٧٤ خانممتدينيبهنام 
شهر در فجيعي بهطرز برقعي اشرف السادات
مرحومه، آن بهقتل رسيد. نااهالن  بهدست قم
پورمحمدي مصطفي آقاي پسرعموي همسر
فالحيان علي زمان در اطالعات وزير  معاون
آقاي مرحومه، برادرخانم شوهر آن بود. ضمنًا
آن از كشتن پس محفليها پورمحمدي است.
او دستوپاي گوشت خاصي مواد با مرحومه
منزل گاز، شيرهاي باز كردن با و مي سوزانند را

ميكنند». انفجار آمادة را
خرداد  روزنامة و امروز  ٢ -روزنامةصبح

٢٨شهريور٧٨
ـ  ايسنا حكومتي -خبرگزاري  ٣

٢آبان٧٩
مركز  اين معرفي از قسمتي -در  ٤
 ...  ١٣٦٧ سال در » : است آمده جاسوسي
ابراز با مركز، به رئيس وقت نامهيي در خميني
غيرواقعي تاريخهاي  انتشار از رضايت  عدم
ضمن غرب، و شرق به  وابستگان  طرف از
... مستند و واقعي تاريخي نگارش به تشويق

دادند». قرار تاكيد مورد را
 ٧٠ دهة  در  اطالعات وزارت -خط ٥
بدنام، اطالعات به خودفروختگان كه بود اين
كردن مزدوري پنهان و كردن رد گم براي

حرفهايشان  درصد  ٨٠ ميتوانستند خود
عليه كه درصدي بيست  تا باشد  رژيم عليه
ماهيت لورفتن ميگويند، منجر به مجاهدين

. نشود مزدوريشان و اطالعاتي
اتهام  ايراد با بشر كه حقوق ٦ ديدهبان
نفرت مورد مقاومت عليه اراجيف بافتن و
اين از خروج براي ، بود گرفته قرار بينالمللي
و محمدي پور آخوند اطالعيهيي طي تنگنا،
منفور اطالعات و كشور وزراء آخوند اژهاي

محكوم كرد!  جنايت ٢٠سال بهخاطر را

بهيادشبستيزان شبيلدا
اشرف دالوران به گزارشی

شد کنم که دل گرفتار تو جانا، چه
شد تو و  آنهمه  صدق فدا مديون
پر کم وکاست من هرچند که رهروم،
نشد! گام  بدون تو يک الکن، که

بر شما، درود سالم و
ودريافتهايی هر کس شرايط برای اوقات گاهی
بيان با آن وتشريح توضيح که ميآيد پيش
بايستیبه نيستوالجرم سياسیو.. کافیوگويا
رفته آدمها ميان وانسانی اصلی رابطههای عمق

کند. طريق بيان از آن وآنرا
وشعف شور روی از گزارشگونه  را نامه اين
شور و افتخار مينويسم، برايتان وافتخار
پرداخته وباز آنرا بهای شما البته وشوقی که
و رحمت  سفرة برسر ومن  میپردازيد هم 
همه چيزتان فدای با شما که و افتخاری شرافت
رسم اين که  میدانم نشستهام، نموده ايد پهن
مقاومتآموختهايد رهبری از را وآن شماست
بقيه کنيد تا دريغ از خود را چيز هميشه همه که
انسانيت و از کرامت کميوکاستی بتوانند هر با
پرفتنة روزگار اين ودر نگذارند مايه خود
خود معامله و جمعی شرافت فردی آخوندی، با
همين سطور و همين قيمت که نکنند! میدانم
می دهيد خودتان باز را مختصر هرچند حقايق
بايد، شما که است؟! چگونه که متعجبم من و
بهایکم کاریوقصوروضعفهاوحتیبريدگی
بهای مقاومت وپايداری دربرابر وخيانتها، وهم،
هر از خودتان را، آخوندها وحمايت ديگران

بپردازيد؟! دو،يکجا
در بگويم که بهشما بیپرده راستش، بگذاريد
برای که حرکتی وقتی در هر اشرف از خارج
میشويم، وارد شما از حمايت واعالم دفاع
هستيد شما اين واقع در که مي بريم پی تازه
ما سر بر و چتری میکنيد حمايت  ما از که
هستيد. برابررژيم برای حفاظتازما وسپریدر
رژيم خود عليه نبرد بیامان در بحبوحة میدانم
و.... که جبرانکنندة کمبودها سالهاست شما

بودهايد. ديرجنبيدنمنوما
سالها اين در  شما  پايداری از  که  روزی هر
میگذرد،انقالبايدئولوژيکشمابيشتراثبات
را آن از تازه تر جلوه يی و بينه يی وشما میگردد
از اول از روز آخوندها، نشان می دهيد، همه به
وحشتداشتندومرگايدئولوژيک اينعنصر
وسياسیخودرا درآنمیديدند. بی دليلنيست
نرينگی اصليترين حس و تيز حمله نوک که
سردمداران بنفش جيغهای در آخوندی وحشی
انقالب بودن «خطرناکتر به رژيم، مزدوران و
بمب اتمی» اعتراف میکنند. ايدئولوژيک از
و رايحة که حالوت باد شما مبارک بر واقعًا
همة شما، امروز  پايداری در آن  حقانيت
نيزشيرينکامو دوستدارانآزادیايرانزمينرا

عطرآگين کردهاست. فضایسياسی را
اخير سالهای طی اين که شما  داريد خبر آيا
برمناسبات وسازمانيافتگی تأکيد با  پايداريتان،

م.مسعودی
انسانی نوين وعميقًا پاية ارزشهای که بر خود
است،آن قدر استوار وصداقت چيز همه فدای
و آخوندی استبداد جبهه  ميان سرخ مرز
که کرده ايد ترسيم  روشن و کامل  را مردم
يافت جهان در کسی ديگر صحنه در امروزه
داشته رژيم عليه جدی ادعايی که نمیشود
جبهه در و همسو ويا پيمان هم شما با و باشد
بدهم به شما بخواهم گزارشی نباشد؟! اگر شما
که شما راه حل و امروزه  شما که بگويم بايد
توسطرئيس جمهوربرگزيدةمقاومتنمايندگی
میشود، نهتنهاراهبندومانعاصلیصدور ارتجاع
قطعی پاسخ و جهان به آخوندی تروريسم و
حکومت به بخشيدن پايان برای ايران مردم
و دموکراسی استقرار  و  ايران در  استبدادی
ورود اصلی مانع بلکه است، مردمی حاکميت

بيگانهبه خاک ايران نيزمی باشد.
اين سالها رژيم در با که جنگ پنهان در يک اما
و ناعالجی از روی رژيم و اينک هستيد درگير
شما، فيزيکی شما و نابودی مقابل در بنبست
و حضور و نقش همانا  است، کرده  رو آن را
شما شماست. ارزشهای و تشکيالت ماندگاری
دربيانايدئولوژيک،سياسیواستراتژيکثابت
کردهايدکه،اصليترينمانعبلعيدنواشغالکامل
آخوندی بنيادگرايی و تروريسم صدور و عراق
اصليترين سکة بزرگترين، آنروی که هستيد
و سازش و تسليم و توبه و مانع سد قويترين  و
بهراستی است. آخوندی رژيم برابر در سکوت
برای الاقل نبود، شما وپايداری مقاومت اگر که
پرچمهای از عالم همه شده، که هم دوره يک
بنيادگرايی و استبداد هيوالی  برابر در تسليم
سرخ پرچم و بود. شده کفنپوش آخوندی
برافراشته اباعبداهللا بارگاه بر که مناالذله هيهات
و سازمان رهبری از بهغير هيچکس میباشد را
دوش بر يارای مقاومت موجود تشکيالت و
نداشت؟! را  زمان از مقطع اين در  کشيدنش
شما تشکيالتی ارزشهای وبهويژه شما مقاومت
احمدآباد، پير پيوسته بهواقعيت آرزوهای همانا
بيانعظمت زبانوقلممناز مصدقکبيراست.
شما تشکيالتی ارزشهای و مناسبات و مقاومت
و است قاصر اخير سالهای اين در به خصوص
بپردازيد آن به مناسب فرصتی در خودتان شايد
وجدانی وظيفة کنم تا تالش اين که  برای اما
ناقص دارم، در حد توان را که به شما وانسانی
حقيقتی  ادا بر شهادتی و تأکيد کم  بهعنوان و
وزارت و رژيم سالها که، بگويم نيست بد کنم،
مجاهدين خود عليه در تبليغات آن اطالعات
می کرد و سر از بدنه را اجرا کردن خط جدا
عليه لجنپراکنی با میخواست خود بهخيال
آن تشکيالتی سر را از بدنة مقاومت، رهبری
سپس کل و و سازش بکشاند تسليم به جدا و

سازد؟! نابود و متالشی مقاومت را
اين شاهد نزديک سال از هفت خودم که من
تالشهایمذبوحانهبودم بهخوبیتاکتيکهایآن
برايملورفتهو شناختهشدهاست. ازجملهاينکه
همينجماعتتحتامردشمنمردمايران،نظير

و شمس حائری و حقی کريم شاهسوندی تا
تهرانی خانبابا و نوریزاده و خواجهنوری حتی
اگر که بود اين حرفشان همه نگهدار فرخ و
در ومجاهدين است «حل» مسأله نباشد رجوی
رژيم» داخل اصالحطلبی «جنبش چهارچوب
کنند درست متحد» جبهة و «آلترناتيو ميتوانند
نمايند. ايفا سياسی معادالت «مهمی» در نقش و
میگفت بهمن مستقيمًا شاهسوندی اين که يا
مجاهدين و بدنة تبليغ سوء عليه نبايد اصًال که
روابط و اتهام مارک داد يا آنها انجام نيروهای
موجب زد، چون آنها به غيراخالقی مناسبات و
بفهمندکهمادروغ مي گوييم میشودکه نيروها
چند اينک  اما هستند؟! آنجا خودشان زيرا 
تمام مجاهدين نابودی خواهان است که ماهی
وتشکيالتآنمیباشندومزدورانشدرخارج
آن خواهان نابودی رسمًا و زده کنار را پردهها
بهزبان اعزاميسبحانی  مزدور حتی شدهاند، 
«تنها که  مي گفت به من مستقيم و  خودش
رسالتو مأموريتشجلوگيریازفعاليت دوبارة
عراق جنگ شروع از پس خارج در مجاهدين
عراق جنگ هنوز زمان آن حاليکه (در است
و اين کار از اين چگونه او بود، و شروع نشده
عراق نابود جنگ در مجاهدين اگر احتمال که
فعاليت آنها از رسيد خارج به پايشان نشدند و
ممانعتشود!خبرداشتوبرنامهريزیشدهبود)
و اينبار بايدرجویوکلتشکيالتمجاهدينو
از بينبرده شودتادوبارهپا نگيرند». بعدهم شورا
اساسًًاهمينها وفرانسه رژيم زدوبند در ديديم که
فرانسوي طرفهای برای رژيم شاهدين نقش در
برای باز دست با آنها تا  شدند. گرفته بهکار
نابودیتشکيالتمقاومتوعملیکردن آنچه
اروپا وظيفهوعلتاصلیاعزامشبه کهاوآنرا
بيانميکرد،در١٧ژوئناقدامنمايند.وحاالکه
و به تسليم شما ارادة شکستن و مقابله نااميد از 
مقاومت فعاليت از جلوگيری و اشرف کشاندن
گرديده اند،مذبوحانهمیخواهندبدنه درخارج
تا زيرا جدا نمايند. شما از مقاومت را خانواده و
ايضًا، اشرف و در مقدمتًا مجاهد يک زمانی که
موضوع و مقاومت باشد، باقی دنيا کجای هر
و استراتژی صدور پا برجاست آن حمايت از
مانع و با سد تروريسم آخوندی بنيادگرايی و
از آن  سرنگونی عامل و است، جدی روبهرو
که هرچند است. برخوردار «بالفعل» موقعيت
حضور جغرافيای و مکان از فراتر رژيم برای
بر مناسبات مقاومت مجاهدين ارزشهای حاکم
کارزار بگيرند قرار که دنيا جای هر در که است
و سازمان بهپا و را رژيم سياسی عليه جنگ و
ايرانيان حضور با  نيز اين و ميدهند،  سامان
مجاهدين دوشادوش که آزادهيی و شريف
درتمامي واردصحنهميشوند تابهحال رژيمرا
و مواجه نموده پهنههای بينالمللی با شکست
بالتبع و اشرف در مقاومت نابودی طرح نتوانسته
ببرد. بهرغم را پيش از ايران خارج داخل و در
–استعماری ارتجاعی زدوبندهای و تالش
آخوندها برایممانعت از حضوردوبارة مقاومت

شکوه با پايداری برگزيدة آن، رئيسجمهور و
مقاومت سياسی دوبارة قدبرافراشتن برای شما
بوده مبنايی و کيفی عامل بينالمللی صحنة در
از و هوشياری يمن وخوشبختانه به میباشد و
خانواده تمامياعضاي و رهبری خودگذشتگی
مجامع در  آنها شريف حاميان و مقاومت 
بينلمللی، مقاومت شماو حقانيت آندرمعرض
اثبات به جهانی جامعة بيدار وجدانهای قضاوت
چتر که ديد  میتوان عين  به اينک و  رسيده
تا تهران از مقاومت جبهه استراتژيک و سياسی
فراگير و متحد و يکسان آمريکا اروپاو و اشرف

هرروزگستردهترمیشود.
هر  که بگويم بايد بهشما گزارشی بهعنوان  باز
ايران واستقالل وآبادی آزادی گرو دل در کس
و با آگاهی مقاومت بزرگ در خانوادة دارد،
برمحور حمايت و توش خود توان اختيار وبا
بهدست را کار شما گوشهيی از پايدار رزم از
ومردم مقاومت جبهة ميان مرز حقيقتًا گرفته و
بهاينحد ايرانباجبهة استبداد حاکم هيچگاه تا
بعضی است. نبوده برجسته و روشن و شفاف
خانوادة اعضای فعاليت کيفيت و کميت مواقع
آن قدر مختلف کشورهای در مقاومت کبير
نمیتواند آزادی سيمای حتی که است زياد
را همزمانپوششخبری دهدوالجرم همةآنها
منعکس را آنها جديد گزارشهای با متناوبًا بايد
يک مجبور به رژيم نجات انجمن اخيرًا نمايد.
شده خودش توابين  از يکی زبان از  اعتراف
صالحيت و حقانيت و سند باالترين اتفاقًا که
تصميم گيريهای در انسانی عنصر اوج درجة
همة افتخار باعث که  است  مقاومت رهبری
به مسعود که کرده اعتراف  رژيم ماست.
(يعنی شماها حفظ «او ميان كه داده پيام شما
سالحتان، و بودهاند) آنجا  که نفراتی کلية
همين که انصافًا کرده است». انتخاب را شماها
است بطالنی تصميمگيری مسعود، خط يک
از که ساختهيی وشيخ  شاه برتمامياتهامات 
شده زده آنها به  مجاهدين تأسيس  اول روز
ديگری ومطلب فرصت در که دارد وجا است.
مبنای که تصميم گيری اين نقش و اهميت به
برای رژيم توطئههاي تمام شکست آغازين
وسراسر عراق در ومقاومت مجاهدين نابودی
تصميمي بود پرداخته شود . اين همان بود دنيا
خط با که رساند جمعبندی اين به را رژيم که
کاله غلط و و دادن اطالعات واستمالت زدوبند
را مقاومت هم نميتوان گذاشتن غرب سر بر
و در اين مقطع بود که تاريخ مصرف نابود کرد
انتها به درون رژيم اصالحطلبی و استحاله دروغ
به جنگ» «اعالم خط اتخاذ جز وچارهيی رسيد
و فروپاشی و فرار از برای بقاي خود دنيا همة
به مجبور و نداشت مقابل در درونی اضمحالل
جراحیوحذفنيميازکلنظامشدحقيقتًاکه
مسعود سرنوشت يکمقاومتو يکخلق اسير
رژيم و توطئة حلقة ممکن از شکل بهترين را به
روشن چشماندازی با بهسالمت و خارج نابودی

است. کرده هدايت نقطه اين تا پيروزمند و

سرمست!  رفيق اي آمدي دير  قدري
تا توبه و تيف مسير فاصله چرا راستي
سابقًا كه وزارت اطالعات المپيك هتل
درازا به اينقدر شد، مي طي سريع
سربازان و اژه اي آخوند احتماال كشيد؟
سر خاكي به چه كه بودند بدنامش مانده
و بريزند حقير موجود اين و خودشان
ولي ميگشتند. نسوخته سناريوي دنبال
برايش نوشتهاند همه سناريويي كه اين با
است! تناقض سراپا و ناپخته حد از بيش

دل شوم كه اوًال- ميخواستم متذكر
اين به بايستي فعًال نباش، كسي نگران
و عكس خامنه اي زير و رفتن ذلت ميزان
بيانديشي، دجال  خميني صيادشيرازي و
هميشه ُمردار براي تصوير اين تو با زيرا

شدي.
هيچگاه مجاهدين چه اگر ثانيًا-
در و  نيستتد افراد آناتومي  اهل شكافتن
عكس هميشه بر ماكزيمم خويشتنداري
مردار به تبديل را انسانها كه دجالت امام
فرد مجاهدين ميكند، گور به زنده و
هدايت هستي نيستي به مسير مسير از را
طي در كه تو براي خصوصًا مي كنند، 
فقط سازمان در تشكيالتي ات دوران
لحظهيي اگر گرفتي، انرژي سازمان از
بكني فكر خودت لجنزار  خلوت در
طبعًا كه خودت  نوشتههاي دست  به و

توبه تيف و انتهاي مسير
حاتمي   عليرضا

مراجعهكني است، موجود  سازمان نزد
خواهي ديد كه حتي اگر در فرض محال
كمتوجهي بهمان و  فالن  به مجاهدين
كردند تو با  كه رفتاري ولي كردهاند، 
كفايت سازمانيشان پروسة تمام براي
نجابت ماكزيمم  در چگونه كه  است
تو مثل موجودي با  مردمي  و انساني
گفتم كه همانطور كردند. برخورد
ظرفيتش و دارد طبع علو آن قدر سازمان
كه: ولي بدان درگذرد، است كه آنقدر

مداراها كند تو با لطف حق
رسوا كند بگذرد حد از چون كه

بي  و  رمق بي سطوري حال هر به   
حق كالم از  كه نظريان  بهروز  از  مسما
وزارت بدنام سايت  در را  بود رميده
يك پاييزي عطسه  چونان كه  اطالعات
جديد مونتاژ و فهميدم كه خواندم بود بز
ناشيانه ازحد بيش بيسوژه يي از اژهاي
ميزدم حدس البته است. كرده عمل
برادران نزد  تنها لفاظياش حرافي و كه
خريدار اطالعات وزارت در بدنامت 
با مصرفاش تاريخ مطمئنًا  اما دارد،
هم فتيله اين و شد  تمام  حرفها همين
فتيلة است  مجبور اژه اي و  سوخت

عوض كند. سوخته را
بود  به خانهيي رفته  ميگويند دزدي
مشق نهايتًاگرفت  نيامد، گيرش چيزي

هم تو داستان زد! خط را خانه بچه هاي
مسير محصول  مگر است. اين حكايت 
هرگاه كه است؟ از اين غير توبه، تيف و
وزارت قابيليان و روشنا و ديدبان سايت
قول به كه ميكنم  احساس ميبينم  را
پايان آن جا هستي لجنزار شيب شاعر،

يافته است.
و ماندگاران كه سرفرازان حالي در
صف آراييشان قافله ساالران اشرف با در
برابر در ايران قهرمان خلق اردوگاه
و اطالعات وزارت  تشبثات و  ترفندها
فعلهايي آلت با ضدبشري رژيم تماميت
و سرافراز هم چنان آنها هستند. تو امثال
ناپاكان و دوران  رجس از منزه  و پاك
وزارت در  بدنامت برادران و  زبون
اشرف شمع گرد پروانههايي اطالعات،
تاريخ آرزوهاي مثابه آمال و به قهرمان،

هستند. ايران مردم يكصدسالة
تو گفت بايد دون،  مزدور  اين به
موريانهزدة عباي به شدهاي پيچيده
كه عكسهايي زير و اژهاي آخوند
عكس بشريتاند، تاريخ رذايل عصارة
روي كه عكسي  گرفتهاي. يادگاري 
در خورده يي موريانه پوسيدة تابلوي
زير در و شده نصب تاريكي جاده انتهاي
پايان است: شده نوشته سياه رنگ با آن

خيانت! جادة

نه!  
نكردم را باور شب هرگز

كه چرا
دهليزش فراسوي در

دريچه يي اميد به
بودم بسته دل

دستانم را حاليكه در بود، آلود مه و هوا سرد
گرمم چندان نه كت جيبهاي در بيشتر هرچه
دوستم با قرار محل تا را مسير مي بردم، فرو

كردم. طي
كه بود افتاده اتفاق سريع آنقدر حوادث
گذشته كه آنچه نميتوانستم جز به هيچوقت
ارتش قرارگاههاي بمباران كنم، فكر بود
مجروحين، مجاهدين،  شهادت آزاديبخش، 
از را پايشان يا دست كه برادراني و خواهران
رژيم، مزدوران با درگيري بودند، داده دست
بهدست رزمندگان شدة مثله پيكرهاي و
سنگرها، عراق،  در آنها عوامل و پاسداران 
توفانهاي بمبافكن، و هواپيماها وقفه بي عبور
بيدار مجاهدين، سختكوشي و تالش خاك،
تاريك، شبهاي در سخت سرماي خوابيها، ـ

ژوئن… هفده …كودتاي و سالح خلع
عظمت مي كردم، فكر وقايع اين به وقتي
اين ايستادگي يعني  ميشد واقع  كه آنچه

بود. بينظير برايم مقاومت،
ياران و سمپاتها با ساليان از بعد بار اولين براي

. مي كردم برخورد مقاومت
صادقانه گفتارهاي و  صميمي  چهرههاي در
كه ميكردم، درك را اين بهخوبي آنها،

در چه خلق، اين اميد همة يعني مقاومت،
جهان. گوشه اين هر چه در ايران،

اعتماد  اميد  اين  به بودند، زنده اميد  اين  با  
همراه ميشدند. اميد اين با ميكردند و

حوادث،  حجم و بود گذشته كه روزهايي  اما
همراه نگاهشان در را هميشگي نگراني يك
به سختي بعضًا به كه سؤالهايي و بود، كرده

ميشد. كشيده بيانشان
ديدن با سرد، هواي در روي پياده دوساعت
خوشحالي از ابراز به پايان رسيد. بعد دوستم
گفت و داد من را به نواري يكديگر،  ديدار از

ببينيد. آنرا است، اشرف از
و گرفتم نوار را دلهره، با خوشحالياي همراه با

او خداحافظي كردم. از
فكر خودم با نبود، نوشته چيزي نوار روي
است، سياسي بيانية يا پيام يك كردم حتمًا
در رزمندگان وضعيت  از گزارشي  حتمًا
رسيدن تا كه  مختلف افكار است، و اشرف
بود، مقاومت هواداران از كه دوستم، خانه به

ميكرد. مشغولم
خانه، داخل گرِم هواي و داغ چاي يك با
كردم فراموش را بيرون  سرماي  سريع خيلي
نگاهي با آورده ام، اشرف از نواري گفتم و
دستم از  را نوار  غمگين كمي و ابهام  از  پر
نمايان بود، او چهره در كه سؤاالتي گرفت،
بر كردم  سعي اما ساخت مضطرب نيز مرا 
گذاشت ويدئو را در باشم. نوار مسلط خودم

رزمنده يك فلوت با صداي  بعد لحظاتي و
پا اشرف زيباي  شهر  به ديگري  پيانوي  و

گذاشتيم.
برق و دوستم، شاديبخش خنده ناگهان، به
شدن راست و چشمانش  در اميد  و اشك

قامتش را ديدم.
آلود، مه فضاي و متراكم تاريكي آن در

شد. اعتماد و اميد و شادي از پر وجودش
و چشمانش در اشك  برق  كرد،  من روبه
آنچه به لبانش، مرا بر اطمينان بخشي لبخند

مطمئن كرد. بود، اتفاق افتاده
زد: فرياد و غرور خوشحالي با او

پس ميخوانند آنها هستند، بچهها فروغ،
اميد بچهها،  اين هستند، پس هستند، مينوازند
شكست آخوندها هستند، ايران مردم همة

است. رفتني رژيم اين خوردند،
و كردم، گريه به آرامي بود، عجيبي لحظات
اين و من اطمينان دروني پرسيدم،  خودم از

چيست؟ از شادي آفرين او دگرگوني
يك فلوت، يك كه باور كنم  نمي توانستم
اميد آن  از  كه آشنا، صداي يك  گيتار 

برساند. را پيامي چنين ميتراود
حق كردم، با خودم زمزمه كردم و نگاه او به
حقيقت گواه است و اشرف زنده توست، با

زندگي.
اميد از نغمههاي و سرما،  تاريكي دل بله در
جهان گوشه به اين پرواز كرد و اشرف شهر

نغمة اميد
فروغ ـ شاهد

رسيد.
مينواختند، كه سحرآميزي سرانگشتان حاال و

داشتند. آزادي پيام
ترس بر آزادي ارتش آور  رزم كه آنروز
به را مقاومت پيام شوريد، سكون و تسليم و
آخوندي سراپاي رژيم و اينگونه رساند، همه
نسبت كينه خشم و از ديروز، پر از بيشتر بسا

شد. اشرف به
فشرده قبضه سالح بر كه آري، وقتي دستاني
نواخت، را آزادي و عشق موسيقي شد، مي
پيروزي كرد كه پيدا يقين جهان ايران و خلِق

آن اوست. از
شد. پيامآور پيروزي اينچنين، اشرف، و

بهقول سترگ، پايداري پي در اينگونه و
و تاريكيها دل در ميهنمان، گرامي شاعر

كرد. طلوع اشرف شكفت، شهري افولها،
و آواز كه پرخطر، نيم و دوسال از بعد حاال
را كشوري و شهر و قلب هر اشرف آوازة
آزادي و همه پايداري رزم آوران گرفته، فرا
روضه مزدورانشان و ميستايند،آخوندها را
و ساز با اشرف  در مجاهدين مي خوانند كه

كردهاند. مشغول را خودشان آواز
براي گفت:كمي تاريخ ميرندگان اين به بايد
رسيده جا همه به پيام ، شده دير دجالگري

است.
دوست خانه به  تا گذاشتم كيفم در  را نوار
بود كرده باريدن به شروع برف بروم، ديگرم
شده وبراق سفيد چراغها، نور زير جا همه و
و شاد و نميكردم، گرم را حس سرما بود،
آن تركي ترانه  و برميداشتم قدم  مطمئن
رازماندگاري كه: ميكردم زمزمه را رزمنده

است. نبرد در

آخوندي نظام عليه «شورش» درآستانه اشرف
توسلي حميد

شورش» آستانة در «اشرف
وزارت سايت در  مطلبي  عنوان
حجم اين است. آخوندي اطالعات
عقدهگشاييهاي و  دروغبافيها  از
درباره آخوندي اطالعات قلمبه مزدان
قابل اشرف، مقاومت يعني تپندة قلب
مجاهد يك عنوان  به است.  توجه
الزم شرف، شهر  در مستقر  خلق
عقدهگشايي اين دربارة ميدانم

شوم. يادآور را نكاتي
روشنگري و افشاگري اوًال:
برادران مجاهدمان بهموقع هوشيارانه و
در محدثين محمد  و براعي  مهدي
تبديل دربارة  مستقيم  ارتباط  برنامة 
به (تيف)  آمريكاييها  خروجي  شدن 
عوامل و  اطالعات وزارت چراگاه
آخوند و فقان مزدوران آه آن، مزدور
برادرمجاهدمان درآورد. را اژهاي

به درست برنامه اين در براعي مهدي
زد. آخوندي رژيم هدف و قلب

آخوندي اطالعات ديدبان ثانيًا به
بايد گفت:

اخير  سال  ۱۸ -۱۷ طي اشرف
نظام عليه تهاجم و شورش حال در

بود. خواهد بوده و پليدتان
اخير سال سه  طي  كه اين
و شرايط  سختترين مجاهدين ما 
گذاشتهايم سر  پشت را  ابتالئات
از نيست. پوشيده  كس  هيچ بر
ارتش قرارگاههاي بمباران و حمله
عراق جنگ درجريان آزاديبخش
سالح خلع ،۸۱ درسال آمريكا و
و انواع ايجاد و  اشرف مجاهدان
از آنها يك هر كه اقسام محدوديتها
كافي است، جنبشي هر براي نابودي
مجاهدين آرد و  نان سهمية  قطع تا

بهراه همزمان  و مجاهدين ربودن  و
تالش و رواني جنگ انداختن
زبان از مجاهدين اخراج براي رژيم
هيچكدام آخوندي، نظام پادوهاي
نيست و  نبوده كارگر دژ مقاومت بر
بور توطئه يي هر  در  كه ديديد و

شدهايد!
آخرين در حاكم آخوندهاي
منتهاي در ننگينشان حكومت از مرحله
رويارويي در بنبست  و ناتواني  ذلت،
اشرف، آن، تپندة قلب و مقاومت با
كثيف حربة يعني جديد استراتژي به
به خائنان و  بريدهمزدوران از  استفاده
تا شايد روي آوردند، و مقاومت خلق
تشكيالت طريق  اين از بار اين بتوانند 
درون از را مقاومت آهنين صفوف و

متالشي كنند.
پوسيدة نظام اوضاع روزها اين

تصوير ميتوان بهخوبي را واليتفقيه
كه است كسي مانند درست كرد.
داخلي متعدد بحرانهاي باطالق در
فرو لحظه به لحظه  بينالمللي  و
همة براي خود نجات براي ميرود،
مي كند عربدهكشي و گردنكشي دنيا
دستش كه خاشاكي و خس هر به و
علت ميشود. متوسل ميرسد،
بريدهمزدور پسماندههاي به عالقهاش
صباحي چند شايد تا است همين هم
جلوگيري خود نابودي  و  فرورفتن از

كند.
شورش آستانة در اشرف بله
ستم و  ظلم عليه شورش براي است. 
همواره و شده گذاشته بنا دجاليت و
دليل اين و بوده خروش و جوش در
بسيار ما براي كه شماست وحشت

است روشن

سياسي
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و حق آميختگي را «فتنه»  ما بزرگان
بهراستي اعتبار به اين كردهاند. تعريف باطل
مملو ميكنيم. زندگي فتنهيي پر روزگاري در
نفي روزگار سرسختيها، سرشار و شقاوتها از
با متناسب خلق ارزشهايي و گذشته ارزشهاي
مسخ روزگار برآن عالوه امروزيمان. نيازهاي
اميد شجاعتي صحبت از چنان كه ارزشها. آن
بسيارميطلبد. اميدواريبرايما كهنميخواهيم
ما براي و  كنيم  زندگي خياالت و اوهام در 
در را خود تاريخي نقش  نمي خواهيم كه
خالصه رفته دست از روزگار براي مرثيه خواني
يعنيبرايماكهدست اندركارتغييرنظامي كنيم.
زيرا است. مشكلتر بسا هستيم انسان شأن دون
نخست گامهاي همان  در ما آموزگاران  كه
نيز بهما  و  آموخته را كلمه ارزش مسير،  آغاز 
روزگار نفي آغاز شرط پس كردهاند. سفارش
و واژهها به محتواي بودن متعهد جهنمياكنون
دشمنان بيشتر از بسا بايد كه است. يعني كلمات
تا بهما است اين منافعشان تمام كه و آنان اميد
خود است انگيز وهم مقولهيي «آرزو» بقبوالنند
اين از آن باشيم. بردن در به كار سختگيرتر ما
جنايتهاي دايرة در بهنحوي كه كساني براي نظر
دقت قابل بسيار ميگيرند، قرار خميني تاريخي
و گزارشهاي كاذب اميدهاي با دادن كه است
سرزمين در را حاضران و شاهدان غيرواقعي

نگذارند. باقي و منتظر سرگردان خود خياالت
است بهتر  كلي بافي از اجتناب براي 
موضوع همين صحبت امروز مثالي از بهمناسبت
در خميني بهفتواي سياسي زندانيان سياه كشتار

تابستانسال١٣٦٧بزنيم.
سياه تابستان  آن در كه ميدانند همگان 
پذيرش و ضدميهني جنگ از۸سال پس خميني
در تاريخ كه زد بهكاري دست ذلتبار آتشبس
يك او با است. بيسابقه بشريت جنايات عليه
نسلكشي يك دستور مذهبي بهاصطالح فتواي
«کسانی فتوا  اين  براساس كرد. صادر  را  سياه
موضع سر  بر کشور سراسر زندانهای در  که
محارب میکنند، و کرده پافشاری خود نفاق
نامة پاسخ در او ميباشند».  به اعدام  محکوم و

اگر  مرحله هر در « هركس كرد: تأكيد پسرش
سريعًا است. اعدام حكمش باشد، نفاق سر بر

كنيد». نابود را اسالم دشمنان
مدتي اندك  در اما غيرقابل باور، هرچند 
شد. برافراشته  زندانها تمام در دار بساط 
و دقيقه يك از در كمتر آخوندي دادگاههاي
استوار مجاهدين از جواب يك تنها گرفتن با
كردند. صادر را آنان آويختن بهدار حكم
مجاهد هويت سياسي زندانيان فتوا از مجريان 
از اغلب كه اسيراني و ميپرسيدند را آنان
هويت با سرفرازي بودند در زندان قبل سالهاي
بيان دريككلمه ايدئولوژيك_سياسيخودرا
تا بود كافي پاسخ همين «مجاهد». ميكردند:
اسيران بعد از و البته شود.  بيدرنگ صادر حكم
مجاهدخلق نوبت ديگرزندانيان رسيد وبسياري
آويخته شقاوت  بردار مظلومانه نيز آنان  از
سياسي زنداني هزار سي ترتيب بهاين و شدند.
بهوقوع هولناك  جنايتي رسيدند. بهشهادت 
بي سابقه است. سرزمينمان تاريخ در پيوست كه
خود سرزمين برروي تاريخ اين نظر از بهويژه من
خود تاريخي گذشتة در كه ميورزم تأكيد
داشتهايم. وحشيانه كشتارهاي و قتلعامها بسا

رسيدهايم؟ روزگار پرفتنه اميد در بهپايان آيا
مصطفوي كاظم

اصليترين به سر، عمامه نعلينپوشان
ناقضين حقوقبشر درجهان!

محمد قرايی

ننگ سراپا رژيم رسمي خبرگزاري
خبري  ۱۲آذر۸۴  روز آخوندي، نكبت و
قول از و بود داده خائنين  گردهمايي از
جنتنژاديان حسين اسم به مزدوري و سفله
را مرواريد عمليات مجاهدين كه بود نوشته
ارتفاعات روي بر  كالر و  كفري منطقة  در
كردها آن جريان در و دادند انجام مرواريد
در مرواريد ارتفاعات اوًال را قتلعام كردند.
مرز با كيلومتري و چند بوده خانقين نزديكي
كالر. دومًا و در كفري نه ندارد و فاصله ايران
نبوده و از كردها خبري ارتفاعات هيچ در آن
اين تناقض در بود. غيرمسكوني منطقة اساسا
اقدام يك در مزدوران به ناچار آشكار دروغ
جابهجا را مرواريد  ارتفاعات محيرالعقول، 

كالر برده اند. منطقه كفري و به و كرده
كرده خود ادعا دروغ خبر سراپا در سپس
شده اشغال مناطق و اسرا مجاهدين كه بود
سپردند. عراق رياستجمهوري گارد به را
كه دارند ياد  به بهخوبي ايران شريف  مردم
سهنفرشان اسارتدرآمده، به پاسدار شش از
مجاهدين، نزد فوقالعاده رسيدگيهاي از پس
بود صورتي در اين شدند. برگردانده ايران به

اطالعات محيرالعقول! اقدامات
ماليجردي عليرضا

است. نشسته ديكتاتوري ما تاريخ هرگوشة در
افسارگسيخته ميرغضبي ميهن اين هركوچة در
انداخته راه و راهبند خونچكان قرق قداره يي با
امير نديده ايم. كم هم تيمور و چنگيز است.
شاه نادر و شاه عباس و شاه شجاع و مبارزالدين
هيچ بهدرستي اما نداشتهايم. كم هم شاه رضا و
كشتار در كه آن چه با قابل مقايسه آنان از يك

از  يك  هيچ تاريخ در نيست داد رخ  سال۶۷ 
و اعوان نيز نمونة آن چه را خميني و كشورها

نداريم. انجام دادند، سراغ انصارش
پس اكنون  كه است  اين  دردناكتر  اما 
هولناكي وقوع چنين جنايت از كه ۱۷سال از
برسر كه چه آن واقعي ابعاد از هنوز ميگذرد
خبر گذشته بوم فرزندان اين مرز و آگاهترين
بوده كه گونه را آن عمق جنايت هنوز نداريم.
مسير اين در و سركارند بر نميشناسيم. قاتالن
چناناستوار،وبهعبارترساتروقيحاند،كهوقتي
بدون ميآيد، به ميان آن از صحبت حتي پاي
طلبي» «اصالح فريب پردههاي رودربايستي هيچ
توقيف دستور قاطعيت با و ميزنند كنار هم را
سخني باره اين  در كه ميدهند را روزنامهيي 
از تا دارند كه عزم است. انگاري نوشته كوتاه
فراموشي يك در ما و بزدايند ما تاريخي حافظة
به گور ببريم. خاطرة عزيزانمان را آگاهانه حتي
از حتي شنيدهايد، حتمًا  كه همانطور قاتالن 
قطعة يا خاوران در خود قربانيان تعدادي مزار

در  گورستانها ساير در حتما و زهرا ۳۳ بهشت
بهجان با بلدوزر در نگذشتهاند. ديگر شهرهاي
آنها كردن ويران حتمًا تصاوير آنها افتادهاند و
بهانه كه بههر اين روشن است ديدهايد. البته را
دهند، هدفي انجام را كار اين نامي تحت هر و
اين در ندارند. خود جنايت  آثار زدودن جز
بازخواستي و عاملي آمر از هيچ تنها نه ۱۷ساله،
بهوزارت آن اصلي آمران برعكس كه نشده
نيز بينالمللي بهلحاظ رسيدهاند. صدارت و
باعث قاتالن دولت با سازشكارانه  سياستهاي
اين افشاي در كوشندگان تالشهاي كه شده 
دالرهاي نفتي نبرد. به جايي راه چندان جنايت
حواس و بهقدري هوش شانتاژهاي آخوندي و
چنداني حوصلة كه  برده  را  غربي  دولتمران
زنداني ۳۰هزار عام قتل  از  گفتن سخن  براي 
كه است بهتر آنها نظر  از ندارند.  را سياسي
بهجاي حقوقبشر ديدبان همچون سازمانهايي
ارزش بي حتمًا چيزهاي قبيل بهاين پرداختن 
در مجاهدين زندانهاي نظير  مهمتري بهمسائل
در كردن جو پرس و بهجاي بپردازند و عراق
موردگورهايجمعي قربانيان بهنقضحقوق بشر
كه كسي شگفتا و بپردازند. مجاهدين توسط 
چگونه است آيا بپرسد حضرات اين نيست از
آمران كه از پورمحمدي ها بهجاي مصطفي كه
بهوزارت است واخيرًا اصليكشتارسياه۶۷بوده
كشوريرسيدهكهميزانعملياتتروريستياش
بازماندگان گذشته صدها از كشور خارج در
بايد اخير ۲۷سالة حتي و پيش ۱۷سال قربانيان
ليستي در و شوند شكنجه و زندان بهداشتن متهم

قرارگيرند. سياه
نيازي است. روشن همه براي پاسخ البته
داشته فوق العاده ذكاوتي و هوش كه نيست
بركرسي رژيم  مردهزارتير مانند يا و  باشيم
سر گرد بر را نور هاله يي از جمهوري رياست
خوداحساس كنيمتا بدانيمكه همةاين مماشاتها

منافعي بي عدالتيها از و و حقكشيها سكوتها و
تاراج با البته كه منافعي ميگيرد. سرچشمه مادي

شد. خواهد تأمين ايران مردم ثروتهاي
فتنههاي روي دارم تأكيد كه است اين
بهسر ميبريم. آن در كه عام روزگاري و خاص
ديگر واقعيت دو تلخيها  همه اين  كنار در اما
تمام ما كه تنها نه جبري كه دو وجود دارد. نيز
ناگزير آن پذيرش از نيز دشمنانمان و دوستان
و با آخوندها نداريم جز مبارزه ما راهي هستند.
البته جبر دو بهاين ما هستيم. بهپيروزي محكوم ما
هم آسمان بال از تيغ هزار اگر و مينهيم گردن

كرد. نخواهيم ترديد عزم اين در لحظهيي ببارد
دوستان!

اعالمية تصويب  از قبل روز يك  درست
دسامبر۱۹۴۸ کنوانسيون در بشر حقوق جهاني
بهتصويب دستهجمعي کشتار مجازات و منع

مجمععمومي سازمانمللرسيد.
شده تصريح كنوانسيون اين اول مادة در
است بينالمللي جرم يك  «قتلعام» كه است
اين در شوند. مجازات بايد آن مرتكبان و
كه كارهايي انواع يا و احتمالي موارد كنوانسيون
مشخص ميشود مادة«قتلعام» مجازات شامل

قتلعام، تحريک  براي توطئه قتلعام، شدهاند.
مستقيموعلنيدرانجامقتلها، کوششبرايانجام 
مشخص  قتلعام موارد امر در شرکت و قتلعام
همگي كه است كنوانسيون از ماده اين در شده

اعماليقابلمجازاتميباشند.
اگري و اما هيچ گونه جاي ترتيب بهاين
عامالن و آمران حقوقي تكليف و نمي ماند باقي

روشن  سال۱۳۶۷  در سياسي زندانيان قتل عام
ذيل جنايتكارانعليه تماميآنها، ازصدر تا است.
محاكمه از پس بايد و ميشوند محسوب بشريت
بهمجازات علني و بينالمللي دادگاه يك در

برسند.
حكم اجراي مورد در ايران مردم كه اين
كه است چه تصميميبگيرد چيزي هركدامشان
اين از را اين ميشود. مشخص محاكمه از بعد
هيچ فرد باشد مشخص كه مي كنم بابت تصريح
ياگروهيتحتهرنام ومكتبي حقنداردبهنيابت
عفو قلم مجرمان برجرم ايران مردم طرف از
قتلعام عامالن و آمران با رابطه موضوع بكشد.

سال۶۷ امري  در مبارز سياسي مجاهد و زندانيان
معمولي. جنايت يك نه هم آن جنايي. است
بشريت عليه جنايتهاي  رديف در  است چيزي
و آدمسوزي. كورههاي بهراهاندازي هم چون
همهميدانندكه اينقبيلجرمها شاملمرورزمان

نميشود.
محاكمة برضرورت ما تأكيد
كينهجويي نبايستي را قتلعام  دستاندركاران
انسانيتي براي دفاع از كار تلقي كرد. اين آنان از
بايد آن را كه انسانيتي و شده است كه پايمال
جنايتكاران، و داد. قاتالن گسترش و كرد حفظ
و مذهبي سياسي مقام و عنوان و نام هر  تحت
كه بدانند وقتي بايستي رسمي، رسميو غير و
اقدام آن از باالتر  و ميزنند  بهشكنجه دست
آيندهيي هيچ ديگر زندانيان ميكنند  بهقتلعام
كه فردايي يعني در ما، جهان داشت. در نخواهند
«انسان قبيل اين براي جايي بسازيم، ميخواهيم
آنها خود ما، از بيش پيش و ندارد. وجود نماها»
داشته زود و دير اگر مجازاتشان كه بدانند بايد

ندارد. و سوز سوخت باشد

كه است روي ما ارتجاعي رودر ارتجاع
نيروي مهيب ترين خدا، به نام و دين دكان با
ما ميكند. تاريخ) را نمايندگي ضد يا تاريخ(و
اما باشيم. ديده كم ديكتاتور كه مردمينبوده ايم
قرار كفه يك در را آنها همة يا و به تك تك
در را خونريزش تبار و تيره و خميني و بدهيد
بگذاريد حاكميتشان  سال اندي و بيست  اين
سنگيني كفه فكر ميكنيد كدام ديگر. كفة در
اين خاك اين كدام حكومتي در كرد؟ خواهد
چنين بنيادهايماديومعنويملتوفرهنگ را
حزب و سازمان و هرگروه يا و هرفرد داد؟ برباد
اين باشد شرف داشته و انسان و ميهن داعية كه
در و مي كند و عميقتر درك بهتر را واقعيت

بود. خواهد بهآن وفادارتر نيز عمل
بودن صرف «قرباني» از را ما درك اين
مبارزة نوك پيكان در را ما ميآورد و بيرون
كم ميدهد. قرار  بنيادگرايي و  ضدتروريسم
است داده بهما فرصتي تاريخ نيست. جايگاهي
باشيم. براي ارتجاعمذهبيپيشتاز با در مبارزه تا
احترامبهجايگاهيكهبهخاطرمبارزهباآخوندها
كردن نابود هدف  با بايستي  شده  نصيبمان
آمران و بهشكنجهگران نسبت ژن«خميني»

سختگيرتر  هرچه سال۶۷  قتلعام عامالن و
باشيم.

كه راهي بهدشواري سخن، ابتداي در
همة بهرغم اما كردم. اشاره داريم پيش در

۲۵ و  در حق پوشيها و سكوتها و همة توطئهها
۲۸نوامبرگذشتهدرمقردادگاهجناييساختمان
از كه افتاد اتفاق حادثهيي رم دادگستري
وجه كه اين از مهم است. مهم بسيار نظر من
نيست و نبوده ثمر بي تالشها مشخص ميكند
در داريم. قرار شكوهمند طلوعي آغاز در ما و
شهيد بهپروندة رم جنايي عالي دادگاه روز اين
رسيدگي نقدي حسين ايران مقاومت سرفراز
آماتو رئيس دادگاه ميكرد. آقاي فرانچسكو

سال۶۷ صادر  در خميني كه قتلعاميرا فتواي
جنايت تاريخي سند يك بهعنوان بود، كرده
پرونده رسيدگي براي سندي و بشريت عليه
به يك مقاومت ايران توسط اين سند كرد. ثبت
در حاضر دوستان و است. شده ارائه دادگاه
خميني دستخط وقتي كه ميكنند نقل صحنه
كه دادگاه اعضاي تنها نه  شد ارائه بهدادگاه
آنجا حاضر در نگاران روزنامه تماشاچيان و
به ما بودند. اين شده ناباوري و در بهت غرق نيز
برتالشهاي خود بايد تنها نه كه ميدهد نشان
بيشتر هرچه بايستي براين  عالوه  كه بيفزاييم.
برويم. پيش فعاليتهايمان دادن سازمان بهسوي
ميبوديم به دور موفقيتي چنين از ترديد بدون
شهيدان ما حق كه نميداشتيم سازماني اگر كه
بينالمللي صحنة در كه ايران داخل در تنها نه را
جانبهو همه كوشش بهاين اتكا با بزند. فرياد نيز
نخواهد واهي واژهيي اميد، كه است همگاني
واننهيموبهرغمسختيها بنابرايناميدخودرا بود.
حقوق شهيدان و احقاق در بر مجاهدت خود
قتل و عامالن آمران كشيدن ميز محاكمه بهپاي

بفشريم.  سياه۶۷ پاي عام
برطبل كه  زيرا  ماست، آن از  پيروزي 
فريبكاران تبليغات برابر در و ميكوبيم آگاهي
بودن زنده بر شدگان مرعوب تهمتهاي و

شهيدانمانيقينداريم.

است. بازشده میرود، و رفته
بارها وبارها بينالملل، عفو گذشت سالی که در
وشکنجه محکوم بهخاطراعدام را حاکمان ايران

کرد.
شديد  نقض نوبت، چند در اروپا پارلمان  

ومستمرحقوقاوليةمردمايرانرامحکومنمود.
 هفتةپيش،مجمع عموميسازمان مللبرایپنجاه 
پروندة با  رابطه در را  آخوندها  بار، دومين  و
سياهشان–اصليترينناقضينحقوقبشردرجهان-

باشديدترينکلماتوجمالتشماتتکرد.
«قطعنامةمجمععموميمللمتحد،استمراراستفاده
از غيرانسانی و وحشيانه مجازاتهای و شکنجه از
اعدامهای استمرار عضو، قطع و شالق زدن قبيل
انزجار با وبهخصوص ... سايراعدامها و علنی

ازاعدامافرادیکه هنگام ارتکابجرمکمتراز١٨ 
قويًامحکومميکند. را سالداشتند،

درشتش، و ريز آخوندهای و ضدبشر خمينی
ميليونی، بگيروببندهای با زندانيان، قتلعام با
انسانها، طاقت ماورای وحشيانة شکنجههای با
تا جامعه ميکنند و کرده تالش خويش بهزعم

قفلکنند. را
منحوس  رژيم تا مردميشوند. خيزشهای مانع  تا
غافل باشد. سرپا بر ديگر صباحی چند آخوندها،
و جوش در خلق مطهر شهدای خونهای ازآنکه
خروشند.مقاومتحيرتانگيزدژشرف،اشرف،
پايداریپرشکوهحاميانمقاومتدربرابرکودتای
فتح درپاريس،  ١٧ژوئن  ارتجاعی استعماری-
جلوههايی همگی و... برلين دروازههای دوبارة
در که است خلقی مقدس خشم خروشان ازسيل

است. راه
مقاوم زندانيان از ديدم اطالعيهيی پيش روز چند
مخوف زندانهای داخل  در ومبارز)  (مجاهد
اعتصابغذاکردهاند. ارتجاعکه اعالمنامحدود
آنهامیخواهندکهکميتةحقيقتياببينالمللی
آمران قراردادن پيگرد مورد و شناسايی جهت
به ايران در آزاديخواهان سرکوب عامالن و

زندانيان  شود. ٦٠-٧٠ تشکيل دهه های در ويژه
مسئوليت اطالعيه، اين صدور از اعتصابی پس
به نسبت ماليان ازطرف تهديدجانی هرگونه
خودرا،متوجةآقایکوفیعنانوديگرمسئولين
جوامعوسازمانهایحقوق بشرجهانی،دانسته اند.
به منحصر نمونة هم اين رسيد. ازغيب شاهد
فرزندان متهورانة و پاکبازانه مقاومت از فردی
به ياريشان که است. برماست اين مرزوبوم رشيد
که مسئولی تلفن هرفرد که زنگ بايد بشتابيم.
را به ميتپد انسان وآزادی حقوق بشر دلش برای
مجامع دفترکارهمة درب که بايد درآورد. صدا

حقوق بشریرا، دقالبابکرد.

جهانی بيانية صدور با است مصادف روزها اين
بزرگترين توسط  که اعالميه يی بشر. حقوق
تصويب به ملل- سازمان بشری- متشکل ارگان
به پرافتخاربشری، سند  دراين  است. رسيده
رعايتآزاديهایسياسی،اجتماعیوفردیاشاره

است. شده
رفتار مورد نبايد عنوانی هيچ تحت کس هيچ -
بيرحمانه،شکنجهوهتکحيثيتقرارگيرد(ازماده

.(٥
دارد(ازماده آزادی حق و حيات حق هرکس -

.(٣
-هيچکسنبايدبهخاطرخواستفردیکسیو
بدونرعايتقانوندرحيطةزندگیخصوصيش،
و مينويسد که چيزی به خانوادگيش، درمسائل
وارد لطمهيی وشهرتش افتخاراتش و ارتباطاتش
حق حفاظت خواهان دارند که حق و همه شود.

درمقابلچنينمداخالتی شوند(ازماده١٢).
و دلبخواه غيرقانونی و مخفيانه هيچکس نبايد -
و شود داشته نگه درحبس و دستگيرشود

ازکشورتبعيد شود(ازماده٩).
و دارای فکرکند، آزادانه که دارد هرکس حق -

است(ازماده١٤). دين و اخالق در آزادی حق
حقوقبشر، ودرجنگ جهانی اعالمية رودرروی
اعمال،گفتار بشريتمتمدن، ارزشهای آشکاربا
درپيش جنايتپيشه را، ونوشته های آخوندهای

داريم. رو
مگراينکه نمیشود، درست گاهی آدم ...»
که اشخاصی با شود. درست تا کنند داغ و ببرند
برخالفاينهستند،آنها رابکشيدوبزنيد،حبس

کنيد و...
ماخليفهميخواهيمکهدستببرد،حدبزند،رجم
کرد، تأمين قصاص بشررا بايد با زندگی ... کند
خوابيده قتل قصاصی زيراين توده  حيات زيرا
نميشود. کاردرست زندان سال چند با است.
اينعواطف کودکانهرا کنا ربگذاريد». ازسخنان

در١٤بهمن٦٣ خمينی
ديدگاه به غايت ارتجاعی و خط  ادامة همين در
پليدش اصحاب و که خمينی بود جنايتکارانه و
فرزندان رشيدترين از ازصدهزار بيش خون

فداکارخلقرا به زمينريختند.
برزن،  و هرکوی سر درفش بر و دار  چوبههای
اطالعات بدنام وزارت آدمکشان  برافراشتند.
روانه مرزها از خارج به ترورمخالفان برای را

ساخنتند.
که  بود ضدمردمي و خائنانه خط همين ادامة  
به وجود را خيابانی کودکان پديدة رقت انگيز

آورد.
 زنانمحروموتحتستم مضاعفميهندرزنجير 

تنفروشی به تن هزارهزارمجبورساخت، را،
بسپارند.

برخلق خبردارنشدند جهانيان که هم بهراستی
گذشت؟! چه سياه، دوران دراين ايران

و در ميان برداشته روشن، چراغ  سالها در روز
رفرميست ميانهرو،  دنبال آدمکش آخوندهای 
به دری تا شايد ساختند. عالف مدره خودرا و
فرجی يکی ستون به آن و از اين خورده تخته

حاصل آيد.
به  قالبی اصالحات پوسيدة  جنازة  سرانجام،
آخرروند به مدرهنمايی بازی شد. سپرده خاک

رسيدهبود.
راه  خاک و گرد نرسيده،  راه از  احمدینژاد  
ريشة ريش و شده به که حرف هم انداخت. به
کشورهای حذف خواهان خنديد. مماشاتگران
جغرافيايی نقشة از وکنار، درگوشه مختلف
و قتل عام آتشسوزی شد. منکرکورههای جهان
برایما مردم ايران، يهوديان توسط نازيهاگرديد.
از تير خالصزن زندانيانقهرمان، انتظاریبيشاز
چهره ها بر هم را تعجبی عالمت نبود. الجرم اين
به آب که البته دنيا، ينگه در نساخت. ظاهر

النةمورچگانافتاد!
اندکاندک، بود. چرتشان پاره شده بهتران! ما از
به زبان اگر، و اما با ديپلوماسی، بازبان شرم آگين،
قالبی پنبههای پهلوان از مگر تا گشودند. شکوه
و جناح بهدنبال شود. گرم آبی اصالحاتچی،
محافظه ديروز تا که همانهايی ميان در افرادی

کارشانمی خواندندبهجستجوپرداختند!
نشد! که نشد، يافت

پس هربار آصفی- ارتجاع- دولت سخنگوی
که کرد تالش  رئيسش، کشيهای ازعربده
بازهم بعد، مدتی بکاهد. جمالت ازبارمنفی
بهزبان شد. تکرار ارتجاع رئيسجمهور حرفهای
اشهدشبهشرکایديروز ارتجاع،حالیکردکه
دوال دوال شترسواری است. شده عوض دوران

نمیشود!
اگر شد. احمدینژاد مجبورازانتخاب اگررژيم
مجبور واليتفقيه دستپروردة رئيسجمهور
ماهيت فاشيستی پيش از بيش روز است، هر شده
عريان، و  لخت کامًال  را حکومت مذهبی –
همه و همه دهد، قرار جهانيان ديد معرض در
مقاومت و ايران مردم  مديون بايد  بالترديد را
يعنی دوران، ائتالف پايدارترين در سرافرازشان

شورا ومجاهدينجستجو کرد.
به شهيدانمان، رنج و خون خاطر به خوشبختانه
قهرماناناشرفوحاميان يمنايستادگیپرشکوه
خستگی ناپذيرشان،امروز،گوشهایزيادی برای
ما بر آنچه ديدن برای زيادی چشمهای و شنيدن

آخوندي در رژيم رونق پر فروشي، تجارت كليه

خبركشيدنخونزندانيانسياسيدرآستانة
مجروح پاسداران شريان به تزريق براي اعدام
آنها اندام و ساير چشم استفاده از و جنگ در
و و شكنجهگران دژخيمان به بدن پيوند براي
درز زندان به بيرون همان زماني كه از بسيجيها،
تنفر و اشمئزاز روبه رو شد. موجي از كرد، با
مي رسيد، به نظر آن مشكل ابتدا باور چه اگر
فروش و خريد كمااينكه داشت. واقعيت اما
بود؛ خبر يك تنها نخست، ايراني دختران
كوچك را آن رژيم سردمداران كه خبري
هر بعد معلوم شد، و كتمان مينمودند. شمرده
طريق اين از و است خودشان سر زير هست چه
آش كم كم جيب ميزنند. به كالن سودهاي
خان صداي شد كه زمينه آن قدر شور اين در
يكي «ايلنا، گزارش بنابه تازگي درآمد.به هم
مجلس عضو شافعي، رژيم، خبرگزاريهاي از
كاالها قاچاق از  كه هنگامي آذربايجان  از
از بيش شور بودن مي كرد، شمه يي از صحبت
در رديف و رو كرد آش وليفقيه ساخته را حد
كاالهايي مانند لوازم خانگي چيني، سراميك،
و شيميايي كود گازوئيل، بنزين، چرم، كفش،
«پديدة را قاچاق دختران ايراني گياهي، سموم
اف! ناميد! ملي» «ضدناموس و وحشتناك»
قول به دجالگري و وطنفروشي. همه اين بر
مرد عجب خندي، خود و گويي «خود معروف

هنرمندي!»
فاجعهبار و ضدانساني پديدة بر افزون
صنعتي به بايد ميهنمان، دختران قاچاق
فروشي» «كليه  نام به هولناك و ضدبشري 
اشاره نمير بخور و يك زندگي گذران براي
آنچنان آخوندها حاكميت تحت ايران كرد.
«نهادينه!» آنچنان است و عجين پديده اين با
بله، نميشود. احساس آن قبح ديگر كه شده
كارتنخوابي، مانند طاقتسوز فاجعة اين
امري به اينك فحشا، و اعتياد خياباني، كودكان
قلم بر  نبات و نقل مثل و گشته تبديل رايج 
تكرار سردمداران رژيم زبان به مزدان و قلم
و خريد مورد  در خراسان روزنامة مي شود. 

فروشكليهمينويسد:
طرف است. يک معامله نوع «اين هم يک
دست آوردن به است براي حاضر خريدار که
به که فروشنده آنطرف و بپردازد پول زندگي
از عضوي فروش به حاضر مالي شديد نياز دليل

بدنشميشود».
زبان بر راحت و چه كثيفي!  معاملة چه
دو مبادلة از صحبت  انگار ميشود؛  رانده
انسان. يك  بدن از عضوي  نه و است  جنس

(طارق) عليرضاخالوكاكايي
از قسمتي است، حاضر انساني كدام راستي
بگذارد؟ حراج به ازاي پول در را خود اندام
اللماني خراسان روزنامة ميرسد كه اينجا به
وارد ميخواهد نه و مي تواند نه زيرا ميگيرد؛
نه و  روزنامه اين نه آري، شود. موضوع اين 
و مسبب روي انگشت رژيم، روزنامههاي ساير
همچنانكه هيچگاه اصلي نميگذارند؛  علت
دختران زنان و به چه علت و نميگويند چرا
ميزنند؟ خودسوزي به دست اسيرمان ميهن
ندارندازاينكهعنوان جيرهخوارانحكومتيابا
دليلكليهفروشيمحتاجبودنبهنانشب كنند.

شده: شور زيادي آش آخر است.
عامل مدير قاسمي مصطفي دکتر گفته «به
افرادي کليوي، همه بيماران حمايت از انجمن
مادي مشکل مي آيند يا اهداي کليه براي که
فرزندانشان، يا همسر بيماري خاطر به يا دارند
به ناچار يا فرزندان تحصيل خود خانه، اجاره
مالي مشکالت هستند به هر حال فروش کليه
تيغ که ميکند مجبور را عدهيي که است
تومان ميليون چند دريافت ازاي در را جراحي

بهجانبخرند».
اين سؤال اما نكردهاند. هنر اين گفتن با
نشانده كه تن سياه خاك به را است كي آنها
قشر چرا اغلب از و چنين كاري ميدهند؟ به
روي از  هستند؟  جامعه سرمايه هاي و  جوان 

خراسانميخوانيم:
مراجعه کليه اهداي براي که کساني «اکثر

از  هستند ١٨ تا ٢٣ سال از جوان قشر ميکنند
کليه دهندة که دارند تمايل نيز بيماران طرفي
براي سني مجاز ردة حالي که باشد. در جوان

سال است. ١٨ تا ٣٥ اهداي کليه
که  است بيکار  و  ساله  ٢٣ محسن
وقتي است. کرده  مراجعه  کليه  اهداي  براي
و ميليون دو که توافق ميکند او با گيرندةکليه
٥٠٠هزارتومانمي دهد.گلازگلشميشکفد.
ماندهام، خانه اجاره و رهن پول براي ميگويد:
ناچارم ريخته و بيرون را صاحبخانه اسبابهايم
خيابان نمانند اين در بچهام و براي اينکه زن
ميليون تومان يک حساب با بکنم. حاال را کار

٥٠٠ هزار تومان دارم  و ميليون سه دولت، هديه
بعد تا اجاره کنم خانهيي آنها ميتوانم براي که

پيدا کنم». کار شايد ميشود ببينم چه
طبق آخرين اعترافخودشان، يكقلم به

قرار  کليه پيوند عمل تحت نفر  ٦٠٠ آمار
خانوادة خود  ٥ نفر از تعداد اين از که گرفتهاند
افراد مرگ  ٣٥ نفر از و دريافت کردهاند کليه
کليه،  راه خريد از ٥٦٠ نفر يعني بقيه و مغزي

براي  ٥٦٠ نفر يعني گرفتهاند، قرار پيوند تحت
از ناگزير خانوادهشان، و خود شكم سير كردن

اندامفروشيشدهاند.
يكبار، تفو!  گردون چرخ اي تو بر  تفو!
نكنند، داغ و گفت: «تا نبرند گوربهگور دجال
بهراحتي بتوان وقتي بله نميشود» آدم آدم،
خون ميشود وقتي بريد. پا و دست مألعام در
رخ تا داد جالد خورد به و كشيد را زندانيان
وقتي بيابد. بيشتر شكنجة قوت و كند غازه
در يك اسير را چشم حكم شرعي مي توان با
چشم قلب با همان بسيجي قرار داد و حدقة يك
دختران ميشود و رفت نشانه را ديگر اسيري
انسانيت ديگر كاال قاچاق كرد... مانند را ايراني
انساني هويت از دارد؟ ديگر حرمتي چه انسان
كليه متعفن ايدئولوژي اين در ميماند؟ باقي چه
و مي شود خريد هم را پا و و دست چشم و
افتخار با چه رژيم كارگزاران ببينيد كرد. فروش

ميزنند: حرف فاجعه اين از
راه تنها فروش و خريد حاضر حال «در
مثلکانادا تأمينکليهاستدربرخيازکشورها
خريد راه کليه از تأمين که سالي است چند نيز
ايراني نام مدل به که صورت ميگيرد فروش و
با آن از قبل  آنها  که شده است چرا معروف
روش اين ناچار به اما بودند، مخالف روش اين
بيماران کليوي مير مرگ و تا پيش گرفتند را

کاهشيابد.
اين در ميکند: تصريح همچنين قاسمي،
با گيرد صورت مناسبي فرهنگسازي بايد زمينه
ميتوان در اين جادهيي حوادث توجه به حجم
زمينه در ميتوان وحتي کرد ايجاد تحول زمينه
در خارجي بيماران کليه پيوند و کليه صادرات

سرمايهگذاري کرد». ايران نيز
آناشك ريختنهاوآهكشيدنهاياوليه معلوم
بازارگرمي است از روي ساختگي و تمامًا بود،
اتوكشيدهيي و ردگمكن كلمات اگر زاده آقا و
اصل بگذارد، كنار را «فرهنگسازي» مثل
ميخواهد آخوندها قصابي كه است اين حرف
كلية و احشاء و  امعاء بيشتر، سودجويي  براي
آخر كند. صادر نيز كشور خارج به را قربانيان
نيست. كافي جيب گشادشان براي نفتي درآمد
ريز مزدوران اين همه دارد. كي خرج مملكت!
و مواجب جيره عالم نقاط اقصي در درشت را و
اتمي بمب توليد تأسيسات نجومي هزينة و بدهد

نمايد. تأمين را
فكر يكدفعه نكند بگذريم. كه اين از
مانند و جديد درآوردي من اين صنايع كه كنيد
باندهاي و عوامل كار كليه» فروش و «خريد

خرده پا و كارچاقكنهاي مديران يا ريز و خرد
بيخبرسودجو وفرصتطلب وعدهيياز خدا
سلحشور! بسيجيان و پاسدار برادران و است
دمار بياورند، گير جايي را شراالراذل اين اگر
رئيس نخير. آورد.  روزگارشان درخواهند از
دشمن شكن نماز در مصلحت مجمع تشخيص
و ريخت همه دست روي پاكي آب جمعه!
منافقين! انگليسيا و كار نه كه كار شد معلوم
سرچشمه از آب باالييهاست. باال آن كار كه

گل الود است.
خدا رو ميآد، يادم وقت هر «من هميشه
شكرميكنم.تصميمگرفتيمهركسيككليه
به اون دولت تومان ميليون يك هديه مي كنه،
آقايان از بعضي موقع  اون البته  بكنه. كمك
باعث اين ميگفتند بودند. مخالف پزشكان
درست، فارسي [به  كليه.  بشه  تجارتي  ميشه
ميشه] بگذاريد كليه تجارت اين باعث يعني
بود. كم ولي ميدن دارن  اخالص با  مردم 
ميدادند كه هم اونهايي ميدادند. كم خيلي
خيليهاشونازفقرا بودند. خبفقيريكهحاضر
ما بايد بكنه، بفروشه و زندگي ميشه كليهشو
شريفترين واقعًا اون بديم. اهميت اين به چقدر
چنين اين به دولت هديهيي يك خب انسانه.
عيبي چه ميشه، كم كي از بده، انسانهايي
باال كليه سرعت پيوند به به بعد اون از داره؟

ساالنه١٤٠٠ كليه پيوند شد».  رفت.
به آمار٥٦٠  و بوديم ساده چقدر را باش ما
قناعت كليوي بيماران از حمايت مدير تايي
معامله كالن رفسنجاني  آقاي بوديم.  كرده

مگر  اصال سال! تا در ١٤٠٠ قلم يك ميكنند.
بودهاند! فقرا از خيليهاشون دارد؟ عيبي چه

تمامي  بر دراكوال مشتي وقتي بله، 
پنجة ديگر فرود حكم ميرانند، باقي مقدرات
نازكاي مظلومانة دريدن و است بيحائل تيز
و سيري ناپذير اشتهاي يك ولع گوشت؛
استغاثههايپيدرپيقربانيان؛داستاناژدهاست
مقاومت نبود اگر كه واي مييابد. آنچه بلع و
خاك، و آب اين فرزندان تحسين برانگيز
نمي پيوست و كه به وقوع ديگري چه فجايع
گذاشته پشت سر كه دنا ئت مرزهايي از چه
نفس زمانه يي در كه شكر مرتبه هزار نميشد.
ميكشيمكهشكوهچكادمقاومتخيرهكنندهتر
در يقين به شقاوت دژخيمان است. ويلچاه از
اين تك تك  خاطر به دور نه چندان روزي 
شد. كشيده خواهد حساب جالدان از جنايتها

«وسيعلمواالذينظلموايمنقلبينقلبون».

رزمندگان عليه گلوله آخرين تا آنها كه
و دوست مردم بودند. كرده شليك مجاهد
به نيز، عراق كردستان  در مجاهدين  آشناي
جواني نفر بيست به نزديك  كه دارند ياد
حمله قصد و خورده را پاسداران گول كه
درآمده به اسارت و داشتند را  مجاهدين به
و اشرف مورد مهر قرارگاه بودند، همگي در
شهرهايش به سالم و گرفته قرار بسيار محبت
از آن فيلمهاي همانموقع شدند. برگردانده

شد. پخش مقاومت سيماي
در چه كرد، غيرتمند  و  شريف مردم
عراق، كردستان در چه و ايران كردستان
وهم ميشناسند خوب را مجاهدين هم
پيشين اول مسئول كه سازماني به را. خميني
اين بوده، قهرمان  سنندج از شيرزني  آن،
خود عرض مزدوران، شما نميچسبد. انگها
كرد خلق دلير ميداريد. ما و زحمت ميبريد
در مهاباد «شوانه» ريخته ناحق به هنوز خون ما
را كردستان در اين رژيم روزمره جنايات و
خواهد بيجواب نه كرد و خواهد فراموش نه

گذاشت.
چكان مجاهد خون شده و جدا از تن سِر

در غرق و مجروح بدن حسيني، جاويد شهيد
پيكرهاي آبافت، رسول خلق مجاهد خون
و ارزبيگي نزهت شهيدم خواهران خونين
همپالگيهاي توسط كه احمدي علي مرضيه
مزدوران همدستي و اطالعات وزارت در شما
به منطقه جلوال در كردي لباس با محليشان و
ما براي نمي شود. فراموش رسيدند، شهادت
وافر ياوهگوييهاي اين دليل كه است روشن
به كه شماست مرفق تا آلوده دستان شما،

شد. نخواهد پاك طريقي هيچ
مزدوران و خامنه اي آخوند رودرروي
با شرف، شهر حافظان  ما اطالعاتي اش، 
زنيم مي فرياد را  كالمي همان بلند صداي 
برابر در (هلند) شهر ليدن قهرمان مدافعان كه

زدند: فرياد اسپانيا متجاوزين
و نابود شود چيز همه ديگر «زماني كه
باشيد مطمئن باقي نماند، چيزي خودمان جز
را خودمان چپ دستهاي ما از يك هر كه
به خويش و با دست راست خورد خواهيم
برابر متجاوزين خواهيم از آزاديمان در دفاع
به نگاهي نهرو- لعل  (جواهر  پرداخت».

جهان). تاريخ

که  است اين موضوع خالصة چکيده 
و آخوندها مستمر دميدنهاي شيپور در البهالي
عليهمجاهدينو قديموجديدشان اطالعاتيهاي
دست، به بين يک ذّره حاال ايران، مردم مقاومت
آورده، کم مجاهدين عليه سوژه يابي در که
پرترة روي کرده زوم ايرانديدبان، سايت در
مرواريد در قطعة آن بازسازي شهيدان و يادبود
بگويد بدون شرح، عکِس در يک خواسته و
را اشرف شهر دارند اينطوري مجاهدين که

سبزنگهميدارند. ميسازندوفضايشرا
نوشتة هم آن عکس درست است و آن هم
دنيا جاي هر هم در اين نمونهها از عکس، پاي
بين ذّره که آنچه اما گرفت. نشان ميتوان
عليه آن، نشان دادن بزرگ خواسته با بهدست،
گردوخاک مجاهدينوواضحتر،عليهاشرفيها
جنايات کارخانة دادن جلوه وارونه بيندازد، راه
آخونديدرتبديل خاکايران بهگورستانروي

زمين است. و زير زمين
اهل  نميداند که آخوندها  هيچ کس مثل
ارزشهاي او و از کجا تا کشورش شهر و و کوچه
خرمن خرمن با او که و حاال متنفرند ارتجاعيش
هم خودش و آباد کرده گورستانها را جنايت،
يک سر هنوز اين و نکرده که که چهها ميداند
امام از سنتي که است، ميخواهد طبق يخ کوه
به تنفرنگاهها و دافعهها برده، ارث به پليدش

بپاشد. روي مجاهدين بر را خودش
با را  آخوندي نظام دياگرام اگر بخواهيد
تاريخي، فلسفي، پارامترهاي تمام گرفتن نظر در
ترديد کنيد، رسم فرهنگي و سياسي اجتماعي،

در آينه! تماشاي مکافات خود
عبداللهي  سعيد

نکنيدکهتمامزيرمجموعههايايندياگرام،باهر
بين المللياش، داخلي و رسم و و اسم و عنوان
شناخته و  تعريف خالصه،  «آخوند» کلمة در
بينشاني و نشان با آدم آن في المثل ميشوند.
«عضو سابق بهاصطالح پرطمطراق عناوين با که
شک ميشود، ارتجاع خدمتگزار مجاهدين!»،
رأس با دياگرامي  در فقط و فقط که نکنيد

«آخوند»قابل شناختناست.
نبرد قريب ۳۰سال شدة تجربه قانوِن  اين
قانونمند هم هنوز و بوده آخوندها با مجاهدين
و بوده تکيه قابل متد، يک بهعنوان بودنش،
معياريبرايشناختنسرمنشأبسياريعملکردهاي
و بزرگان بهتران ما از با آخوند، رژيم است. اين
ديدباني و نشست برج يک در رسيده!، غيب از
طبق روال و بمباران شوند مجاهدين  دادند که
از مفتخوري، با هميشه مثل آخوندي، طبيعت
شانههايديگرانباال برود ودامنبلند عبايشهم
و بيندازد تسبيح و آنوقت کند جارو را پيروزيها

زندگيآخوندييعني اين! وافور چاقکند!
ديدبانيدادندو دهها   همين دوسالپيش،
مجاهد راکشتند؛سالهايسال،درغياب حيرت
 انگيزديدبانان،هزارهزارازمجاهدينراتيرباران
وقتلعامکردند،مزاربخشيازشهيدانواالمقام

۳۳ بهشت زهرا  در قطعة تاريخ معاصر ايران را
که کردند مجبور را خانوادههايي کردند، نابود
گزمگان از ديدة را پنهان و مبارز مجاهد صدها
دامنة و خانه حياط در آخوندي، گشتاپوهاي و
از بيش کنند،  دفن مزرعهيي کنار يا  کوهي
در طلب که سرخرنگ مردم ايران هزار فروغ

آباد،دريالهايدوسوي بردشتحسن  آزادي،
آرميدهاند، و راهها تنگةچهارزبروبر صخرهها
قلب در اشرف و بطن در که اينان هم  حاال و
همه، و همه زندهاند، شريفي انسان هر ضمير و
تابلوشکوهمند يک تاريخو يک آرمانهستند.
برگهايش، شاخ و و ريشهها رگ و با آخوند
کشت مجاهدين و آزاديخواه از توانست تا
مجاهد و  کرد؛  ويران را  ديارشان و  مزار  و
در آخوند آلترناتيو که  هم آزاديخواهان و
ميان از البته، آري، زمينهها هستند، صد  تمام
ارزشهايشان و برميخيزند هم خاکسترشدهها
به و ميکنند و برپا دوباره ساخته و دوباره را
ميدهند. تکيه ارزشهايشان کوهوار عظمت
و بر سر مي سازيم، را پرترهها و بناها بله، اين
عشقهايمان و اشکها با مي چينيم، گل رويشان
ميکنيم، تازه شان و  مرمت  ميشوييمشان،
ميکشند نفس يادهايمان همواره و ضمير در
را، شهادت لحظة معصومشان در نگاههاي و
برايشان ميدانيم. پيمانهايمان و ميثاقها شاهد
ترانههايمان، و  شعرها در ميخوانيم،  سرود
باالخره آنکه و مينوازند. و ميخوانند همواره
ضامن خروشان شهيدان، مسعود، «رود قول به
اصلي حرف و ماست». خلق محتوم پيروزي
و فقيه« «ولي آخوندهاي قديمي که است اين
آخوندزادههايجديداطالعاتي نسب،ازهمين
شقاوت مکافات آينه اش، در که خروشان، رود
وحشت بينند، مي را بينظيرشان جنايات و
هم مسعود منظور ميکنم  فکر  من و دارند.

همين «آينهبودن»خونشهيدان است.

مقاالت
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دين  حقيقت  و  كدام  مسيح  عظمت  راز 
به صرف  كه  نيست  پرسشي  اين  مسيحي چيست؟ 
انگيزة تحقيق و شناخت يك دين بزرگ با پيرواني 
ضمير  و  ذهن  در  گيتي،  اديان  كلية  از  پرشمارتر 
خانه كرده باشد، بلكه مقدم بر اينها، اخالق تعهد 
در برابر خداوند و تعهد ديني ما به عنوان مسلمان 
را  مسيحيت  و  مسيح  كه  مي كند  حكم  چنين 
بازبشناسيم و به تعاريف و روايات كذايي متوليان 
اديان اكتفا نكنيم كه اغلب دل مشغول گرمي بازار 

و رواج كاالي خويشند. 
در باب «اخالق تعهد» نزد جويندگان حقيقت، 
«تعهد  اندر  ليكن  نباشد.  به توضيح  نيازي  بسا  چه 
اكتفا  مجيد  به قرآن  استناد  به اين  اسالمي»  ديني 
مي كنيم كه به صراحت آموخته و به مؤمنان اسالم 
ايمان  به خداوند  كه  «بگوييد  است:  كرده  ابالغ 
شده  فروفرستاده  ما  بر  كه  به آن چه  و  ورزيده ايم 
اسماعيل  و  به ابراهيم  به آن چه كه  و  (قرآن)  است 
و اسحاق و يعقوب و اسباط (١) او فروفرستاده شد 
و آن چه كه به موسي و عيسي داده شد و هرآن چه 
داده  به تمامي پيامبران  پروردگارشان  جانب  از  كه 
آنان  هيچ كدام  ميان  تفاوتي  بي آن كه  است.  شده 
سر  خداوند  پيشگاه  در  چنين  اين  ما  و  بگذاريم 
تسليم فرود مي آوريم».(٢) و ما در مقابل اين متن 
نه مي توانيم  نه مي خواهيم و  بي ابهام قرآن مجيد، 
از  كه  هم چنان  او،  تعاليم  و  به مسيح  تعهد  از  كه 
ساير پيامبران و تعاليمشان سرسري گذشته و شانه 
در  كه  دينفروشان  ترهات  از  فارغ  كنيم،  خالي 
به اصطالح «علوم فقه و كالم» خود چه بدعتهايي 
كتاب  تصريح  برخالف  تا  بافت  خواهند  و  بافته 
پيامبران  و  اديان  كه  شوند  مدعي  قرآن،  خدا، 
گذشته، چنان منسوخ شده اند كه اينك ديگر بود 
از  تعاليمي كه  و  نيست  فايده يي  مفيد  نبودشان  و 

آنان برجاي مانده، يكدست كافرانه است(٣).

ديناميسم تكميل شريعت و تعالي 
پيروان

تعاليم  و  تا شريعت  آمده ام  من  «نپنداريد كه 
انبيا را ابطال كنم، بلكه تا تكميل نمايم. حقيقت را 
مي گويم كه تا زوال آسمان و زمين، هيچ حرف و 
نقطه در شريعت زائل نمي شود تا همة آن به تماميت 
برسد. پس، هركسي كه با كوچكترين سفارشها از 
اين فرامين مخالفت ورزيده و به مردم بياموزد كه 
آسمان  ملكوت  عرصة  در  كنند،  عمل  وي  مانند 
كه  بگويم  به شما  ليكن  شود...  شمرده  كوچك 
و  معلمان شريعت  تقواي  از  برتر  شما  تقواي  اگر 
فريسيان نباشد، هرگز پاي به عرصة ملكوت آسمان 
نخواهيد نهاد» (انجيل متي، باب٥، آيات١٧تا٢٠).

و  است.  توجه  شايان  بسيار  باال  انجيلي  متن 
نكتة  دو  كنيم،  مرور  را  آن  ديگر  يكبار  چنان چه 
مشاهده  مؤكد  به طور  را  نتيجه گيري  يك  و  بارز 

خواهيم كرد: 
يكم، «حقيقت» اين است كه «شريعت انبياء» 
دارد)  تعلق  انبيا  به همة  كه  شريعت»  «اصل  (يعني 
حذف و الغا شدني نيست، و ماندگار است تا آن كه 
به «تماميت» برسد. يعني، اكتفا و رضايت به حالتهاي 
مادون «تماميت»، هرچند كه شرع و ديانت قلمداد 
و  است  ناقص»  به «شرع  دادن  رضا  و  اكتفا  شود، 

نبايد با پايبندي به «شريعت» اشتباه شود. 
هنوز  شريعت،  «تماميت»  از  فراتر  و  دوم، 
عرصه و مجال بلند ديگري در پيش است كه بايد 
مأموريت  مسيح(ع)  كه  ناميد  شريعت  «تكميل» 
معرفي  «تكميل»  عرصة  اين  در  را  خويش  ويژة 

مي فرمايد. 
دينفروشان  خاص  تنها  اين  توضيح،  براي 
ديني  رويكرد  در  كه  نيست  مسلمان  به اصطالح 
كه  مي چسبند  دين  از  به بخشهايي  تنها  خويش، 
صداقت  نوعي  با  حتي  و  به عمد  و  دارد  صرفه 
از  را  گذشته  ميراث  و  شده  ابالغ  دين  احمقانه، 
توضيح،  در  اختصار  براي  مي اندازند.  «تماميت» 
چطور  راستي  مي كنيم:  اكتفا  مثال  به يك  تنها 
است كه در فقه عريض و طويل حضرات، چندان 
عنايتي به اصل «شورا» مشاهده نمي شود. امري كه 
و  آمده  به صراحت  قرآن  آية  دو  در   - - دستكم 
در سنت حضرت محمد(ص) به طور مكرر به اجرا 
گذاشته شد. و در همين زمينه، تقريبًا هيچ بحثي از 
«حقوق مردم» در كنار «تكليف» آنان بر «اطاعت 
اولياي امور» وجود ندارد حال آن كه هم در قرآن 
پيامبر و پيشوايان(ع) فراوان آمده  و هم در سنت 

است.
اما نتيجه گيري مسيح در متن باال از اين قرار 
است كه: اگر به «تقواي برتر» نسبت به عوام يا معلمان 
ديانت  نظر  مورد  به دستاورد  نشويد،  نائل  شريعت 
(به عبارت انجيل، ملكوت) راه نخواهيد يافت. جدا 
از روشني پيام، متن انجيل خود صراحت دارد كه 
منظور از «تقواي برتر» كه خطاب به پيروان مسيح 
به «تكميل  ناظر  شريعت  «تماميت»  از  فراتر  است، 
شريعت» است. امري كه الجرم، برخالف فقيهان 
البته  و  دارند،  به گذشته  روي  كه  كهنه  شريعت 
آن هم ناقص و از «تماميت» افتاده، اما فراز دعوت 
مسيح، همانا «تقواي برتر» است كه روي به «تكميل 
شريعت» دارد، يعني روي به آيندة تكاملي كه بايد 

بدان نائل آمد.
آمده  انجيل  در  نيز  مستند  به طور  مبحث  اين 

است و براي نمونه، به متن زير دقت مي كنيم:
«جواني به مسيح روي آورد و بدو گفت: اي 
تا  بگيرم  پيش  در  را  شايسته  كار  كدامين  استاد، 
پاسخ  به وي  يسوع  يابم.  دست  جاويد  به زندگاني 
من  از  است  شايسته  آن چه  مورد  در  چرا  داد: 
مي پرسي؟ شايستگي تنها يكي است. اگر خواهان 
راه يافتن به زندگاني هستي، وصايا و فرامين شريعت 
را به كار ببند. جوان بدو گفت: كدام وصايا؟. پس 
تورات) گفت:  و  فرمان موسي  ده  (همانند  يسوع 
قتل مكن، زنا مكن، دزدي نكن، گواهي دروغين 
را  نزديكان  گرامي بدار،  را  مادرت  و  پدر  مده، 
چنان دوست بدار كه خودت را دوست مي داري. 
فرامين  و  وصايا  اين  به همة  گفت:  بدو  جوان 
شايسته  عمل  به كدام  اينك  پس  كرده ام،  عمل 
نيازمندم؟ يسوع پاسخ داد: «اگر عزم آن داري كه 
داري  تمامي آن چه  و  شو  روانه  پس  باشي،  كامل 
را بفروش و قيمتش را ميان فقيران بخش كن. تا 
كه براي تو گنجي در آسمانها باشد، پس آن گاه 
را  اين  كه  وقتي  پس جوان  تبعيت كن.  مرا  و  بيا 
شنيد، غمگين شد و آن جا را پشت سر نهاد. و اما 
مسيح به شاگردان خويش گفت: اين حقيقتي است 
كه به شما مي گويم: بسي دشوار است بر اغنيا كه 
به ملكوت آسمانها راه يابند. بلكه به شما مي گويم: 
عبور شتر از سوراخ سوزن، آسانتر از ورود يك 
متي،  (انجيل  است».  خداوند  به ملكوت  ثروتمند 

باب١٩ ...آيات١٦تا٢٤). 
حال و با دقت بر اين متن، بايد بتوان «فلسفة 
در  را  مسيحيت»  حقيقي  «روح  و  مسيح»  ظهور 

«دوكالم» خالصه كرد كه عبارتند از:

با تبريك ميالد مسيح(ع) به پيروانش، مسيحيان و مسلمانان

مسيح با پيام «تعميق شريعت»
الف: نثار تمامي دار و ندار به ميان كساني كه 

هنوز به اين چيزها نياز دارند. 
و  به دعوت  اختصاص دادن خود  و  ب: وقف 
مبارزة مسيح، به عبارت امروزه، «حرفهاي» دعوت 
و مبارزه. يعني آن چه كه تو به خاطر «تقواي برتر»، 

و نه صرف «شايسته بودن»(٤)، بدان «نياز داري».

تربيت رسوالن پيشاهنگ
مسيحي،  متون  نص  مطابق  و  ترتيب،  به اين 
مسيحيت،  جريان  و  مسيح  حضرت  ظهور  پديدة 
شريعت  به جاي  تازه،  شريعت  و  دين  يك  آغاز 
يك  پيام  رسانيدن  بلكه  نيست  و  نبوده  موسي، 
هم چنان  شريعتي  «تكميل»  در  عقيدتي»  «انقالب 
معتبر و مبتني بر «ده فرمان» موسي و تورات بوده 
و  ديدگاه  همان  راستاي  در  گامي فراتر  اما  است 
شريعت توحيدي كه طي زمان و معرفي و ترويج 
سطحي، سوروسات كاهنان برقرار و ليكن بشارت 
نجات مردم مسكوت مانده بود و گويي ارزشهاي 
شعله ور و پرتوافكن موسي و تورات ديگر به ضد 
خود تبديل شده باشد، همان آموزش و ارزشهايي 
بردگان  و  ماليده  به خاك  را  فرعون  پوزة  كه 

بني اسرائيل را از چنگال فرعوني نجات داده بود.
و  تئوريك»  «تكميل  يك  با  نه  البته  اين  و 
رسالت  اين  با  بلكه  مي شد،  حاصل  مدرسه يي 
متفاوت و عظيم در پيامبري مسيح تحقق مي يافت 
كه مسيح در پي ساختن و شعله ور كردن كادرهاي 
رسالت پذيري بود كه هرچند معدود، اما نورافشان 
و گدازنده، تا روزگاران دور و ملتهاي غريب را 
«پيام  كه  بود  چنين  بگيرند.  پرتوهاي خويش  زير 
اقليم زمين و يلداي سياه  مسيح» بر تاريكي هفت 
به بلوغ  را  تاريخ چيره شد و هزاران هزار  و  زمان 
به جرگة عاشقان موحد مسيحي  محبت و عشق و 

رهنمون شد. 
سه  طي  مسيح(ع)  موفقيت  كه  نيست  عجبي 
از  حتي  و  نيافت  چندان گستردگي  دعوت،  سال 
معروف  دوازده نفره،  ياران،  معدود  همان  ميان 
اسخريوطي»،  «يهوداي  نفرشان،  به حواريون، يك 
كيسه  يك  به خاطر  تنها  را  خيانت  كريه ترين 
نقره مرتكب شد و موال و معلمش مسيح را  پول 

به دشمنان خونخوار لو داد. 
«تقواي  چنين  و  پي ريزي  اين  بدون  آيا  اما 
از  مسيحي  بعدي  نسلهاي  كه  بود  شدني  برتر»، 
زيرزميني  زندگاني  و  ممنوعيت  قرن  سه  عهدة 
و  محبت  و  ايمان  در  كارنامه يي  و  برآيند؟(٥) 
كه  كنند  ثبت  تاريخ  در  را  بردباري  و  شكيبايي 
«تقواي  اين  آري،  است.  اعجاب انگيز  هم چنان 
چنان  شريعت»،  «تكميل  از  برخوردار  و  برتر» 
نيرومند درخشيدن گرفت كه مسيحيان از يكسو، 
و  ممنوع  ديانت  و  زندگي  مصائب  برابر  در 
زيرزميني، جان بر كف مقاومت كرده و مأيوس و 
تسليم نمي شدند و از سوي ديگر، به آفريدن نوعي 
نائل آمدند كه  روابط فوق برادرانه در ميان خود 
زندگي  امكانات  پيش،  سال  دوهزار  همان  در 
مي كردند،  قسمت  به تساوي  همكديگر  ميان  را 
درخشان  به معجزه يي  بيشتر  كه  فضيلتي  و  تقوا 
انساني طلوع كرد  مي ماند كه در آسمان فضيلت 
معاصر،  سوسياليستي  جنبشهاي  از  پيش  ٢٠قرن  و 
كهكشان  يك  چونان  را  مسيحيان  از  انبوه  نسلي 
كه  نمود  پديدار  استثنايي-  تك ستاره هاي  نه  -و 
قاچاق،  زندگي  و  زيرزميني  جامعة  آن  به پيروزي 

بر امپراتوري دهشتناك روم قديم انجاميد.
رسوالن»  «اعمال  كتاب  در  وضعيت  اين 
آمده  چنين  جديد»،  «عهد  مجموعة  از  بخشي 
جان  يك  و  دل  يك  را  مؤمنين  جملة  «و  است: 
از  را  خود  اموال  از  چيزي  هيچ  كه  به حدي  بود 
مشترك  را  چيز  همه  بلكه  نمي دانستند  خود  آن 
مي داشتند… زيرا هيچ كس از آن گروه محتاج 
نبود، زيرا هر كسي صاحب زمين يا خانه بود آنها 
به هر  آورده…  مبيعات  قيمت  و  مي فروختند  را 

يك به قدر احتياجش تقسيم مي نمودند».

ايدئولوژي شورانگيز «محبت» و 
«رهايي»

بسي  اين  مسيح(ع)  حضرت  دعوت  در 
كساني  توسط  مي تواند  تنها  كه  است  چشمگير 
باور و پذيرفته شود كه شور و سوداي متفاوتي در 
سر دارند. يعني همان قماش كساني كه سنگ بناي 
چندين  شگفت انگيز  و  پرتحمل  مسيحي  جنبش 
از  نمونه  به يك  توضيح  براي  شدند.  بعدي  قرني 
دقت  مي فرمود،  مسيح(ع)  كه  شريعت»  «تكميل 

كنيم:  
«شنيده ايد كه گفته شد: چشم در برابر چشم... 
بدي  به شما  كه  كسي  برابر  مي گويم:  من  اما 
مي كند، مقاومت نكنيد بلكه اگر بر گونه راستتان 
كشيده نواخت، گونة چپ را نزديك بياور و اگر 
در  را  خويش  رداي  بربايد  را  پيراهنت  خواست 
اختيارش بگذار.... شنيده ايد كه گفته شد: كسانت 
من  اما  گير...  بر دشمنت خشم  و  بدار  را دوست 
مي گويم: دشمنانتان را دوست بداريد و به كساني 
كه سركوبتان مي كنند، رسيدگي كنيد تا فرزندان 
بر  را  خود  آفتاب  كه  باشيد  آسماني  پدر  خلف 
(انجيل  مي تاباند...»   يكسان  شريران  و  صالحان 

متي: باب٥ - آيات٣٨تا٤٦).
اين خطاب هم در «انجيل متي» و هم «انجيل 
لوقا» با عباراتي  تقريبًا  يكسان آمده است. روشن 
است كه چنين آموزشها كه مقتضي تعطيل مقابله 
يك  نمي تواند  است،  متجاوزان  و  بزهكاران  با 
خواهد  جامعه  نظام  زيرا  باشد.  اجتماعي  قانون 
از چنين  و شريران، هر دو گروه،  نيكان  و  پاشيد 
بازهم  چنان كه  مي مانند.  محروم  ناگزيري  چتر 
افراد  نه  رهنمودها  اين  مخاطب  كه  است  روشن 
نيستند،  عادي  نيكوكار  حتي  نه  و  ضعيف  عادي 
چنين  براي  ظرفيت  و  تاب  فاقد  اينان.  كه  چرا 

رهنمودي هستند. 
اين چنين، روشن مي شود كه عيسي مسيح در 
جنبش خويش به دنبال چگونه اهداف و ياراني بود 
عاشق  مردماني  آري،  باشند؟  او  تبعيت  اليق  كه 
كه  سودايي  و  شور  چنان  از  برخوردار  و  نيكي 
چشمي ندارند  خود  شخصي  دستاورد  و  به منافع 
بلكه تنها در پي آنند كه نيكي را به هرقيمت پاس 
بدارند، باشد كه به بهاي قرباني كردن خود و منافع 

شخصي، نيكي درخشنده برپا بماند.
آري، هدف مسيح اين نيست كه اصل ديانت 
بلكه  كند،  دگرگونه  و  واژگونه  را  شريعتي  و 
دعوتش به «تقواي برتر»، تقواي ضروري براي نام 
برخالف  است،  «ملكوت»  در  عضويت  و  نويسي 
دعوي  «فريسيان»  يا  شريعت»  «معلمان  آن چه 
دارند، كه حتي اگر چيزي از صداقت و صميميت 
تاجرانه»  «پاداش  سطح  در  باشند،  داشته  چنته  در 
تمناي  «بيم و  از  اگر  تازه  «كينة عادالنه» است،  و 

بردگان» باالتر كشيده باشند. 
و مسيح(ع) منطق اين دعوت واال را به سادگي 
توضيح مي داده است: «كس نتواند كه دو مخدوم 
را خدمت كند چرا كه يا گرفتار خشم از يكي و 
را  يكي  از  تبعيت  يا  و  شود  ديگر  به يكي  محبت 
اصل گرفته و ديگري را رها خواهد كرد. پس شما 
در  و هم  در خدمت خداوند  نيستيد كه هم  قادر 
خدمت داشته هاي خود باشيد». (انجيل متي، باب٦ 
«تمنيات  يا  و  بالفعل»  «داشتههاي  گو  آية٢٤).   -

بالقوة» شخصي و خودخواهانه.

رها كردن كار نيكو و عواطف مشروع
چنين است كه وقتي به فراخوان پيروان توسط 
حضرت مسيح(ع) مي نگريم، شباهتي به گردآوري 
نداشته  پيروان  سياهي لشكر  و  اجتماعي  نيروي 
به عنوان  استعدادها»  «گزينش  گويي  بلكه  است 
بود  چنين  است.  بوده  بزرگ  رسالتي  كانديداي 
كه شرط «عضويت» در پيروان خود را «رها كردن 
در  كه  مي گذاشت  مشاغلي»  «ترك  و  تعلقات» 
«شريعت»  و  زندگي»  «اهل  و  «زندگاني»  مقياس 
پسنديدة آنان، بسي شرافتمندانه و مسئوالنه بود. به 

اين نمونه ها دقت كنيم:
ماهيگيرهاي  اندرياس،  برادرش  و  پطرس 
نانخوران  خويش،  يمين  كد  با  كه  بودند  فقيري 
خانه را تأمين مي كردند، بدون هرگونه خالف و 
ستم، چرا كه اين شغل فقيرانه، مطلقًا ظرفيتي براي 
ستم و استثمار ديگران نداشت. حضرت مسيح(ع) 
آنان را در حالي به راه خويش دعوت كرد كه دو 
برادر صياد زحمتكش، تور خويش به طلب روزي 
عائله به آب مي افكندند. در اين حال، مسيح آنان 
را دعوت كرد تا في الحال، تور ماهيگيري را رها 
كرده و او را تبعيت كنند. و هيچ گفت و شنودي 
چه  برادر  دو  كسان  و  نان  تكليف  كه  درنگرفت 

خواهد شد؟
 اين پذيرش دعوت از جانب دو برادر، خود 

دعوت  شگفتي  كنار  در  است  شگفتي  حديث 
مسيح(ع). توان تبعيتي چنين سريع و بي قيد و شرط، 
حكايت غريبي از «رهايي» است كه ذهن و ضمير 
از نيك و بدهاي «اهل زندگي» عادي و  نه تنها از 
بدها، چنان پاك و رهيده است كه حتي اسارت و 
مشروط بودن و اسارت به «عرف و شريعت» نيكي، 
آخرت  و  وارسته  خاندان  پاك،  اموال  نيك،  نام 
بهشتي، همه را به تمامي وانهاده است چرا كه تمامًا 
از جنس اسارتند و شايستة «احرار توحيد» نيستند، 
و چنان كه از مسيح خوانديم، دو مخدوم را خدمت 
نمي كنند تا كه در معرض خشم يا رهاكردن يكي 

از آنها باشند.

رسالت صيادي آدميان
و اين نمونه در انجيل متي، به صورتي صريحتر 
از ماهيت دعوت مسيح(ع) كه در باال اشاره رفت، 
گام  درياي جليل  كنارة  بر  «يسوع  دارد:  حكايت 
برادرش  و  را ديد كه سمعان  برادر  مي زد كه دو 
اندرياس باشند، در حالي كه تور ماهيگيري به آب 
به آنان  پس  بودند.  ماهيگير  كه  چرا  مي انداختند 
به صيادي  را  شمايان  تا  كنيد  تبعيت  مرا  گفت: 
آدميان بگمارم. پس آنان، فوري تورهاي خويش 
از  و  افتادند.  به راه  مسيح  به دنبال  و  كرده  رها  را 
آن جا گذشتند تا كه به دو برادر ديگر رسيدند كه 
بودند  يوحنا  برادرش  و  زبدي  پسر  يعقوب  همانا 
تورهاي  و  نشسته  قايقي  در  پدرشان  همراه  كه 
ماهيگيري خويش را مرمت مي كردند. مسيح آن 
دو برادر را به خود خواند. پس آنان قايق خويش را 
با پدرشان وانهاده و در تبعيت مسيح به راه افتادند». 
(انجبل متي، باب٤ ، آيات٢٠تا٢١). آري، به همين 
آساني و به همين قاطعيت شگرف و حيرت انگيز، 
بدون فرصت دادن به اين انديشه كه تكليف شغل 
ابزار كار و حتي  فقيرانه و  ابزار  و كار، سرمايه و 
فرزندان،  به كار و كمك  نيازمند  عائلة  و  پير  پدر 

چه خواهد شد. 

تعريف غريبي از مرگ و زندگي
و  تماشا  براي  زيرين  نمونة  رديف،  اين  در 
بسي  مخاطبش،  پيروان  و  مسيح(ع)  دنياي  درك 
گوياتر است: «و يكي از شاگردان از او درخواست 
كرد: اي آقا، بگذار تا نخست بروم و پدرم را كه 
مرده است، به خاك بسپارم. پس يسوع بدو گفت: 
پيكر  به دفن  مردگان  تا  بگذار  و  بيا  من  به دنبال 
باب٨  متي،  (انجيل  كنند».  اقدام  مردگان خويش 

،آية٢١). 
«زندگي» در تعريف حضرت مسيح و رسالت 
او، عنواني اليق «زندگي بخشان» بود. اين بود كه 
و  نمي ديد  روا  را  «مردگان»  به كار  آنان  پرداختن 
مي گذاشت  مردگاني  ديگر  عهدة  بر  را  كار  اين 
دنبال  مهارت  با   ، را  و...  «نفس كشيدن»  هنوز  كه 
مي كردند اما قادر به «تراوش و نثار زندگي» نبودند. 
مشخص است كه چنين رسالتي، دعوت توده هاي 
مدنظر  مي شود،  ادعا  شريعت  در  كه  را  ميليوني 
كه  ويژه يي  يافتگان  رهايي  دعوت  بلكه  نداشت، 
نيكوكاري  ايمان و  انبوه اهل  خود موتور و راه بر 

بشوند. 

نياز اتكا به مسيح
براي  آورديم،  نمونه  انجيل  از  كه  متوني 
هدف  و  ماهيت  كه  باشد  كافي  بايد  توضيح  اين 
دعوت مسيح(ع) و مسيحيان مخاطب اين دعوت، 
از چه قرار بوده اند؟  اما براي اين پرسش پاسخي 
ساده يي  ماهيگيران  مثال-  كه–براي  داريم  سراغ 
اندك آگاهي كه در  ميزان  با  در سواحل جليل، 
بود، چگونه  ميسر  پيش  سال  دوهزار  كهنة  دنياي 

قادر به فهم و ادراك اين دعوت مي شده و چنين 
باور مي كرده اند كه  ظرفيت و رهايي را در خود 

شاگرد و حواري مسيح شدند؟ 
متن  به يك  بازهم  پرسشي،  پاسخ چنين  براي 
را  مردم  انبوهي  مسيح  «و  مي كنيم:  دقت  انجيلي 
خويش  به شاگردان  پس  ديد  خويش  پيرامون  در 
امر كرد تا رودخانه را به سمت ساحل ديگر عبور 
به وي  معلمان شريعت  از  اين جا، يكي  كنند. پس 
به هرجا كه  استاد، تو را  نزديك شد و گفت: اي 
داد:  پاسخ  به وي  يسوع  پس  كنم.  تبعيت  بروي 
آشيانه  آسمان  مرغهاي  و  دارند  النه يي  روباهها 
بر  سر  كه  تا  ندارد  جايي  انسان،  فرزند  اما  دارند 

بالين نهد» (انجيل متي، باب٨  آيات ١٨تا٢٠). 
اين جا، جناب معلم شريعت از تبعيت باز ايستاد 
اما شاگردان اصيل و رهايي يافتة مسيح با وي روانه 
تنها  درس  اين  ترجمة  نگارنده،  به گمان  شدند. 
غيرمشروط  و  «بي چشمداشت»  است:  كلمه  يك 
سوراخي  باندازة  گو  چشمداشتها،  به ساده ترين 
كه يك روباه در آن النه مي كند. اين البته، كلمه 
اثباتي، كساني  بيان  بيان سلبي مطلب است. در  و 
كه چشمي براي ديدن داشته و مسيح را مي ديدند 
كه بي نياز به سرپناهي به اندازة النة روباه، مي تواند 
انسان  انسان،  جذب  دعوت  شگفت،  به دعوتي 
كه  نياموزند  وي  از  چرا  بكوشد،  زندگي بخش، 
«مي توان». چيزي كه با چشمان نزديك بين «معلم 

شريعت»، ديدني نبود. 
مسيح(ع)  هم  كه  حقيقتي  مي توان.  آري، 
آغاز  در  هم  و  داد  نشان  نخست  هزارة  آغاز  در 
هزارة سوم قابل مشاهده است، هرچند نه با چشم 
«تماميت»  پيامداران  نگاه  با  بلكه  شريعت»،  «معلم 
دسترسي  برتر»  به «تقواي  كه  شريعت  «تكميل»  و 

دارند.

جالل گنجه اي

به عصمت پاك مريم مقدس (ع)

جوانـه بر صليب
حميد نصيري (ح.اختر)

نام تو مثِل ُگِل تو در دل من ترانه زد
قامِت عيساي تو بر  صليب خون جوانه زد

عصمِت ماندگار تو شبنِم پاك سحرست
پاكِي دامان تو را تيغة ناروانه زد 

عصر زمستاِن غريب خالي و خاموِش سرا
كوِر اجاِق سينه را حرمِت تو زبانه زد

پيش هزار زخمِ زبان لبت گاليه وا نكرد
آه كه سكوِت زنده ات خون به رگ زمانه زد

پيش دو چشم تر تو، عشق تو تازيانه خورد 
بشكند آن دستي كه بر عشق تو تازيانه زد

وقتي كه آن روح خدا، كشته شد از روي جفا
موِج دِل غمزه ات سوي كدام كرانه زد

نغمة اناالحق او صليب رعشه را شكست 
وقتي مسيحاي َدَمش در دل شب كمانه زد

 ١ - «اسباط»، جمع «سبط» به معني نوادگان، 
به  (ملقب  يعقوب  نسل  ابراهيمي از  نوادگان  به 
«بني  آنها  مجموعة  كه  مي شود  گفته  اسرائيل) 
اسرائيل» خوانده مي شوند. «اسباط» دوازده «سبط» 
«بني  از ١٢تيرة  بودند كه هركدام سرشاخة يكي 

اسرائيل» بوده و برآنها نبوت داشتتد. 
 ٢ - متن «ُقوُلواْ آَمنَّا بِاهللاِّ َو َمآ ُأنِزَل إِلَْيَنا َو َما 
َيْعُقوَب  َو  ِإْسَحَق  َو  ِإْسَماِعيَل  َو  إِْبَراِهيَم  إَِلى  ُأنِزَل 
ُأوِتَي  َما  َو  ِعيَسى  َو  ُموَسى  ُأوِتَي  َما  َو  األْسَباِط  َو 
النَّبِيُّوَن ِمن رَّبِِّهْم َال نَُفرُِّق بَْيَن َأَحٍد مِّْنُهْم َو َنْحُن َلُه 

ُمْسِلُموَن». سورة بقره(٢). آيه١٣٦.
 ٣ -  بايد تأكيد كرد كه البته، هر كالمي را به 
انبياي گذشته عرضه مي شود،  نام كتاب و تعاليم 
و  صحت  كه  است  پذيرفتن  شايان  آن گاه  تنها 
اصالت آن احراز شده باشد. كاري كه در مورد 
منابع اسالمي و آيات قرآن و سنت محمد(ص) هم 
بايد رعايت كرد و چنين مي كنيم. در عين حال، 
توجه داريم كه موضوع «تحريف» اديان و كتب 
ديني سلف، بايستي درست فهميده و سنجيده شود. 
منابع اسالمي وجود  تاريخي متعددي در  مدارك 
از  دارد گواه آن كه در عصر رسول(ص) و پس 
وفات آن حضرت، -براي مثال- كتابهاي تورات 
و انجيل وجود داشته و پيامبر(ص) و پيشوايان ما 
و  متون  به  استناد  با  يا  و  داشته اند  مراجعه  آن  به 
مفاد آن به بحث و محاّجه با رهبران اديان سلف 
بر مي خاستند كه گاه به نتايج نيكويي در هدايت 
درست  اسالم  حقانيت  اثبات  و  اديان  پيروان 
شيعه  حديث  كتب  از  بسياري  در  مي انجاميد. 
وسني بخشها و يا كتابهاي ويژه يي به نام «احتجاج» 
را  مباحثاتي  چنين  خاص  به طور  كه  دارد  وجود 
ثبت و روايت كرده اند. چنان كه بخشهاي ديگري 
در اين منابع اختصاص دارد به نقل برخي متون، 
البته به عربي، اما از انبياي گذشته كه توسط پيامبر 
و پيشوايان اسالم روايت شده است. در عين حال، 
دينفروشان  به افشاي  قرآن  كه  نميكنيم  فراموش 
اهل كتاب با عبارت «يحرفون الكلم عن مواضعه» 
يادكرده است كه يعني، كالم را واژگونه و نابه جا 
امثال  كه  است  بدعتي  همان  اين  مي دهند.  رواج 
يا  و  مي كنند.  و  كرده  قرآن  متن  با  هم  خميني 
ثم  بايديهم  الكتاب  «يكتبون  كه  آمده  قرآن  در 
خود  بدستان  نوشته يي  اهللا».  عند  من  هذا  يقولون 

است.  خداوند  جانب  از  مي گويند  و  مي نويسند 
«فقهاي  به اصطالح  برخي  نيز همان است كه  اين 
اسالم» هم ظن و گمان خويش را فتوي داده و آن 
را «حكم خدا» مي خوانند و مدعي مي شوند بايد 
يك «رژيم واليت فقيه» برپا كرد تا همين «احكام 

خدا» را به اجبار اعمال كند.
مفهوم  كه  نيست  پوشيده  دقت  اهل  بر   -٤
«شايسته» يا «پسنديده» بودن، بار آشكاري از مفهوم 
هم  كه  است  همين  براي  دارد.  بودن  «عوام پسند» 
تهديدهاي  به  «عرفان»  اهل  هم  و  «اخالق»  اهل 
و  مي دهند.  هشدار  شهرت»  «حسن  و  «وجاهت» 
ما  عرفاني  ادبيات  در  «رسوايي»  ارزش  مقابل،  در 
به طور واضحي ستايش مي شود. زيرا كه آبرومندان 
شيطان»  «طعمة  بيشتر  دليل،  به همين  عوام پسند، 
بسا  انتخاب»  «دوراهيهاي  در  بود چرا كه  خواهند 
كشيده مي شوند به «آبروداري» كه اغلب مرزهاي 
چه  بلكه  ندارد  ظاهرسازي  و  رياكاري  با  روشني 
آري،  يكديگرند.  اصل  مطابق  نسخه هاي  بسا 
و  تهمت  هنگامه هاي  به  اصالت  گوهر  آزمايش 
خالصة  كه:  مي شود  يادآوري  آبروست.  تهديد 
«نه  («الف» و «ب») خود گواهي مي كنند كه  باال 
جاي  «تكميل»  تراز  در  بلكه  شريعت»  هم سطح 
مقررات  طبق  شايسته  اعمال  شريعت،  دارند. 
زندگي  رهاكردن  برتر»،  «تقواي  اما  است.  سابق 
«شريعت»  كه  است  شخصي  مشروع  داراييهاي  و 
كهنه به نكوهش آن بر مي خيزد. چنين است كه به 
نامه يي تازه نياز مي افتد. مانند نام جديد «انجيل» كه 
معني آن بشارت است. كاري كه همة انبيا بر دوش 
داشتند اما چه بسا بدون اين نام نوين، مرزبندي الزم 

ميان «كهنه» و «نو» پديد نمي آيد.
امپراتور  ميالدي،  چهارم  قرن  اوايل  در   -٥   
وقت روم، كنستانتين اول، به مسيحيان آسان گرفت 

و پيوند امپراتوران رومي با مسيحيت آغاز گرفت.
٦  - در اسالم هم مشاهده مي كنيم، با آن كه 
به جاي  را  عفوكردن  و  گذشت  مجيد،  قرآن 
آيه١٧٨)،  بقره،  (سورة  مي كند،  توصيه  قصاص 
مشاهده مي كنيم كه اين توصيه و آموزش، چندان 
فقيهان  كه  رسد  چه  تا  نيافت،  رواج  و  نشد  سنت 
بكوشند و آن را مطابق روح آية مربوطه شريعت 

و قانون بشناسند. 

مقاالت

پانويس:--------------------------------------------------



١٤جهان صفحة سهشنبه ٦ دي ١٣٨٤ ٧٨١ ـ شمارة

بهمناسبتسال فيزيکوصدمينسالگرد «نظريهنسبيت»

درمسير يگانگي(١١)
ماساچوست  دانشگاه از اوليه ذرات فيزيک دكتر توتونچی  شاهين

دارد ادامه

ديدگاه  پايه های  شدن سست  با  
حس گرايی، آمدن رو و مکانيکی
به گرايی حس از افراطی شعبهيی

 Logical ) منطقی  پوزيتيويسم نام 
وين، در مرکزش که (Positivism
گرفت. شکل  بود، اتريش پايتخت 
عده شد، اين اشاره که قبًال همانطور
و داشتند  اعتقاد مشاهده اصالت به 
علم وارد که گوناگونی فرضهای
علم شدن آغشته عامل را بود شده
با همراه میدانستند. متافيزيک به
عملی» «تعريف مبحث نسبيت، تئوری
(Operational Definition)
بهعنوان مثال ديديم مفاهيم مطرح شد.
بودن همزمان ابتدايی چون مفاهيم که
تعريف با میبايست اجسام طول و
باشد.وهمچنينديديمکه عملیهمراه
عملی تعريف ارائة در ما توانايی عدم
اندازهگيری يا  و وقايع بودن  همزمان
خاص نسبيت  تئوری به منجر زمان 
روش، پوزيتيويستها اين الهام از با شد.
بودن» مشاهده قابل «اصل مبحث
که معنا بدين کردند. مطرح را مفاهيم
مشاهده قابل که فرضهايی و مفاهيم
اين البته هستند. مجازی نباشند، مستقيم
تفاوتی فاحش عملی تعريف عقيده با
طرف از بهشدت پوزيتيويسم داشت.
اينشتين به خصوص شد. رد فيزيکدانان
وپالنكآنرا غيرعلمی وبهضرررشد
طرز اين در که چرا میدانستند. علم
تفکرجايیبرایتئوریباقینمیماندو
هرآنچه هستمجموعهيیاز آزمايش
پوزيتيويسم، مقابل در است. مشاهده و
علمی واقعگرايی نام به ديگری مکتب
(Scientific Realism)سربلندکرد.
تئوريها جاودانه واقعگرايان، عقيدة  به
واقعگرايان تقريبیاند. اساسًا و نيستند
عقلگرايان عقايد کارآترين و بهترين
در و کرده ترکيب را حسگرايان و
که حس گرايی از افراطی نوع مقابل
بود، کرده ظهور پوزيتيويسم قالب در
هر در واقعگرايان عقيدة به خاستند. بهپا
جلودار تئوری يا و مشاهده دورهيی،
جديد گاه مشاهدههای است. علم رشد
ديگری فرضها میکند و زمان را باز راه
با و است راه چراغ بديع تئوريهای و
برای تازهيی مسير جديد پيشبينيهای
مثًالتئورینسبيت آزمايشهامی گشايد.
و شد بعدی آزمايشهاي به منجر عام
تئوری به منجر فاراده آزمايشهاي يا
توانسته علم گونه بدين شد. ماکسول
بين تئوری ومشاهده بودتوازنالزمه را
کسبکند ودرعملدريافتهبود کهاين
طور به مدت زيادی نمیتوانند برای دو
مستقلازيکديگر به سر برند.بلكهچون
ميكنند، تغذيه يکديگر از همزاد دو
و مينمايند  کمک يکديگر رشد به 
اينرو از  نيازمندند. يکديگر بهوجود 
تئوری برای جايی که پوزيتيويستها
مدت نتوانستند  نمیکردند، تصور 
بهايی که چون بياورند، دوام زيادی

براینقش واهميتتئوریقائل نبودند.
در  نازيسم  گسترش با   ۱۹۳۰ دهة در
اين فالسفه از بسياری اتريش، و آلمان
به آمريکا و گريخته از اتريش مکتب
و فکری مکتب آمريکا در اما رفتند.
که بود سربرآورده جديدی فلسفی
حل خود در را پوزيتيويستها نهايت در
اينمکتبفکریعملگرايیويا کرد.
در بود. (Pragmatism)پراگماتيسم
درستی يا فکری، صحت، اين مکتب
اهميت خالصه يا به طور و واقعی بودن
حاصل است که آن از بحثی، ناشی هر
که بحثی باشد. چه عمل در بحث آن
نداشته بهدنبال عملی نتيجة هيچگونه
نه عملگرايی و نيست ًمهم اساسا باشد،
ندارد، بحثها گونه اين برای جوابی تنها
برای بیجاوبيهودهمیداند. بلکهآنهارا
که است واقعی بحثی آن عملگرايان
عمل در فرقی آن نادرستی يا درستی
داشتهباشد. دراين ديدگاه حتیواقعيت
نه میشود شناخته عمل مبنای بر هم
مجرد و مستقل معيارهای بهواسطة

خود.
از بخشی با  واقعگرايان آنکه  با
نداشتند، اختالفی عملگرايان عقايد
خارج واقعيتی که بودند معتقد ولی
عمل ما، حس ما، ذهن محدودة از
را واقعيت است. موجود ما فکر و ما
کرد. عمل در آن اثر به منوط نمیتوان
اين تقابلبين واقعگرايانو عملگرايان تا
وسيعتر آن و بحث ادامه دارد امروز به
آن مقدمه اين از غرض است. علم از
فروپاشی و بيستم قرن شروع با که بود
تغيير شاهد  ما مکانيکی، ديدگاه 
و حسگرايان از فلسفهها تقابل صحنة
عملگرايان به واقعگرايان و عقلگرايان
ديديد، که طور همان البته هستيم.
از تلفيقی جديد گروه دو اين عقايد
در را عقلگرايان و حسگرايان عقايد
شجرة اين تلفيق، ولی بهرغم دارد. خود
و عقلگرايان به واقعگرايان  فکری
شجرةفکریعملگرايانبهحسگرايان
جديد تقابل حاصل شايد میرسد.
تلفيقی گذشته، دگرديسی همانند هم
ما باشد. عملگرايان و واقعگرايان از
شايد در و میبينيم فيزيک در اين را
باشد. داشته مصداق نيز زمينهها ديگر
اصلی جدال گفتيم که طور همان ولی
ديد بايد سر واقعيت است. بر فلسفهها
فيزيک اتفاقی در چه اين لحاظ از که

و شد چه ايدهيی راهگشا و داد روی
باز گرفت. ما آن از درسی میتوان چه
اجازه ولی گشت بازخواهيم فلسفه به
ديدگاه فروپاشی و فيزيک بحث دهيد
دنبال بيستم قرن اوايل در را مکانيکی

کنيم.
مکانيککوانتوم

دردورهيي کهاينشتين مشغولوضع
بود(۱۹۰۵- عام و خاص نسبيت تئوری
فيزيک در ديگری تحول ،(۱۹۲۵
بس اثری که بود تکوين حال در
فروپاشی فيزيک و فيزيک عميقتر بر
مکانيکی داشت. ديدگاه کالسيک و
مکانيک تئوری جديد، تئوری اين
(Quantum  Mechanics)کوانتم
و عام خاص نسبيت که حالی بود. در
اينشتين درسرعتهای بسيارباالونزديک
بسيار اجرام نزديکی در يا و نور سرعت
می کرد، نمايان را  خود  آثار سنگين
تئوری کوانتمدرفواصلبسيار کوچک
البته میداد. بروز  را خود  نتايج اتمها
به بلکه نشد، آغاز اتم از کوانتم تئوری
تولد روزمره پديدههای توضيح جهت
يافت.هم چوننسبيتکهيکبحثعام
بخشهای گوناگون و فيزيک است در
الکترومغناطيس يا مکانيک از فيزيک
نيز کوانتم مکانيک می گيرد، بر در را
فيزيک تمامی است. عام بسيار بحثی
اتمها، و  مولکولها فيزيک از  مدرن
فوقهاديها، فيزيک جامدات، فيزيک
اوليه ذرات فيزيک و هستهيی فيزيک

همهبراساسمکانيککوانتوماست.
مکانيککوانتمبرایاولينبارقالب
وتئوری يي را ارائهدادکه در آنمفاهيم
در جا در يک ذره و مثل موج متضاد
برای اين است. شدنی جمع پديده يک

فيزيکبسيارثقيلبودوهنوزهمبعداز
موضوع اين سال، صد حدود گذشت
از عجيب بودن ولی چه قبول شده گر
امکان چطور است. نشده کاسته آن
يک در مفاهيم متضاد بتوانند که دارد
جاو دريکپديدهبه طورهمزمان جمع
شوند. اينموضوع قابل هضمنبود. همان
آنکه امکان ديد برای که خواهيم طور
فراهم کوانتم تئوری در تضادها جمع
پرداخته گزافی بهای میبايست آيد
عدمقطعيت اصل قبول بها اين و میشد
قطعيت عدم  بود. پديدهها بطن  در
تضادها جمع قبول برای که است بهايی
فيزيک که آنجا از پرداخت. بايست
مفاهيم قبول است، دقيق علم يک
منطقی گونهيی به  میبايست  متضاد
قطعيت عدم اصل میگرفت. صورت
جمع کرد. فراهم را منطقی محمل اين
تضادهادر فلسفهها و اعتقادات سابقهيی
شاهد ما فيزيک در ولی دارد، طوالنی
چارچوب يک در ايده اين تکوين
به توجه رو اين از هستيم. منطقی کامًال
ظريف نکات دارای شايد موضوع اين
بدان که  باشد علوم ديگر برای بسيار 
البتهما هيچگونه توجهالزمه نشدهاست.
نظر مورد تضادهای  جمع از  تعريفی
نداده ايم. قطعيت عدم اصل يا و فيزيک
غرضماشروع بحثاستو ازخواننده
صحبت، محور اين که میکنيم تقاضا
يعنیجمعمتضادها واصلعدمقطعيت
درالبهالی را باشدوآن درنظرداشته را

شرحعلمدنبالکند.
فيزيکدانان بهطورمعمول بهبحثدر
شايد نمیپردازند. فلسفی مسائل مورد
شوند تفنن وارد چنين بحثهايی بهعنوان
ولیدر کارحرفه يیخوداينگونه بحثها

براي جواب در پی يافتن و زده کنار را
سؤاالتمشخصتریهستند.سؤاالتیاز
قبيل«چراآسمانآبیاست؟»يا«چگونه
و يا «چرا میگيرد؟» و مد صورت جزر
هنگامطلوع وغروبآفتاب شفقوفلق
پيشرفت میکنيم». مشاهده را خورشيد
اين گونه به جواب حاصل فيزيک
همينگونه از يکی است. بوده سؤاالت
در بزرگ تحولی آغازگر  سؤاالت،
کوانتم فيزيک را آن که بود فيزيک
داريم نظر در که را پديدهيی میناميم.
درواقعانساناز همگیتجربهکردهايم.
متوجه کرد را کشف آتش که زمانی
گداخته آتش در که اجسامی که شد
حرارتشان، درجه به بستگی میشوند
رنگهای گوناگونپيدامیکنند.در ابتدا
نوری گرما احساس میشود آنکه با
با باالرفتن درجه بعد نمیشود.  ديده 
سرخرنگ گداخته اجسام حرارت،
به باال خيلی  درجات  در  و می شوند 
و قديم زمانهای در میگرايند. سفيدی
جهان نقاط بعضی در امروز حتی شايد
کوره ها حرارت درجة  تعيين برای
آن در شده  گداخته اجسام رنگ  از
با آنکه آشنايی استفاده شدهو می شود.
قديمی است، بسيار پديده اين انسان با
بررسی امکان نوزدهم  قرن  اواخر تا
تئوری وضع با ولی نداشت. وجود آن
و ماکسول توسط الکترومغناطيسی 
اين بولتزمن توسط  آماری  مکانيک
محاسبه پديده که اين شد فراهم امکان
دريافته فيزيکدانان دوره اين در شود.
جز نيست چيزی  گرما  که  بودند
تشعشعاتمادونقرمزالکترومغناطيسی.
با گداخته که میشد همچنين تصور
الکترومغناطيسی امواج اجسام، شدن
میگيرد شکل اجسام اين داخل در
آماری مکانيک توسط میتوان که
خواصعمومیاينمجموعهارتعاشات

الکترومغناطيسیراتوضيحداد.
شرح مبسوطی است الزم اينجا در
و الکترومغناطيسی  امواج مورد در 
بابت اين از بدهيم.  آماری  مکانيک
خواهيم دور اصلی موضوع از کمی

شد.
بخشهای در که همانطور
موج نوعی هم نور شد، اشاره گذشته
فيزيکدانان است. الکترومغناطيسی
توانستهبودندکهرنگهایمختلفنور
توضيح امواج خواص اين وسيله به را

طيف چه هر تصوير اين اساس بر دهند.
طول بنفش برود، و سمت آبی به نور
بيشتر آن تر و فرکانس کوتاه نور موج
امواج موج، طول تصوير برای شود. می
پساز که يکی بگيريد در نظر را دريا
حرکتند؛ در ساحل به سمت ديگری
را متوالی دو موج باالترين نقطة فاصله
با طول فرکانس مینامند. «طول موج»
و شماره و دارد معکوس  رابطة موج
کهدرهرثانيهازنقطهيی تعداداينامواج
همانطور اندازه میگيرد. را میگذرد
کهمیتوانيدحدس بزنيد،ضريبطول
موجو فرکانس مساوی استبا سرعت
در الکترومغناطيسی امواج موج. آن
امواج از بلندتری موج طول قرمز طيف
کمتر آنها فرکانس و دارند آبیرنگ
فرکانس قرمز، مادون امواج است.
دارا هستند قرمز نور از هم کمتری باز
هم قرمز مادون از راديويی امواج و
که دارند.امواجی کمتری فرکانس
باشد بنفش بيشتر نور آنها از فرکانس
ايکس اشعة از آن و بعد بنفش ماوراي
ناميد میشوند. گاما سرانجام اشعة و
که الکترومغناطيسیاند امواج همه اينها

ثانيه  در کيلومتر  ۳۰۰،۰۰۰ سرعت با
زنده میکنند. بدن موجودات حرکت
در همواره  گداخته  آهنی همانند  نيز 
حالپخشتشعشعات  الکترومغناطيسی
با آهن گداخته در حالیکه است.ولی
خود از آبی يا و قرمز نور باال حرارتهای
از قرمز مادون نور  ما بدن  میپراکند.
رؤيت قابل نور اين میکند. ساطع خود
در ديد نيست. دوربينهای ما چشمان با
نور که شدهاند طراحی پايه اين بر شب
مادون قرمز راتشخيصدهند. بدينگونه
دائمًا تشعشعات که زنده موجود يک
میپراکند، خود از قرمز(گرما) مادون
قابل تاريکی در دوربينها اين توسط

مشاهدهمیشوند.
آتشی که شده باشيد متوجه شايد
دارد. است،گرما خاموش  نظر به که
است. قرمز مادون اشعة همان گرما اين
اوليه اينجهاننيز به واسطةيک «آتش»
آن قدمت از که است آمده بهوجود
میگذرد. سال ميليارد دوازده حدود
شده خاموش مدتهاست آتش، اين
است. ولیهمينامروزنيزگرمای آتش
پراکنده است. جهان جای همه اوليه در
ولیازآنجاکهجهانبسيارسردترشده
امواج طيف در نور اين رنگ است،
که جهان نقطه از هر است. به راديويی
سر شکل در اوليه را اثر آتش کنيد نگاه
خواهيد شنيد. راديويی صدای امواج و
را اين پديده که از دانشمندان عده آن
پرداختند آن توضيح به و کرده کشف
در که بهراستی شدند. نوبل جايزه برندة
گرمايی مثل روزمره و ساده پديدههای
نشانی میآيد بر آتش خاموشی از که
آن ديدن براي فقط است. هستی رمز از

بايدچشمبصيرتداشت.

عراقدرجذبسرمايه گذاريبرايصنعتنفتخوددچارمشكلاست

سلول تحقيقات داده هاي در كرهيي دانشمند
است كرده تقلب ساقه

بهگزارش رويتر،مشهورتريندانشمندكرةجنوبيروزجمعهدرحالياستعفاداد كهممكن
٢٠٠٥ در  سال او در تاريخي مقالة نتايج كه گفتند بازپرسان گيرد. قرار تحت تعقيب است

شده است. دستكاري عمد شده، به طراحي ساقة جنيني سلولهاي مورد توليد
كره در است. داده قرار بررسي مورد را سوك وو هوانگ كار سئول ملي دانشگاه از هيأتي
بهايندانشمندبهعنوانقهرمانيكهاين كشوررا درزمينةتحقيقاتسلولساقهوشبيهسازي

ميشود. نگريسته آورده، دنيا به را شده سازي شبيه سگ نخستين و كرده پيشتاز
٩ نفرة  هيأت ساخت. مأيوس در كرة جنوبي را بسياري باد رفت و بر او شهرت جمعه روز
را علم مباني كه است خالفي بدترين ساختگي اطالعات كه گفت بيانيهيي طي بررسي،
اينهيأت پسازآن تشكيلشد كهبرخي همكارانسابقهوانگگفتند زيرسؤالميبرد.

يافتههايكليديمقالةآنهاساختگيبودهاست. كه
دريككنفرانسخبري،رئيسدفترتحقيقاتدانشگاهمليسئولگفتكهبراساسنتايج

به صورت تصادفي  نه ٢٠٠٥ بهعمد و سال در منتشره مقاله دادههاي شده، انجام بررسي
دستكاريشدهاند.

سرباز اصلي مسئوليت پذيرش از كه بود خواهد مشكل هوانگ پروفسور براي كه گفت او
مشخص نيست. هوانگ هنوز مستقيم دخالت ميزان كرد كه و اضافه زند

دانشگاه استادي من از او گفت: نكرد. ارائه هيچ توضيحي داد ولي پاسخ زود هوانگ
ولي كنم. عذرخواهي يأسي شوك و چنين آوردن بهوجود تا از مي كنم استعفا سئول ملي
جنوبي كرة تكنولوژي يك طراحي شده، ساقة توليد سلولهاي كه كنم تكرار ميخواهم

كرد. خواهيد تأييد آنرا شما همة و است
از بازجويي كرد به ارائه خود را كامل گزارش بررسي اين كه هيأت از گفتند پس بازپرسان

است. نشده تعيين اينكار براي زماني اما پرداخت. خواهند هوانگ
اما است. شده شناخته ساقه سلولهاي زمينة در كارش بهخاطر علمي محافل در هوانگ
شبيهسازي شده نخستين سگ كه است هدايت تيمي بهخاطر عموم مردم براي شهرت او

آورد. دنيا به را است اسنوپي نام به افغاني نژاد از سگي كه
سگ بررسي همچنين توليد هيأت كه گفت سئول ملي دفتر تحقيقات دانشگاه رئيس

نخستين  شبيهسازي مورد ٢٠٠٤ در سال در منتشره تحقيقي مقالة يك و شده شبيه سازي
خواهد داد. قرار مطالعه رفتهاند، مورد سؤال زير اكنون را كه تحقيقات براي جنين انساني

علمي  مجلة ٢٠٠٥ در مه ماه در منتشره مقالة در ساقه سلول خط دو تنها كه دريافت هيأت
بودند. كرده ادعا مقاله نويسندگان كه خطي نه١١ داشته وجود «ساينس» آمريكايي

ژانوية  در تصادفي آلودگي تودة سلولي بهدليل چهار ساقه، سلولهاي ديگر ٩ خط در
آورد. بهحساب شده سلولهاي ساقة طراحي بهعنوان نميتوان آنها را و بودند مرده ،٢٠٠٥

وجود هستند، ساقه سلول خطوط ديگر سلولي تودة دو اينكه اثبات براي مدركي هيچ
آنها كه نبود مقاله معلوم انتشار درزمان ولي بودند سلولي ديگر تودههاي مورد سه ندارد.

خطوطسلولساقههستند.
اينكه آيا يعني يا نه. معتبر هستند مقاله اصلي كه يافته هاي نتيجهگيري نكرده هيأت هنوز

نه. يا كرده توليد شده طراحي ساقة سلول اصًال تيم هوانگ

دفتر از خروج حين را كرةجنوبي ساقة سلول دانشمند سوك، وو هوانگ خبرنگاران
قرار مي دهند سؤال مورد سئول ملي در دانشگاه كارش

يابند كاهش مي عراق در آمريكا رامسفلد: نيروهاي
كه گفت جمعه روز آمريكا دفاع وزير رامسفلد دونالد رويتر، گزارش به

ميالدي  سال اوايل در عراق در آمريكا رزمي نيروهاي تعداد از نفر ۷۰۰۰
عراق جديد آموزش ارتش به كه نيروهايي تعداد ولي خواهد شد كاسته آتي

يافت. خواهد افزايش دارند، اشتغال
هفتة انتخابات از پس كه است آمريكايي برجستة مقام دومين كه رامسفلد
اوضاع پيشرفت كه عراق ديدن ميكند، گفت هفته از يك عرض در گذشته
بوده آمريكا رزمي نيروهاي كاهش علت عراق امنيتي و اقتصادي سياسي،

است.
در نظامي كمپ يك در كشور اين سربازان از تن صدها براي كه رامسفلد
كاهش اجازة آمريكا كه رئيسجمهور گفت ميكرد، صحبت فلوجه شرق

كرده است. صادر تيپ را به ۱۵ ۱۷ تيپ از عراق رزمي مستقر در تيپهاي
كه  ۱۳۸۰۰۰ نفر زير رقم را در عراق آمريكايي تعداد نيروهاي چنين كاهشي

آورد. خواهد ثابت بود، تقريبًا سال گذشته طول در
رفت امان به يك هواپيماي باري با با هليكوپتر، ترك فلوجه از پس رامسفلد

بازديدكند. اردن ويژة مركز عملياتي در يك عراقي نيروهاي آموزش از تا

عراق آمريكا در نيروهاي فرماندة كيسي ژنرال رامسفلد و

كرد اخراج فساد مالي به اتهام را نماينده ۱۱ هند پارلمان
حين  آنها از كه را (۲۳ دسامبر) ۱۱ نماينده دي ۲ جمعه روز هند پارلمان

اخراج نمود. بود، شده فيلمبرداري پارلماني، سؤال ازاي در گرفتن پول
سال در هند زمان استقالل از نمايندگان اخراج دسته جمعي اين بزرگترين

۱۹۴۷ است. وليتحليلگرانمعتقدندكهاينهيچتأثيرسياسينخواهد داشت 
سيستم در مالي فساد چراكه شد. نخواهد انجام فساد با مبارزه براي اقدامي و

عميق دارد. ريشة سياسي هند
كرد، مجلس اعالم خود را تصميم پارلماني كميتة تحقيق اين كه از پس

نمود. را اخراج نماينده مجلس سفلي۱۰ و نماينده يك (سنا) علياي هند
و جاناتا بهاراتيا  حزب كنگره،  حاكم حزب از  كه اخراجي نمايندگان 
كه گفتند و كرده انكار خالف را اعمال انجام هستند، محلي گروههاي

قربانيتوطئهشدهاند.
بزرگترين در كه است مالي افتضاحات از سري آخرين پول مقابل در سؤال
به اكثرمردم هندبهسياستمدارانوبوروكراتها دموكراسيدنيارويميدهد.

مي كنند. نگاه فاسد افراد عنوان

از بروز جنگ جلوگيري براي مصر تالش رئيس جمهور
اريتره و اتيوپي بين

رئيس جمهور مصر حسني مبارك قاهره با روز پنجشنبه در رئيس جمهور اريتره
از مالقات پس مصر جمهوري سخنگوي رياست يك كرد. گفتگو مالقات و
درگيري نمود مانع سعي اريتره جمهور رئيس با خود در گفتگوي مبارك گفت
جمهور رئيس آفوركي مصر از رئيس جمهور اتيوپي شود. و كشور اين بين
همكاري به داشته ملل صلحبانان سازمان با به رغم مشكالتي كه اريتره خواست
ملل سازمان صلح نيروي غربي اعضاي اريتره دهد. ادامه بينالمللي ارگان اين با
گذشت از پس اتيوپي طرح صلح با اجراي در موفقيت اين نيرو عدم به خاطر را

مانورهاي  برگزاري به اقدام اخير ماههاي طي كشور دو هر نمود. اخراج ۵ سال
كرده اند. نزديك مرز نظامي در

جهان کوتاه اخبار

دسامبر)   ۲۳) دي ۲ آسوشيتدپرس   
با بايد تنها نه عراق آيندة دولت -
فراري سرمايهگذاران را خشونتهايي كه
بايد بلكه شود، به رو رو است، كرده
نفتي ميادين كسي چه كه كند مشخص

كنترل ميكند. پردرآمد كشوررا
نفت، صنعت عديدة مسائل بهرغم
و لرزان زيرساختهاي توليد، كاهش
حمالتبيوقفةشورشيان،دومينذخيرة
بهقدري جهان نفت شدة اثبات بزرگ
شركتهاي برخي كه  است  اغواكننده
را در آن سرمايهگذاري خارجي، خطر

بهجانخريدهاند.
كوچكي شركتهاي  آنها  از بسياري 
را بغداد در مركزي دولت كه بودهاند
در محلي  كرد مقامات  با  و زده دور 
كه كردهاند امضا موافقتنامههايي شمال
اما باشند. پايي جاي  داراي محل در
امتحانواقعي زمانياستكه عراقبتواند
براي كه جهاني را شركتهاي بزرگ نظر
نياز آنها به خود نفت صنعت بازسازي

دارد،جلبكند.
كنترل بحث بعدي دولت كه زماني تا
درقانوناساسيخودحل صنعتنفترا
است، اينمسألهحل نخواهدشد. نكرده

درشمالعراقهستند ميگويندكهناحية
كرديدرشمالبسيارامنترازسايرنقاط
در حال رشد آن اقتصاد كشور است و

سريع است.
ميتواند جديد دولت در بحث ولي
بهخطر را با كردها  قراردادهاي كناري 
به رو آن دورة كه فعلي دولت بيندازد.
معامالت بودن قانوني نيز است اتمام
شمال در كرد مقامات بين نفت اكتشاف
براي نروژ دي.ان.او مانند كمپانيهايي و
مرز در زاخو شهر نزديكي در حفاري

است. برده سؤال زير را تركيه
شهرستاني حسين عراق مجلس معاون
اخيرًاگفتهاستكه قراردادهاياكتشاف
توليدنفتكهبدوناجازةوزارتنفت يا

الزامآورنيستند. باشد، بستهشده
درهمين زمانشركت نفتهريتج كانادا
عقاب گروه با مشتركي سرمايهگذاري
مستقر كشور اين شمال  در كه عراق
براي استخراجنفتوگاز درناحية است،

داده است. كردي انجام
هراس دارند از اين اعراب سني بسياري از
اجازه شيعيان و كردها به كه صورتي در كه
و شركتها با نفتي قراردادهاي كه شود داده
نواحي به كشور ببندند، خارجي دولتهاي

خودمختار تقسيم جداگانة و مذهبي قومي
شود.

تقسيم فعلي اساسي قانون نويس پيش
و برنامهريزي فعلي، نفتي ميادين مديريت
حاصله توزيع درآمد و ميادين جديد ايجاد
كرده پيشبيني و محلي فدرال دولت بين را

است.
عراق ويران  نفت صنعت  صورت هر  به
نيازمند خارجي سرمايهگذاري به بهسختي
بي.پي، مانند بزرگي شركتهاي است.
اين از تاكنون توتال و شل موبيل، اكسان
اينشركتها سرمايهگذارياحترازكردهاند.
كشور خارج در را عراق نفتي كاركنان
آموزشميدهندومطالعاتاكتشافيانجام

ميدهند.
مشروعيت جديد  دولت كه زماني  تا
نكرده فصل و حل را قراردادهايي چنين
بزرگ شركتهاي كه  است  بعيد است،
را نفت توليد قرارداد امضاي ريسك
ريسكي چنين شركتهاي كوچك بپذيرند.
انرژي شركت مقام يك  ميپذيرند. را
زيادي زمان كه  مي گويد تركيه  جنرال
به توليد اكتشاف نفت كه از مي كشد طول
چنين كه زماني ميخواهيم ما برسيم. آن

باشيم. فرصتيدرعراقبهوجودآيد،آنجا

نفتخيز شيعيان كه بر دو ناحية و كردها
دارند، جنوب تسلط  در شمال و عراق
ظاهرًامصممهستندكهدولتهايكوچك
كنترل بر ذخاير و درآمد نفت كه محلي
عراق سني اعراب كنند. ايجاد دارند،
عراق نفت بدون  مركزي بخشهاي  در
خواهان كنترل مركزي متمركز هستند و

برمنابعنفتيميباشند.
دولت جديد عراقبايديك شركت ملي
اساسي قانون متممهاي و كند ايجاد نفت
نظر در را خواستار آن هستند سنيها كه
به بغداد كه آيا تصميم بگيرد و بگيرد
داد خواهد ادامه نفتي داراييهاي كنترل
محلي تقسيم با دولتهاي را اين امتياز يا

خواهدكرد.
جلب ميتواند امنيتي بيم هنوز اما
بي.پي، مانند نفتي بزرگ كمپانيهاي
برايدولت مشكل اكسان موبيلوشلرا

كند.
كه جنرال انرژي  شركت و  پتاويل
قراردهايي هستند، مستقر تركيه در هردو
نفت استخراج و اكتشاف براي كردها با
انرژي شركت مقامات بستهاند. گاز و
يك در اكتشاف درحال كه جنرال

مربع  ۳۴۵ كيلومتر به وسعت ميدان نفتي

تالشبرايجلبجوانانمنطقةآشوبزدةفرانسه به ثبتنامبرايشركتدرانتخاباترياستجمهوري

با  انوسان» لز «نو پاپ گروه از فرانسوي خوانندة مار (۲۱ دسامبر): آذر ۳۰ آسوشيتدپرس-
ماه كه شورشهاي كليشي-سو-بوا در حومة پاريس جوامع اقليتهاي قومي در منطقة جوانان
جوانان در مورد سرگرمي با دنياي از شخصيتهايي ميكند. صحبت شروع شد، اكتبر از آنجا

سخن گفتند سال۲۰۰۷ رياستجمهوري در انتخابات شركت براي نام ثبت ضرورت

 ۲۹ روز سه شنبه فرانسه: كليشي سو بوا،
آذر(۲۰ دسامبر)يكخوانندهرپ،يك 
تشويق براي مد طراح يك و هنرپيشه
به رأيدادن، به  فرانسه قومي  اقليتهاي
آشوبهاي مركز كه بوا سو كليشي منطقة

رفتند. بود گذشته ماه
گردهمايي آسوشيتدپرس، گزارش به
جوانان تشويق بهمنظور كه سياسي
انتخابات دادن در رأي نام و ثبت براي

رياستجمهوري۲۰۰۷ ترتيبدادهشده 
تبديل زدن فرياد مسابقة به بهزودي بود،

شد.
چه  به زد فرياد ساله  ۲۸ جوان يك
ما را كه بدهيم؟ كسي نيست كسي رأي

نمايندگيكند.
سياستمداران شورش، هفته سه دنبال به
يأس بر كه راهي براي غلبه دارند سعي
ومحروميت جوانانگروههاي اقليتكه
را آنها هيچگاه فرانسه مي كنند احساس

نپذيرفته است، بيابند.
نام ثبت به افراد تشويق شورشها، زمان از
تبديل فوري امري به دادن، رأي براي
براي عميقتري مشكل اما است. شده

اينكه دارد،  وجود  اقليت  گروههاي 
ندارد. وجود آنان شبيه سياستمداري

كه  دارد مسلمان ۵ ميليون از بيش فرانسه
اروپاي در مسلمانان جامعة بزرگترين
شمال از عمومًا آنها اجداد غربي است.
ولي آمدهاند. فرانسه به آفريقا غرب و
فرانسه ملي مجلس در نماينده يك حتي

باشد. آفريقايي تبار كه ندارد وجود
سفيدپوست غالبًا فرانسه سياستمداران
مدارس در كه هستند باال طبقات از و
مديريت ملي مدرسه همانند نخبگان

تحصيلكرده اند.
براي كه انجمني رئيس حفار عزالدين
دستيابيبهمقاماتانتخابيتالش ميكند
فريده يا  محمد نام به كه كسي گفت
باشند عادي فردي  محل خود در بايد
هيچگاه موردي چنين شوند. انتخاب تا

است. پيشنيامده
كه دموكراسي» و «شهروندي انجمن
دارد قصد است فعال پاريس ناحية در
نشين اقليت مناطق در را پوسترهايي كه
نوشتهشده:رأي نصبكندكهرويآنها
اين بدهيدواالممكنستشماهمبميريد.

ممنوع است.
 ۲۰۰۲ سال انتخابات در  كه امر اين
مخالف و افراطي راست سياستمدار
لوپن امكان ماري ژان مهاجرت فرانسه
رياست انتخابات اول دور از كه يافت

دوم دور به و  كرده عبور  جمهوري
دهندگان اندك رأي به تعداد يابد، راه

شد. داده نسبت
افراد بين  بيتفاوتي  دور اول نسبت در

بود.  درصد   ۳۶ ساله   ۲۴ تا   ۱۸ بين
براي كل جمعيت رقم درحالي كه اين

۲۸ درصد بود. 
كه راست  و چپ از دهندگاني رأي 
گذشته انتخابات اول دور نتيجة از
رأي دوم دور در بودند، شده هراسناك

شيراك،  ژاك نفع به ۸۲ درصدي قاطع
صندوقها به محافظهكار جمهور رئيس
بي تفاوتي نسبت  دور اين در  ريختند.

مشابه  بود كه ۲۰ درصد حدود جوانان
فرانسه جمعيت ي كل برا مزبور نسبت

ميباشد.
لوپن قدرتمند ظهور تكرار از بسياري
اخير دور از چرا كه پس دارند. وحشت
زيادي آميز حمايت پيامهاي شورشها،
برايحزبراستافراطيجبهةمليوي

است. شده ارسال
گردهمايي در هنرپيشه دبوزي، جمال
نسبتبهنفوذلوپنهشدار كليشيسوبوا

كانديداهايي قصد دارد همچنين انجمن
كند. معرفي نيز را

فرانسه رأي دادن اقليتهاي از آماري هيچ
فرانسه قانون طبق كه چرا ندارد. وجود
نژاد اساس بر اطالعات جمعآوري

است، مراكشي-تبار كه جمال داد.
ژان-ماري  ۲۰۰۲ تنها گفت: ما در سال
روي خود پيش را شيراك ژاك لوپن و
(ديگري) انتخاب هنوز امروز داشتيم.

داريم.
اوگفتمافرانسويهستيموبهآنافتخار

آمدهايم. بهدنيا اين جا در ما كنيم. مي
محمدضياء،طراحلباسجمعيتحاضر
به گفت: و دادن تشويق كرد رأي به را
همواره ما كه جامعهيي در ما اين وسيله
ميشويم. حل است، رانده خود از را
كه: مي خواند استار رپ ژويي خواننده

است. دادن، بودن رأي
ثبت براي افتاد و كارگر در برخي پيام اما

مراجعه كردند. محل به شهرداري نام
كه  گفت تبار عرب ۱۸ سالة جوان يك
دادن جهت ثبت نام را براي او والدينش
اهميت او اما  ميكردند. تشويق  رأي
آنان كه محلة دريافت را وقتي امر اين
او شد. كشيده ويراني به شورش اثر در
خودم كه دهم مي ترجيح من گفت:
وقوع شاهد دهم. نه اينكه انجام اقدامي

حوادث باشم.

ماكس پالنك جميزماكسول

در مقام كرد يك
براي كه مراسمي
انجاماولينحفاري
يك توسط نفتي
خارجي شركت
از پس عراق در
شهر در جنگ
در زاخو شمالي

 ۲۹) آذر ۹ تاريخ
برگزارشد نوامبر)
ميگويد. سخن
عرب رهبران
خشم عراق سني
اين از را خود
شركت يك  كه
قرارداد نروژي
با انحصاري نفتي
شمال در  كردها 
اند، بسته كشور
و كردند ابراز
كه كردند اخطار
پروژههايي چنين
قومي شكافهاي
خواهد عميقتر را

كرد.
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در   ۲۰۰۵ دسامبر   ۲۰ روز از
انجمن نشر سرژي، توسط مركز شهر
نمايشگاه زمين، ايران ادب و فرهنگ

دستي  صنايع هنري، آثار بازارچة و 
ايراني،  سنتي  غذايي  مواد  همچنين  و 
برگزار شيراز»،  عنوان «بازارچة تحت

است. شده
پوسترهاي با سالن ورودي در
بازارچه برگزاري از  خبر كه زيبايي

است. شده دهد،پوشانده مي را
قاليچههاي ورودي مدخل در
هنر از نظيري بي  جلوة ايراني  زيباي

عرضه ميدارند. زمين را ايران

كه سالن انتهايي قسمت در
شده، تزئين زيبايي بسيار طرز به
نظر ايران محلي لباسهاي نمايشگاه
اين ميكند. جلب را بازديدكنندگان
طرحهاي در رنگهاي مختلف و لباسها
مختلف نقاط ياد به  را انسان زيبا

مياندازد. وطن» ايران«زيباترين
نمايشگاه ديگر قسمتهاي در
ايراني مينياتورهاي و دستي كارهاي
گل سرزمين هواي و حال به را انسان
در مي برد. شيراز خواجه و بلبل و
چاي ايراني سنتي قهوهخانه اينجا در

ميشود. عرضه بازديدگان به نيز

فرخ بازارچه، برگزاري بارة در
دستاندركاران از  يكي فرخيار،

ميگويد: بازارچه
روز   ۱۱ مدت  به  بازارچه اين   
خواهد  ادامه   ۲۰۰۶ ژانويه اول تا
هنر آثار  شناساندن براي و داشت 
به ايراني دستي كارهاي و اصيل
است. شده پا بر فرانسوي شهروندان
كه حالي در دهيم نشان ميخواهيم ما
خود آشكار  ضديت آخوندي رژيم 
اول روز ايراني از و فرهنگ هنر با را
ايران مقاومت ولي داده نشان عمرش

است. قائل آن براي را ارزش بااليي

فرانسه سرژي  شهر قلب در «بازاچة شيراز»

گذاشته شد نمايش معرض به نو ميالدي سال آستانة دستي ايراني در صنايع و از هنر جلوههايي «بازارچه» اين در

موقت  يك  بند يا سه گانه بند   
روز، در ٦٥٠نفر از بيش گنجايش با
را رفتن راه  اجازه  حتي  كه  محيطي
آن حيات نميدهد، عادي بهصورت
حيات رفتن در است. راه ٣٥٠متر از كمتر
اصًال شبانه آمارگيري مواقع بهخصوص

٢ سالن  داراي اين بند پذير نيست. امكان
كه است  ٥متر  در   ٢٠٠ (كريدور)بهطول
اتاق هر در داردكه آسايشگاه يا ٦اتاق
اين اما ميكنند. استراحت ١١٥نفر حدود
براي كه ميشود توجه جالب وقتي آمار

آن  حمام دستگاه  ٢ تنها انسان ٦٥٠نفر
براي كه گازي ديواري آبگرمكن هم،
داد. پول  ٢٠٠تومان  بايستي  دقيقه  ١٥ هر
رفتن حمام از باشد نداشته پول كسي اگر
بيماري هزار و يك بايد نيست و  خبري

بگيرد. اگيردار و مسري
كدام هر كه  موقت بند آسايشگاه 
جا خود در را ١١٥زنداني ١٢٠يا تا
و با نرده كه دارد پنجره دو مي دهند تنها
نور، تنها نه است، شده تورسيميپوشانده
به خاطر آن وجود ندارد. در  هم هوا عمًال
يا پتو كه كساني لباسها،  شدن سرقت
هستند، مجبور ميشويند، را خود لباس
كنند پهن چشمشان جلوي اتاق داخل در
رطوبت بر امر اين شود. دزديده مبادا تا
و قارچي و بيماريهاي ريوي افزوده است

است. كرده شايع را
تعداد اين با بند آن هم هواخوري تنها
كه است  آمارگيري مواقع در زياد زنداني
اين جا در ميكنند. جمع حيات در را همه
ندارد.، وجود عادي رفتن راه امكان
ساعت از ظهرها از بعد و ٢ساعت صبحها

حيات  در است آمارگيري زمان ٧ كه ٥تا
هم مالقات روزهاي .در مي كنند باز را 
است. كلي صبحها درحيات بسته بهطور

انسان همه  اين براي مهمتر همه  از

تبريز گزارشي از زندان
ايران از رسيده  نامة از يك بخشهايي

بسياري نام آوران  ايران ورزش  در
را ايران نام و آفريدند افتخار كردند، ظهور
از نگه داشتند. زنده صحنههاي ورزشي در
براي وسيلهيي را ورزش چند تني ميان آن
پيمان و عهد و پايداري در دوستي سالمتي،
اسطورههاي از برگزيدند.  همرزم  رفقاي با
كمانگير آرش چون نامآوراني ملت، يك
معاصر تاريخ در ولي پورياي و قديم در
جهان چون حقيقي  چهرههاي سپس تر،  و
ورزش به مردم تا شدند سبب تختي پهلوان
داستانهاي شوند. حساس نيز اخالقي زاوية از
يكي پايمردي و شفقت دل رحمي، از فراوان
گشت. ديگري آوران نام  الگوي آنان از
چهره يي در بتوان شايد را نيك اخالق سنت
يك ساخت مردم براي تختي آقا كه
اما ناميد، زيبا پرش سكوي و نيكو بدعت
بخشيدند، تداوم را او  نام  سپستر جواناني
و انساني وظايف  ورزش كنار در  كه چرا
همواره و نهاده ارج را اجتماع مسئوليتهاي
سياسي ــ اجتماعي مطالبات و مردم كنار در
و تختي آقا مقاومت شدند. رزم آمادة آنان
ورزش بر حاكم سيستم عليه ايشان مبارزة
بسياري سرمشق توانست ايران اجتماع و
اجتماعي و ظلم عليه بعدي از ورزشكاران

وضع موجود شود
از چهرههاي يكي عترتي (كوشالي) عال
زحمتكشان ياور و ايران ورزش در برتر
از او كمتر ٢٤سال گذشته در كه است ميهن
فرزند متولد الهيجان، عال شده. برده نامي 
دنبال زود  خيلي منطقه، برجستة روحاني 
و تحصيل منظور -به شمال از گرد توپ
سال متولد كه عال شد. تهران راهي زندگي-

ورزشكاران  ساير مشابة بود ٣٢ خورشيدي
در عضويت با در ارتش را سربازي خدمت
خدمت در مدت گذراند. سرباز تهران تيم
بالفاصله مربوطه  تيم در بازي و  سربازي
خود به را نو پديدههاي خريداران چشمهاي
دست به با را سربازي عال داشت. معطوف
به بعدي همرزمان و فراوان دوستان آوردن
ورزش دانشكدة  از  سر بعد و  رساند اتمام 
تأسيس تازه ورزش عالي مدرسة نام به كه
ورودي كنكور در قبولي درآورد. بود، شده
در عضويت كسب جواز شركت و او براي
براي سال يك تهران بود. عال، دارايي تيم
رقابتي در و  كرد بازي  پهلوي  بندر  ملوان
دارايي تيم مديريت و پرسپوليسيها بين كه
به خود خواست به  او  درگرفت،  تهران
دليل او از پرسپوليس پيوست. دارايي تيم
لب هميشگي سادگي  به عال  خواست.
در برگزيدم كه را تيمي من و گفت گشود
فارغ التحصيل و دانش آموز ١٧دانشجو، آن

دانشگاهها فعاليت ميكنند!
نه معروفيت و امكانات پول، به او
مربيان يعني صوميها دوست كه عال گفت.
و ماند باوفا بود، همواره رشت سپيدرود تيم

زد. توپ برايشان
دهة بود. الگو يك  الهيجان  در عال 
در كه مغازهيي هر به خورشيدي پنجاه
بود. نمايان او عكس ميزدي سر الهيجان
خود از و داشتند  دوست را او  رشت در
وفاداري خاطر به را او انزلي در ميدانستند.
ارج بيمانندش بازي قرار و قول در
اتاقي اجارة با عال تهران، اما در مينهادند.
شد و مهماندار شماليها فخر رازي در خيابان
ناخوانده ميهمانهاي پذيراي خانهاش همواره
حوالي آن از ديروقت كه هربار بود.
مشغول پنجره پشت را  عال ميگذشتي،
با داشت. خواندن عشق به مي ديدي. مطالعه
شوق و شور كم كم دارايي تيم در عضويت
تمرينها گرفت.  پيشي فوتبال بر مبارزاتي 
داشت تنها يك مأوا تهران شد. او در نامنظم
غذاها ميان از بود. همبازياش خانه هم آن
تلفظ گوشت آب را آن كه آبگوشت به

ايران  ورزش افتخار (كوشالي) عترتي شهيد،عال قهرمان بارة  در
امروز» «گيالن از مجيد پهلوان، برگرفته نوشتة  بخشهايي از

آبگوشت عالقه داشت. مادر ميكرد بسيار
او كه آنطور ميگذاشت  بار  سيردار را
بازي شانس كمتر عال ميداشت. دوست 
ايران تاريخ مطالعة به دست و ميكرد پيدا
رها را او به ورزش چه عشق اگر بود. زده
ديگري زاوية از را ورزش او ولي نميكرد
بود قرار كه تاج با بازي  روز مينگريست.
از تيم دروازه بان همراه رود، ميدان به او
در ساختن بازگشت. دماوند دو روزة سفر
هماهنگي با بود كه آجر احتياج به پناهگاه
يك تهران دانشگاه فني بچههاي از تن دو
رفت. شب قله پايين به  آجر  پر كوله بار با
و رسيد تهران به شب نيمه دو ساعت بازي

برآيد. عهده از نتوانست لذا
تعمير و ساختن براي دوباره عال
و شد داوطلب (شروين) ديگر پناهگاهي
بازي دو  با شد مقارن درست هفته دو  آن
پايش مچ  مراجعت  در  بار  دو هر  بزرگ، 
عمر آخر تا را  كمبود و درد اين  و پيچيد
دو و ديگر برادر عال چهار  داشت. با خود
برادران نوري داشت. از ميان خواهر مهربان
شد. آنان زندگي مسئول پدر فقدان در
از يكي پدر  جاي كردن  پر  براي خانواده 
يا (نجمي گذاردند ديني درس به را پسرها
تهران، ورزش در مدرسة الدين)، عال نجم
جغرافياي رشتة  در الدين) (شمس  شمسي
پسر كه كوچكترين كمال تبريز و دانشگاه

رشته  خواهر دو رسيد. سالگي  ١٦ به بود 
از پس مسائل در كردند. انتخاب را پرستاري

درآورده  رشت از سر بار يك عال ٥٧ بهمن
سازمان كانديداهاي معرفي گردهمايي در و
رجوي مسعود كنار مجلس براي مجاهدين
معرفي هنگام قرار گرفت. گو پورمسئله و
گفت مجاهدين  رهبر رجوي مسعود عال، 
احتياج كه  دارد  حضور عال من كنار در
ابراز از استاديوم يكباره و ندارد معرفي به
كسي بعدها خورد. تكان جمعيت احساسات
زبان دستگيرياش خبر اينكه تا نديد را عال

چرخيد زبان به
بودند، كرده منتقل مشهد به را او
خودش چون شيروش همسري آن جا در
به را شريعتي دكتر  همسر  خواهر  برگزيد.
نام حتما كه رضوي شريعت عصمت نام

نميكنند. فراموش را خود فرزندان هرگز
نسلي براي الهيجان مترادف عترتي نام عال
باقي افتخارآفرين شمال خطة ورزشكاران از
نثار ورزشكاران بيپايان سالمهاي ميماند.
مادر عال، مادر حضور آنان، خانوادههاي
هزاران مادران و پدران نثار مادر... حبيب،

تهمتن. ققنوس
ورزشي ابدي مهارتهاي و نيروي بدني
سرآمد را  ورزشكاران  كه چه آن  نيستند 
ميكند، شهر خود و محله فاميل و و دوست
حساب نه و اوست ورزشي تواناييهايي نه
در ملت يك همراهي بانكياش. آلودة
نابودي و ظلم بيعدالتي، ضرورت، وقت
از مي تواند كه است نسل يك اخالقي
بسازد. ماندني ياد به نامهاي ما، ورزشكاران
مردم كه شد  قصههايي صاحب تختي  آقا
و كردند زمزمه ساختند، برايش هزار هزار

كردند. روشن، شبهاي تاريك خود چراغ
فقر و كه زندگي ميكنيم در زمانهيي
را بي آيندگي نسلي و تنگدستي، گرسنگي
جوان توان اعتياد، ميدهد. سوق انهدام به
همه اين به مي توان آيا ربوده، را ايراني
يعني رژيم آن علت اصلي پايان فاجعه جز

گفت. پاسخ اسالمي جمهوري
٤٠ و ٥٠  دهة ورزشكاران از نسل يك
آنان گوش نداي به خود مردم شمسي همراه
نگذاردند و نهراسيدند سختيها از دادند، فرا
آذين خروار زير هزاران ورزشي اخالق تا
نوبت اكنون  شود. مدفون خونين و تقلبي 
ورزشكاران از نسل اين آيا است، نو نسل
مسئوليتهاي به خود مردم  مطالبات همراه
هم و محلها بچه پيمان  و  عهد و اجتماعي
نو خبرهاي مي دهند؟ مثبت پاسخ شهريها
در است. مثبت كه پاسخ است اين از حاكي
و آقاتختي هزاران درمي گيرد كه مبارزهيي
هم مسئوليت  به خود انساني وظيفة به عال 

ميكنند. اداي دين خود ميهن
گلزدنها تاريخ ايران، ورزش تاريخ
زدنهاي ضرب يك و كردنها فني ضربه و
تاريخ ايران، ورزش تاريخ نيست. سرد پوالد
كه سلحشوراني است دوستان و تالشهاي مردم
جلوي كه است آناني تاريخ دارند. مردم غم
. . و كار و گدايي براي خانه دست دژخيمان
كه است و مرداني زنان نكردند، تاريخ دراز .
دوستيابي سالمتي، براي وسيلهيي را ورزش
انتخاب وطنشان بهروزي به ورزيدن عشق و
در نامش است. عترتي جاودان عال نام كردند.
الهيجان، چايكاران شمال، ماهيگيران سينه
ايران ورزش جامعة و  سياهكل كشاورزان
است. زنده مملكت فوتباليستهاي اين بهويژه
مادر به ايران ورزش  جامعه بلندباالي  سالم 

عالجان.
بود، پرسيده او  از  مادرم  روز يك
پاسخ نگذارند تنها را تو راه نيمه جان عال
آخه بود  گفته  مادر مادرجان. نه بود  داده 
بود، گفته كرده! فرار شما رهبر ميگويند

كه  زماني بود، ١٩ سالش وقتي اون مادرجان
شاه. دادگاه بردندش بودند  زندان توي همه
. كاخ  ثروت، همه اين زد فرياد دادگاه تو 
پس ندزديده خودش اگر آمده، كجا از .
نه، جان  مادر بود، گفته و دزديده. پدرش 

نباش. پس داده دلواپس امتحان اون

وجود استفاده قابل سرويس ٤دستگاه فقط
استفاده از  خارج و خراب  بقيه و  دارد
استفاده نيز به علت از آنها دوعدد هستند.
مخدر مواد ستد و داد محل معتادين، سالن

كًالبسته است. و است
سربازي  پتو تخته دو زنداني هر  براي
از نظر گرفته شده است كه آنهم پر در

و ساس است. شپش
فقط  نفر، پنجاه و ششصد اين از  
بقيه به طور نيستند. معتاد نفر از پنجاه كمتر
كه موادمخدر از اوقات اغلب دائمييا
استفاده ميشود يافت زندان در بهوفور
وارد راهي چه از مواد  اين  اما ميكنند.
شنيدني كلي زندان ميشود، به طور و بند
مخدربهزندان مواد ورود راه است.عمده
وكيلهاي سربازان، كارمندان،  طريق از
پشتوانة و حمايت با و  علني به طور و بند
بهخصوص زندان و معاون داخلي و مدير
قويدل بهنام شخصي زندان، حراست
تباني، و پاخت و ساخت با اينكار است،
بههمديگر حقالسهم و خوشان است بين

ميدهند.
و كارمندان ٣٠درصد از بيش 
هستند معتاد زندان تبريز، خود در سربازان
حراست مسئول كه قويدل خود جمله از

ميباشد. زندان معاون همچنين و
دكتر صامحي، و بعدي كارمندان راه

هستند. زندان بهداري در

هستند زندانيان خود بعدي، ورود راه
زندان وارد را آن مواد  بلعيدن با كه

ميكنند.
براي به نوعي حتي  هم  افراد برخي
در كه  ميكنند جور شاكي الكي خود 
و بيدردسر بهتجارت  تا باشند  زندان

شوند. مشغول مواد پخش آسودة
با نيز و بندها وكيل  همين توسط
آرايشگاه، بهداري، رابط واسطهگري
براي تقسيم امني مكان و فروشگاه، خياط
مناسبي جاي  احتماًال و بستهها در مواد
زير نظر كه آنهاست كردن براي مخفي

ميشود. مسئولين زندان اداره مستقيم
چهار و هشتاد ماه مرداد سي در اما
فقط تصادفي بهطور آنهم سالن يك از
خون آزمايش نفر پنجاه و دويست از
حاوي نفر دو و بيست تنها كه گرفتند،
هشت سي ايدز و يا وي اچ. اي. ويروس
مبتال نفر چند  و سي بههپاتيت، مبتال  نفر
راه اتاق داخل را آنها بودند،كه بهگال
سالن درراهرو الجبار  با و نميدادند

ميخوابيدند.
به خاطر درگيري مرداد سه بيست و در
شبانه مخدر،  مواد فروشندة دوگروه 
حمله بند به داخل  ويژه يگان و  سربازان
و را مورد ضرب و چنان زندانيان كرده
چندين پاي و دست كه دادند قرار شتم

شد. شكسته نفر

معتاد يك مرداد  چهار و  بيست در
آويخت. بندبهدار در را خود

يك نوجوان مرداد پنجم بيست و در
زير همراه، بهعلت نبودن مربي باشگاه در

شد. كشته و شد له برداري وزنه سنگ
بهنام ساله و پنج شصت مرد پير يك
مشروب نوشيدن به جرم رأفتي اصغر
در ماه چندين از بعد بود شده زنداني

و مرد. كرد زندان سكته
نگهداري بند، اين ويژگي جمله از
كنار در  اعدام و به قصاص محكوم افراد 
آنها گاهي هر از زندانيان است،كه ديگر
اخگر حسن جمله از ميكردند. اعدام را
صبح در  خود دوست بهقتل  متهم گداز 
وي داراي شد. اعدام مرداد و ششم بيست
كه بهطوري بود.  صرع و  غش بيماري
ببرند، اعدام براي خواستند را وي وقتي
بهاعدام را وي آمپول با ولي كرد، غش
اين بيهوشي، حال همان  در رساندند.
موارد .برخي شد.  بهقصاص دار زده متهم
كشتن با ميشد نزديك اعدام روز كه
اعدام مدتي براي يكي كردن مجروح يا
آثار هم  اين ميانداختند، را به تعويق خود
خود با رژيم اين كه است بشريت ننگ

است آورده بههمراه
مخدر مواد تهية  براي  كه  جواناني
دست مناسب موقع در يا خودشبانه
غذاي معتادي يا ميزدند. بهخودفروشي
و ميفروخت مواد تهية براي خودرا ظهر
تا مي داد رابهشخص خود خانه آدرس يا
مخدر به مواد دادن بهازاي آزادي بعد از
را رژيم اين ننگ كه برود وي زن او پيش

ميكند. هويدا پيش از بيش
٨٢نفر تماميآدرس زندان مسئولين
روز آزادي حتي و بندزنان در زنداني زن
از قبل را  آنها رفتن مرخصي يا روز آنها 

ماجرا... بقية و ميبينند تدارك و تهيه

سال! مرد خبرسازترين
كه غربي ديپلوماتهاي از يكي گفتة به
شود، فاش نامش  نخواست معمول  طبق
پاسدار همان (منظور ايران رئيسجمهور
تا است) ميرود ممود» «آق يا احمدينژاد 

خود  به ٢٠٠٥ را سال مرد خبرسازترين عنوان
در نامبرده سخنراني  از دهد. بعد اختصاص
در شهود او و كشف از بعد و سازمان ملل
سازمان ملل سخنراني همان در نور، هالة مورد
پاك به راجع وي بعدي سخنراني از بعد و
دنيا، حاال نقشة از روي اسرائيل كردن اسم
پروفسور استراتژيك ژئو جديد پيشنهاد
و اروپا به اسرائيل انتقال مورد در احمدينژاد
بار ديگر انتقال، يك اين اعالم آمادگي براي
قرار جهان اخبار در صدر را احمدينژاد نام
كرده گرد را استراتژيستها چشمهاي و داده
«اين ممود» به «آق معاونان از اينبار يكي و
خود چشم به كه ميخورد قسم چراغ» سوي
از بعد ناظران چشمهاي همة كه است ديده
مژه و بود شده اخير گرد گرد خبر اين شنيدن

نميزدند.
واليت مقام حكمت كار كه از آنهايي حاال
را ممود» «آق چرا كه نمي آوردند در سر
فكري يك بروند ، گماشت  سمت اين به
قدري يك و الاقل خودشان بكنند حال به
پيدا فقيه واليت به عملي التزام و قلبي اعتقاد

كنند.
بههرحال«آقممود»ضمنتأكيدبرآمادگي
جمهورياسالمي برايكمكبه انتقال مزبور
نقلية وسيلة جور همه انتقال، اين براي گفت:
را مسافران كه داده پس امتحان سريعالسير
ميرساند، واقعي»شان «هدف به سريع خيلي

ايرباس  تا فوكر از سي١٣٠ تا داريم. در اختيار
غيره… و بوئينگ و

سردار پاسدار ضرغامي يادآوري ميشود كه
در طي سخنراني سيما و سازمان صدا رئيس
خبرنگاران از تن هفتاد از بيش جنازة تشييع
معامله با خدا هوايي «شهداي سانحة گفت:

. به هدف واقعي خود رسيدند» و كردند

كه باعث «همين چيزهاست
ميشود!» پيشرفت

«آق پروفسور افاضات  همة  كه افسوس
ميرسد اگر يا نميرسد، دنيا گوش به ممود»
ميشود، سانسور  خبري استكبار وسيلة  به
«آق وگرنه ميرسد،  شكسته پا  و دست و
خبرساز مرد عنوان به صددرصد را ممود»
سال براي حتي و ميكردند معرفي امسال
ايشون مثًال ميكردند. رزروش هم آينده 
١٢٠نفر حدود رسيدن واقعي هدف به از بعد
قول مصاحبهيي  در  سي١٣٠، هواپيماي  با 
قبليها، مثل قضيه اين بررسي كه داده مردونه
به رسيدن  تا و نميشود  فراموش  راه وسط 

ميكند. نهاييادامهپيدا نتيجه
يك نظام به ايمانش بود معلوم كه خبرنگار
ميكند اگر و اما برمي دارد، پارهسنگ كمي
«درسقوطهايقبليهممثلتويرودخانه كه:
كنافتادن اونهواپيمايمسافربريو قبليهاش،
اطالعات نشد، واقعًا شفافي اطالعرساني 
رسانه ها قرار و مطبوعات اختيار درستي در
ابهام از در هالهيي اصل قضيه اصًال نگرفت و
اين ديليتشد، پيچيدو بعدفيدشد وبعد كًال

نه؟» كرد يا خواهد پيدا چنين سرنوشتي هم
نيست، اينطور «نه مي دهد: جواب ممود» «آق
طور به نهايي علتيابي تا سيستم اصوًال
يه اگر ميده، حاال ادامه خودكار كارش رو
نيست اين معناش نميشه داده موقع اطالعي
كهكار متوقفشده،نخير…تجزيهو تحليل

نكتهها
در هواپيماها، طراحي در بسا چه ميشه،
هواپيما مهندسي در هواپيما، قطعات طراحي
كه پيشرفتهايي اين همه ميشه، تجديدنظر
حوادث همين دنبال به همش افتاده اتفاق
افتاده واال اتفاق پيشرفتها بوده …اينجوري
اگراولينهواپيماييكهميآمد،هيچمشكلي
براشپيشنميآمدپيشرفتياتفاقنميافتاد».
هواپيما مي زند، حساب حرف خب، بله -
برايش مشكلي كه نشده درست اين براي
تا كند  سقوط درست شده كه نيايد، پيش 
هم و بيايد وجود به پيشرفت هم آن، اثر در
هدف و به كنند معامله خدا با انسانها زودتر

واقعيشانبرسند.
است سادهيي و صاف آدم كه بنده اخوي اما
فرمايشات اين كه روز آن از چرا نميدانم
كرده بغل غم  زانوي  شنيده، را  «آقممود» 
ميافتد، اتفاق اين جوري پيشرفتها وقتي كه
كرامالكاتبين شهيد پرور با امت تكليف پس
بايد اسالمي ايران گفته ولي فقيه چون است
هستهيي اول فناوري به قدرت و كند پيشرفت

بشود! تبديل دنيا بلكه در و خاورميانه در

اصلي سقوط هواپيماي عامل
شد! پيدا سي١٣٠

سقوط اصلي عامل كردن پيدا خوشبختانه
و  نكشيد طول خيلي  ١٣٠- سي هواپيماي
دست شيطان بزرگ كه اين جا هم معلوم شد
معاون را  موضوع اين  است.  بوده كار  در
روزنامة با گفتگو نظام در خارجة امور وزير

هواپيماي  سقوط و كرد سوئديSVD فاش
از تحريمهاي  ناشي  تهران را  ۱۳۰ در سي-
گفت: و دانست ايران عليه آمريكا فني
در هواپيما آمريكا عامل سقوط «تحريمهاي

. است» تهران
دادسرا زحمت خارجه وزارت ترتيب، اين به
بود فرودگاه گفته دادسراي كرد چون كم را
رسيدگي وقتي قربانيان  ديه بررسي  پروندة
فلذا شود. مشخص اصلي مقصر كه شود مي
راحل امام قول  به هم قربانيان بازماندگان 
بزنند. سر آمريكا دارند هرچه فرياد ميتوانند

نظام درمانده حكايتهاي يك
آب داده براي جاسازي يك بند
و ١٦آذر جلو كه اين  براي نظام بيچاره 
براي بعد و بگيرد را  دانشجويان  تظاهرات
خاطر به اين كه نگويند نظام دشمنان كه اين
دانشجويان اعتراض و حركت از ترسش
كه است. اوًال مخمصهيي افتاده به چه بوده،
روز دو هوا، آلودگي بهانة به شد مجبور
را تمام تهران تقريبًا و ادارات و دانشگاهها
بعد براياينكه نگويندآلودگي تعطيلكند.
و تظاهرات ترس از خاطر به بود و بهانه هوا
ناچارشدكهمدارس حركتدانشجويانبود،
بعد روز يك دانشگاهها و قبل از روز يك را
كه آنجا باز از دانشگاهها تعطيل كند. و از
برنميداشتند سرش از دست مجاهدين اين
از را آن بيجهت و بيخود جا همه و
قلمداد ترسش از دانشجويان و رژيم فالكت
همة و تلويزيون كانالهاي همة ميكردند،
كرده كوك را روضهخوانيهايش و منبرها
طي تهران،  هواي آلودگي و هوا بود، روي
باز رژيم را تلويزيون وقت هر چند روز اين
تهران هواي آلودگي از حرف ميكردي،
كودك برنامة ميگرفتي، را كانال اين بود.
خيلي جون، هوا بچهها مجري ميگفت بود،
بهحرف مامانباباگوش كنينازخونه كثيفه،
عوض را كانال باشه؟… ها! نياين بيرون
ريش با آخوندي كانال، يكي آن ميكردي،
كه قديمها كه  ميزد داشت حرف پشم و

االغ با بودند، ماشيننبود،آدمهاچقدرآسوده
بيشتر صفايش ميكردند، مسافرت كجاوه و
نبود روزها اين  مثل  هم هوا  آلودگي  بود،
عوض را كانال كذا…. تهران هواي اين كه
بانك ديگر رئيس كانال در يك ميكني،
ميگويد و  ميكند مصاحبه كجا نميدانم 
مردم اختيار در بانكي تسهيالت ميخواهيم
ارزان ماشين بگيرند، وام  مردم تا بگذاريم،
موجود ماشينهاي و بخرند كممصرف قيمت
اين مثل قدر اين تا كنند، سوز گاز را خود
عوض را كانال باز نشود. زياد دم و دود روزها
پاسداري كانال سردار اين يكي در ميكني،
حرف دارد برگشته چابهار مانور از كه
واليت» مانور«عاشقان از خبرنگار ميزند.
از«عاشقان پاسدار سردار اما ميپرسد،
آلوده هواي  روضة  نگفته و گفته  واليت» 
بندرعباس از ميگويد: و ميخواند را تهران
تهران، از حوالي هواپيما برميگشتيم، با كه
اصًال بود و پنهان شده دود زير پردهيي از شهر
چه هر از كس هر  خالصه نمي شد. ديده
كربالي به صحراي حتمًا ميكند، صحبت

ميزند. گريز تهران آلوده هواي
امابهدنبال اينهمهروضهخواني برايآلودگي
فردا كه ميگويد و ميشود ظاهر مجري هوا،
به بايد دانشآموزان و نيست تعطيل يكشنبه
نداده اند، رضايت نميدانم چرا بروند. مدرسه
بمانندواستراحت دانشآموزانعزيزدرخانه

كنند؟

تعطيالت در ١٦آذر برگزاري
نوروزي!

مدير تقالي  و تالش خوشمزه تر همه  از اما
نام به شخصي علوم، وزارت حراست كل
فضاحت اين ماستمالي  براي زارعي  اصغر
خبرگزاري نامبرده طي اظهاراتي كه در است.
حكومتيمهر(١٦آذر)منعكسشده،ميگويد:
بودن دربهاي بسته هنگام در و «روزهاي تعطيل
دانشگاه به  است بهتر دانشجويان دانشگاه، 
«سه شد: يادآور همچنين وي نکنند. مراجعه
و است عزيز دانشجويان نفع به تعطيلي روز
بپردازند». استراحت منزل به در ميتوانند آنها
كه براي آن ميكنيم پيشنهاد ما اين ترتيب به
را سال همة بشود، دانشجويان عزيز نفع به بيشتر
در منزل عزيز دانشجويان تا كنند اعالم تعطيل
آلودگي صورت اين در بپردازند. استراحت به
عزيزان اين قطعًا كمتر هم ساير خطرات و هوا

كرد. خواهد تهديد را
كه آنجاست  نظام نابغة اين شاهكار اما 
(به رسمي! تعطيلي به  توجه  «با ميگويد:
رسمًا شد ١٦آذر بعد، به اين از و ترتيب اين
مستقر دانشگاههاي دانشجويان رسمي) تعطيل

هفته  در را ١٦ آذر مراسم ميتوانند تهران در
تحقيقات علوم، وزارت کنند. برگزار آينده
را مجوزهايي هيات نظارت توسط فناوري و
به دانشجو روز ١٦آذر، مراسم برگزاري براي
آنها و است مختلف کشور داده دانشگاههاي
بهمناسبتگراميداشت ميتوانندمراسمخودرا

کنند». برگزار دانشجو روز
خداي يا مخالفت اصًال  ميكنيد؟ مالحظه
چون كار نيست. در ١٦آذر از وحشت نكرده
اينبهبعد١٦آذر ١٦آذرتعطيلرسمي است، از
رابطه اين در شود. برگزار ديگر روز يك در
پيشنهاد بسيارحكيمانةمعاونوزارتعلوم بهنام
و ميكند حل مشكل را كامًال مالباشي محمود
اينترتيبهيچآلودگيهوايي به اميداستكه
از ساده ايشان خيلي پيش نيايد. هم صوتي و
١٦آذر را روز مراسم كه خواست دانشجويان
دانشگاه» و به اصطالح وحدت «حوزه هفته در
ختم بهكلي غائله ترتيب اين به كنند. برگزار

كن! ختم بلند صلوات شد. خواهد

هاشمي احمدرضا

داريد. عال  به خاطر ٣٢ آذر در را برادرش
پيامي روزي ميشود. مستقر تيمي خانه در
كه جوانان از يكي اينكه بر مبني ميرسد
گرفته. تماس بود، مجددًا زده غيبش مدتي
و ميكند، اطاعت را ورزشي روحية عال
دستگير و ميرود قرار سر بقيه هشدار بهرغم

ميشود.
گفته سايرين  هشدار به پاسخ در  او
و پناه است بي  او شايد بايد رفت، كه  بود
ندارد، شدن مخفي جاي شايد سرگردان،
سرگرداني اخالق نميتواند به متعهد عالي
خود جان  بهاي  به چند هر را كسي  مبهم 
روانه همسر كه پيامي در باشد. شاهد
را عال بماند. پايدار كه ميخواهد مي كند،
حكم اجراي براي سپس و اوين به سريعًا
را پاسدارها تمام ميكنند. روانه به الهيجان
مادر نشناسند. را او كه ميآورند كرج از
سابق كه آخوندها از چند  تني و قرباني به
پاسخ ميدهد.  پيام بودند  او پدر شاگرد 
ميكنيم رها را عال  كه  بود اين  آخوندها 
رجوي كه بگويد او بيايد و ميخواهيم فقط
تلويزيون بيايد كرد، فرار گذاشت را ما
جان و  كند  نكوهش را فرارش و  رجوي 
به آرزو  را آنها  عال  دهد. نجات را خود

تني چند   ٦٠ سال ماه دي سوم گذارد. دل
با پاسداران كه ديدند الهيجان بچههاي از 
به طرف شيطان كوه مي برند. در را جيپ او
الهيجان به انتقالش و عال دستگيري فاصلة

در  كه را او ١٦ ساله برادر كمال پاسداران
بالفاصله اعدام و كرده دستگير بود خيابان
بيايد. تلويزيون  به و بشكند عال تا ميكنند
شمسي عال، كوچكتر برادر دو حال اين در
كوه شيطان به را عال فراري اند. نجمي و

ميكنند... اعدام و برده
پاياني  مردم  مقاومت  هست،  ظلم  تا  
آزادي درخت  شاخههاي زدن ندارد. 
ربع اين  در  شد.  نخواهد آن  رشد  مانع 
جمهوري خونبار حضور  از كه قرن
سنگيني بهاي ما مردم  ميگذرد،  اسالمي
هم از فراواني خانوادههاي پرداختهاند،
از مملو بسياري  خاورانهاي و  پاشيده
آواره ورزشكار هزاران ماست. نازنينهاي
ايران مردم  رفتهاند. خاك زير به صدها  و

كشاورزان الهيجان، چايكاران شمال، ماهيگيران سينه در نامش است. جاودان عترتي عال نام
بلندباالي سالم است. زنده مملكت بهويژه فوتباليستهاي اين ايران ورزش و جامعة سياهكل

عالجان. مادر به ايران ورزش جامعه
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شمارة٧٨١

١٤ و ١٥ساله بهخاطر فقر خواهر دو
كردند حلقآويز را خود مالي

از فاروج شهرستان روستاهای از يكی در نوجوان خواهر دو
خودكشی مالی فقر خاطر به شمالی خراسان استان توابع
١٥ساله ن ـ معصومه نامهای به خواهر دو اين جسد كردند.
حلقآويز را خود طناب رشته دو با كه ١٤ساله ن ـ زينب و
در واقع سكونتشان محل دامداری داخل در بودند كرده

شد. كشف آنها خانوادة توسط باش» روستای

پارلماني ـ حقوقي جلسة بزرگ گزارش درج به را خود دي اول شمارة كامل صفحه تايمز يك واشنتگتن روزنامه
طي آن كه جلسه اين در است. داده ٢٤آذر اختصاص تاريخ وست مينستر، در كاخ در لندن سنترال هال در
دخالتهاي فزاينده بينالملل حقوق متخصصان و حقوقدانان و انگلستان مجلسين نمايندگان از برجستهترين شماري
انگلستان، اتحادية از دولت كرده و محكوم عراق پارلماني انتخابات در را بنيادگرايانة رژيم آخوندي تروريستي و
برچسب حذف ايران و بنيادگراي رژيم قبال در فعليشان سياست به دادن پايان خواهان دولت آمريكا و اروپا

ايران گرديدند. خلق مجاهدين سازمان ايران، مقاومت محوري نيروي تروريستي از
از ٢٣  ٢٥٠ پارلمانتر بيانية انگلستان عوام مجلس خارجي مكينلي، عضو كميته آندرو آقاي بزرگ، سمينار اين در
عراق  در را ايران رژيم دخالتهاي المللي را كه طي آن بين برجستة حقوقدانان از ٥٠ تن و اروپايي واستراليا كشور
همچنين بيانيه نمود. اين قرائت محكوم كردند، عراق در اشرف در شهر مجاهدين عليه آخوندها را توطئههاي و

شود. حذف ميبايد مجاهدين عليه تروريستي برچسب كه مي كند تصريح
فنالند، دانمارك، سوئد، هلند، اسپانيا، اتريش، ايتاليا، آلمان، انگلستان، فرانسه، كشورهاي پارلمان نمايندگان
التويا اسلووني، اسلواكي، استوني، چك، جموري ليتواني، لهستان، پرتغال، لوگزامبورگ، بلژيك، يونان، نروژ،

بودند بيانيه آمده اين امضاكنندگان زمرة استراليا در و

در در پارلماني – حقوقي بزرگ جلسه درج گزارش
كاخوستمينستردر واشينگتنتايمزاول دي٨٤

ايران مقاومت دبيرخانة شورای ملی اطالعية
روز  سه طي سبـزوار و تهران در ٦جوان حلقآويز
و امنيت شوراي به ماليان بشر پروندة نقض حقوق ارجاع خواهان ايران مقاومت

بينالمللي ميشود در دادگاة رژيم محاكمه سردمداران
از تن دو شدند. آويخته دار به سبزوار در جوان، سه گذشته روز فارس حكومتي خبرگزاري گزارش به

كردن  مجروح از قربانيان اتهام يكي داشت. سن ديگر ٢١ سال تن يك داشته و سن ٢٥ سال جوانان اين
بهنامهاي جوان دو ايسنا، حكومتي خبرگزاري گزارش به نيز ٢٧آذر روز بود. انتظامي نيروي مأمور يك

حلقآويز شدند تهران در عام مأل در ديگر يك مرد اوين و زندان محوطه باباييپور در علي و محسن

شد صادر ورامين در يك نفر و مازندران در سه نفر سنگسار و اعدام  حكم

خيابانهايبغـداد بابيشازيك ميليون تظاهركننـده مملوازجمعيتشـد

اروپا  نگراني٤٠ كشور ابراز
ايران در بشر حقوق نقض از

نسبت به اعالميهيي با صدور اروپا عضو اتحادية ٤٠كشور
نگراني ابراز ايران  در اخير سالهای بشر طی حقوق وضعيت
چشمگيری پيدا بهبود تنها نه حقوقبشر كردند وضعيت

شده است. هم بدتر جهات بسياری از نکرده بلکه
اتحاديه، بيستوپنجگانة اعضای بر عالوه را اعالميه اين
مقدونيه، کرواسی، ترکيه، رومانی، بلغارستان، دولتهای
ايسلند، نگرو، مونته و صربستان هرزگووين، و بوسنی آلبانی،
کردهاند. امضا نيز مولداوی و اوکراين نروژ، اشتاين، ليختن

٣٠ذيقعده(١٢دي)
سالروزشهادت

اماممحمدتقي
نهمين پيشواي اسالم

وانقالبي مردمگرا
جواداالئمه

خصمتاريخي
مرتجعانوجباران

انتخابات در در اعتراض به تقلبات وقيحانه السياده: روزنامة

موسوم اطالعات وزارت سايت
به ايران اينترلينك تعطيل شد

عليه  انگلستان مقيم ايرانيان شكايات و اعتراضات  بهدنبال
اين اينترلينك،  ايران به موسوم  اطالعات وزارت سايت
است.. شده متوقف ٢٠٠٥ ٢٣دسامبر جمعه روز از سايت

زبان وزارت اطالعات، انگليسي مزدور به اسم سايت كه اين
يك سفر از بعد است، شده ثبت خدابنده سينگلتون، ان

كار  به ٢٠٠٢ شروع اوايل سال در ايران به مزدور ماهه اين
را الزم توجيهات دستورالعملها و در تهران مزدور اين كرد.
سايت اين خدابنده مسعود مزدور همراه به و كرد دريافت

كرد. اندازي راه را

محصوالت كشاورزي تجارت آزادسازي
ايران؟ وضعيت و

تجارت سازمان به پيوستن كشاورزي، بخش و صنعت بخش آمادهسازي بدون
ميتواند واقع نشود چارهجويي و توجه مورد بهموقع اگر كه مسألهيي است جهاني
بخش كشاورزي دارد، ايران در كه بااليي صادراتي و توليدي استعداد بهرغم
جهاني در بازار و نمايد فلج ايران داخلي بازار در حتي را توليدكنندگان ايراني
باقي خارجي رقباي با آنها رقابت و تجارت راه گشايش از بهرهبرداري براي جايي

نگذارد.

حاجحمزه يزدان

كنـگرة ايرانيـاندر كانادا 
از کانادا مجلس نمايندة فورست، پل آقای كنگره اين در
مستقل نمايندة کيلگور، ديويد آقای محافظهکار، حزب
مجلس نمايندة راتانسی، ياسمين کانادا؛خانم مجلس
کميسيون فيالبی، مسئول اسکندر مسلم کانادا، پهلوان
تنتر ريموند پروفسور ايران، مقاومت ملی شورای ورزش
آقای متحده،، اياالت ملی امنيت شورای سابق عضو
فتاح، طارق آقای کانادا، مجلس نمايندة دی، ول استاک
تلويزيونی برنامة مجری و کانادا مسلمانان کنگرة عضو
خانواده های وکيل کريتس، وارن آقای کرونيکل، مسلم

كردند اشرف، سخنراني مستقر در مجاهدين

كنفرانسمطبوعاتي
مقاومتايراندرپاريس

١٤مجموعهتونلزيرزمينـي
ساخت سـالح  تأسيسات براي اختفاي

هستهيي افشاشد
خامنه اي، علي شخص بهدستور محدثين:  محمد
اتمي برنامة مختلف اجزاي توسعة با همزمان
و مخفيكردن منظور به گسترده برنامة يك رژيم،
در اتمي رژيم برنامه مختلف از بخشهاي حفاظت

بوده است جريان در طي ساليان

مطبوعاتي كنفرانس
لندن در ايران مقاومت

اين  با مذاكره دور  هر عابديني:  حسين  
تكميل براي آن جديد به فرصت يك رژيم
رژيم كار بناي ميباشد. اتمي اش برنامههاي
دادن جامعة فريب و مخفيكاري آخوندي بر

است. بينالمللي
با  اوت ٢٠٠٢ شورا ماه در مكينلي:  اندرو
اراك و  نطنز در  رژيم مخفي برنامة  افشاي 
برداشت. ايران رژيم پنهانكاري ١٨سال از پرده
از جهان كه بود افشاگريها اين از پس تنها

شد آگاه ماليان اتمي مخفي برنامه هاي

صفحة٤ در
سمينارايرانياندربرلين

سمينارايرانياندرهستون

مقابل در در ايرانيان تظاهرات
بروكسل در اتحاديةاروپا

مذاكرات  مجدد آغاز با همزمان ٣٠ آذر، چهارشنبه، روز
مقيم آزاده هموطنان آخوندي رژيم با اروپايي كشور سه
در اروپا اتحادية  مقر درمقابل تظاهراتي طي  بلژيك،
مجاهدين سازمان نام خواستند اروپا اتحادية از بروكسل،
پروندة كند و خارج تروريستي ليست از ايران را خلق

ارجاع دهند به شوراي امنيت آخوندي را اتمي رژيم

تگزاس مقيم ايرانيان جامعة ٢٧آذر، يكشنبه روز
تحت هوستون شهر  ماريت هتل در گردهمايي  يك
مالها رژيم بنيادگرايي و تروريسم صدور «توقف عنوان:
شهر قهرمان در رزمندگان مقاومت از حمايت عراق و به

كردند. برگزار اشرف»

از دفاع در سمينار يك ۲۷آذرماه دوشنبه بعدازظهر
در شهر مستقر ايران مجاهدين خلق آزاديهاي حقوق و
آزاد ايران براي همبستگي آلماني كميتة ابتكار به اشرف
به .سخنرانان سمينار اول بخش در شد. برگزار برلين در
حمايت و ضرورت ايران، در سياسي بررسي تحوالت اخير
در سمبل مقاومت بهمثابه اشرف شهر و مجاهدين خلق از
دوم بخش موضوع پرداختند. آخوندي ديكتاتوري مقابل
رژيم آخوندي منفي تبليغات هجوم و سمينار، توطئهها

ايران بود. عليه مقاومت

صفحة١٣ در

شد محكوم اعدام به دآلرام١٩ساله
اعدام حكم رژيم عالي ديوان ٥دي آفتاب روزنامه نوشته به
١٧سال سن جرم ارتكاب هنگام كه را جوان دختر يك

كرد. صادر است، داشته
١٧ سالگي  سن از و قبل سال از دو دارد و نام آرام دل وي
توسط جوان اين دختر اعدام مي برد.حكم بسر زندان در

است. شده تأييد نيز رژيم عالي ديوان

مسيح(ع) ميالد تبريك با
بهپيروانش
مسيحيان

مسلمانان و
مسيـح
پيـام با

«تعميـق»
شريعت»

كردند محكوم را عراق در ايران رژيم دخالت تظاهركنندگان الشرقيه: تلويزيون
تظاهراتصدهاهزارتنعليهتقلباتدرانتخاباتعراق آسوشيتدپرس:

بزرگترينتظاهراتدربغدادصورتگرفتوتظاهركنندگانبه   تلويزيونخبريآلمان:
تقلباتدرانتخاباتاعتراضكردند

امضا را ٥مادهيي يك ميثاق تقلبات به اعتراض در عراقي سياسي حزب  ٣٥سازمان و
كردند

تجديد و عراق انتخابات عالي كميسارياي پرسنل تغيير خواستار كنندگان تظاهر
انتخاباتزيرنظر سازمانمللبودند

پياماينتظاهراتواين   تلويزيونبغداد:صدهاهزارنفر دراينتظاهراتشركت كردند،
را  آنها داشتند قصد برخي كه هستند ازعراقياني ٤٥ درصد همان بينيد مي كه نيرويي

است عراقيان كشور بيايد. عراق مرزها خارج از كه آن نيست بگيرند.عراق ناديده
بود. سامرا در تظاهرات اصلي موضوع ايران رژيم دخالت موضوع فرانسه: خبرگزاري
باشد» بتواند آزاد بغداد برود تا كنار ايران «رژيم بود: نوشته شده پالكاردها از يكي روي

انتخاباتعراق    شيخمحمودالعباسيكيازكانديداهايجبههتوافقگفت:“كميساريا،
تهران كه از ميشود اداره افرادي توسط چون فروخت ايران رژيم به بهطور مجاني را

حقوقميگيرند
 روزنامة الزمان:بعضيازاعضاي كميساريادرمقابلتأثير روينتايجانتخاباتبه نفعيكي 

كردهاند دريافت همسايه كشورهاي پست وزارت از وعدة و پول مبالغي ليستها، از
به  كميساريا كه صورتي در گفت ملي عراق گفتگوي جبهة سخنگوي مطلق  صالح

گرفت خواهند پيش در را ديگري مشي مردم ندهد، پاسخ اعتراضها
اينكه  جمله از داشتيم توصيههايي ما عراق: اسالمي الهاشمي، دبيركل حزب طارق
اينانتخابات گاردمليوكشورهايهمسايهازدخالت دورباشندو خواستارآنبوديمكه

چنين نشد اما شود مي انجام ملل سازمان زير نظر

خوانندگان عزيز قابل توجه

تعطيالت مناسبت به
مجاهد ميالدي، نشريه نو اول سال
منتشر نمي شود هفته مدت دو به

و٨ صفحات٧ در

صفحة٥ در

صفحة٩ در

صفحة٤ در

صفحة٥ در

صفحة٥ در

صفحة٦ در

صفحة٢ در

استار ايندياناپوليس روزنامة از
آمريكا چاپ

صفحة٢ در

فلوجه

بغداد

آزاد آزاد، عراق اخراج، اخراج، ايران، ميدادند شعار آخوندي رژيم به خطاب تظاهركنندگان
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